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Bảng 3.17.  Kiểu gen rs2976392 và nguy cơ ung thư dạ dày ....................... 67 

Bảng 3.18.  Phân tích nguy cơ UTDD của kiểu gen AA so với AG+GG của 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

 

Ung thư dạ dày (UTDD) là nguyên nhân phổ biến đứng hàng thứ 3 gây tử vong 

liên quan đến ung thư trên toàn thế giới. Mặc dù tỷ lệ mắc bệnh UTDD ở các nước 

phương Tây đang giảm dần nhưng tỷ lệ này vẫn còn khá cao các nước trong khu vực 

Đông Nam Á , trong đó có Việt Nam [1]. Các nghiên cứu đều chỉ ra cơ chế bệnh sinh 

của UTDD rất phức tạp với sự tham gia của nhiều yếu tố như nhiễm khuẩn 

Helicobacter pylori (H.pylori), các yếu tố di truyền, dịch tễ học và các yếu tố phối hợp 

khác [2]. Trong các yếu tố di truyền, đa hình đơn nucleotid (SNP) được nghiên cứu 

ngày càng nhiều nhằm phát hiện những gen nhạy cảm với UTDD. 

Nghiên cứu SNP trong UTDD đầu tiên được công bố vào năm 2008 với 

phát hiện mối liên hệ giữa một SNP của gen kháng nguyên tế bào gốc tuyến tiền 

liệt (Prostate Stem Cell Antigen - PSCA) với nguy cơ UTDD [3]. Một vài nghiên 

cứu sau đó cũng xác nhận mối liên hệ này và còn phát hiện được những locus 

nhạy cảm mới thuộc gen mucin-1 (MUC1) và phospholipase C epsilon-1 

(PLCE1) [4]. Các SNP được phát hiện trong các nghiên cứu nói trên phần lớn 

liên quan đến con đường tín hiệu trong tế bào. Trong đó gen MUC1 mã hóa 

protein màng tế bào có vai trò hình thành hàng rào bảo vệ niêm mạc trên bề mặt 

biểu mô dạ dày và rất cần thiết trong tín hiệu nội bào [5]. Một số nghiên cứu chỉ 

ra rằng MUC1 có liên quan đến việc điều chỉnh tình trạng viêm dạ dày mạn tính 

do H. pylori [6]. Đặc biệt hai SNP rs2070803 và rs4072037 với có vai trò kiểm 

soát vị trí quyết định chức năng của MUC1 được chỉ ra có liên quan đến ung thư 

dạ dày [7-8], [9]. Bên cạnh MUC1, gen PSCA mã hóa glycoprotein màng tế bào 

và được biểu hiện trong biểu mô của dạ dày. Hai SNP rs2976392 và rs2294008 

thuộc gen PSCA có thể làm giảm hoạt động sao chép của gen này.  

Các nghiên cứu phân tích mối liên quan giữa SNP và UTDD cũng như sự 

kết hợp SNP với các yếu tố nguy cơ khác như tuổi, giới, thói quen uống rượu, 
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hút thuốc, tình trạng nhiễm H.pylori … hầu hết được thực hiện ở một số quốc 

gia có tỷ lệ mắc UTDD cao như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc … Trong khi 

đó ở Việt Nam - một quốc gia có tỷ lệ mắc ung thư dạ dày cao nhất trong khu 

vực Đông Nam Á thì dữ liệu nghiên cứu về SNP trong UTDD vẫn còn khá ít ỏi 

[10]. Theo GLOBOCAN năm 2018, Việt Nam có tới 18.000 bệnh nhân mới 

mắc và 15.000 bệnh nhân tử vong [11], [12]  Điều này được giải thích là do tỷ 

lệ nhiễm H.pylori cao kết hợp với các yếu tố nguy cơ khác như hút thuốc, 

uống rượu và điều kiện kinh tế xã hội… làm gia tăng nguy cơ mắc UTDD ở 

Việt Nam [13]. Tuy nhiên các biến đổi di truyền hay các SNP cũng có thể là 

một yếu tố góp phần làm tăng tỷ lệ mắc UTDD ở Việt Nam. Do đó nghiên 

cứu về vai trò của một số SNP cũng như sự kết hợp của SNP và các yếu tố 

nguy cơ trong UTDD có thể góp phần làm sáng tỏ đặc điểm bệnh sinh, mặt 

khác có thể đưa ra những phương thức mới trong sàng lọc, chẩn đoán và phân 

tầng nguy cơ ung thư dạ dày. Mặc dù các nghiên cứu trên thế giới đã phát 

hiện nhiều SNP liên quan đến UTDD tuy nhiên trong khuôn khổ đề tài nghiên 

cứu này, chúng tôi lựa chọn nghiên cứu một số SNP của gen MUC1 và gen 

PSCA vì các SNP này hầu hết đã được tìm thấy mối liên quan với UTDD ở 

các quốc gia trong khu vực Nam Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. 

Vì các lý do như trên, đề tài “Nghiên cứu đa hình thái đơn gen MUC1 và 

PSCA trên bệnh nhân ung thư dạ dày” được tiến hành nhằm các mục tiêu sau: 

1) Xác định một số đa hình đơn của gen MUC1 và PSCA trên bệnh nhân 

ung thư dạ dày. 

2) Đánh giá mối liên quan giữa các đa hình đơn gen MUC1 và PSCA với 

một số yếu tố nguy cơ của bệnh nhân ung thư dạ dày. 
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CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN 

 

1.1. Đại cương về ung thư dạ dày 

1.1.1. Dịch tễ học của ung thư dạ dày  

1.1.1.1. Trên thế giới 

Theo GLOBOCAN năm 2018 có khoảng 1 triệu ca ung thư dạ dày mới 

mắc và ung thư dạ dày trở thành bệnh lý ác tính đứng thứ năm sau ung thư 

phổi, ung thư vú, ung thư đại tràng và tiền liệt tuyến... Hơn 70% số ca mới 

mắc là của các nước đang phát triển, một nửa số lượng mới mắc của toàn thế 

giới là ở Đông Á (chủ yếu ở Trung Quốc). Tỷ lệ tử vong đứng thứ 3 trong các 

bệnh lý ác tính, sau ung thư phổi và ung thư đại tràng [14].  

 

Hình 1.1. Hình biểu thị tỷ lệ số ca mới mắc và tử vong của ung thư dạ dày  

(https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/cancers/7-Stomach-fact-sheet.pdf) 

- Theo giới: Tỷ lệ mắc theo tuổi (ASIR: age – standardised incidence rate) 

ở nam xấp xỉ gấp hai lần ở nữ. Lý do tỷ lệ mắc ung thư dạ dày ở nam cao hơn ở 

nữ được giải thích là do nam giới có tiền sử nhiễm H.pylori, hút thuốc, uống 

rượu… nhiều hơn nữ giới [15]. Một lý do khác đó là nữ giới có một yếu tố bảo 

vệ giúp giảm tỷ lệ mắc ung thư dạ dày, đó chính là estrogen. Một số nghiên cứu 

phát hiện ra sử dụng estrogen có thể làm giảm nguy cơ ung thư dạ dày [16-17].  

https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/cancers/7-Stomach-fact-sheet.pdf
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- Theo vùng địa lý: Tần suất mắc UTDD thay đổi theo các khu vực địa 

lý như giữa các quốc gia hoặc giữa những vùng khác nhau trong một quốc 

gia. Các nước có tỷ lệ mắc UTDD cao thuộc vùng Đông Á (Nhật Bản, Trung 

Quốc, Hàn Quốc), Liên Xô cũ, Nam Mỹ, vùng Caribee và Nam Âu với ASIR 

>20/100.000 dân. Trong đó, một số quốc gia có tỷ lệ mắc chuẩn theo tuổi ở 

giới nam đặc biệt cao như Hàn Quốc, Mông Cổ, Nhật Bản và Trung Quốc rất 

cao lần lượt là 62,2; 48,2; 46,8 và 41,3 trên 100.000 dân [18]. Các quốc gia có 

tỷ lệ mắc bệnh thấp thuộc vùng Nam Á (Ấn Độ, Pakistan, Thái Lan), Bắc Mỹ, 

Úc và châu Phi với tỷ lệ ASIR <10/100.000 dân [19]. 

Những khác biệt này có thể liên quan đến các yếu tố nguy cơ, đầu tiên 

phải kể đến đó là tình trạng nhiễm H.pylori. Các nghiên cứu trên quần thể 

người nhập cư đã chỉ ra thế hệ đầu tiên của người nhập cư từ các nước có tỷ lệ 

mắc H.pylori cao định cư ở những nước có tỷ lệ mắc thấp có yếu tố nguy cơ 

tương tự như ở những nước ban đầu, nhưng tỷ lệ mới mắc có xu hướng giảm 

xuống so với các nước ban đầu, điều này gợi ý vai trò quan trọng của các yếu 

tố nguy cơ môi trường [20]. 

- Theo tuổi: Tỷ lệ mắc ung thư dạ dày tăng theo tuổi với lứa tuổi mắc 

cao nhất là từ 50 - 70 [21]. Các giải thích cho vấn đề này được cho là do trong 

cơ chế phát sinh ung thư, các tác nhân gây ung thư tác động vào cơ thể con 

người cần phải có đủ liều lượng, thời gian để làm biến đổi tế bào. Tế bào sau khi 

bị biến đổi phải tồn tại được dưới áp lực đào thải của hệ thống miễn dịch trong 

cơ thể. Bên cạnh đó, các tế bào bị biến đổi phải được phân chia, nhân lên đến khi 

đạt đủ số lượng tế bào mới biểu hiện trên giải phẫu bệnh. Những người trẻ tuổi 

thường có thời gian phơi nhiễm với các tác nhân gây ung thư ngắn hơn những 

người cao tuổi. Đặc biệt là với các chất có tác dụng tích lũy theo thời gian. Hơn 

nữa, ở những người trẻ tuổi khả năng miễn dịch của cơ thể tốt hơn những người 

cao tuổi, ngăn chặn được sự phát triển của các tế bào lạ. Vì vậy ung thư nói 

chung và ung thư dạ dày nói riêng thường hay gặp ở lứa tuổi già.  



5 

 

Trước năm 1990, ung thư dạ dày là nguyên nhân thường gặp nhất gây ra 

tử vong liên quan đến ung thư. Hiện nay, ung thư dạ dày vẫn là nguyên nhân 

đứng thứ hai gây ra tử vong liên quan đến ung thư ở cả hai giới, chiếm tỷ lệ 

9,7% tổng số trường hợp tử vong do ung thư. Tỷ lệ tử vong chuẩn theo tuổi 

cao nhất là ở Đông Á (28,1/100.000 nam và 13,0/100.000 nữ), thấp nhất là ở 

Bắc Mỹ (lần lượt là 2,8 và 1,5 trên 100.000 dân ở hai giới nam và nữ). Tỷ lệ 

tử vong cao cũng được ghi nhận ở cả hai giới tại Trung và Đông Âu; Trung và 

Nam Mỹ. Một điều đáng lưu ý, mặc dù tỷ lệ nam giới mắc ung thư dạ dày ở 

Hàn Quốc và Nhật Bản đứng lần lượt là thứ nhất và thứ ba trên toàn thế giới, 

nhưng tỷ lệ tử vong của hai nước lần lượt là thứ 12 và 16 [18]. Điều này 

chứng tỏ những chương trình sàng lọc ung thư dạ dày ở các quốc gia này đã 

giúp nâng cao hiệu quả điều trị. 

Tỷ lệ mắc và tử vong của ung thư dạ dày tiếp tục giảm theo thời gian ở 

cả những nước phát triển và đang phát triển, không phụ thuộc vào nguy cơ 

mắc ung thư dạ dày [22]. Tỷ lệ mắc giảm có thể được giải thích là do tỷ lệ 

nhiễm H.pylori giảm nhờ cải thiện các điều kiện môi trường, các vấn đề vệ 

sinh an toàn thực phẩm cũng tăng do thực phẩm đượcbảo quản bằng tủ lạnh 

thay vì muối,  đồng thời chế độ dinh dưỡng cũng được tăng cường. 

1.1.1.2. Tại Việt Nam 

Việt Nam nằm trong khu vực có tỷ lệ mắc UTDD cao, mặc dù chưa có 

số liệu điều tra chính xác về dịch tễ học trong phạm vi cả nước nhưng theo 

các nghiên cứu cho thấy tỷ lệ mắc UTDD khá cao trong cộng đồng.  

Tần suất mắc UTDD từ năm 1993-1995 trong nghiên cứu của Đoàn Hữu 

Nghị (1996) là 25,7/100.000 dân (nam) và 12,5/100.000 dân (nữ) [23]. 

Nghiên cứu của Phạm Hoàng Anh và cs (2001) thì tỷ lệ mắc cao hơn không 

đáng kể, ở nam là 29,8/100.000 dân, ở nữ là 12,9/100.000 dân [24].  
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Theo GLOBOCAN 2018, Việt Nam có khoảng 164.000 ca ung thư mới 

mắc ở cả hai giới, trong đó ung thư dạ dày khoảng 17.000 ca chiếm tỷ lệ 

10,6% và đứng thứ 3 trong các ung thư thường gặp, chỉ sau ung thư gan và 

ung thư phổi [25].  

 

Hình 1.2. Tỷ lệ mới mắc các loại ung thư dạ dày tại Việt Nam  

(https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/704-viet-nam-fact-sheets.pdf) 

Số ca mới mắc ở nam giới gấp hơn 2 lần so với nữ giới. Ung thư dạ dày 

đứng thứ 3 trong các ung thư thường gặp ở nam giới và đứng thứ 4 trong các 

ung thư thường gặp ở nữ (sau ung thư vú, ung thư đại tràng và ung thư phổi). 

Trong những năm 1990, tử vong do ung thư dạ dày ở nam giới tại Hà 

Nội đứng thứ 3 trong các ung thư thường gặp, ở nữ giới đứng thứ nhất [26]. 

Giai đoạn 1996-2005, nghiên cứu về tỷ lệ tử vong của ung thư dạ dày ở Hà 

Nội, Lê Trần Ngoan và cs (2006) đã ghi nhận tình hỉnh tử vong do ung thư dạ 

dày có thay đổi so với những năm 1990 ở giới nữ khi UTDD là nguyên nhân 

gây tử vong đứng thứ 2  trong các bệnh lý ung thư [27]. 

https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/704-viet-nam-fact-sheets.pdf
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1.1.2. Phân loại ung thư dạ dày 

1.1.2.1. Theo vị trí 

UTDD có thể gặp ở bất cứ vị trí nào của dạ dày nhưng hay gặp nhất là 

vùng hang môn vị (60-70%), sau đó là vùng bờ cong nhỏ (18-30%), các vùng 

khác ít gặp hơn như bờ cong lớn khoảng 3%, đáy vị 12%, tâm vị 9,5%, ung 

thư toàn bộ dạ dày chiếm từ 8-10% [28]. Dựa theo vị trí tổn thương, UTDD 

được phân chia thành 2 loại là ung thư tâm vị và ung thư không thuộc tâm vị. 

Nguyên nhân của sự phân loại này là do UTDD từ hai vị trí này có đặc điểm 

dịch tễ, bệnh nguyên, mô bệnh học, điều trị và tiên lượng của khác nhau rất rõ 

[29]. Ung thư tâm vị là ung thư trong khoảng 1cm trên đến 2cm dưới đường 

nối thực quản dạ dày, tỷ lệ loại ung thư này không cao tuy nhiên có xu 

hướng tăng trong thời gian qua và được cho là hậu quả của trào ngược dạ dày 

thực quản mạn tính, có tiên lượng xấu. UTDD không thuộc tâm vị gồm ung thư 

ở phình vị, thân vị, bờ cong lớn, bờ cong nhỏ, hang vị và môn vị có tỷ lệ mắc 

cao hơn, thường liên quan chặt chẽ với tình trạng nhiễm H.pylori mạn tính, 

ngược lại ung thư tâm vị thì ung thư không tâm vị có tiên lượng tốt hơn [30].  

1.1.2.2. Theo mô bệnh học  

Ung thư biểu mô là thể mô bệnh học chính trong UTDD, chiếm tới 95%. 

Do hình thái của ung thư biểu mô dạ dày khá phức tạp nên nhiều phân loại 

UTDD được đưa ra như phân loại của Goseki 1992, Carneiro 1997 [31], [32]. 

Nhưng hiện nay phân loại của Lauren (1965) và của tổ chức y tế thế giới 

(WHO) được sử dụng phổ biến nhất [31], [32]. Theo Lauren, mô bệnh học 

UTDD chia thành hai thể chính là thể ruột và thể lan tỏa, trong đó thể ruột 

chiếm ưu thế. UTDD thể ruột là ung thư biệt hóa rõ và thường có các cấu trúc 

tuyến ống giống tuyến của ruột [33]. Thể này thường gặp ở nam giới và người 

già hơn (hiếm gặp ở những bệnh nhân dưới 40 tuổi), có liên quan chặt chẽ với 

các yếu tố môi trường (bao gồm nhiễm H.pylori, hút thuốc lá và chế độ ăn [33]. 
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Nhiễm H.pylori gây viêm dạ dày mạn tính, sau đó gây viêm teo, dị sản 

ruột, loạn sản và cuối cùng gây UTDD. 

 

Hình 1.3. Cơ chế gây ung thư dạ dày [34]  

Thể lan tỏa thường gặp ở những người trẻ hơn, là các u kém biệt hóa, 

thường phát triển như những tế bào đơn lẻ hoặc tập trung thành các đám nhỏ, 

có xu hướng thâm nhiễm vào thành dạ dày. Cũng giống như thể ruột, nhiễm 

H.pylori cũng liên quan đến UTDD thể lan tỏa nhưng mối liên quan này 

không chặt chẽ như với thể ruột [34], [35]. UTDD thể lan tỏa còn liên quan 

đến đột biến trong gen ức chế u CDH1 mã hóa protein E-cadherin tham gia 

vào điều hòa tín hiệu giữa các tế bào thông qua kiểm soát sự tăng sinh của té 

bào [36]. Thể lan tỏa thường có tiên lượng xấu hơn thể ruột [37]. Bảng phân 

loại mô bệnh học UTDD của WHO được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 

1977. Trải qua bốn lần tái bản, bảng phân loại năm 2010 là mới nhất, trong đó 

UTBMDD được chia thành bốn thể chính bao gồm: UTBMDD tuyến ống, 

nhú, nhầy, kém kết dính (bao gồm cả UTBMDD tế bào nhẫn) và các thể 

hiếm gặp khác. Trong phân loại mới này, WHO thay thế thể UTBMDD tế 

bào nhẫn bằng thể UTBMDD kém kết dính. Thể UTBMDD kém kết dính 

bao gồm các tế bào u có hình thái tế bào nhẫn và các tế bào u không có hình 

thái tế bào nhẫn, đó là các tế bào dạng mô bào, dạng lympho bào, sắp xếp 
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rời rạc. Sự tương ứng của phân loại của Lauren (1965) và WHO (2010) được 

trình bày chi tiết trong phụ lục 2 [32]. 

1.1.3 Chẩn đoán ung thư dạ dày 

❖ Triệu chứng lâm sàng: 

Bệnh nhân có thể đã từng mắc các bệnh lý dạ dày và/hoặc trong gia đình 

có người thân mắc UTDD hoặc các yếu tố liên quan tới môi trường sống và 

nghề nghiệp và các yếu tố nguy cơ như: hút thuốc lá, uống rượu, tiếp xúc hóa 

chất, ăn nhiều thực phẩm hun khói, điều kiện vệ sinh thấp… Tất cả các yếu tố 

này cần được khai thác kỹ lưỡng từ bác sỹ lâm sàng. 

Hầu hết các triệu chứng cơ năng và toàn thân của UTDD đều không đặc 

hiệu và khi bệnh nhân có các triệu chứng này thì UTDD đã ở giai đoạn tiến 

triển [38]. Đau bụng thượng vị và sụt cân là hai triệu chứng thường gặp nhất 

của UTDD, ngoài ra còn một số triệu chứng khác như chán ăn, mau no 

và/hoặc khó nuốt. Triệu chứng thực thể xuất hiện ở UTDD giai đoạn muộn 

như có khối trong ổ bụng, hạch bạch huyết ở thượng đòn trái, quanh rốn hoặc 

ở nách trái hoặc gan to khi có di căn gan… [39].  

❖ Triệu chứng cận lâm sàng 

Nội soi ống tiêu hóa là phương tiện quan trọng trong chẩn đoán và tầm 

soát UTDD với độ nhạy và độ đặc hiệu khá cao. Khi kết hợp với sinh thiết thì 

trở thành phương tiện vô cùng hữu ích trong chẩn đoán UTDD. Theo nghiên 

cứu của Tatsuta, tỷ lệ âm tính giả của nội soi chỉ có 3,7% và dương tính giả 

là 0,6%, còn độ nhạy, độ đặc hiệu của nội soi kết hợp với sinh thiết lần lượt là 

93,8%, 99,6%, và độ chính xác chung nội soi là 97,4% [40]. Các xét nghiệm 

chẩn đoán hình ảnh đóng vai trò chủ yếu là để đánh giá giai đoạn UTDD trước 

khi quyết định chọn lựa phương pháp điều trị bao gồm siêu âm qua thành 

bụng, chụp  cắt lớp vi tính, chụp cắt lớp đa lát cắt hay siêu âm nội soi [39]. 
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Bên cạnh sự phát triển của chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh, các chỉ số xét 

nghiệm không ngừng được nghiên cứu và ứng dụng hỗ trợ bác sỹ khám và 

theo dõi điều trị bệnh. Hiện nay, chưa có một dấu ấn ung thư huyết thanh nào 

được xác định đủ độ nhạy và đặc hiệu để chẩn đoán xác định UTDD. Các dấu 

ấn như CEA, CA125, CA199 góp phần làm tăng độ nhạy chẩn đoán [39], 

[41]. Một số xét nghiệm được dùng trong sàng lọc phân tầng nguy cơ UTDD 

được kể đến như định lượng Pepsinogen I, II và tỷ lệ PGI/PGII giúp đánh giá 

tình trạng viêm teo mạn tính và định lượng kháng thể kháng H.pylori [42]. Ưu 

điểm của các phương pháp này đó là những kỹ thuật không xâm lấn. Nguyên 

lý của xét nghiệm pepsinogen là dựa trên việc giảm sản xuất acid ở dạ dày 

trong những tổn thương này, dẫn tới nồng độ pepsinogen bị suy giảm. Trong 

đó Pepsinogen I (PGI) được sản xuất chủ yếu bởi tế bào cổ nhày và tế bào 

chính trong tuyến đáy, còn Pepsinogen II (PGII) được bài tiết rộng khắp dạ 

dày. Khi tình trạng viêm teo tiến triển, nồng độ PGI giảm tương ứng, trong 

khi đó PGII hầu như vẫn duy trì ổn định hoặc giảm không nhiều, dẫn tới tỷ lệ 

PGI/PGII giảm. Cut-off xác định viêm teo dạ dày của xét nghiệm pepsinogen 

là: PGI ≤ 70 ng/mL và/hoặc tỷ lệ PGI/II ≤ 3. Còn để chẩn đoán nhiễm 

H.pylori, có nhiều phương pháp cả xâm lấn và không xâm lấn có thể dùng để 

chẩn đoán như: nội soi sinh thiết, xét nghiệm miễn dịch huyết thanh, phân tích 

kháng nguyên trong phân và test thở urea. Khi nhiễm H.pylori, cơ thể được 

kích thích tạo ra đáp ứng miễn dịch cả tại chỗ và hệ thống. Đáp ứng miễn dịch 

hệ thống thể hiện bằng tăng cường kháng thể IgM, sau đó là IgG và IgA - hai 

kháng thể này tồn tại trong suốt giai đoạn nhiễm khuẩn. Kháng thể IgM tồn 

tại rất ngắn, do đó ít có giá trị trong chẩn đoán nhiễm khuẩn H.pylori. Chính 

vì vậy các xét nghiệm chẩn đoán đoán tập trung phát triển để phát hiện sự có 

mặt của IgG và IgA trong huyết thanh. Xét nghiệm huyết thanh học thường 
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được sử dụng để sàng lọc trong các nghiên cứu dịch tễ học do giá thành hợp 

lý, kết quả xét nghiệm nhanh và sự chấp nhận của bệnh nhân. Hiện nay, phần 

lớn xét nghiệm huyết thanh học chẩn đoán nhiễm H.pylori nhằm xác định sự 

có mặt của kháng thể IgG bằng phương pháp miễn dịch enzym (EIA). Độ 

nhạy và độ đặc hiệu của các xét nghiệm này khoảng trên 85% [43]. Ưu điểm 

của phương pháp huyết thanh học là không bị ảnh hưởng bởi tình trạng chảy 

máu ổ loét, tổn thương viêm mạn tính cũng như sử dụng thuốc ức chế bơm 

proton và kháng sinh – đây là những yếu tố có thể gây âm tính giả trong các 

xét nghiệm xâm lấn và không xâm lấn khác. Nhược điểm của phương pháp 

này là không xác định được tình trạng khỏi do nồng độ kháng thể có thể tăng 

cao trong một thời gian dài sau điều trị. Do đó xét nghiệm huyết thanh học 

không xác định được tình trạng nhiễm cấp hay đã từng nhiễm H.pylori [44].  

1.1.4. Điều trị và tiên lượng ung thư dạ dày 

Phẫu thuật là phương thức điều trị chủ yếu trong UTDD với chỉ định 

cắt bỏ khối u áp dụng đối với các bệnh nhân giai đoạn T1 đến T3, N1 hoặc 

N2 (giai đoạn I-III) [45]. Bên cạnh đó hóa trị giữ vai trò khá quan trọng trong 

điều trị UTDD nhằm giảm tỷ lệ tái phát sau phẫu thuật và kéo dài thời gian 

sống thêm. Tuy nhiên, hầu hết các phác đồ chỉ cải thiện tiên lượng ở một ít 

bệnh nhân có chọn lọc và thời gian sống thêm chỉ dao động từ 9-13 tháng. 

Hạn chế của phương pháp đó là độc tính cao, thời gian đáp ứng ngắn, tỷ lệ 

đáp ứng thấp [46]. UTDD tương đối đề kháng đối với xạ trị [41]. Hiệu quả 

của xạ trị đơn thuần hoặc phối hợp với hóa trị (hóa xạ trị liệu) chỉ giới hạn ở 

một số bệnh nhân, nhưng vẫn chưa thực sự rõ ràng và cần phải được nghiên 

cứu thêm [39]. Tiến bộ mới nhất hiện nay trong điều trị UTDD là điều trị 

đích. Các thuốc điều trị đích tác dụng chọn lọc lên tế bào ung thư ở mức phân 

tử, mà không ảnh hưởng lên chức năng của tế bào bình thường. Các nhà khoa 
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học đã và đang tiến hành nhiều nghiên cứu pha II, III sử dụng các loại thuốc 

điều trị đích hướng đến các thụ thể thuộc họ thụ thể yếu tố tăng trưởng thượng 

bì, yếu tố tăng trưởng nội mô mạch máu, và một số yếu tố (phân tử) đích khác 

trên bệnh nhân UTDD [47]. 

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến tiên lượng UTDD bao gồm toàn trạng, 

tuổi, giới tính của bệnh nhân, vị trí, kích thước, phân loại mô bệnh học của khối 

u [48]. Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là độ xâm lấn (giai đoạn T), tình trạng 

di căn hạch vùng (giai đoạn N) và di căn xa (giai đoạn M) [49].  

1.2. Cơ chế bệnh sinh của ung thư dạ dày 

Cơ chế bệnh sinh của ung thư dạ dày là một quá trình phức tạp. Các 

nghiên cứu đã chứng minh cơ chế sinh ung thư dạ dày là sự kết hợp của các 

yếu tố môi trường với sự tích lũy của những biến đổi gen di truyền [2]. Trong 

các yếu tố môi trường, yếu tố được nghiên cứu nhiều nhất chính là tình trạng 

nhiễm H.pylori, hút thuốc lá, uống rượu và chế độ ăn uống. Bên cạnh đó sự 

mất kiểm soát quá trình điều hòa gen sinh ung thư là tác nhân quan trọng gây 

ra ung thư dạ dày. Trong những năm gần đây, hiểu biết ở mức độ phân tử của 

ung thư dạ dày ngày càng được mở rộng. Các kết quả nghiên cứu đều chỉ ra 

biến đổi di truyền là nguyên nhân của sự phát triển của ung thư dạ dày tuy 

nhiên quá trình này diễn ra rất phức tạp và còn nhiều khoảng trống trong hiểu 

biết của con người [50]. Biến đổi một số gen làm thay đổi một số chức năng 

của tế bào được kể đến như tính chất kết dính của tế bào, truyền tín hiệu tế 

bào, biệt hóa tế bào, phát triển, di căn, sửa chữa DNA và biến đổi glycosyl 

hóa... Nghiên cứu các biến đổi cấp độ sinh học phân tử này hứa hẹn cho sự 

phát triển các dấu ấn trong chẩn đoán, điều trị và tiên lượng bệnh. Thách thức 

được đặt ra đối với các nhà khoa học là làm thế nào phát hiện được các bất 

thường di truyền đặc hiệu ở giai đoạn sớm, từ đó có thể giúp cho chẩn đoán 

sớm và hỗ trợ lựa chọn phương pháp điều trị thích hợp cho bệnh nhân. 
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1.2.1. Các yếu tố nguy cơ ung thư dạ dày 

1.2.1.1. Nhiễm Helicobacter pylori 

H.pylori là vi khuẩn ái khí, gram âm, được tìm thấy trong dạ dày của 

khoảng 50% dân số trên toàn thế giới. Đặc điểm phân bố của tình trạng nhiễm 

H.pylori khác biệt giữa các quốc gia trên thế giới. Ở các nước đang phát triển 

như ở Đông Á và châu Mỹ La Tinh đến năm 20 tuổi khoảng 80% dân số 

nhiễm H.pylori. Trong khi đó ở những nước phát triển như Pháp, Mỹ, Anh 

hoặc Úc, tỷ lệ nhiễm H.pylori thấp hơn, tỷ lệ cao nhất ở các nước này là xấp 

xỉ 40% ở lứa tuổi 30 - 40 [51]. H.pylori được coi là tác nhân loại I gây ung thư 

dạ dày [52]. Nhiễm khuẩn H.pylori liên quan tới ung thư dạ dày thể ruột (không 

phải tâm vị) với các tổn thương tiền ung thư bao gồm viêm teo dạ dày mạn tính 

và dị sản ruột [53]. Một vài yếu tố độc lực nhất định của vi khuẩn này được tìm 

thấy ảnh hưởng tới nguy cơ mắc ung thư dạ dày bao gồm cagA (cytotoxin 

associated gene A), 1 dạng hoạt động của gen gây độc tính vacA và dupA 

(duodenal ulcer promoting gene A) [54]. Mặc dù H.pylori được coi là một tác 

nhân quan trọng gây ung thư dạ dày nhưng mối liên quan giữa ung thư dạ dày 

và tỷ lệ nhiễm H.pylori giữa các quốc gia trên thế giới vẫn còn nhiều vấn đề 

chưa được thống nhất. Ở các nước châu Mỹ La tinh, tỷ lệ nhiễm H.pylori rất cao 

khoảng 70 – 90% tuy nhiên chỉ có dưới 2% tỷ lệ người nhiễm H.pylori phát triển 

thành ung thư dạ dày [55]. Một số quốc gia như Trung Quốc, Hàn Quốc và Việt 

Nam thì cả tỷ lệ nhiễm H.pylori và mắc ung thư dạ dày đều cao [25]. 

1.2.1.2. Hút thuốc lá 

Hút thuốc lá được cho là yếu tố nguy cơ của hơn 14 loại ung thư, trong 

đó có ung thư dạ dày [56]. Theo Yhokisazu (2006), hút thuốc lá làm tăng 

nguy cơ UTDD lên 1,56 lần [57]. Nguy cơ mắc ung thự dạ dày có thể vẫn duy 

trì tới 14 năm sau khi bỏ thuốc lá tuy nhiên nó còn phụ thuộc vào liều lượng 

sử dụng và sự có mặt của yếu tố nguy cơ khác, như tình trạng sử dụng rượu 
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[58]. Theo Gonzalez (2003), xấp xỉ 18% trường hợp UTDD được quy cho hút 

thuốc lá. Nguy cơ UTDD tăng theo thời gian hút thuốc và giảm đi sau 10 năm 

cai thuốc [59]. Nghiên cứu của Ladeiras (2008) nhận thấy mối liên quan giữa 

hút thuốc lá và ung thư dạ dày có xu hướng phụ thuộc liều lượng sử dụng mỗi 

ngày [60]. Kết quả nghiên cứu của Nomura AM và cs (2012) cho thấy hút 

hơn 20 điếu thuốc mỗi ngày có nguy cơ ung thư dạ dày cao nhất. Ngoài ra 

nguy cơ mắc ung thư dạ dày cũng tăng song hành cùng với số năm hút thuốc 

lá, ở cả hai giới [61].  

Hiện nay, có nhiều giả thuyết về cơ chế của tình trạng hút thuốc lá làm 

tăng nguy cơ mắc ung thư dạ dày. Một số nghiên cứu đưa giả định về việc tạo 

các gốc tự do và tăng sự chết theo chương trình tế bào do hút thuốc lá, điều 

này gây ra các biến đổi tiền ung thư của niêm mạc dạ dày, thúc đẩy quá trình 

sinh ung thư [62]. Trong khói thuốc lá có chứa một số chất gây ung thư đã 

được chứng minh liên quan đến ung thư biểu mô dạ dày ở người [63]. DNA 

Adducts (DNA cộng sinh) liên quan đến hút thuốc liên kết với DNA niêm 

mạc dạ dày đã được tìm thấy ở người hút thuốc bị ung thư dạ dày [64]. Hút 

thuốc lá làm gia tăng nguy cơ loạn sản và dị sản ruột- các tổn thương tiền thân 

của ung thư dạ dày [65]. Các hợp chất N-nitroso có trong khói thuốc lá cũng 

có thể có liên quan đến ung thư dạ dày [66]. 

1.2.1.3. Uống rượu 

Theo tổ chức nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC), rượu có thể làm tăng 

nguy cơ mắc ung thư dạ dày [67]. Nghiên cứu của Duell (2011) trên 444 đối 

tượng mắc ung thư dạ dày cho thấy tiêu thụ nhiều rượu (trên 60g/ ngày) tăng nguy 

cơ mắc ung thư dạ dày 1,6 lần so với người không sử dụng rượu [68]. Kết quả 

nghiên cứu của Moy (2010) trên 391 người Trung Quốc cũng chỉ ra người tiêu thụ 

nhiều rượu (trên 50g/ngày) tăng nguy cơ mắc ung thư với HR = 1,4 [69]. 
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Cơ chế của tác nhân sinh ung thư do rượu dường như liên quan đến cơ 

chế đáp ứng viêm mạn tính từ những độc tố trực tiếp của sản phẩm chuyển 

hóa ethanol và các cytokine, cùng lúc làm sai sót hàng rào niêm mạc dạ dày 

và tăng cường hấp thụ nitrosamin [70]. Các chất độc bao gồm acetaldehyd và 

acetate tăng từ quá trình chuyển hóa ethanol bởi enzym alcohol dehydrogenase 

(ADH) và aldehyd dehydrogenase (ALDH), nhiều biến đổi về cả hai gen đều 

làm tăng nồng độ các chất độc này. Một nghiên cứu ở Hàn Quốc cho thấy, nguy 

cơ mắc ung thư dạ dày tăng cao gấp 4 lần ở những người nghiện rượu với dị hợp 

tử aldehyd dehydrogenase so với người không uống rượu [71]. Nghiên cứu của 

Sjodahl (2007) cho thấy rượu kết hợp với hút thuốc lá làm tăng nguy cơ ung 

thư dạ dày. Nếu chỉ tính toán nguy cơ dựa trên lượng rượu tiêu thụ thì mối liên 

quan không có nhiều ý nghĩa, nhưng kết hợp sử dụng thuốc lá (>20 điều/ngày) 

và rượu (> 5 lần/14 ngày) sẽ làm tăng nguy cơ ung thự dạ dày không tâm vị 

lên đến 4,9 lần so với người không hút thuốc và không uống rượu [72].  

1.2.1.4. Chế độ ăn uống 

Chế độ ăn uống nhiều muối và các thực phẩm được bảo quản bằng muối là 

một yếu tố nguy cơ gây ung thư dạ dày. Từ năm 1959, lượng muối ăn vào đã 

được báo cáo là yếu tố nguy cơ có thể gây ung thư dạ dày. Các cơ chế gây bệnh 

do muối có thể do nó làm tăng sự xâm nhập và độc lực của vi khuẩn H.pylori, 

làm thay đổi độ nhớt lớp chất nhầy bảo vệ niêm mạc dạ dày dẫn đến tăng sự 

tiếp xúc tế bào biểu mô dạ dày với các chất gây ung thư như hợp chất N-

nitroso, gây ra phản ứng viêm của biểu mô dạ dày, có thể làm tăng sự tăng 

sinh tế bào biểu mô dạ dày như là một phần của quá trình sửa chữa và điều 

này có thể làm tăng các đột biến nội sinh [73]. Kết quả nghiên cứu của D’Elia 

(2012) cho kết luận nhóm người có chế độ ăn chứa lượng muối cao làm tăng 

nguy cơ mắc ung thư dạ dày so với nhóm ăn lượng muối thấp 1,68 lần [74]. 

Ngoài ra chế độ ăn có nhiều nitrat như các loại cá, thịt chế biến sẵn, các loại 
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thức ăn xông khói, ướp muối, cũng sẽ làm tăng nguy cơ UTDD. Nitrosamin 

có trong thức ăn hoặc do một số loại thức ăn chứa nitrat tạo ra là một chất gây 

UTDD [39]. Ngược lại một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc ăn các loại trái 

cây tươi, rau củ có thể làm giảm đáng kể nguy cơ mắc ung thư dạ dày. Nghiên 

cứu của Bertuccio (2013) cho kết quả mối tương quan giữa việc ăn nhiều quả 

tươi và rau với việc giảm nguy cơ ung thư lần lượt là RR= 0,66 (95%CI 0,73 

– 0,93), RR= 0,71 (95%CI 0,53 – 0,94) [75]. 

1.2.1.5. Nhóm máu 

Mối liên quan giữa nhóm máu A và ung thư dạ dày đã được đề cập trong 

một vài nghiên cứu. Một nghiên cứu lâm sàng đã chứng minh chức năng bài tiết 

dịch vị có thể liên quan tới nhóm máu ABO. Nhóm người có nhóm máu O bài tiết 

nhiều acid tự do hơn trong dạ dày, nồng độ pepsinogen huyết thanh trung bình của 

nhóm người này cũng cao hơn nhóm máu A [76]. Nghiên cứu của Makoto và cs 

(2011) cũng chỉ mối liên quan của nhóm máu A và ung thư dạ dày do ảnh hưởng 

đến kiểu gen ABO. Bên cạnh đó, vị trí gen ABO có thể ảnh hưởng tới tỷ lệ viêm 

teo mạn tính và tình trạng nhiễm H.pylori [77]. 

1.2.1.6. Tiền sử bệnh lý dạ dày  

Tiền sử bệnh lý về dạ dày là một trong những yếu tố nguy cơ ảnh hưởng 

đến sự hình thành và phát triển khối u dạ dày. Loét dạ dày, loét tá tràng và ung 

thư dạ dày đều có yếu tố chung là nhiễm H.pylori [78]. Một vài nghiên cứu đã 

chỉ ra các tổn thương loét ở dạ dày có thể làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày như 

nghiên cứu của Chen (2004) tìm thấy mối liên quan giữa loét dạ dày và ung thư 

dạ dày thể không tâm vị [79]. Tuy nhiên một số nghiên cứu theo dõi dọc lại 

thất bại trong việc khẳng định tuyên bố này [80]. Như vậy các tổn thương dạ 

dày và nguy cơ mắc UTDD vẫn còn nhiều kết quả chưa thống nhất nhau. Mặc 

dù vậy phần lớn các nghiên cứu vẫn cho thấy mối nguy của những bệnh nhân 

có các tiền sử về bệnh lý dạ dày. Nghiên cứu của Whiting (2002) trên tổng số 
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1753 người nội soi có 166 người có bệnh lý dạ dày được xác định trên giải 

phẫu bệnh qua nội soi ban đầu, có 7,8% (13/166) phát triển thành ung thư dạ 

dày sau 10 năm, trong đó viêm teo dạ dày và dị sản ruột nguy cơ dẫn đến ác 

tính là 11% [81]. Ngoài ra các nhà nghiên cứu còn xây dựng những chiến lược 

sàng lọc các tổn thương tiền ung thư thông qua nội soi dạ dày như nghiên cứu 

của Veroushka (2014) [82]. Vì vậy, việc khảo sát tiền sử mắc bệnh dạ dày qua 

nội soi trên những bệnh nhân ung thư dạ dày rất có ý nghĩa trong việc xác định 

tỷ lệ mắc và tiến triển thành ác tính của các tổn thương lành tính, đặc biệt 

định hướng xây dựng kế hoạch tầm soát ung thư dạ dày nhờ nội soi dạ dày để 

chẩn đoán sớm ung thư.  

1.2.1.7. Tiền sử ung thư dạ dày gia đình 

Mặc dù phần lớn ung thư dạ dày là tự phát nhưng có khoảng 10% số 

trường hợp có yếu tố gia đình [83]. Trong đó dưới 3% ung thư dạ dày thuộc các 

hội chứng di truyền trội nhiễm sắc thể thường: ung thư dạ dày lan tỏa di truyền, 

đa polyp dạ dày có tính chất gia đình và ung thư dạ dày thể ruột gia đình [84]. 

Ung thư dạ dày lan tỏa di truyền là ung thư dạ dày gia đình được biết rõ nhất và 

do đột biến gen CDH1, tuy nhiên tỷ lệ mắc thấp chỉ từ 0,3-3,1% ở Nhật Bản và 

Hàn Quốc [85]. Bên cạnh bệnh nhân được chẩn đoán mắc các hội chứng di 

truyền thì nguy cơ ung thư dạ dày của những người có tiền sử UTDD gia đình 

tăng gấp 3 lần so với người không có tiền sử, nguy cơ này thậm chí cao hơn ở 

những ung thư mô mềm của người trưởng thành, ngoại trừ ung thư buồng trứng 

[83]. Mặc dù tiền sử UTDD gia đình đã được chứng minh là một yếu tố nguy cơ 

của ung thư dạ dày nhưng cơ chế phân tử của nó vẫn chưa rõ ràng. Các thành 

viên trong gia đình có thể cùng tiếp xúc với các tác nhân ung thư (nitrogen, khói 

thuốc, uống rượu), tiếp xúc với các dị nguyên ở mức độ tương tự nhau, thói quen 

ăn uống (ăn mặn, cay hoặc thực phẩm hun khói) tương tự nhau. 
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1.2.2. Cơ chế phân tử trong ung thư dạ dày 

1.2.2.1. Đột biến gen sinh và áp chế ung thư 

Đột biến gen TP53 hay gặp nhất trong ung thư dạ dày, gặp trong 50% số 

trường hợp. Đây là 1 gen áp chế khối u quan trọng trong điều hòa chu kỳ tế 

bào. Khi có tổn thương ở DNA, TP53 làm ngừng chu trình tế bào cho đến khi 

DNA bị tổn thương được sửa chữa hoặc TP53 có thể làm cho tế bào chết theo 

chương trình (apoptosis) nếu không còn khả năng sửa chữa DNA. Những đột 

biến mất chức năng TP53 làm tăng tính bất ổn định di truyền và làm 

giảm chết tế bào theo chương trình. Ngoài ra, các đột biến gen khác trong ung 

thư dạ dày: gen sinh ung thư (oncogen): KRAS, PIK3CA, CTNBB1, NRG1, 

ERBB3, ERBB4, RHOA hay gen áp chế khối u (tumour suppressor gen): 

CDH1, ARID1A, BCOR, FAT4, RNF43…Trong đó đột biến gen CDH1 đã 

được chứng minh là nguyên nhân gây bệnh ung thư dạ dày di truyền thể lan 

tỏa. CDH1 mã hóa protein E-cadherin - đóng một vai trò quan trọng trong 

việc kết dính tế bào-tế bào và việc duy trì tính toàn vẹn biểu mô [86].  

1.2.2.2. Biến đổi ngoài gen 

Những sự thay đổi này có thể xảy ra ở mức độ Methyl hóa DNA, (nơi 

mà các nhóm methyl được gắn với Cytosine base ở đoạn lặp lại CG) hoặc sự 

biến đổi histone (ở vị trí mà các vùng  đặc biệt của histone bị methyl hóa, 

acetyl hóa hoặc phosphoryl hóa) [86]. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng các yếu 

tố nguy cơ về môi trường có thể điều chỉnh, tác động lên epigenome của dạ 

dày. Ví dụ, nhiễm H.pylori gây ra sự lan tỏa methyl hóa DNA ở các tế bào 

biểu mô dạ dày. EBV dương tính cũng biểu hiện mức độ methyl hóa cao. Có 

thể sự methyl hóa cao như vậy biểu hiện sự phản ứng của tế bào đối với 

nhiễm virus. Methyl hóa DNA dẫn đến sự “im lặng phiên mã” của các gen ức 

chế khối u (CDH1, RUNX3, P16 và hMLH1) [86] . Sự thay đổi trong methyl 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Chu_k%E1%BB%B3_t%E1%BA%BF_b%C3%A0o
http://vi.wikipedia.org/wiki/Chu_k%E1%BB%B3_t%E1%BA%BF_b%C3%A0o
http://vi.wikipedia.org/wiki/DNA
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Chu_tr%C3%ACnh_t%E1%BA%BF_b%C3%A0o&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%BF_b%C3%A0o
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ch%E1%BA%BFt_t%E1%BA%BF_b%C3%A0o_theo_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ch%E1%BA%BFt_t%E1%BA%BF_b%C3%A0o_theo_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/apoptosis
http://vi.wikipedia.org/wiki/Di_truy%E1%BB%81n
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ch%E1%BA%BFt_t%E1%BA%BF_b%C3%A0o_theo_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh&action=edit&redlink=1
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hóa DNA cũng có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của khối u và đáp ứng với 

điều trị. Ví dụ sự methyl hóa có liên quan đến sự bất hoạt của PLA2G2A, một 

phopholipase tiết, đóng vai trò trong sự xâm lấn của ung thư dạ dày và sự methyl 

hóa của SULF2 và BMP4 có liên quan đến sự đáp ứng với hóa trị liệu [86]. 

1.2.2.3. Đa hình đơn nucleotid  

Đa hình đơn nucleotid là những vị trí mà ở đó có hơn một nucleotid 

được tìm thấy trong quần thể. Trên thực tế đa hình đơn dễ bị gọi nhầm là “đột 

biến gen”. Tuy nhiên, đột biến gen thì thường xuất hiện với tần suất rất thấp 

trong quần thể còn đa hình đơn là những biến đổi gen xảy ra với tần suất trên 

1% trong quần thể. Chúng thường được coi là các biến đổi bình thường của 

DNA. Mặc dù đa số đa hình không gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người 

nhưng một vài biến đổi có thể ảnh hưởng tới yếu tố nguy cơ mắc một số bệnh 

nhất định [87]. Hiện nay có khoảng một triệu vị trí SNP được tìm thấy trong 

bộ gen người. Một vài SNP chỉ xuất hiện ở 1 quần thể chủ đạo như châu Phi, 

nhưng nhiều SNP gặp ở hầu hết các nhóm người [87].  

Các vị trí cặp base đơn trong DNA trong đó các alen thay thế xuất hiện 

trong cá thể bình thường ở một số quần thể, tần suất có alen đó phải lớn hơn 1%. 

SNP được dự đoán xảy ra 1 trong mỗi 1000 bp  tuy nhiên tần suất điển hình của 

SNP trong toàn bộ quần thể khoảng 1/300 bp [87]. SNP có thể gặp ở toàn bộ 

gen, bao gồm promotor, exon và intron. Tuy nhiên đa phần nằm trên vùng không 

mã hóa, tỷ lệ gặp ở bộ ba mã hóa protein của người khoảng < 5%. Ở vị trí SNP có 

xảy ra thay thế 1 Nucleotid thành 1 nucleotid sẽ dẫn tới khả năng xuất hiện sự thay 

thế một acid amin, điều này có thể làm ảnh hưởng tới chức năng của protein, 

những SNP này được gọi là SNP mã hóa. Có khoảng 10.000 SNP mã hóa, ít nhất 

mỗi gen có 1 cSNP này. Loại SNP thường gặp nhất là allen C và T [87]. 
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Hình 1.4. Minh họa về đa hình đơn nucleotid (SNP) 

Hiện nay xu hướng nghiên cứu dịch tễ học phân tử đang cố gắng tìm 

kiếm nhằm xác định các yếu tố nguy cơ về mặt sinh học làm tăng khả năng 

mắc ung thư của từng cá thể. Khoảng 70% tất cả ung thư được xem là do tiếp 

xúc với các tác nhân gây ung thư, điều này cũng đồng nghĩa với việc ung thư 

có khả năng phòng ngừa được [88]. Tác nhân ung thư được biết đến nhiều 

nhất chính là khói thuốc lá, làm tăng nguy cơ mắc ung thư phổi khoảng 14 

lần, nhưng ảnh hưởng của khói thuốc lá cũng rất khác nhau [89]. Chỉ khoảng 

10% người hút thuốc lá nặng mắc ung thư phổi. Giải thích hợp lý cho tình 

trạng này chính là do những cá thể trên mang tổ hợp gen nhạy cảm nên khi 

tiếp xúc với yếu tố nguy cơ thì khả năng mắc ung thư tăng cao.  

Trên thực tế, quần thể con người có nhiều khác biệt về tuổi, giới, chủng 

tộc, tôn giáo, lối sống (sử dụng thuốc lá, rượu, tập thể dục...), chế độ ăn, nghề 

nghiệp và các hoạt động giải trí cũng góp phần gây ra sự khác biệt khi đáp 

ứng với các tác nhân của môi trường, mặc dù những ảnh hưởng tương đối của 

những tác nhân này hiện nay cũng chưa rõ ràng. Và mỗi cá thể với đặc điểm 

di truyền khác nhau sẽ đáp ứng với các tác nhân khác nhau, như khả năng 

hoạt hóa hoặc loại bỏ các tác nhân gây ung thư, và/hoặc sửa chữa các tổn 

thương DNA. Nhiều nghiên cứu đã diễn ra trên các mô hình có sự kết hợp của 

các tác nhân và tính nhạy cảm dẫn tới 1 loại ung thư cụ thể của cá thể, nhưng 
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lại là loại khác trên một người khác, và sự kết hợp khác nhau của các tác nhân 

và tính nhạy cảm có thể cùng gây ra một loại ung thư trên những người khác 

nhau [90]. Mặc dù hơn 99% trình tự DNA của con người là giống nhau, 

nhưng chỉ một sự thay đổi nhỏ trong hệ gen cũng có thể tác động lớn đến việc 

làm thế nào mà con người bị bệnh cũng như khả năng thích nghi với các yếu tố 

từ môi trường như: chất độc, vi khuẩn, virus… và đáp ứng với các liệu pháp 

điều trị. Điều này làm cho SNP có vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực y 

sinh học. Tuy vậy, cho đến nay ứng dụng quan trọng nhất của đa hình đơn 

nucleotid là so sánh vùng gen giữa các nhóm người với nhau để xác định 

mối liên quan giữa SNP với sự hình thành và phát triển ung thư [91]. 

Đa hình của các gen liên quan đến quá trình chuyển hóa các tác nhân 

sinh ung thư thường là ung thư tự phát, không có tính chất gia đình với nguy 

cơ tăng ung thư với mỗi cá thể nhỏ nhưng có vai trò rất quan trọng với sức 

khỏe cộng đồng vì nguy cơ này ảnh hưởng tới nhiều. Tính nhạy cảm gen có 

thể được đánh giá bằng kiểu hình (đo chức năng xúc tác enzym) hoặc kiểu 

gen (xác định trình tự gen). Xét nghiệm kiểu hình có thể bao gồm xác định 

hoạt độ enzym và định lượng các chất chuyển hóa ở nước tiểu, đánh giá khả 

năng chuyển hóa các tác nhân sinh ung thư trong nuôi cấy tế bào lympho hoặc 

thiết lập tỷ lệ chất được tạo ra nội sinh, như tỉ lệ chất chuyển hóa estrogen. Sử 

dụng các xét nghiệm gen để đánh giá nguy cơ ung thư được dùng nhiều hơn 

vì DNA dễ dàng thu được và các xét nghiệm được đơn giản hóa về mặt kỹ 

thuật. Tuy nhiên, kiểu hình do ảnh hưởng của một vài gen, có thể không được 

chứng minh đầy đủ chỉ với 1 xét nghiệm gen. Do đó, vai trò của cả xét 

nghiệm gen và xét nghiệm kiểu hình đều quan trọng trong các nghiên cứu 

hiện nay [92]. 
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Các nghiên cứu về đa hình gen trong ung thư dạ dày đã phát hiện được rất 

nhiều SNP. Những SNP này có thể được phân chia dựa trên chức năng của các 

gen đối với cơ chế bệnh sinh ung thư dạ dày: 

+ SNP thuộc các gen có chức năng bảo vệ niêm mạc dạ dày, chống lại sự 

tấn công của H.pylori bao gồm gen IL1B, IL1RN và TNF-α.  

IL-1β là protein được mã hóa bởi gen IL1B có vai trò là cytokin tiền viêm 

và ức chế bài tiết dịch dạ dày. Đóng vai trò quan trọng trong điều hòa đáp ứng 

viêm với H.pylori là yếu tố IL-ra mã hóa bởi gen IL1RN, cũng là một cytokin 

viêm, nó cạnh tranh gắn với IL-1β receptor và ảnh hưởng tới đáp ứng tiền viêm 

của IL-1β. Một số SNP của hai gen này liên quan đến nguy cơ ung thư dạ dày 

như IL1B-511T và IL1RN-S. Hai SNP này liên quan đến việc tăng sản xuất IL-

1B, làm tăng nguy cơ mắc ung thư dạ dày. 

TNF-α mã hóa protein tiền viêm và ức chế sự biểu hiện của viêm dạ dày do 

H.pylori. Một vài SNP của gen này liên quan đến ung thư dạ dày được tìm thấy 

ở vùng promotor của gen nhưng SNP được nghiên cứu nhiều nhất đó là TNF-α-

308. SNP này được tìm thấy liên quan tới nồng độ tăng cao của TNF-α trên bệnh 

nhân ung thư dạ dày [93] . 

+ Gen có chức năng chuyển hóa của các chất sinh ung thư 

Các gen có chức năng này mã hóa các enzym chuyển hóa xenobiotics và 

các chất sinh ung thư. Có hai nhóm enzym chính: enzym pha I (như Cytochrom 

P450) xúc tác các phản ứng oxy hóa trong tế bào, ngăn ngừa tạo ra các nhóm có 

ái lực cao với điện tử và có khả năng sinh ung thư; enzym pha II (như họ 

Glutathion S transferase) giúp loại bỏ các chất sinh ung thư đã được hoạt hóa. 

SNP của gen CYP2E1 -1053C→T được chứng minh ảnh hưởng việc gắn của các 

yếu tố hoạt hóa và vị trí điều hòa sao chép mRNA. Kiểu gen null của GSTM1 

cũng liên quan tới việc tạo ra lượng lớn các chất oxy hóa trong tế bào, đặc biệt khi 
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có nhiễm H.pylori. SNP của một số gen khác như MTHFR hoặc XRCC1 cũng 

được chứng minh liên quan tới nguy cơ mắc ung thư dạ dày [93]. 

+ Gen sinh ung thư và áp chế khối u 

TP53 đóng một vai trò quan trọng trong kiểm soát đáp ứng với các stress 

của tế bào. Bên cạnh những đột biến gen TP53 đã được chứng minh liên quan tới 

ung thư dạ dày, một số SNP của TP53 như thay đổi acid amin ở vị trí 72 từ 

arginin thành prolin, SNP này ảnh hưởng tới chức năng trong điều hòa sự phát 

triển và chết theo chương trình [94].  

Bên cạnh đó các gen MUC1 và PSCA cũng được chứng minh có liên quan 

đến quá trình sinh ung thư và áp chế ung thư. Nội dung chi tiết về hai gen này sẽ 

được đề cập ở phần tiếp theo của luận án. Đây là hai gen có nhiều chức năng đặc 

biệt liên quan tới con đường tín hiệu sinh ung thư. Các SNP của hai gen này 

được nghiên cứu nhiều ở các quần thể, nhất là ở quần thể người châu Á như 

Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc.... với nhiều kết luận được chứng minh một số 

SNP của hai gen này liên quan đến nguy cơ ung thư dạ dày. Việt Nam là một 

quốc gia nằm trong khu vực Đông Á nên các yếu tố chủng tộc tương đồng với 

Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc đồng thời tỷ lệ mắc ung thư dạ dày cũng được 

xếp vào loại cao. Chính vì những lý do như vậy nên trong nghiên cứu này, nhóm 

tác giả tập trung nghiên cứu về đa hình của hai gen MUC1 và PSCA để tìm hiểu 

mối liên quan của một số SNP của hai gen này với nguy cơ UTDD. 

1.3. Đa hình gen MUC1 và gen PSCA  

1.3.1. Cấu trúc và chức năng của gen MUC1 

❖ Cấu trúc gen 

Ở người, gen MUC1 nằm ở nhánh dài nhiễm sắc thể số 1, vùng 2, băng 

2 (1q22), kích thước 4407 bp, gồm 7 exon và 6 intron. 
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Hình 1.5. Vị trí gen MUC1  

(nguồn: https://ghr.nlm.nih.gov/gene/MUC1#location) 

Vùng gen MUC1 này gồm có 8 gen liền kề, dịch mã ngược chiều nhau 

và 2 gen giả. MUC1 chứa 7 exon, exon 1-4 mã hóa cho MUC1-N và exon 4-7 

mã hóa MUC1-C. Ở người, có một số biến thể của MUC1 là kết quả của quá 

trình cắt bỏ exon và nối intron. Một nghiên cứu gần đây xác định được 78 

biến thể của MUC1 với các biến thể phổ biến nhất là MUC1/A, MUC1/B, 

MUC1/C, MUC1/D, MUC1/X (hoặc MUC1/Z), MUC1/Y, và MUC1/ZD  

[95]. MUC1/A, MUC1/B, MUC1/C, và MUC1/D mã hóa toàn bộ chiều dài 

MUC1, qua sự cắt nối intron I và exon 2, chúng chỉ khác nhau bởi chiều dài 

VNTR [96]. MUC1/B là được gọi là mRNA MUC1 bình thường. Biến thể 

MUC1/X (hoặc MUC1/Z), MUC1/Y, và MUC1/ZD được tạo ra từ các vị trí cắt 

nối thay thế nằm trong exon 2, nơi VNTR mã hóa trong exon 2 được bỏ qua 

[97], [98]. Dạng MUC1/Y 54 bp ngắn hơn MUC1/X và thể hiện rõ hơn trong 

ung thư vú, buồng trứng và tiền liệt tuyến [99], [100]. Hiện nay vẫn chưa có sự 

hiểu biết rõ ràng về ý nghĩa chức năng của mỗi của các biến thể MUC1. 

❖ Chức năng của gen MUC1 

Gen MUC1 mã hóa ra protein MUC1 được tổng hợp bao gồm 1255 

acid amin có trọng lượng phân tử 122.102 Da, thuộc họ mucin, có nhiều 

trong ống tiêu hóa, mắt, tử cung, tiền liệt tuyến [101]. 

Ở tế bào bình thường, MUC1 nằm ở đỉnh bề mặt của các tế bào và đóng 

vai trò như một hàng rào chống lại những tác nhân ngoại sinh tới tế bào [5]. 

Các protein MUC1 trên bề mặt tế bào bao gồm tiểu đơn vị đầu N và C, được 

https://ghr.nlm.nih.gov/gene/MUC1#location
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xem như MUC1-N và MUC1-C tương ứng. Sau khi được tổng hợp, protein 

MUC1 đơn được phân tách thành hai tiểu đơn vị. Hai tiểu đơn vị này liên kết 

không cộng hóa trị và được cố định trên màng tế bào. Bên cạnh chức năng 

bảo vệ như một hàng rào niêm mạc, MUC1 đóng một vai trò chống ung thư 

theo cách khác. MUC1-C có một miền màng và một cái đuôi tế bào chất 

(CT), nơi có nhiều vị trí phosphoryl hóa và một vị trí gắn β-catenin. 

Phosphoryl hóa threonin ở CT thúc đẩy sự tương tác giữa MUC1 và β-catenin 

và tác động tới nhân tế bào, để điều hòa gen trong đó có p53 [102]. 

Ở tế bào ung thư, MUC1 còn được coi là một protein sinh ung thư, bởi vì 

có nhiều bằng chứng cho thấy chức năng thúc đẩy ung thư của nó. Nó tương 

tác với các yếu tố giống Kruppel 4 (Klf4), một tiểu đơn vị MUC1-C chiếm 

phần PE21 của vùng khởi động gen p53, nơi gắn các histon deacetylase, ức 

chế sự phiên mã của gen p53 [103]. MUC1 hoạt hóa protein Bcl-XL chống lại 

chết theo chương trình và làm suy yếu màng ty thể, ức chế giải phóng 

cytochrom c và hoạt hóa caspase-9 dẫn đến sự thất bại của quá trình cảm ứng 

chết theo chương trình [104]. Trong đáp ứng với tổn thương DNA, c-Abl 

tyrosine kinase không thụ thể được chuyển tới nhân và gây chết theo chương 

trình nhưng protein MUC1 làm giảm con đường tín hiệu này [105]. Như vậy, 

MUC1 là một protein sinh ung thư lớn phá hủy con đường tín hiệu chết theo 

chương trình của tế bào, một trong những chương trình chống ung thư quan 

trọng nhất trong các tế bào. Chức năng này ở các tế bào ung thư giúp chúng 

có khả năng kháng thuốc chống ung thư. MUC1 cũng có thể tham gia vào sự 

di căn vì nó đã được chứng minh in vitro rằng protein MUC1 có thể liên kết 

với phân tử bám dính gian bào (ICAM-1), tạo điều kiện bám dính của các tế 

bào ung thư vú đến nội mô tế bào, dẫn đến độ bám dính và di cư tiếp theo 

thông qua thành mạch [106]. Ngoài ra, MUC1 có thể có một số vai trò trong 

các tế bào gốc UTDD vì nó đóng vai trò như một thụ thể yếu tố tăng trưởng 
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trên các tế bào gốc phôi người chưa biệt hóa và được thể hiện trong các tế bào 

gốc ung thư bạch cầu dòng tủy cấp tính [107]. Nó còn giúp tế bào ung thư tồn 

tại trong điều kiện thiếu oxy và dinh dưỡng bởi điều chỉnh chuyển hóa lipid 

và đường, trạng thái năng lượng tế bào [108]. 

1.3.2. Cấu trúc và chức năng gen PSCA 

❖  Cấu trúc gen  

Gen PSCA được phát hiện lần đầu tiên bởi nhà khoa học Reiter và cs 

(1998). Gen này là thành viên của gia đình gen Ly-6. Các thành viên của gia 

đình gen này đều có 4 exon, trong đó exon đầu tiên mã hóa vùng 5’ không 

phiên mã và 3 exon tiếp theo mã hóa vùng phiên mã và vùng 3’ không mã 

hóa. Sử dụng phương pháp lai tạo huỳnh quang in situ đã phát hiện ra PSCA 

nằm trên NST số 8, băng q24.2 [109]. 

 

Hình 1.6. Vị trí gen PSCA 

(nguồn: https://www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl?gene=PSCA) 

❖ Chức năng của gen PSCA 

Gen PSCA mã hóa một glycoprotein gồm 123 acid amin là kháng 

nguyên trên bề mặt tế bào. Đây là một protein màng tế bào gắn với 

glycosylphosphatidylinositol (GPI), thuộc loại Thy-1/Ly-6 và protein gắn GPI 

– đã được chứng minh có vai trò quan trọng trong sự biệt hóa, cân bằng miễn 

dịch và hoạt động của tế bào T [110]. PSCA xuất hiện trong tế bào biểu mô 

của tuyến tiền liệt, bàng quang, thận, da, thực quản, dạ dày và rau thai [111]. 

PSCA được xác định đầu tiên như một kháng nguyên biểu hiện quá mức của 

tuyến tiền liệt trong ung thư tuyến này [109]. Mặc dù có tên là “kháng thể tế 

bào gốc” nhưng nhiều nghiên cứu đã chỉ ra PSCA biểu hiện chủ yếu ở các tế 

bào biệt hóa chứ không phải tế bào gốc, cụ thể là tế bào biểu mô tiền liệt 

https://www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl?gene=PSCA
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tuyến và dạ dày [3], [112]. Gen PSCA được biểu hiện trong biểu mô của dạ 

dày và nó giảm hoạt động một phần trong các mô dạ dày bị dị sản ruột [3]. Cơ chế 

điều hòa biểu biện của PSCA vẫn chưa rõ ràng, nhưng có một điều chắc chắn là 

androgen liên quan đến điều hòa PSCA, ít nhất là ở biểu mô tuyến tiền liệt, do yếu 

tố đáp ứng androgen được phân lập ở vùng promoter của gen này [113]. 

 

Hình 1.7. Cơ chế hoạt động của gen PSCA [114]  

PSCA liên quan tới nhiều hoạt động kích thích khối u như ức chế quá 

trình sống của tế bào và/hoặc thúc đẩy tế bào chết theo chu trình, trong khi đó 

những chức năng chính xác của gen này vẫn chưa được biết rõ [114]. Gu và cs 

(2014) đã báo cáo nồng độ PSCA tăng liên quan đến giai đoạn, loại và phụ thuộc 

androgen của khối u tiền liệt tuyến. Ngược lại, PSCA sẽ giảm biểu hiện gặp ở dị 

sản ruột của dạ dày [115]. Những nghiên cứu in vitro đã chỉ ra ảnh hưởng của 

PSCA đến khả năng tồn tại của tế bào ung thư dạ dày, do sự chuyển PSCA vào tế 

bào PSCA âm tính khiến đời sống tế bào bị rút ngắn [3]. Vai trò của PSCA trong 

yếu tố sinh ung thư rất phức tạp, bao gồm cả chức năng tiền sinh ung thư, kháng 

ung thư trong nhiều nghiên cứu khác nhau [111]. 
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1.3.3. Đa hình đơn nucleotid của gen MUC1 và gen PSCA trong ung thư dạ dày 

❖ Đa hình đơn của gen MUC1 và ung thư dạ dày 

Theo dữ liệu của NCBI, đến nay đã phát hiện khoảng 712 SNP của gen 

MUC1, tuy nhiên chỉ có 11 SNP thực sự được xác nhận trên cơ sở dữ liệu 

HapMap [116]. Năm 2010, Abnet và cs đã tiến hành nghiên cứu trên 1625 

bệnh nhân UTDD và 2100 nhóm chứng. Họ đã xác định một SNP đáng chú ý 

rs4072037 A/G gen MUC1 trong đó alen A sẽ tăng nhạy cảm UTDD [117]. 

Một nghiên cứu khác trên bệnh nhân UTDD tại Nhật Bản báo cáo 10 SNP 

hàng đầu được xác định liên quan có ý nghĩa đến UTDD lan tỏa, trong đó bao 

gồm hai vị trí trên nhiễm sắc thể 1q22 [3]. Sau đó, Saeki và cs dựng lên bản 

đồ tính nhạy cảm để khám phá những vị trí liên quan đến UTDD ở nhiễm sắc 

thể 1q22 và nhận thấy 2 SNP rs2070803 và rs4072037 liên quan có ý nghĩa 

đến tính nhạy cảm tới UTDD lan tỏa tại Nhật Bản và các kết quả đã được xác 

nhận ở các nghiên cứu của Nhật Bản và Hàn Quốc. SNP rs4072037 nằm trong 

exon 2 của gen MUC1 và kiểm soát vị trí nối tại ranh giới của exon 1 và 2 [7], 

[8]. SNP này ảnh hưởng đến vùng gen khởi động promotor và phá vỡ các 

chức năng sinh lý của MUC1 [8], [9]. 

 

Hình 1.8. Sự khác biệt về sản phẩm của SNP rs4072037 [118]   

Hình 1.8 thể hiện sự khác biệt về đoạn DNA sau cắt nối với 2 loại 

nucleotid ở vị trí rs4072037. Nếu ở vị trí này là nucleotid G thì sẽ tạo ra 

MUC1 biến thể 2, còn nếu là Nucleotid A sẽ tạo ra biến thể 3, biến thể này 

khác biệt với biến thể 2 một đoạn 27 bp tương đương với 9 acid amin. 
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 SNP rs2070803 G/A có vị trí giữa gen MUC1 và TRIM46 và các chức 

năng của nó chưa được hiểu rõ. Hai gen này là một phần của một nhóm các 

gen, chúng còn bao gồm KRTCA, THBS3, MTX1, PKLR và HCN3, thuộc một 

khu vực liên kết mất cân bằng mạnh (LD) và được phiên mã đối ngược [9]. 

TRIM46 không được biểu hiện ở niêm mạc dạ dày do đó SNP rs2070803 là 

một biến thể gen nằm trong khu vực này có liên quan đến ung thư dạ dày [8]. 

❖ Đa hình đơn gen PSCA và ung thư dạ dày 

Suốt một thập kỉ vừa qua, GWAS đã thành công trong việc xác định 

hàng trăm dấu ấn về gen liên quan đến tính nhạy cảm của nhiều loại bệnh tật, 

trong đó có ung thư [119]. Những nghiên cứu ở Nhật Bản và Hàn Quốc đã 

chứng minh 2 loại SNP (rs2294008C>T và rs2976392G>A) của gen PSCA làm 

tăng nguy cơ mắc ung thư dạ dày [3].  

Hai vị trí trên gen PSCA gồm rs2976392 và rs2294008 được xác định có 

mối liên quan đáng kể với ung thư dạ dày lan tỏa dựa trên nghiên cứu GWAS 

giai đoạn 2. Nghiên cứu in vitro cho thấy rs2294008 có thể làm giảm hoạt động 

sao chép của gen PSCA, còn chức năng của rs2976392 vẫn chưa rõ ràng [3]. 

 

Hình 1.9. Vị trí SNP rs2070803 [120]  

Rs2294008 nằm ở vị trí bắt đầu sao chép của gen PSCA, nên nó có thể 

điều hòa hoạt động của vùng PSCA promoter. Alen T của rs2294008 dẫn tới 



30 

 

sự thay thế acid amin Methionin đầu tiên, ảnh hưởng tới chuỗi peptid tín hiệu 

thuộc đầu N tận, điều này dẫn tới sự thay đổi trong cấu trúc của protein, quá 

trình truyền tin trong tế bào [3]. Nghiên cứu của Li và cs cũng cho thấy mối 

liên quan giữa rs2294008 (C>T) với nguy cơ ung thư bàng quang và ung thư 

dạ dày [121]. Người mang alen T của rs2294008 có liên quan chặt chẽ với 

viêm teo dạ dày mạn tính và ung thư dạ dày không thuộc vùng tâm vị [122].  

❖ Mối liên quan giữa đa hình gen MUC1 và gen PSCA với một số yếu tố 

nguy cơ ung thư dạ dày 

- Với typ mô bệnh học: Mặc dù phân loại mô bệnh học của ung thư dạ 

dày có nhiều loại khác nhau nhưng phân loại của Lauren (1965) chia ung thư 

dạ dày thành hai loại là thể ruột và thể lan tỏa vẫn được sử dụng rộng rãi. Đặc 

biệt do hai thể này có cơ chế bệnh sinh khác nhau nên các biến đổi ở cấp độ 

sinh học phân tử cũng có thể khác nhau. Nhiều nghiên cứu về mối liên quan 

giữa các đa hình đơn nucleotid và typ mô bệnh học cũng vì lẽ đó thường sử 

dụng phân loại của Lauren (1965). Kết quả nghiên cứu về mối liên quan của 

các SNP thuộc gen MUC1 và gen PSCA đã được thực hiện trên nhiều nghiên 

cứu khác nhau, tuy nhiên kết quả của các nghiên cứu này chưa được thống 

nhất. Nghiên cứu của Sakamoto (2008) và Saeki (2011) đều báo cáo kết quả 

hai SNP rs2070803 và rs4072037 của gen MUC1 liên quan có ý nghĩa đến 

tính nhạy cảm tới UTDD lan tỏa [3], [8]. Nhưng nghiên cứu của Ye Y (2017) 

lại không tìm thấy mối liên quan giữa rs4072037 với các thể ung thư dạ dày 

theo phân loại của Lauren [123]. Garcia (2007) và cs cũng chỉ ra mối liên 

quan giữa rs2294008 gen PSCA với ung thư dạ dày typ lan tỏa [124]. Tác giả 

Lu (2010) lại nhận thấy hai SNP của gen PSCA liên quan đến ung thư dạ dày 

cả typ ruột và typ lan tỏa [17], kết quả nghiên cứu của Garcia và cs chỉ ra mối 

liên quan giữa rs2294008 alen T với ung thư dạ dày không phải tâm vị, đặc 

biệt là loại mô bệnh học lan tỏa [124]. Trong khi đó kết quả nghiên cứu cộng 
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gộp của Tao Zhang (2012) cho thấy rs2294008 không tìm có mối liên quan 

với các typ mô bệnh học ung thư dạ dày còn rs2976292 lại liên quan tới các 

cả hai typ mô bệnh học là thể ruột và thể lan tỏa [114].  

- Với các yếu tố nguy cơ môi trường khác: Đối với tình trạng nhiễm 

H.pylori: MUC1 có thể ngăn chặn sự bám dính của H.pylori vào niêm mạc dạ 

dày do đó hạn chế sự xâm nhập của H.pylori, bên cạnh đó chức năng của 

MUC1 đã được biết đến là một hàng rào bảo vệ chống lại các tác nhân bên 

ngoài trong tế bào biểu mô bình thường của dạ dày. Nghiên cứu của Li M 

(2013) và cs trên 3 đa hình gen liên quan đến tình trạng viêm tìm thấy sự phối 

hợp của Rs4072037 AA và tình trạng nhiễm H.pylori làm tăng nguy cơ 

UTDD [6]. Trong khi đó kết quả nghiên cửu của Bin Zhang (2013) trên 4 SNP 

thường gặp của gen MUC1 lại không tìm thấy mối liên quan giữa rs4072037 và 

tình trạng nhiễm H.pylori [125]. Nghiên cứu của Toyoshima (2017) chứng minh 

mối liên quan của rs2094008 alen T của gen PSCA liên quan tới tình trạng viêm 

dạ dày nặng sau nhiễm H.pylori tuy nhiên không tìm thấy mối liên quan của việc 

tiến triển từ tình trạng viêm nặng này tới ung thư dạ dày [126]. 

- Sự kết hợp các SNP của gen MUC1 và PSCA:  Các nghiên cứu GWAS  

đã tìm ra rất nhiều đa hình đơn nucleotid nhạy cảm với UTDD, trong đó có 

các SNP của gen MUC1 và PSCA bao gồm rs4072037, rs2294008. Những 

nghiên cứu trên quần thể Nhật Bản nhận thấy 66,5% đối tượng nghiên cứu có 

kiểu gen nguy cơ rs4072037 (AA), 86,4% có kiểu gen nguy cơ của rs2294008 

(TT) và có 55,8% có cả hai làm tăng nguy cơ UTDD với OR=8,4. Như vậy 

xấp xỉ 95% dân số Nhật Bản có ít nhất 1 kiểu gen nguy cơ của 2 SNP này. 

Trong khi đó trên quần thể Hàn Quốc có tới 90% dân số mang ít nhất 1 kiểu 

gen nguy cơ của 2 SNP này [127].  
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CHƯƠNG 2 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

❖ Tiêu chuẩn lựa chọn nhóm bệnh: 

- Tất cả bệnh nhân ung thư biểu mô dạ dày được khám lâm sàng, có kết 

quả xét nghiệm cận lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh và chẩn đoán xác định bằng 

tiêu chuẩn mô bệnh học. 

- Tiêu chuẩn loại trừ bệnh nhân 

+ Bệnh nhân, gia đình bệnh nhân không đồng ý tham gia nghiên cứu. 

+ Bệnh nhân có kết hợp các bệnh lý ung thư khác. 

❖ Tiêu chuẩn lựa chọn nhóm chứng: 

Những cá thể không mắc ung thư dạ dày được xác định qua khám lâm 

sàng và nội soi dạ dày với kết quả nội soi dạ dày là bình thường hoặc viêm trợt 

cấp tính, ghép cặp với nhóm ung thư dạ dày theo tuổi, giới. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

❖ Thiết kế nghiên cứu bệnh – chứng 

❖ Cỡ mẫu:  

Cỡ mẫu nghiên cứu được tính toán dựa trên phần mềm OpenEpi. Đây là 

một phần mềm miễn phí với rất nhiều chức năng phân tích được sử dụng rộng 

rãi trong các nghiên cứu dịch tễ bao gồm cả chức năng tính toán cỡ mẫu 

nghiên cứu [128]. Với tỷ lệ bệnh:chứng là 1:1 trong đó tỷ lệ nhóm bệnh và 

nhóm chứng mang kiểu gen nguy cơ được dựa trên kết quả nghiên cứu của 

Fang Li và cs (2012) nghiên cứu về đa hình gen MUC1 và gen PSCA trên 

bệnh nhân UTDD [129].  
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Kết hợp dữ liệu từ nghiên cứu và phần mềm tính toán trên chúng tôi thu 

được cỡ mẫu tối thiểu cần thiết cho nghiên cứu này là 139 bệnh nhân ung thư 

dạ dày và 139 đối tượng không ung thư dạ dày làm đối chứng.  

Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi lựa chọn được 302 bệnh nhân và 

304 đối tượng không ung thư dạ dày làm đối chứng với tiêu chuẩn lựa chọn 

và loại trừ kể trên. 

2.3. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 

❖ Thời gian nghiên cứu: Từ 1/2016 đến 8/2018 

❖ Địa điểm nghiên cứu: 

- Địa điểm lấy mẫu: Bệnh viện Đại học  Y Hà Nội, Bệnh viện K, Bệnh 

viện Trung ương Quân đội 108. 

- Địa điểm phân tích mẫu:  

Phân tích gen được thực hiện 406/606 mẫu tại Trung tâm Kiểm chuẩn và 

Đảm bảo chất lượng Xét nghiệm – Đại học Y Hà Nội và 200/606 mẫu tại 

Khoa sinh học ứng dụng (Viện công nghệ Kyoto, Nhật Bản) bằng cùng 

phương pháp. Lựa chọn ngẫu nhiên khoảng 60 mẫu trong 606 mẫu (tương 

đương 10% tổng số lượng mẫu) được phân tích lặp lại ở cả hai Trung tâm để 

đảm bảo độ chính xác của kết quả. 

Thực hiện định lượng IgG H.pylori bằng phương pháp ELISA tại Trung 

tâm nghiên cứu Gen – Protein và Bộ môn Hóa sinh – Trường Đại học Y Hà Nội. 

Thực hiện định lượng Pepsinogen I, II trên hệ thống hệ thống máy miễn 

dịch tự động tại Khoa xét nghiệm – Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. 

2.4. Các biến số nghiên cứu và cách thức thu thập số liệu 

❖ Thu thập mẫu nghiên cứu 

- Bước 1: Lựa chọn đối tượng nghiên cứu theo các tiêu chuẩn được đề 

cập ở phần trên. Phỏng vấn trực tiếp bệnh nhân trong thời gian 30-45 phút 
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bằng bộ câu hỏi nghiên cứu (phụ lục 1). Các thông tin được thu thập bao gồm 

tuổi, giới, trình độ học vấn, nghề nghiệp, tiền sử bệnh lý dạ dày cả nhân, tiền 

sử UTDD gia đình, tiền sử hút thuốc lá, uống rượu... Các thông tin về đặc 

điểm chẩn đoán bệnh được thu thập từ Hồ sơ bệnh án của mỗi bệnh nhân.  

- Bước 2: Thu thập mẫu máu của bệnh nhân: Mỗi bệnh nhân được lấy 

2mL máu vào ống chống đông EDTA để phân tích gen, 2mL máu vào ống lấy 

huyết thanh/huyết tương để thực hiện các xét nghiệm định lượng pepsinogen, 

kháng thể kháng H.pylori. 

- Bước 3: Lưu trữ và vận chuyển mẫu máu trong hộp vận chuyển nhiệt 

độ 2-4 độ C tới phòng nghiên cứu. Các mẫu bệnh phẩm sẽ được nhận, mã 

hóa, xử lý mẫu và lưu trữ trong tủ -20 độ C đến khi phân tích. 

❖ Nội dung các biến số nghiên cứu 

- Tình trạng hút thuốc lá: được chia thành 2 nhóm là nhóm đối tượng có 

hút thuốc lá và nhóm đối tượng không hút thuốc lá. Theo khái niệm của Trung 

tâm y học dự phòng Hoa Kỳ CDC (Centers for Disease Control and 

Prevention), người hút thuốc lá là người đã từng hút ít nhất 100 điếu thuốc lá 

trong đời. Còn người không hút thuốc lá: Là người chưa từng hút thuốc lá 

hoặc hút ít hơn 100 điếu thuốc trong đời [130]. 

- Tình trạng sử dụng rượu được đánh giá dựa trên tiêu chuẩn của WHO. 

Trong đó WHO đưa ra một đơn vị uống chứa 10 gam cồn là một đơn vị rượu 

chuẩn. Một đơn vị chuẩn này tương đương với 1 chén rượu mạnh/Whisky (40 

độ, 30 ml); 1 ly rượu vang (13,5 độ, 120 ml); 2/3 chai hoặc một lon bia (330 

ml) (phụ lục 3). Bộ câu hỏi nghiên cứu được xây dựng dựa theo Test Audit C 

được tổ chức y tế thế giới WHO với người uống rượu đến mức có hại khi tổng 

điểm 3 câu hỏi ở nam giới ≥ 4 điểm và ở nữ giới  ≥ 3 điểm, [131]. Người uống 

rượu đến mức có hại trong nghiên cứu này chúng tôi gọi là có tiền sử uống 
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rượu. Còn lại những bệnh nhân không uống rượu hoặc uống rượu ở mức độ 

thấp hơn được gọi là không có tiền sử uống rượu. 

- Tiền sử bệnh lý dạ dày cá nhân: Thu thập dựa trên câu hỏi phỏng vấn 

về tiền sử bệnh lý dạ dày mà bệnh nhân đã được bác sỹ chẩn đoán. 

- Tiền sử UTDD gia đình: Thu thập dưạ trên câu hỏi phỏng vấn, trong đó 

người có tiền sử UTDD gia đình khi các thành viên cùng huyết thống khác có 

tiền sử bị UTDD (được chẩn đoán tại bệnh viện). 

- Tiền sử nhiễm H.pylori được đánh giá dựa trên khai thác tiền sử được 

chẩn đoán nhiễm H.pylori của bệnh nhân, thông tin thu thập từ hồ sơ bệnh án 

và kết quả xét nghiệm định lượng IgG H.pylori. Bệnh nhân có tiền sử nhiễm 

H.pylori nếu 1 trong 3 kết quả trên là dương tính. Bệnh nhân không có tiền sử 

nhiễm H.pylori nếu cả 3 kết quả trên là âm tính. 

2.5. Trang thiết bị, dụng cụ và hóa chất nghiên cứu 

2.5.1. Trang thiết bị và dụng cụ 

- Lò vi sóng (Samsung) 

- Tủ lạnh (Samsung) 

- Tủ lạnh sâu: -20°C; -80°C (Sanyo) 

- Máy ly tâm để bàn Eppendorf (Đức) 

- Máy Voltex-Genie 2 

- Máy quang phổ kế Nano drop 2000C 

- Máy ủ Thermomixer comfort 

- Máy PCR Mastercycler pro S của hãng Eppendorf - Đức 

- Máy điện di Consort EV243 

- Máy soi gel và chụp ảnh tự động Gel Doc-It2 Imager 

- Nồi hấp ướt (Hirayama) 

- Tủ sấy (Memmert) 

- Micropipet (Eppendorf) các mức thể tích 
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- Tủ ấm nuôi cấy 370C 

- Cân điện tử 

   - Máy Elisa Biora iMarkTM 

   - Máy Hóa sinh miễn dịch tự động Abbott - C16000.i200 (Mỹ) 

- Đầu côn các loại thể tích, ống eppendorf thể tích 1,5 mL và 0,2 mL được 

hấp ướt ở 120 độ C trong vòng 20 phút để đảm bảo vô trùng trước khi sử dụng. 

2.5.2. Hóa chất 

- Exgene™ Blood SV Kit (Gene All, Korea). 

- Ethanol 100% và ethanol 70%. 

- Taq polymerase Master Mix 2X (NEB) 

- Nước PCR - Qiagen (free DNA) 

- Agarose 

- Dung dịch đệm TBE 10X 

- Blue Loading Dye 10X 

- Ethidium bromide 

- 100 bp DNA ladder 

- BigDye™ Terminator v3.1 Cycle Sequencin Kit. 

- Bộ hóa chất định lượng Pepsinogen I và Pepsinogen II – Abbott (Mỹ) 

- Kit định lượng IgG H.pylori – IBL International GMBH (Đức) 

2.5.3. Các cặp mồi và enzym cắt giới hạn trong nghiên cứu 

❖ Mồi sử dụng trong nghiên cứu 

Bốn cặp mồi sử dụng trong nghiên cứu đều được tổng hợp bởi công ty 

IDT – Mỹ. 

- 3 cặp mồi dùng để khuếch đại rs4072037, rs2070803, rs2294008 

được nhóm nghiên cứu tự thiết kế dựa trên công cụ hỗ trợ thiết kế mồi của 

NCBI (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/).   

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/
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- Cặp mồi cuối cùng dùng để khuếch đại rs2976292 được thiết kế dựa 

trên nghiên cứu của tác giả Lu và cs (2010) [17].  

Bảng 2.1. Trình tự mồi của phản ứng PCR 

Gen 
Trình tự mồi Kích thước 

đoạn DNA 

Rs4072037 
5’-AACCCAGGGGTTACTGAGGCTG-3’ 

5’-AGTACGCTGCTGGTCATACTCAC-3’(mồi ngược) 
332 bp 

Rs2070803 
5’-CTTAGCTGTCCGGGTGTGAAGT-3’ 

5’-TGTGGTTCTAGGCAGGAGCAAC-3’ (mồi ngược) 
442 bp 

Rs2294008 
5’-TAGGCTCTGTCCTCCAGAG-3’ 

5’-TCTGTCTACCTGCCCCCTAG-3’ (mồi ngược) 
545 bp 

RS2976392 
5’-CTGGCCATCTGTCCGCAGCT-3’ 

5’-CAGATGGAGGAGGATGGCTGGA-3’ (mồi ngược)  
117 bp 

 

- Tất cả các cặp mồi sau khi được tổng hợp đều được chuẩn hóa để tạo 

ra phản ứng PCR tối ưu nhằm khuếch đại được đoạn DNA có chứa các SNP 

đặc hiệu. 

❖ Enzym cắt giới hạn: 

Lựa chọn enzym cắt có hai yêu cầu đó là enzym cắt phải cắt đúng được ở 

vị trí của SNP, các đoạn DNA sau phân cắt có kích thước khác biệt nhau đủ 

để phân biệt được trên kết quả điện di và đảm bảo chất lượng khi thực hiện 

phản ứng enzym cắt giới hạn. Các enzym cắt sử dụng trong nghiên cứu đều 

được sản xuất bởi hãng New England BioLabs, Beverly, MA, USA.  

- Ba enzym cắt được sử dụng để xác định các SNP rs4072037, 

rs2294008 và rs2976392 dựa vào kết quả nghiên cứu trước [7], [17]. Enzym 

cắt để xác định SNP rs2070803 là TaqαI được xác định nhờ phần mềm 

NEBcutter ver 2.0 (http://nc2.neb.com/NEBcutter2/). 

http://nc2.neb.com/NEBcutter2/
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Bảng 2.2. Các enzym cắt giới hạn và vị trí cắt của chúng 

Enzym 

cắt 
AlwNI TaqαI NlaIII  PvuII   

Trình tự 

cắt 

5’…CAGNNN*CTG…3’ 

3’…GTC*NNNGAC…5’ 

5’…T*CGA…3’ 

3’…AGC*T…5’ 

5’…CATG*…3’ 

3’…*GTAC…5’ 

5’…CAG*CTG…3’ 

3’…GTC*GAC…5’ 

SNP Rs4072037 Rs2070803 Rs2294008 Rs2976392 

Gen Gen MUC1 Gen PSCA 

 

Tất cả enzym cắt sau khi được tổng hợp đều được chuẩn hóa phản ứng 

cắt tối ưu nhằm xác định được các kiểu gen tương ứng của mỗi SNP. 

2.6. Quy trình kỹ thuật phân tích đa hình đơn nucleotid của gen MUC1 và 

gen PSCA 

❖ Tách chiết DNA từ máu toàn phần  

DNA được tách chiết từ máu toàn phần bằng Exgene™ Blood SV Kit 

(Gene All, Korea) theo quy trình khuyến cáo của nhà sản suất gồm 5 bước: 

- Bước 1: Ly giải tế bào và nhân bởi muối chaotropic. 

- Bước 2: Gắn acid nucleic lên màng silica. 

- Bước 3: Rửa bỏ muối chaotropic và thành phần khác như protein, 

polysaccarid. 

- Bước 4: Làm khô bằng ly tâm. 

- Bước 5: Rửa để giải phóng DNA ra khỏi màng silica. 

❖ Kiểm tra nồng độ và độ tinh sạch của DNA 

- Lấy 2 µl sản phẩm DNA tách chiết để kiểm tra độ tinh sạch và nồng độ 

DNA bằng phương pháp đo mật độ quang OD bằng máy Nano Drop 1000 

(Thermo). 

- Điện di DNA tổng số trên gel agarose 0,8%. Kết quả mẫu DNA tách từ 

máu đạt tiêu chuẩn độ tinh sạch khi nồng độ > 10ng/mL và A260/A280=1.8-2.0 
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❖ Xác định đa hình gen bằng phương pháp RFLP - PCR 

- Bước 1. Dùng phản ứng PCR để khuếch đại đoạn gen chứa SNP. 

Công thức phản ứng PCR được thể hiện trong Bảng 2.4 và chu kỳ nhiệt của 

các phản ứng PCR. 

Bảng 2.3. Thành phần của phản ứng PCR 

Thành phần Thể tích/phản ứng 

Taq Master 2X 15,0 µl 

Mồi F 0,6 µl 

Mồi R 0,6 µl 

Water nuclear free 10,8 µl 

DNA 3,0 µl 

Tổng thể tích 30,0 µl 
 

Bảng 2.4. Chu kỳ nhiệt của phản ứng PCR 

Thời gian 
Nhiệt độ 

Rs4072037 Rs2070803 rs2294008 rs2976392 

5 phút 94ºC 94ºC 94ºC 94ºC 

30 giây 94ºC 94ºC 94ºC 94ºC 

30 giây 60ºC 58ºC 60ºC 63ºC 

30 giây 72ºC 72ºC 72ºC 72ºC 

5 phút 72ºC 72ºC 72ºC 72ºC 

∞ 15ºC 15ºC 15ºC 15ºC 

Số chu kì 35 chu kì 35 chu kì 35 chu kì 37 hu kì 
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Kiểm tra sản phẩm PCR: Điện di kiểm tra 3 µl sản phẩm PCR trên gel 

agarose 1,5%, TBE 1X, ở hiệu điện thế 120 V trong 30 phút, sản phẩm điện di 

được nhuộm bằng ethidium bromide. Kết quả điện di sản phẩm PCR trên gel 

agarose 1,5% được chụp hình bằng máy chụp gel GelDoc- It. 

- Bước 2: Ủ sản phẩm PCR với enzym đặc hiệu để xác định kiểu gen 

Nguyên tắc thực hiện phản ứng enzym cắt: Thực hiện theo đúng quy 

trình cắt enzym đã được chuẩn hóa. Khi thực hiện phản ứng cắt sẽ thực hiện 

cùng với các mẫu chứng âm và/hoặc chứng dương đã được xác định trình tự 

gen trước để đối chiếu 

Đọc kết quả sản phẩm sau cắt: Các vạch rõ nét, tương ứng với kích 

thước các băng DNA của từng đa hình đơn theo kích thước thang chuẩn. Kết 

quả cắt của mẫu chứng đúng với kiểu gen đã xác định. Trong trường hợp sản 

phẩm cắt bị mờ, không rõ cần tìm hiểu nguyên nhân và tiến hành lại bước 

PCR và thực hiện lại phản ứng cắt.  

Rs4072037 (MUC1) 

Sau PCR ta sẽ thu được sản phẩm có độ dài 332bp. Sản phẩm này sẽ 

được xử lý bằng enzym AlwNI với tỉ lệ: 0,3 µl enzym AlwNI, 1 µl buffer 

CutSmart, 1,7 µl H2O và 7 µl sản phẩm PCR rồi ủ ở 37oC trong 8 giờ. 

Điện di hỗn hợp sau khi cắt bằng gel Agarose 1,5% với hiệu điện thế 130 

V trong 30 phút. Các kiểu gen chứa rs4072037 sẽ được cắt thành các đoạn có 

kích thước như sau (Hình 2.1): 

- Kiểu gen AA: Hình ảnh điện di có 2 băng kích thước 223bp và  109bp. 

- Kiểu gen AG: Trên hình ảnh điện di có 3 băng 223bp, 109 bp và 332bp. 

- Kiểu gen GG: Trên hình ảnh điện di có 1 băng kích thước 332bp. 
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Hình 2.1. Hình ảnh mô phỏng điện di các kiểu gen của SNP rs4072037 sau 

khi cắt sản phẩm PCR bằng enzym giới hạn 

Rs2070803 (MUC1) 

Sau PCR ta sẽ thu được sản phẩm có độ dài 442bp. Sản phẩm này sẽ 

được xử lý bằng enzym TaqαI với tỉ lệ: 0,3 µl enzym TaqαI, 1 µl buffer 

CutSmart, 1,7 µl H2O và 7 µl sản phẩm PCR rồi ủ ở 65oC trong 8 giờ. 

Điện di hỗn hợp sau khi cắt bằng gel Agarose 1,5% với hiệu điện thế 130 

V trong 30 phút. Các kiểu gen chứa rs2070803 sẽ được cắt thành các đoạn 

(Hình 2.2): 

- Kiểu gen AA: Trên hình ảnh điện di có 1 băng kích thước 442bp. 

- Kiểu gen AG: Trên hình ảnh điện di có 3 băng 237bp, 205bp và 442bp. 

- Kiểu gen GG: Trên hình ảnh điện di có 2 băng kích thước 237bp và 205bp. 

 

Hình 2.2. Hình ảnh mô phỏng điện di các kiểu gen của SNP rs2070803 sau 

khi cắt sản phẩm PCR bằng enzym giới hạn 
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Rs2294008 (PSCA) 

Sau khi thực hiện PCR ta sẽ thu được sản phẩm có độ dài 545bp. Sản 

phẩm này sẽ được xử lý bằng enzym NlaIII với tỉ lệ: 0,3 µl enzym NlaIII, 1µl 

buffer CutSmart, 1,7 µl H2O và 7 µl sản phẩm PCR rồi ủ ở 37oC trong 8 giờ. 

Điện di hỗn hợp sau khi cắt bằng gel Agarose 1,5% với hiệu điện thế 

130V trong 30 phút. Các kiểu gen của rs2294008 sẽ được cắt thành các đoạn 

(Hình 2.3): 

- Kiểu gen CC: Trên hình ảnh điện di có 1 băng kích thước 545bp. 

- Kiểu gen CT: Trên ảnh điện di có 3 băng kích thước 545bp, 335bp, 210bp. 

- Kiểu gen TT: Trên hình ảnh điện di có 2 băng kích thước 335bp, 210bp. 

 

Hình 2.3. Hình ảnh mô phỏng điện di sau khi cắt sản phẩm PCR bằng 

enzym giới hạn với các kiểu gen của rs2294008 

Rs2976392 (PSCA) 

Sau PCR ta sẽ thu được sản phẩm có độ dài 117bp. Sản phẩm này sẽ 

được xử lý bằng enzym PvuII với tỉ lệ: 0,3 µl enzym PvuII, 1 µl buffer 

CutSmart, 1,7 µl H2O và 7 µl sản phẩm PCR rồi ủ ở 37oC trong 8 giờ. 

Điện di 10 µl sản phẩm sau cắt enzym bằng gel agarose 3%, với hiệu điện thế 

90 V trong 80 phút. Đối với kiểu gen đa hình đơn nucleotid rs2976392 sẽ có 

những kiểu gen như sau (Hình 2.4): 

545 bp 

335 bp 

210 bp 

M CC CT TT 
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- Kiểu gen GG: Trên hình ảnh điện di có một băng kích thước 99bp. 

- Kiểu gen AG: Trên hình ảnh điện di có hai băng kích thước 117bp, 99bp. 

- Kiểu gen AA: Trên hình ảnh điện di có một băng kích thước 117 bp. 

 

Hình 2.4. Hình ảnh mô phỏng điện di sau khi cắt sản phẩm PCR bằng 

enzym giới hạn với các kiểu gen của rs2976392 
 

❖ Giải trình tự gen 

10% số mẫu phân tích được giải trình tự ngẫu nhiên để kiểm tra độ lặp 

lại của kết quả từ phương pháp RFLP – PCR theo các bước như sau:  

- Bước 1: Khuếch đại sản phẩm PCR chứa các đa hình đơn 

- Bước 2: Tinh sạch sản phẩm PCR bằng kit tinh sạch sản phẩm PCR 

- Bước 3: Thực hiện phản ứng giải trình tự với thành phần như sau: 6,5 µL 

nước; 1,5 µL Buffer Big dye 5X; 1 µL Big dye Terminator v3.1; 0,5 µL 

mồi xuôi hoặc mồi ngược (10 pmol/µL); 0,5 µL DNA tinh sạch (tổng thể 

tích là 10 µL). 

- Chu trình nhiệt: 

Chu trình Biến tính Bắt cặp Tổng hợp 

1 95oC – 2 phút   

2 – 24 95oC – 10 giây 50oC – 10 giây 60oC – 10 giây 

25   60oC – 4 phút 

Bảo quản sản phẩm ở 10oC 

117 bp 
  99 bp 

GG GA AA 
M 
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- Bước 4: Sản phẩm được giải trình tự trên hệ thống ABI 3500 

- Bước 5: Phân tích kết quả giải trình tự bằng cách so sánh song song trình tự 

của mẫu được phân tích với trình tự chuẩn trên Genbank bằng phần mềm 

Sequencing Scanner ver 2.0. 

Trình tự các Nucleotid được đọc bằng các tín hiệu huỳnh quang dựa trên 

nguyên tắc: mỗi loại Nucleotid được biểu hiện bằng 1 màu khác nhau A: xanh 

lá, T: đỏ, G: đen, C: xanh dương. Bình thường mỗi một vị trí Nucleotid chỉ có 1 

đỉnh sóng 1 màu, khi có sự biến đổi về Nucleotid, đỉnh sóng có thể bị thay đổi 

bằng Nucleotid khác. Trường hợp dị hợp tử, đỉnh sóng này có thể có thêm 1 

Nucleotid. 

2.7. Xử lý và phân tích số liệu 

- Quản lý số liệu: số liệu được nhập và lưu trữ vào máy tính bằng phần 

mềm Epidata 3.0. 

- Xử lý số liệu: Nghiên cứu sử dụng phần mềm phân tích số liệu Stata 

12.0 và phần mềm R 3.6.2 để tính toán tỷ số OR (odds ratio) bằng thuật toán 

OR với khoảng tin cậy 95%CI; so sánh các tỷ lệ bằng thuật toán Chi bình 

phương; so sánh các trung bình bằng test t-student; đánh giá mối liên quan 

của các yếu tố nguy cơ với ung thư dạ dày theo mô hình hồi quy đơn biến và 

đa biến.  

Trong đó OR (Odds ratio) là một công cụ đo lường mối liên quan giữa 

một yếu tố nguy cơ (exposure) và một biến cố đầu ra (outcome). OR biểu diễn 

khả năng một biến cố sẽ xảy ra khi tiếp xúc với yếu tố nguy cơ nhất định so 

với khả năng xảy ra biến cố khi không tiếp xúc với yếu tố nguy cơ này. Chỉ số 

OR thường được sử dụng trong nghiên cứu bệnh – chứng, tương tự như 

nghiên cứu của chúng tôi. Kết quả của OR có 3 khả năng xảy ra, nếu OR=1 

thì yếu tố nguy cơ không ảnh hưởng tới khả năng xảy ra biến cố, OR>1 thì 

yếu tố nguy cơ làm tăng khả năng xảy ra biến cố và OR < 1 thì yếu tố nguy cơ 



45 

 

làm giảm khả năng xảy ra biến cố [132]. Trong nghiên cứu của chúng tôi, các 

kiểu gen của các SNP, các yếu tố nguy cơ như tuổi, giới, tiền sử hút thuốc, 

uống rượu, tiền sử nhiễm H.pylori, tiền sử bệnh lý dạ dày cá nhân và tiền sử 

UTDD gia đình cũng như sự kết hợp giữa các kiểu gen SNP và các yếu tố 

nguy cơ này được tính toán giữa hai nhóm bệnh và chứng để tính toán ra tỷ 

suất chênh OR nhằm xác định được các yếu tố làm tăng nguy cơ UTDD với 

kết quả OR > 1 và làm giảm nguy cơ UTDD với kết quả OR < 1 hoặc không 

làm thay đổi nguy cơ UTDD với OR = 1.  

Song song với chỉ số OR, khoảng tin cậy 95% (95% confidence interval 

(CI)) được dùng để đánh giá độ chính xác của OR. Khoảng tin cậy (CI) càng 

lớn thì mức độ chính xác của OR càng thấp và ngược lại CI càng nhỏ thì mức 

độ chính xác của OR càng cao. Trong thực hành, CI thường biểu hiện có ý 

nghĩa thống kê nếu nó không bao gồm giá trị 1 [132]. Trong nghiên cứu của 

chúng tôi, khi xác định các yếu tố nguy cơ của UTDD, bên cạnh xem xét chỉ 

số OR thì khoảng tin cậy 95%CI được đánh giá để xem xét mức độ chính xác 

của OR. 

Đặc biệt nghiên cứu sử dụng các thuật toán trên phần mềm R để xây 

dựng mô hình tiên lượng ung thư dạ dày. R là một ngôn ngữ lập trình với một 

môi trường thân thiện để thực hiện các phân tích thống kê. Đây là một ứng 

dụng miễn phí với những gói (package) phân tích dữ liệu hữu ích được sử 

dụng ngày càng rộng rãi trong các nghiên cứu [133]. Nhiều mô hình tiên 

lượng bệnh được xây dựng bằng cách sử dụng phần mềm R [134]. 

2.8. Xây dựng mô hình tiên lượng ung thư dạ dày 

- Bước 1: Xây dựng các mô hình tiên lượng UTDD từ các yếu tố được 

khảo sát trong nghiên cứu (tuổi, giới, tiền sử bệnh lý dạ dày cá nhân, tiền sử 

UTDD gia đình, tiền sử uống thuốc, uống rượu và các đặc điểm đa hình gen) 

bằng thuật toán “glm” (genearalized linear model) trong phần mềm R [135]; 
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- Bước 2: Lựa chọn mô hình tối ưu bằng thuật toán “summary”, trong đó 

mô hình “tối ưu” được lựa chọn là mô hình có độ nhiễu hay AIC thấp nhất và 

các biến độc lập có ý nghĩa thống kê [135];  

- Bước 3: Kiểm định giá trị mô hình vừa được xây dựng bằng các thuật 

toán “hình tiên lượng trong đó mô hình tiên lượng có diện tích dưới đường cong 

≥ 0,6 là được chấp nhận; Calibration của mô hình tiên lượng để xác định độ 

chính xác của mô hình với chỉ số Brier <0,025 là được chấp nhận [134], [135]. 

proc” và “auc” để tính toán độ chính xác, diện tích dưới đường cong của mô  

- Bước 4: Xây dựng toán đồ tiên lượng bằng thuật toán “DynNom” [135]. 

2.9. Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu 

- Nghiên cứu này đã được thông qua hội đồng đạo đức của trường Đại học 

Y Hà Nội theo quyết định số 198/HĐĐĐĐHYHN ngày 21 tháng 9 năm 2016. 

- Nghiên cứu trước khi được thực hiện ở các cơ sở y tế đều được sự đồng ý 

của Phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện. 

- Tất cả bệnh nhân trước khi tham gia được nghiên cứu viên giải thích rõ về 

lợi ích nghiên cứu, các quyền lợi cũng như rủi ro của bệnh nhân. 

- Việc tiến hành nghiên cứu được thực hiện theo đúng mục tiêu nghiên 

cứu, không gây nguy hiểm đến người bệnh và phục vụ cho sự nghiệp khoa 

học và chăm sóc sức khỏe nhân dân. 

2.10. Các biện pháp tránh sai số 

- Sai số do lấy mẫu: 

 Cách khắc phục: Tập huấn kỹ cho nhóm lấy mẫu để lấy đúng số lượng 

và loại ống mẫu. 

- Sai số do nhầm mẫu: 

Cách khắc phục: xây dựng quy trình nhận mẫu, mẫu sau khi nhận được 

ghi nhận vào sổ nghiên cứu và file theo dõi danh sách bệnh nhân. Mỗi bệnh 

nhân được mã hóa bằng 1 code trước khi lưu trữ vào vị trí quy định. 
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- Sai quy trình kỹ thuật 

Cách khắc phục: Tất cả quy trình kỹ thuật trước khi thực hiện phải được 

chuẩn hóa và viết thành hướng dẫn thực hiện. Thực hiện định lượng 

pepsinogen và IgG H.pylori cần tiến hành đồng thời mẫu bệnh và mẫu chứng. 

Phản ứng PCR và PCR-RFLP được thực hiện kèm với chứng âm, chứng 

dương (là những mẫu đã được chuẩn hóa và xác định kiểu gen bằng phương 

pháp giải trình tự) 

- Sai thông tin nghiên cứu: 

Cách khắc phục: Ghi chép đầy đủ thông tin lấy từ hồ sơ bệnh án và từ 

phỏng vấn bệnh nhân vào bệnh án nghiên cứu theo mẫu. Quá trình phỏng vấn 

thực hiện trực tiếp trên bệnh nhân hoặc người thân cận nhất của bệnh nhân để 

có thể thu thập được thông tin xác thực nhất. 
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2.11. Sơ đồ nghiên cứu 
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CHƯƠNG 3 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

 

Kết quả nghiên cứu thu được trên 302 bệnh nhân ung thư dạ dày và 304 

đối tượng không ung thư dạ dày làm đối chứng được chúng tôi trình bày trong 

các bảng và biểu đồ dưới đây:  

3.1. Đặc điểm của nhóm đối tượng nghiên cứu 

Bảng 3.1. Đặc điểm về tuổi của nhóm nghiên cứu 

Tuổi (năm) 
Nhóm bệnh (n=302) Nhóm chứng (n=304) 

p 
TB  SD TB SD 

X SD 60,3 12,1 58,2 10,8 

0,06 Min 24 17 

Max 88 86 
 

 Kết quả bảng 3.1 cho thấy tuổi trung bình của hai nhóm bệnh và chứng 

lần lượt là 60,3±12,1 và 58,2±10,8. Không có sự khác biệt về độ tuổi trung 

bình giữa hai nhóm nghiên cứu (p>0,05). 

Bảng 3.2. Đặc điểm phân bố theo nhóm tuổi của nhóm nghiên cứu 

Tuổi (năm) 
Nhóm bệnh Nhóm chứng Tổng 

p 
n % n % n % 

< 60 tuổi 148 49,1 152 50,0 300 49,5 
0,81 

≥ 60 tuổi 154 50,9 152 50,0 306 50,5 

 

Bảng 3.2 mô tả đặc điểm phân bố hai nhóm tuổi <60 tuổi và ≥ 60 tuổi 

của nhóm nghiên cứu. Sự phân bố về nhóm tuổi của hai nhóm bệnh và chứng 

khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). 
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Bảng 3.3. Đặc điểm về giới của nhóm nghiên cứu 

Giới 

Nhóm bênh Nhóm chứng Tổng 

p 

n % n % n % 

Nam 210 69,5 195 64,1 405 66,8 

0,16 

Nữ 92 30,5 109 35,9 201 33,2 

 

Bảng 3.3. Sự khác biệt về phân bố giới tính giữa hai nhóm bệnh và 

chứng là không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). Tỷ lệ nam giới (69,5%) mắc 

bệnh cao gấp 2,28 lần so với nữ giới (30,5%). 

Bảng 3.4. Đặc điểm tiền sử hút thuốc lá và uống rượu của nhóm nghiên cứu 

Đặc điểm 

Nhóm bệnh Nhóm chứng Tổng  

p 

n % n % n % 

Tiền sử hút 

thuốc lá 

Có 143 47,3 125 41,1 268 44,2 

0,14 

Không 159 52,7 179 58,9 338 55,8 

Tiền sử uống 

rượu  

Có  126 41,7 96 31,6 222 36,6 

0,01* 

Không  176 58,3 208 68,4 384 63,7 

* Có ý nghĩa thống kê 

Bảng 3.4 cho thấy tiền sử hút thuốc lá của hai nhóm bệnh và chứng khác 

biệt nhau không có ý nghĩa thống kê. Trong khi đó tiền sử uống rượu dựa vào tiêu 

chuẩn của test Audit C (trang 34). Nhóm bệnh có tiền sử uống rượu là 41,7% cao 

hơn nhóm chứng là 31,6%. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,05.  
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Bảng 3.5. Đặc điểm tiền sử bệnh lý dạ dày cá nhân, tiền sử UTDD gia đình và 

tiền sử nhiễm H.pylori 

 
 

Nhóm bệnh Nhóm chứng Tổng 
p 

n % n % n % 

Tiền sử bệnh dạ 

dày cá nhân 

Có 156 52,7 193 63,5 349 58,2 
0,00* 

Không 140 47,3 111 36,5 251 41,8 

Tiền sử UTDD 

gia đình  

Có 37 12,4 12 4,0 49 8,2 
0,00* 

Không 261 87,6 285 96,0 546 91,8 

Tiền sử nhiễm 

H.pylori 

Có 111 36,7 181 59,5 291 48,2 
0,00* 

Không 191 63,3 123 40,5 314 51,8 

* Có ý nghĩa thống kê 

Bảng 3.5. cho thấy tiền sử cá nhân mắc các bệnh lý dạ dày của nhóm 

bệnh (52,7%) thấp hơn so với nhóm chứng (63,5%) một cách có ý nghĩa với 

p<0,05. Tiền sử UTDD gia đình ở nhóm bệnh là 12,4% cao hơn ở nhóm 

chứng là 4,0%, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05). 

Kết quả từ bảng trên cũng cho thấy tiền sử nhiễm H.pylori của nhóm 

chứng cao hơn nhóm bệnh, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05). 

 Bảng 3.6. Đặc điểm nồng độ pepsinogen của nhóm nghiên cứu  

 
 

Nhóm bệnh 

(n=48) 

Nhóm chứng 

(n=128) p 

TB SD TB SD 

Nồng độ PGI (ng/mL) 59,7 36,0 60,0 34,8   0,70 

Nồng độ PG II (ng/mL) 14,1 7,7 11,7 7,5 0,02* 

Tỷ lệ PGI/PGII 4,6 2,0 5,8 2,2 0,00* 

* Có ý nghĩa thống kê 
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 Phân tích nồng độ Pepsinogen I, II và tỷ lệ PGI/II của nhóm bệnh nhân 

ung thư dạ dày mới mắc (n=48) so sánh với nhóm chứng (n=128) cho thấy 

nồng độ PGI trung bình giữa hai nhóm khác biệt nhau không có ý nghĩa thống 

kê. Nồng độ PGII của nhóm bệnh cao hơn nhóm chứng (p<0,05). Đặc biệt tỷ 

lệ PGI/II của nhóm bệnh thấp hơn nhóm chứng một cách có ý nghĩa với 

p<0,05. 

Bảng 3.7. Nồng độ PGI và tỷ lệ PGI/II so với ngưỡng chẩn đoán 

 
 

Nhóm bệnh Nhóm chứng 
p 

n % n % 

PGI ≤ 70 (ng/mL) 34/48 70,8 14/128 29,2 0,40 

PGI/PGII ≤ 3 10/48 20,8 10/128 7,8 0,01* 

* Có ý nghĩa thống kê 

Kết quả bảng 3.7 cho thấy tỷ lệ PGI/II<3 ở nhóm bệnh cao hơn nhóm 

chứng một cách có ý nghĩa với p<0,01.  

Bảng 3.8. Đặc điểm mô bệnh học trên bệnh nhân ung thư dạ dày 

 
 

Nam Nữ Tổng 
p 

n % n % n % 

Thể ruột 166 79,0 63 68,5 229 75,8 
0,04* 

Thể lan tỏa 44 21,0 29 31,5 73 24,2 

* Có ý nghĩa thống kê 

Bảng 3.8 cho thấy trong bệnh nhân ung thư dạ dày có đặc điểm mô 

bệnh học là thể ruột (75,8%) cao hơn thể lan tỏa (24,2%) một cách có ý nghĩa 

với p<0,05, trong đó ở các phân nhóm theo giới đều cho kết quả tương tự.  
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Bảng 3.9. Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố nguy cơ trên nhóm nghiên cứu 

trên mô hình hồi quy logistic 

 
OR p 95%CI 

Giới (Nam so với Nữ) 1,56 0,10 0,92 – 2,64 

Nhóm tuổi (≥ 60 tuổi so với < 60 tuổi) 0,72 0,09 0,50 – 1,05 

Tiền sử hút thuốc lá (Có so với Không) 1,05 0,84 0,66 – 1,65 

Tiền sử uống rượu (Có so với Không) 0,50 0,04* 0,26 – 0,95 

Tiền sử nhiễm H.pylori (Có so với Không) 0,42 0,00* 0,29 – 0,61 

Tỷ lệ PG (PGI/II ≤ 3 so với PGI/II >3) 2,56 0,07 0,93 – 7,09 

Tiền sử bệnh lý dạ dày (Có so với Không) 1,42 0,06 0,99 - 2,04 

Tiền sử UTDD gia đình (Có so với Không) 3,69 0,00* 1,78 – 7,66 

* Có ý nghĩa thống kê 

Bảng 3.9 phân tích yếu tố nguy cơ với ung thư dạ dày bằng phương 

pháp hồi quy đa biến (bao gồm: nhóm tuổi, giới, tiền sử hút thuốc, tiền sử 

uống rượu, tiền sử nhiễm H.pylori, tỷ lệ PGI/II, tiền sử bệnh lý dạ dày và 

tiền sử UTDD gia đình) trong tổ hợp cả nhóm bệnh và nhóm chứng. Kết 

quả cho thấy đặc điểm giới nam mắc cao hơn so với nữ với OR= 1,56, tỷ lệ 

PGI/II ≤ 3 so với > 3 với OR=2,56, tiền sử có bệnh lý dạ dày cao hơn 

không có với OR =1,42, có tiền sử UTDD gia đình cao hơn không có tiền 

sử với OR = 3,69. Các yếu tố nguy cơ còn lại có OR <1.  
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3.2. Kết quả phân tích các đa hình gen MUC1 và gen PSCA 

3.2.1. Đa hình gen rs4072037 trên gen MUC1 

3.2.1.1. Kết quả phân tích đa hình đơn rs4072037 (MUC1) bằng PCR-RFLP 

Đoạn gen chứa SNP rs4072037 được khuếch đại bằng phản ứng PCR 

với cặp mồi đặc hiệu, sản phẩm PCR được điện di trên gel agarose 1,5% có 

kết quả như hình dưới đây: 

 

Hình 3.1. Hình ảnh điện di sản phẩm PCR của rs4072037 gen MUC1 

M: Thang chuẩn 100bp; B1 - B10: Mẫu bệnh nhân; (-): Chứng âm. 

Hình 3.1 là kết quả điện di kiểm tra sản phẩm PCR đoạn gen chứa 

rs4072037 chỉ gồm một băng duy nhất, rõ nét, không có các băng phụ, kích 

thước 332bp so trên thang DNA chuẩn. 

Sản phẩm PCR đặc hiệu được ủ với enzym cắt giới hạn AlwNI ở điều 

kiện 370C trong thời gian 8h. Sau thời gian ủ này, sản phẩm cắt được điện di 

trên gel agarose 1,5% cùng với thang chuẩn 100bp thu được kết quả như hình 

dưới đây: 
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Hình 3.2. Hình ảnh điện di sản phẩm cắt đoạn gen rs4072037. 

M: Thang chuẩn 100bp; B1-B10: Mẫu bệnh nhân; Ctrl: Mẫu chứng 

Hình 3.2 là hình ảnh các sản phẩm cắt của gen rs4072037. Enzym 

AlwNI cắt đặc hiệu tại vị trí alen A của đoạn gen chứa vị trí rs4072037 

(332bp) tạo ra các đoạn DNA có kích thước 223bp, 109bp. Mẫu mang kiểu 

gen GG gồm 1 băng DNA có kích thước 332bp (B1, B2, B5). Mẫu mang kiểu 

gen AA gồm 2 băng DNA có kích thước 223bp và 109bp (B4, B7, B8). Mẫu 

mang kiểu gen AG gồm 3 băng DNA có kích thước 332bp, 223bp, 109bp 

(B6, B9, B10). 

Sau khi được khuếch đại, một số sản phẩm PCR mang SNP rs4072037 

được tinh sạch và tiến hành phản ứng giải trình tự. Kết quả giải trình tự được 

phân tích bằng phần mềm Sequencing Scanner software 2.0 sau đó được so 

sánh với trình tự gen MUC1 trên GeneBank. Kết quả giải trình tự này giúp 

kiểm chứng lại kết quả các kiểu gen của rs4072037 được xác định bằng 

phương pháp PCR-RFLP 
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Hình 3.3. Kết quả giải trình tự đoạn gen chứa rs4072037 

- Mẫu B4 thu được 1 đỉnh duy nhất có màu xanh lá tương ứng với nucleotid 

A của kiểu gen AA. 

- Mẫu B5 thu được 1 đỉnh duy nhất có màu đen tương ứng với nucleotid G 

của kiểu gen GG. 

- Mẫu B6 thu được 2 đỉnh màu xanh lá và màu đen tương ứng với nucleotid 

A và G của kiểu gen AG. 

Kết quả giải trình tự thu được ở trên trùng khớp với kết quả xác định 

kiểu gen bằng phương pháp sử dụng enzym cắt AlwNI. 

3.2.1.2. Đặc điểm kiểu gen rs4072037 (MUC1) trên đối tượng nghiên cứu 

Bảng 3.10. Phân bố của các kiểu gen rs4072037 (MUC1) 

 

Nhóm bệnh Nhóm chứng Tổng 

p 

n % n % N % 

Kiểu gen 

GG 43 14,2 37 12,2 80 13,2 

0,00* AG 110 36,4 162 53,3 272 44,9 

AA 149 49,4 105 34,5 254 41,9 

Alen 

A 196 32,5 236 38,8 432 35,6 

0,02* 

G 408 67,5 372 61,1 780 64,4 

*Có ý nghĩa thống kê 
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Bảng 3.10 mô tả đặc điểm phân bố kiểu gen của rs4072037 ở nhóm bệnh 

và nhóm chứng. Ở nhóm bệnh kiểu gen có tỷ lệ cao nhất là kiểu gen AA 

(49,4%), trong khi kiểu gen AA ở nhóm chứng chỉ chiếm 34,5%. Mặt khác, ở 

nhóm chứng kiểu gen có tỷ lệ cao nhất là AG (53,3%) so với 36,4% ở nhóm 

bệnh. Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê. Sự phân bố về alen tương ứng 

giữa hai nhóm cũng khác biệt có ý nghĩa thống kê.   

Bảng 3.11. Kiểu gen rs4072037 và nguy cơ ung thư dạ dày 

 OR  p 95% CI 

AG>GG 0,58 0,04* 0,35 – 0,97 

AA>AG 2,09 0,00* 1,48 – 2,96 

AA>AG+GG 1,85 0,00* 1,33 – 2,56 

AA+AG>GG 1,19 0,45 0,75 – 1,91 

A > G 1,32 0,02* 1,04 – 1,67 

* Có ý nghĩa thống kê 

Bảng 3.11 phân tích mối tương quan của các kiểu gen rs4072037 với 

nguy cơ ung thư dạ dày theo phương pháp tính toán tỷ suất chênh với nguy cơ 

ung thư dạ dày bằng phương pháp tính toán tỷ suất chênh (OR) dựa trên tính 

toán các tỷ lệ kiểu gen, nhóm kiểu gen hoặc alen của nhóm bệnh so với nhóm 

chứng. Kết quả cho thấy người có kiểu gen AA có nguy cơ mắc UTDD cao 

hơn người có kiểu gen AG với OR=2,09 (95%CI: 1,48 – 2,96). Tương tự như 

vậy người có kiểu gen AA có nguy cơ mắc UTDD cao hơn người có kiểu gen 

AG+GG với OR=1,85 (95%CI: 1,33 – 2,56). Còn nguy cơ ung thư dạ dày của 

kiểu gen AG thấp hơn kiểu gen GG với OR=0,58 (OR<1). Nguy cơ ung thư 

dạ dày của alen A tăng 1,32 lần so với alen G trong đa hình đơn rs4072037. 
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3.2.2. Đa hình gen rs2070803 của gen MUC 1 

3.2.2.1. Kết quả phân tích đa hình gen rs2070803 (MUC1) bằng PCR-RFLP 

Đoạn gen chứa SNP rs2070803 được khuếch đại bằng phản ứng PCR 

với cặp mồi đặc hiệu, sản phẩm PCR được điện di trên gel agarose 1,5% có 

kết quả như hình dưới đây: 

 

Hình 3.4. Hình ảnh điện di sản phẩm PCR của rs2070803 gen MUC1. 

M: Thang chuẩn 100bp;  Mẫu B1-B10: SNP rs2070803; (-): Chứng âm. 

Kết quả điện di kiểm tra sản phẩm PCR đoạn gen chứa rs2070803 chỉ 

gồm một băng duy nhất, rõ nét, không có các băng phụ, kích thước 442bp so 

trên thang DNA chuẩn. 

Sản phẩm PCR được ủ với enzym cắt giới hạn TaqαI ở điều kiện 650C, 

trong vòng 8h. Sau thời gian ủ này, sản phẩm cắt được điện di trên gel agarose 

1,5% cùng với thang chuẩn 100bp thu được kết quả như hình dưới đây:  
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Hình 3.5. Hình ảnh điện di sản phẩm cắt đoạn gen rs2070803. 

M: Thang chuẩn 100bp; B1 – B10: Mẫu bệnh nhân; Ctrl: Mẫu chứng. 

Hình 3.5 là hình ảnh các sản phẩm cắt đoạn gen chứa vị trí rs2070803. 

Enzym TaqαI cắt đặc hiệu tại vị trí alen G của đoạn gen chứa vị trí rs2070803 

(442bp) tạo ra các đoạn DNA có kích thước 237bp, 205bp. Mẫu mang kiểu 

gen AA gồm 1 băng DNA có kích thước 442bp (B2, B3, B8). Mẫu mang kiểu 

gen GG gồm 2 băng DNA có kích thước 237bp và 205bp (B4, B6, Ctrl). Mẫu 

mang kiểu gen AG gồm 3 băng DNA có kích thước 442bp, 237bp và 205bp 

(B1, B7, B9, B10). 

Sau khi được khuếch đại, một số sản phẩm PCR mang SNP rs2070803 

được tinh sạch và tiến hành phản ứng giải trình tự. Kết quả giải trình tự được 

phân tích bằng phần mềm Sequencing Scanner software 2.0 sau đó được so 

sánh với trình tự  gen MUC1 trên GeneBank. Kết quả giải trình tự này giúp 

kiểm chứng lại kết quả các kiểu gen của rs2070803 được xác định bằng 

phương pháp PCR-RFLP. 
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Hình 3.6. Kết quả giải trình tự đoạn gen chứa SNP rs2070803  

- Mẫu B2 thu được 1 đỉnh duy nhất có màu đen tương ứng với nucleotid G 

của kiểu gen GG. 

- Mẫu B4 thu được 1 đỉnh duy nhất có màu xanh lá cây tương ứng với 

nucleotid A của kiểu gen AA. 

- Mẫu B7 thu được 2 đỉnh có màu xanh lá cây và màu đen tương ứng với 

nucleotid A và nucleotid G của kiểu gen AG. 

Kết quả giải trình tự thu được ở trên là trùng khớp với kết quả xác định 

kiểu gen bằng phương pháp sử dụng enzym cắt TaqαI. 

3.2.2.2. Đặc điểm kiểu gen rs2070803 (MUC1) trên đối tượng nghiên cứu. 

Bảng 3.12. Phân bố các kiểu gen rs2070803 (MUC1) 

 
Nhóm bệnh Nhóm chứng Tổng 

p 
n % n % n % 

Kiểu 

gen 

AA 49 16,2 40 13,2 89 14,7 

0,00* AG 115 38,1 164 54,0 279 46,0 

GG 138 45,7 100 32,8 238 39,3 

Alen 
G 391 64,7 364 50,3 755 62,3 

0,09 
A 213 35,3 244 49,7 457 37,7 

* Có ý nghĩa thống kê 
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Bảng 3.12 cho thấy đặc điểm phân bố kiểu gen của rs2070803 ở nhóm 

bệnh và nhóm chứng. Ở nhóm bệnh, kiểu gen có tỷ lệ cao nhất là GG 

(45,7%), trong khi kiểu gen GG ở nhóm chứng chỉ chiếm 32,8% Mặt khác, ở 

nhóm chứng, kiểu gen có tỷ lệ cao nhất là AG (54,0%) so với 38,1% ở nhóm 

bệnh. Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê. Sự phân bố về alen tương ứng 

giữa hai nhóm khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). 

Bảng 3.13. Các kiểu gen rs2070803 và nguy cơ mắc ung thư dạ dày 

 OR  p 95% CI 

AG>GG 0,51 0.00* 0,35 – 0,72 

GG>AG 1,97 0,00* 1,39 – 2,80 

GG+AG>AA 1,28 0,28 0,81 – 2,00 

GG>AG+AA 1,71 0,00* 1,23 – 2,39 

G>A 1,20          0,09 0,97 – 1,55 

* Có ý nghĩa thống kê 

Bảng 3.13 phân tích mối tương quan của các kiểu gen rs2070803 với 

nguy cơ ung thư dạ dày bằng phương pháp tính toán tỷ suất chênh (OR) dựa 

trên tính toán các tỷ lệ kiểu gen, nhóm kiểu gen hoặc alen của nhóm bệnh so 

với nhóm chứng. Kết quả cho thấy người có kiểu gen GG có nguy cơ mắc 

UTDD cao hơn người có kiểu gen AG với OR=1,97 (95%CI: 1,39 – 2,80) và 

ngược lại kiểu gen AG làm giảm nguy cơ mắc UTDD 0,51 lần. Tương tự như 

vậy người có kiểu gen GG có nguy cơ mắc UTDD cao hơn người có kiểu gen 

AG+AA với OR=1,71 (95%CI: 1,23 – 2,39). Nguy cơ UTDD của alen G cao 

hơn alen A tuy nhiên sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê với p>0,05. 
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3.2.3. Đa hình gen rs2294008 của gen PSCA 

3.2.3.1. Kết quả xác định đa hình đơn rs2294008 bằng PCR-RFLP 

Hình 3.7. Hình ảnh điện di sản phẩm PCR của rs2294008 gen PSCA 

M: Thang chuẩn 100bp; B1-B10: Mẫu bệnh nhân; (-): Chứng âm. 

Hình 3.7 biểu diễn kết quả điện di kiểm tra sản phẩm PCR đoạn gen 

chứa rs2294008 chỉ gồm một băng duy nhất, rõ nét, không có các băng phụ, 

kích thước 545bp so trên thang DNA chuẩn. 

Sản phẩm PCR được ủ với enzym cắt giới hạn NlaIII ở điều kiện 370C 

trong thời gian 8h. Sau thời gian ủ này, sản phẩm cắt được điện di trên gel 

agarose 1,5% cùng với thang chuẩn 100bp thu được kết quả như hình dưới đây: 

 

 

Hình 3.8. Hình ảnh điện di sản phẩm cắt đoạn gen rs2294008 

M: Thang chuẩn 100bp; B1-B10: Mẫu bệnh nhân; (Ctrl): Mẫu chứng; 
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Hình 3.8 biểu diễn sản phẩm cắt của rs2294008 (PSCA). Enzym NlaIII 

cắt đặc hiệu tại vị trí alen T của đoạn gen chứa vị trí rs2294008 (545bp) tạo ra 

các đoạn DNA có kích thước 335 bp và 210 bp. Mẫu mang kiểu gen CC gồm 1 

băng kích thước tương đương 545 bp (B2, B4, B6, B8, B9, B10). Mẫu mang 

kiểu gen CT gồm 3 băng kích thước tương đương 545 bp, 335 bp, 210 bp (B1, 

B5, B7). Mẫu mang kiểu gen TT gồm 2 băng kích thước 335bp và 210 bp (B3). 

Sau khi được khuếch đại, một số sản phẩm PCR mang SNP rs2070803 

được tinh sạch và tiến hành phản ứng giải trình tự. Kết quả giải trình tự được 

phân tích bằng phần mềm Sequencing Scanner software 2.0 sau đó được so 

sánh với trình tự  gen MUC1 trên GeneBank. Kết quả giải trình tự này giúp 

kiểm chứng lại kết quả các kiểu gen của rs2070803 được xác định bằng 

phương pháp PCR-RFLP. 

 

 

Hình 3.9. Kết quả giải trình tự rs2294008 

- Mẫu B2 có 1 đỉnh duy nhất màu xanh da trời, tương ứng với nucleotid C 

của kiểu gen CC. 

- Mẫu B3 có 1 đỉnh duy nhất màu đỏ tương ứng với nucleotid T của kiểu 

gen TT. 

- Mẫu B5 có 2 đỉnh màu đỏ và xanh da trời tương ứng với nucleotid C và T 

của kiểu gen CT. 

Kết quả giải trình tự thu được ở trên trùng khớp với kết quả xác định kiểu gen 

bằng phương pháp sử dụng enzym cắt NlaIII. 
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3.2.3.2. Đặc điểm kiểu gen rs2294008 (PSCA) trên đối tượng nghiên cứu 

Bảng 3.14. Phân bố các kiểu gen rs2294008 (PSCA) 

 
Nhóm bệnh Nhóm chứng Tổng 

p 
n % n % N % 

Kiểu 

gen 

CC 140 46,4 144 47,4 284 46,9 

0,45 CT 128 42,4 135 44,4 263 43,4 

TT 34 11,2 25 8,2 59 9,70 

Alen 
C 408 67,5 423 69,6 831 68,6 

0,48 
T 196 32,5 185 30,4 381 31,4 

Bảng 3.14 cho thấy đặc điểm phân bố kiểu gen của rs2294008 ở nhóm bệnh 

và nhóm chứng. Kiểu gen CC chiếm tỷ lệ cao nhất ở cả nhóm bệnh và nhóm 

chứng, lần lượt là 46,4% và 47,4%. Sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê.   

Bảng 3.15. Các kiểu gen rs2294008 và nguy cơ ung thư dạ dày 

 OR  p 95% CI 

CT>CC 1,02 0,15 0,73 – 1,43 

CC>TT 1,40 0,25 0,79 – 2,47 

CC>CT+TT 0,96 0,80 0,69 – 1,32 

CC+CT>TT 1,41 0,21 0,82 – 2,44 

C>T 0,91 0,48 0,71 – 1,16 
 

 

Bảng 3.15 phân tích mối tương quan của các kiểu gen rs2294008 với 

nguy cơ ung thư dạ dày, kết quả cho thấy nguy cơ ung thư dạ dày của người 

mang kiểu gen CC hoặc CC+CT hay alen C so với alen T khác biệt không có 

ý nghĩa. 
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3.2.4. Đa hình gen rs2976392 của gen PSCA 

3.2.4.1. Kết quả xác định đa hình đơn rs2976392 bằng PCR-RFLP 

 

Hình 3.10. Hình ảnh điện di sản phẩm PCR của rs2976392 gen PSCA  

M: Thang chuẩn 100bp; B1-B10: Mẫu bệnh nhân; (-): Chứng âm. 

Hình trên biểu diễn kết quả điện di kiểm tra sản phẩm PCR đoạn gen 

chứa rs2976392 chỉ gồm một băng duy nhất, rõ nét, không có các băng phụ, 

kích thước 117bp so trên thang DNA chuẩn.  

Sản phẩm PCR được ủ với enzym cắt giới hạn PvuII ở điều kiện 370C 

trong thời gian 8h. Sau thời gian ủ này, sản phẩm cắt được điện di cùng với 

thang chuẩn 100bp trên gel agarose 2% thu được kết quả như hình dưới đây: 

 

Hình 3.11. Hình ảnh điện di sản phẩm cắt đoạn gen rs2976392. 

M: Thang chuẩn 100bp; B1-B10: Mẫu bệnh nhân; Ctrl: Mẫu chứng. 
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Hình 3.11 mô tả sản phẩm cắt của gen rs2976392 bằng enzym PvuII đủ 

điều kiện để xác định kiểu gen SNP rs2976392. Enzym PvuII cắt đặc hiệu tại 

vị trí alen G của đoạn gen chứa vị trí rs2976392 (117bp) tạo ra đoạn DNA có 

kích thước 99 bp. Mẫu mang kiểu gen GG gồm 1 băng kích thước tương 

đương 99bp (B3, B4, B5, B8). Mẫu mang kiểu gen AG gồm 2 băng kích 

thước tương đương 117bp, 99bp (B1, B2, B6, B9). Mẫu mang kiểu gen AA 

cũng chỉ gồm 1 băng kích thước tương đương 117bp (B7, B10).  

Sau khi được khuếch đại, một số sản phẩm PCR mang SNP rs2976392 

được tinh sạch và tiến hành phản ứng giải trình tự. Kết quả giải trình tự được 

phân tích bằng phần mềm Sequecing Scanner Software 2.0 sau đó được so 

sánh với trình tự chuẩn của gen PSCA trên GeneBank. Kết quả giải trình tự 

này được sử dụng để so sánh với kết quả xác định đa hình đơn rs2976392 

bằng phương pháp PCR-RFLP. 

 

 

Hình 3.12. Kết quả giải trình tự chứa gen rs2976392 bằng mồi ngược 

- Mẫu B1 thu được 1 đỉnh duy nhất có màu xanh da trời tương ứng với 

nucleotid C của kiểu gen CC. Vì đây là trình tự trên mồi ngược nên trình 

tự này tương đương với kiểu gen GG của rs2976392. 

- Mẫu B2 thu được 2 đỉnh có màu xanh da trời và màu đỏ tương ứng với 

nucleotid C và T của kiểu gen CT. Vì đây là trình tự trên mồi ngược nên 

trình tự này tương đương với kiểu gen AG của rs2976392. 

- Mẫu B3 thu được 1 đỉnh duy nhất màu đỏ tương ứng với nucleotid T của 

kiểu gen TT. Vì đây là trình tự trên mồi ngược nên trình tự này tương 

đương với kiểu gen AA của rs2976392. 
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Kết quả kiểu gen tại SNP rs2976392thu được từ phương pháp giải trình 

tự phù hợp với  kết quả kiểu gen bằng phương pháp sử dụng enzym cắt PvuII. 

3.2.4.2. Đặc điểm kiểu gen rs2976392 (PSCA) trên đối tượng nghiên cứu 

Bảng 3.16. Phân bố các kiểu gen rs2976392 (PSCA) 

 
Nhóm bệnh Nhóm chứng Tổng 

p 
n % n % N % 

Kiểu gen 

GG 141 46,7 146 48,0 287 47,4 

0,56 AG 130 43,1 134 44,1 264 43,6 

AA 31 10,2 24 7,9 55 9,0 

Alen 
G 412 68,2 426 70,1 838 69,1 

0,52 
A 192 31,8 182 29,9 374 30,9 

 

Bảng 3.16 cho thấy đặc điểm phân bố kiểu gen của rs2976392 ở nhóm bệnh 

và nhóm chứng. Kiểu gen GG chiếm tỷ lệ cao nhất ở cả nhóm bệnh và nhóm 

chứng, tương ứng là 46,7% và 48%. Sự phân bố kiểu gen giữa hai nhóm này khác 

biệt không có ý nghĩa thống kê.  

Bảng 3.17. Kiểu gen rs2976392 và nguy cơ ung thư dạ dày 

 OR  p 95% CI 

AG>AA 0,75 0,34 0,42 – 1,35 

AA>GG 0,75 0,33 0,42 – 1.34 

AA>AG+GG 1,33 0,31 0,76 – 2,33 

AA+AG>GG 0,95 0,74 0,69 – 1,30 

A>G 0,91 0,52 0,72 – 1,17 
 

Bảng 3.17 phân tích mối tương quan của các kiểu gen rs2976392 với 

nguy cơ ung thư dạ dày theo phương pháp tính toán tỷ suất chênh với nguy cơ 

ung thư dạ dày bằng phương pháp tính toán tỷ suất chênh (OR) dựa trên tính 

toán các tỷ lệ kiểu gen, nhóm kiểu gen hoặc alen của nhóm bệnh so với nhóm 

chứng. Kết quả cho thấy nguy cơ ung thư dạ dày của người mang kiểu gen AA 

hoặc AA+AG hay alen A so với alen G khác biệt không có ý nghĩa thống kê. 
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3.3. Mối liên quan giữa đa hình đơn và các yếu tố nguy cơ  

3.3.1. Mối liên quan của đa hình gen rs4072037 và các yếu tố nguy cơ 

Bảng 3.18. Phân tích nguy cơ UTDD của kiểu gen AA so với AG+GG của 

nhóm bệnh so với nhóm chứng 

 AA AG+GG p OR 95% CI 

Giới 
Nam 101/65 109/130 0,00* 1,85 1,24 – 2,77 

Nữ 48/40 44/69 0,03* 1,88 1,07 – 3,31 

Tuổi 
<60 75/53 73/99 0,00* 1,92 1,21 – 3,05 

≥60 74/52 80/100 0,01* 1,78 1,12 – 2,82 

Hút thuốc lá 
Có 61/39 82/86 0,05* 1,64 1,01 – 2,71 

Không 88/66 71/113 0,00* 2,12 1,37 – 3,28 

Uống rượu 
Có 145/103 147/195 0,00* 1,87 1,34 – 2,60 

Không 4/2 6/4 0,79 1,33 0,16 – 11,07 

Nhiễm 

H.pylori 

Có  57/59 54/122 0,00* 2,18 1,34 – 3,54 

Không  92/46 99/77 0,06 1,55 0,98 – 2,47 

PGI/II ≤ 3 
Có 7/3 3/7 0,08 5,44 0,80 – 36,87 

Không 18/78 20/40 0,04* 2,17 1,03 – 4,55 

Mô bệnh học 
Ruột 113/149 116/153 0,53 1,00 0,70 – 1,41 

Lan tỏa 36/149 37/153 0,55 0,99 0,60 – 1,67 

*Có ý nghĩa thống kê 

Bảng 3.18 cho thấy người mang kiểu gen AA có nguy cơ mắc UTDD 

cao hơn người có kiểu gen AG+GG ở cả hai giới, hai nhóm tuổi, hai nhóm 

tiền sử hút thuốc lá và hai nhóm tiền sử nhiễm H.pylori một cách có ý nghĩa 

thống kê. Đối với nguy cơ là tiền sử uống rượu và đặc điểm tỷ lệ PGI/II 

PGI/II ≤ 3, kiểu gen AA chỉ làm tăng nguy cơ mắc UTDD ở nhóm có tiền sử 

uống rượu và nhóm không có tỷ lệ PGI/II ≤ 3.  
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Ở mỗi loại mô bệnh học, thể ruột hoặc thể lan tỏa thì nguy cơ mắc ung 

thư dạ dày giữa kiểu gen AA so với AG +GG khác biệt không có ý nghĩa 

thống kê.   

 

Biểu đồ 3.1. Kiểu gen AA của rs4072037 kết hợp với một số yếu tố nguy cơ 

trên mô hình hồi quy đa biến logistic 

Trục hoành biểu diễn Odds Ratio. Mỗi một đường thẳng minh họa cho sự kết hợp 

của kiểu gen AA rs4072037 và một yếu tố nguy cơ, trong đó hình vuông màu đen 

nằm trên đường thẳng minh họa cho Odds Ratio, hai đầu của đường thẳng thể hiện 

giới hạn trên và dưới của 95%CI. 

Từ biểu đồ 3.1 ta thấy, nguy cơ mắc ung thư dạ dày của kiểu gen AA 

rs4072037 khi kết hợp với các yếu tố tuổi ≥ 60, giới nam, hút thuốc, uống 

rượu và đặc biệt là tiền sử UTDD gia đình đều làm tăng nguy cơ mắc ung thư 

dạ dày. Trong đó, người có kiểu gen AA kết hợp với tiền sử UTDD gia đình 

có nguy cơ mắc ung thư dạ dày tăng gấp 6,47 lần. 
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3.3.2. Mối liên quan của đa hình gen rs2070803 và các yếu tố nguy cơ 

Bảng 3.19. Phân tích nguy cơ UTDD của kiểu gen GG so với AG+AA của 

nhóm bệnh so với nhóm chứng. 

 GG AG+AA p OR 95% CI 

Giới 
Nam 93/60 117/135 0,00* 1,79 1,19 – 2,69 

Nữ 45/40 47/69     0,08 1,65 0,94 – 2,90 

Tuổi 
<60 69/50 79/102 0,01* 1,78 1,11 – 2,84 

≥60 69/50 85/102 0,03* 1,65 1,04 – 2,63 

Hút thuốc lá 
Có 57/37 86/88 0,08 1,57 0,95 – 2,62 

Không 81/63 78/116 0,00* 1,91 1,23 – 2,96 

Uống rượu 
Có 134/98 158/200 0,00* 1,73 1,23 – 2,41 

Không 4/2 6/4 0,79 1,33 0,16 – 11,08 

Nhiễm 

H.pylori 

Có  53/58 58/123 0,00* 1,93 1,19 – 3,15 

Không  85/42 106/81 0,07 1,54 0,97 – 2,47 

PGI/II ≤ 3 
Có 4/7 6/3 0,18 3,50 0,54 – 22,30 

Không 19/78 19/40 0,07 1,95 0,93 – 4,09 

Mô bệnh học 
Ruột 106/138 123/164 0,48 1,02 0,72 – 1,45 

Lan tỏa 32/138 41/164 0,34 0,93 0,55 – 1,55 

*Có ý nghĩa thống kê 

 

Bảng 3.19 cho thấy người mang kiểu gen GG có nguy cơ mắc UTDD 

cao hơn người có kiểu gen AG+AA ở cả hai nhóm tuổi. Với các yếu tố nguy 

cơ còn lại, người mang kiểu gen GG chỉ tăng nguy cơ UTDD ở giới nam, 

nhóm người không hút thuốc lá, có uống rượu và có tiền sử nhiễm H.pylori.  

Ở mỗi loại mô bệnh học, thể ruột hoặc thể lan tỏa thì nguy cơ mắc ung 

thư dạ dày giữa kiểu gen GG so với AG + AA khác biệt không có ý nghĩa 

thống kê.   
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Biểu đồ 3.2. Biểu diễn sự kết hợp của các đa hình gen và các yếu tố nguy 

cơ trên mô hình hồi quy đa biến logistic. 

Trục hoành biểu diễn Odds Ratio. Mỗi một đường thẳng minh họa cho sự kết 

hợp của kiểu gen GG rs2070803 và một yếu tố nguy cơ, trong đó hình vuông màu 

đen nằm trên đường thẳng minh họa cho Odds Ratio, hai đầu của đường thẳng thể 

hiện giới hạn trên và dưới của 95%CI. 

Từ kết quả của biểu đồ 3.2 cho ta thấy kiểu gen GG của rs2070803 kết 

hợp với các yếu tố tuổi, giới, tiền sử uống rượu, hút thuốc lá, tiền sử UTDD gia 

đình đều làm tăng nguy cơ mắc ung thư dạ dày. Trong đó, kiểu gen GG kết hợp 

với tiền sử UTDD gia đình làm tăng nguy cơ mắc UTDD 6,18 lần. 
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3.3.3. Mối liên quan của đa hình gen rs2294008 và các yếu tố nguy cơ 

Bảng 3.20. Phân tích nguy cơ UTDD của kiểu gen TT so với CT+CC của 

nhóm bệnh so với nhóm chứng 

 TT CT + CC p OR 95% CI 

Giới 

Nam 24/19 186/176 0,58 1,19 0,63 – 2,26 

Nữ 10/6 82/103 0,16 2,09 0,73 – 6,00 

Tuổi 

<60 18/7 130/145 0,02* 2,87 1,16 – 7,08 

≥60 16/18 138/134 0,68 0,86 0,42 – 1,76 

Hút thuốc lá 

Có 19/17 124/108 0,94 0,97 0,48 – 1,97 

Không 15/8 144/171 0,07 2,22 0,92 – 5,40 

Uống rượu 

Có 33/23 259/275 0,14 1,52 0,87 – 2,66 

Không 1/2 9/4 0,27 0,22 0,01- 3,22 

Nhiễm 

H.pylori 

Có  11/13 100/168 0,41 1,42 0,61 – 3,29 

Không  23/12 168/111 0,53 1,27 0,61 – 2,65 

PGI/II ≤ 3 

Có 1/2 9/8 0,54 0,44 0,03 – 5,88 

Không 2/6 36/112 0,96 1,04 0,20 – 5,37 

Mô bệnh học 
Ruột 27/34 202/268 0,47 1,05 0,62 – 1,80 

Lan tỏa 7/34 66/268 0,43 0.84 0,35 – 1,97 

* Có ý nghĩa thống kê 

Bảng 3.20 cho thấy nguy cơ UTDD ở người có kiểu gen TT so với người 

có kiểu gen CT + CC khác biệt không có ý nghĩa thống kê ngoại trừ nhóm 

bệnh nhân < 60 tuổi, kiểu gen TT tăng nguy cơ UTDD gấp 2,87 lần so với 

người mang kiểu gen CT + CC.  

Ở mỗi loại mô bệnh học, thể ruột hoặc thể lan tỏa thì nguy cơ mắc ung 

thư dạ dày giữa kiểu gen TT so với CT + CC khác biệt không có ý nghĩa 

thống kê.   
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Biểu đồ 3.3. Biểu diễn sự kết hợp của các đa hình gen và các yếu tố nguy 

cơ trên mô hình hồi quy đa biến logistic. 

Trục hoành biểu diễn Odds Ratio. Mỗi một đường thẳng minh họa cho sự kết 

hợp của kiểu gen TT rs2294008 và một yếu tố nguy cơ, trong đó hình vuông màu 

đen nằm trên đường thẳng minh họa cho Odds Ratio, hai đầu của đường thẳng thể 

hiện giới hạn trên và dưới của 95%CI. 

Kết quả từ biểu đồ 3.3 cho ta thấy kiểu gen TT rs2294008 kết hợp với 

các yếu tố nguy cơ không làm thay đổi nguy cơ UTDD một cách có ý nghĩa. 
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3.3.4. Mối liên quan của đa hình gen rs2976392 và các yếu tố nguy cơ 

Bảng 3.21. Phân tích nguy cơ UTDD của kiểu gen AA so với AG+GG của 

nhóm bệnh so với nhóm chứng 

 AA AG+GG p OR 95% CI 

Giới 
Nam 22/18 188/177 0,68 1,15 0,59 – 2,22 

Nữ 9/6 83/103 0,26 1,86 0,64 – 5,44 

Tuổi 
<60 19/6 129/146 0,00* 3,59 1,39 – 9,24 

≥60 12/18 142/134 0,23 0,63 0,29 – 1,36 

Hút thuốc lá 
Có 16/17 127/108 0,55 0,80 0,39 – 1,66 

Không 15/7 144/172 0,04* 2,56 1,01 – 6,45 

Uống rượu 
Có 30/22 262/276 0,22 1,43 0,81 – 2,55 

Không 1/2 9/4 0,27 0,22 0,01 – 3,22 

Nhiễm 

H.pylori 

Có 12/13 99/168 0,29 1,56 0,68 – 3,57 

Không 19/11 172/112 0,77 1,12 0,52 – 2,45 

PGI/II ≤ 3 
Có 1/2 9/8 0,54 0,44 0,03 – 5,88 

Không 2/5 36/113 0,79 1,26 0,23 – 6,75 

Mô bệnh học 
Ruột 23/31 206/271 0,52 1,02 0,58 – 1,81 

Lan tỏa 8/31 65/271 0,50 1,08 0,47 – 2,45 
 

*Có ý nghĩa thống kê 

Bảng 3.21 cho thấy nguy cơ UTDD ở người có kiểu gen AA so với 

người có kiểu gen AG + GG khác biệt không có ý nghĩa thống kê ngoại trừ 

nhóm bệnh nhân < 60 tuổi và nhóm không hút thuốc lá, kiểu gen AA tăng 

nguy cơ UTDD so với người mang kiểu gen AG + GG lần lượt là 3,59 và 

2,56 lần.  

Ở mỗi loại mô bệnh học, thể ruột hoặc thể lan tỏa thì nguy cơ mắc ung 

thư dạ dày giữa kiểu gen AA so với AG +GG khác biệt không có ý nghĩa 

thống kê.   
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Biểu đồ 3.4. Biểu diễn sự kết hợp của các đa hình gen và các yếu tố nguy 

cơ trên mô hình hồi quy logistic. 

Trục hoành biểu diễn Odds Ratio. Mỗi một đường thẳng minh họa cho sự kết 

hợp của kiểu gen AA rs2976392 và một yếu tố nguy cơ, trong đó hình vuông màu 

đen nằm trên đường thẳng minh họa cho Odds Ratio, hai đầu của đường thẳng thể 

hiện giới hạn trên và dưới của 95%CI. 

Kết quả từ biểu đồ 3.4 cho ta thấy kiểu gen AA rs2976392 kết hợp với 

các yếu tố nguy cơ không làm thay đổi nguy cơ UTDD một cách có ý nghĩa. 

3.3.5. Sự kết hợp của các đa hình gen của hai gen MUC1 và gen PSCA với 

nguy cơ ung thư dạ dày 

Chúng tôi tiến hành kết hợp các kiểu gen của các SNP để tính toán nguy 

cơ ung thư dạ dày với các tổ hợp đa hình đơn nucleotid này. Kết quả thu được 

được minh họa ở các biểu đồ forest plot với ký hiệu Rs4072037 của MUC1 là P1 

(trong đó kiểu gen của P11: GG; P12: AG; P13: AA); Rs2070803 của MUC1 là P2 

(trong đó kiểu gen của P21: AA; P22: AG ; P23: GG); Rs2294008 của PSCA là P3 

(trong đó kiểu gen của P31: CC; P32: CT ; P33: TT); Rs2976392 là P4 của PSCA 

(trong đó kiểu gen của P41: GG; P42: AG ; P43: AA) 
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Các tổ hợp

P11 + P21

P11 + P23

P13 + P21

P13 + P23

P11+P31

P11+P33
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P11 + P43

P13 + P41

P13 + P43
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P23 + P41

P23 + P43

P31 + P41

P31 + P43

P33 + P41

P33 + P43
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Biểu đồ 3.5. Tổ hợp từng cặp gen của bốn SNP trên gen MUC1 và PSCA 

Biểu đồ forest plot mô tả mối liên quan của sự kết hợp 2 kiểu gen của các SNP 

bất kỳ với nguy cơ ung thư dạ dày. Trong đó mỗi đường thẳng nằm ngang biểu diễn 

OR (hình vuông ở giữa) và chiều dài của mỗi đường thẳng tương ứng 95% CI. 

Kết quả từ biểu đồ trên cho thấy các tổ hợp có mặt của kiểu gen AA 

rs4072037 (MUC1) và/hoặc kiểu gen GG rs2070803 (MUC1) đều làm tăng 

nguy cơ ung thư dạ dày có ý nghĩa thống kê với OR dao động từ 1,5 đến 2,1. 

Trong đó tổ hợp kiểu gen P13 + P21 (kiểu gen AA của rs4072037 (MUC1)  và 

kiểu gen AA của rs2070803 (MUC1)) làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày cao nhất, 

OR=2,0 (95%CI: 1,5-2,9). Các tổ hợp hai kiểu gen còn lại trong đó không chứa 

một trong hai kiểu gen AA của rs4072037 (MUC1) hoặc GG của rs2070803 

(MUC1) đều không làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày có ý nghĩa thống kê. 
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Các tổ hợp gen

P11 + P21 + P31

P11 + P21+ P33
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Biểu đồ 3.6. Tổ hợp 3 kiểu gen của bốn SNP trên gen MUC1 và gen PSCA 

Biểu đồ forest plot mô tả mối liên quan của sự kết hợp 3 kiểu gen của các SNP 

bất kỳ với nguy cơ ung thư dạ dày. Trong đó mỗi đường thẳng nằm ngang biểu diễn 

OR (hình vuông ở giữa) và chiều dài của mỗi đường thẳng tương ứng 95% CI. 

Kết quả từ biểu đồ trên cho thấy các tổ hợp có mặt của kiểu gen AA 

rs4072037 (MUC1) và/hoặc kiểu gen GG rs2070803 (MUC1) đều làm tăng 

nguy cơ ung thư dạ dày có ý nghĩa thống kê với OR dao động từ 1,5 đến 2,1. 

Trong đó tổ hợp kiểu gen P13 + P21 + P43 (kiểu gen AA của rs4072037 

(MUC1) + kiểu gen AA của rs2070803 (MUC1) + kiểu gen AA của rs2976392 

(PSCA) làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày cao nhất, OR=2,1 (95%CI: 1,5-2,9). 

Các tổ hợp ba kiểu gen còn lại trong đó không chứa một trong hai kiểu gen 

AA của rs4072037 (MUC1) hoặc GG của rs2070803 (MUC1) đều không làm 

tăng nguy cơ ung thư dạ dày có ý nghĩa thống kê. 
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Các tổ hợp gen
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Biểu đồ 3.7. Tổ hợp 4 kiểu gen của bốn SNP trên hai gen MUC1 và gen PSCA 

Biểu đồ forest plot mô tả mối liên quan của sự kết hợp 4 kiểu gen của các SNP 

bất kỳ với nguy cơ ung thư dạ dày. Trong đó mỗi đường thẳng nằm ngang biểu diễn 

OR (hình vuông ở giữa) và chiều dài của mỗi đường thẳng tương ứng 95% CI. 

Kết quả từ biểu đồ trên cho thấy các tổ hợp có mặt của kiểu gen AA 

rs4072037 (MUC1) và/hoặc kiểu gen GG rs2070803 (MUC1) đều làm tăng 

nguy cơ ung thư dạ dày có ý nghĩa thống kê với OR dao động từ 1,7 đến 2,2. 

Trong đó tổ hợp kiểu gen P13 + P21 + P31 + P43 (kiểu gen AA của 

rs4072037 (MUC1) + kiểu gen AA của rs2070803 (MUC1) + kiểu gen CC của 

rs2294008 (PSCA) + kiểu gen AA của rs2976392 (PSCA)) làm tăng nguy cơ 

ung thư dạ dày cao nhất, OR=2,2 (95%CI: 1,5-3,4). Các tổ hợp bốn kiểu gen 

còn lại trong đó không chứa một trong hai kiểu gen AA của rs4072037 

(MUC1) hoặc GG của rs2070803 (MUC1) đều không làm tăng nguy cơ ung 

thư dạ dày có ý nghĩa thống kê. 
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3.3.6. Mô hình tiên lượng nguy cơ ung thư dạ dày 

Từ kết quả phân tích các yếu tố nguy cơ, sự kết hợp giữa các SNP nhạy cảm 

ở trên, chúng tôi xây dựng mô hình tiên lượng nguy cơ ung thư dạ dày bằng cách 

phân tích phối hợp nhiều yếu tố như tuổi, giới tính, tiền sử bệnh lý dạ dày cá nhân, 

tiền sử UTDD gia đình, tiền sử hút thuốc lá, uống rượu và đặc điểm các đa hình 

gen. Sử dụng phần mềm R đã được áp dụng rộng rãi trên thế giới cho các nghiên 

cứu dự đoán và tiên lượng chúng tôi thu được kết quả như sau: 

Bảng 3.22. Tổng hợp các mô hình hồi quy logistic đa biến 

STT Các thông số của mô hình AIC 

1 UTDD ~ a2 + b1 + c1 + tuoi + hutthuoc + uruou_hai + 

ts_hp + P1 + P2 + P3 + P4 
784,40 

2 UTDD ~ a2 + b1 + c1 + tuoi + hutthuoc + uruou_hai + 

ts_hp + P1 + P2 + P4 
780,58 

3 UTDD ~ a2 + b1 + c1 + tuoi + hutthuoc + uruou_hai + 

ts_hp + P1 + P2 
777,00 

4 UTDD ~ a2 + b1 + c1 + tuoi + hutthuoc + uruou_hai + 

ts_hp + P1 
773,97 

5 UTDD ~ b1 + c1 + tuoi + hutthuoc + uruou_hai + P1 772,23 

 

Trong đó: UTDD là biến đầu ra có nguy cơ ung thư dạ dày; a2: giới; b1: tiền 

sử bệnh lý dạ dày cá nhân; c1: tiền sử UTDD gia đình; tuoi: tuổi; hutthuoc: tiền sử 

hút thuốc lá; uruou_hai: tiền sử uống rượu mức có hại theo đánh giá của test 

AUDIT C, ts_hp: tiền sử nhiễm H.pylori; P1: rs4072037; P2: rs2070803; P3: 

rs2294008; P4: rs2976392; AIC (Akaike Information Criterion): thước đo quyết 

định mô hình. 
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Từ bảng tổng hợp ở trên cho ta thấy mô hình số 5 có chỉ số AIC thấp 

nhất (772,23) trong đó nguy cơ ung thư dạ dày phụ thuộc vào các biến như: 

giới tính, tiền sử bệnh lý dạ dày cá nhân, tiền sử UTDD gia đình, tuổi, tiền sử 

hút thuốc lá, tiền sử uống rượu và SNP rs4072037.  

 

 

Biểu đồ 3.8. Biểu diễn đường cong phân định chẩn đoán (ROC) của mô 

hình tiên lượng ung thư dạ dày. 

Sử dụng các thuật toán thống kê trong phần mềm R để xác định giá trị 

của mô hình tiên lượng ung thư dạ dày dựa trên các yếu tố nguy cơ giới tính, 

tiền sử bệnh lý dạ dày cá nhân, tiền sử UTDD gia đình, tuổi, tiền sử hút thuốc 

lá, tiền sử uống rượu và SNP rs4072037. Kết quả thu được diện tích dưới 

đường cong của mô hình là 70%, độ chính xác của mô hình là 63% với 

95%CI: 0,57 – 0,70. 
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Biểu đồ 3.9. Chuẩn hóa (calibration) tiên lượng ung thư dạ dày 

Quan sát dữ liệu trên hình 3.14 về kết quả calibration cho thấy đường 

chuẩn lý tưởng và đường chuẩn logistic tương đồng nhau, chỉ số Brier để 

đánh giá chất lượng đường chuẩn là 0,231. 

Sử dụng thuật toán DynNom của phần mềm R chúng tôi xây dựng được 

một toán đồ biểu diễn mô hình dự đoán nguy cơ ung thư dạ dày dựa trên các 

biến độc lập kể trên. 
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Hình 3.13. Toán đồ mô phỏng mô hình dự đoán nguy cơ ung thư dạ dày 

(a) Hình minh họa toán đồ bao gồm các biến độc lập theo mô hình được lựa chọn 

gồm b1 (tiền sử bệnh lý dạ dày cá nhân bao gồm 1: có tiền sử; 2: không có tiền sử); 

tuoi (tuổi của bệnh nhân); uruou_hai (tiền sử uống rượu được đánh giá theo test 

AUDIT C của WHO bao gồm 1: có tiền sử; 0: không có tiền sử); c1 (tiền sử UTDD 

gia đình bao gồm 1: có tiền sử, 2: không có tiền sử); P1 (các lựa chọn kiểu gen của 

rs4072037 gen MUC1 bao gồm 1: kiểu gen GG; 2: kiểu gen AG; 3: kiểu gen AA) 

(b) Hình mô tả xác suất của một số bệnh nhân từ toán đồ của hình (a) 

(c) Hình biểu diễn xác suất ung thư dạ dày của một số bệnh nhân theo ví dụ ở hình (b). 

Áp dụng toán đồ ở hình (a) cho một số bệnh nhân trong đó bệnh nhân 

số 1, số 2, số 3 đều có các đặc điểm nguy cơ về tuổi, tiền sử bệnh dạ dày cá 

nhân, tiền sử uống rượu, tiền sử UTDD gia đình chỉ khác biệt nhau về kiểu 

gen của rs4072037 (MUC1), kết quả cho thấy ở hình (b) bệnh nhân có kiểu 

gen AA có xác suất UTDD cao nhất là 0,765, bệnh nhân có kiểu gen GG thì 

xác suất UTDD thấp hơn là 0,743, bệnh nhân có kiểu gen AG thì xác suất 

UTDD là thấp nhất là 0,625. 
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CHƯƠNG 4 

BÀN LUẬN 

 

Ung thư dạ dày là một trong những bệnh ung thư phổ biến và là nguyên 

nhân gây tử vong thứ ba trong các bệnh lý ung thư [1] . Ung thư dạ dày có thể 

được phân loại về mặt mô học thành hai loại: thể ruột và thể lan toả, cách phân 

loại được cho là phản ánh cơ chế sinh bệnh học của nó [136] . Trong quá trình 

gây ung thư dạ dày thể ruột, nhiễm vi khuẩn H.pylori đóng một vai trò quan 

trọng trong việc gây ra một chuỗi thay đổi viêm của biểu mô dạ dày và tăng 

dần mức độ ác tính như từ viêm mạn tính rồi sau đó là dị sản và loạn sản tế bào 

[33] . Mặt khác, ung thư dạ dày thể lan toả được cho là phát triển do hậu quả 

của một số thay đổi di truyền xảy ra trong các tế bào dạ dày và/hoặc tế bào tiền 

thân biểu mô [36] . Ở một số quốc gia có tỷ lệ nhiễm H.pylori cao nhưng tỷ lệ 

mắc UTDD thấp hơn nhiều so với các quốc gia khác hoặc ngược lại. Ví dụ, 

Nhật Bản là một quốc gia có tỷ lệ mắc ung thư dạ dày cao (tỷ lệ mắc chuẩn hóa 

theo tuổi là 62,7/100.000) nhưng tỷ lệ nhiễm H.pylori dương tính thấp hơn 

(39,3%) so với các nước châu Á khác như Bangladesh (92%) và Ấn Độ (79%), 

mặc dù ở những quốc gia này tỷ lệ mắc ung thư dạ dày thấp hơn nhiều so với 

Nhật Bản, lần lượt là 1,6/100.000 và 5,7/100.000 [14]. Sự khác biệt về địa lý 

cho thấy các yếu tố di truyền cũng có thể đóng góp cho sự phát triển của ung 

thư dạ dày.  

 Ung thư dạ dày là một bệnh lý diễn biến thầm lặng và triệu chứng lâm 

sàng không đặc hiệu nên tỷ lệ bệnh nhân ung thư dạ dày được chẩn đoán ở giai 

đoạn tiến triển vẫn còn cao dẫn đến tiên lượng điều trị của bệnh nhân còn hạn 

chế [137]. Bên cạnh khó khăn do đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân thì đặc 

điểm cơ chế bệnh sinh phức tạp cũng là lý do khiến việc sàng lọc và chẩn đoán 

sớm khó khăn. Hơn nữa sự tương tác của các yếu tố nguy cơ môi trường và yếu 
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tố di truyền trên mỗi cá thể không giống nhau [2]. Tất cả điều này lý giải việc 

chẩn đoán sớm ung thư dạ dày vẫn còn khó khăn. Tăng cường hiểu biết về cơ 

chế bệnh học phân tử trong ung thư dạ dày là tiền đề cho việc phát hiện, áp 

dụng các dấu ấn sinh học mới giúp phòng bệnh, sàng lọc và chẩn đoán sớm 

ung thư dạ dày. Với nền tảng này, một số nghiên cứu trên toàn bộ bộ gen gần 

đây đã được thực hiện để phát hiện các yếu tố di truyền liên quan đến tính nhạy 

cảm của ung thư dạ dày như NST 1q22 chứa gen Mucin 1 (MUC1) và NST 

8q24.3 chứa gen PSCA. 

Ở Việt Nam, nghiên cứu về cơ chế phân tử nói chung và đa hình đơn 

nucleotid trên bệnh nhân ung thư dạ dày vẫn còn khá mới mẻ, đặc biệt chưa 

có nghiên cứu về các SNP trên gen MUC1 và PSCA. Chính vì vậy nghiên cứu 

bệnh chứng được chúng tôi được thực hiện trên 302 bệnh nhân ung thư dạ dày 

và 304 đối tượng không ung thư dạ dày làm đối chứng nhằm xác định tính 

nhạy cảm với ung thư dạ dày của hai đa hình đơn gen MUC1 (rs4072038 và 

rs2070803) và hai đa hình đơn gen PSCA (rs2294008, rs2976392) và mối liên 

quan giữa các đa hình gen này với các yếu tố nguy cơ. Nghiên cứu đã thu 

được một số kết quả thú vị về đặc điểm di truyền cũng như mối liên quan giữa 

yếu tố di truyền với các yếu tố nguy cơ trên quần thể ung thư dạ dày tại Việt 

Nam. Những kết quả này được bàn luận trong tổng hoà kết quả của các 

nghiên cứu tương tự trong khu vực và trên thế giới. Dưới đây chúng tôi sẽ bàn 

luận toàn bộ kết quả nghiên cứu thu được theo hai mục tiêu chính: (1) kết quả 

phân tích các SNP của hai gen MUC1 và gen PSCA và (2) mối liên quan giữa 

các SNP nhạy cảm UTDD với các yếu tố nguy cơ khác xuất hiện trên nhóm 

nghiên cứu của chúng tôi. 

4.1. Bàn luận về đặc điểm các đa hình đơn gen MUC1 và gen PSCA 

Đối tượng trong nghiên cứu của chúng tôi gồm 302 bệnh nhân ung thư 

dạ dày và 304 đối tượng không mắc ung thư dạ dày có đặc điểm về tuổi và giới 

tương đồng nhau như kết quả trình bày ở Bảng 3.1, 3.2 và 3.3. Tất cả 606 đối 



85 

 

tượng nghiên cứu được thực hiện phỏng vấn và lấy mẫu và xử lý số liệu để đánh 

giá đặc điểm các đa hình đơn nucleotid gen MUC1 và gen PSCA cũng như mối 

liên quan giữa các đa hình đơn này và các yếu tố nguy cơ theo Sơ đồ nghiên cứu 

(trang 49). DNA được thu thập từ mẫu máu toàn phần của các đối tượng 

nghiên cứu là nguyên liệu để thực hiện các bước tiếp theo của quy trình xác 

định kiểu gen của các đa hình đơn gen MUC1 và gen PSCA. Chính vì vậy số 

lượng và chất lượng sản phẩm DNA sau tách chiết là rất quan trọng giúp 

quyết định chất lượng của các phản ứng tiếp theo. Các mẫu máu toàn phần của 

nhóm bệnh và nhóm chứng được tiến hành tách chiết theo kit thương mại của 

hãng Gene All (Hàn Quốc). Ưu điểm của việc sử dụng phương pháp tách chiết 

theo kit này đó là quy trình đơn giản, dễ thực hiện, thu được kết quả DNA khá 

đồng đều và có độ tinh sạch cao so với phương pháp tách thủ công bằng 

ethanol/chloroform [138]. Sản phẩm PCR thu được sau khi khuếch đại bằng 

các cặp mồi đặc đặc hiệu và chuẩn hóa quy trình. Những sản phẩm này 

được kiểm tra chất lượng trước khi thực hiện phản ứng enzym cắt. Bốn 

enzym được lựa chọn sử dụng trong nghiên cứu bao gồm AlwNI, TaqαI, 

NlaIII và PvuII (NEB - Anh). Nhóm nghiên cứu đã tiến hành chuẩn hóa thành 

phần, thời gian thực hiện phản ứng cắt. Sản phẩm sau khi thực hiện phản ứng 

enzym cắt được điện di trên các gel có nồng độ tương ứng, thu được những 

hình ảnh điện di rõ nét, dễ dàng xác định các băng DNA thông qua kích 

thước so với kích thước băng chuẩn. Như vậy, nghiên cứu của chúng tôi sử 

dụng phương pháp PCR-RFLP để xác định các kiểu gen của SNP. Đây là một 

phương pháp phổ biến và có nhiều ưu điểm so với các phương pháp khác như 

giải trình tự gen. Tuy nhiên phương pháp này cũng cần được các nhà nghiên 

cứu chuẩn hóa tất cả các bước của quá trình nhằm đạt được kết quả tốt nhất là 

xác định được các kiểu gen của SNP. Phương pháp phân tích SNP của chúng 

tôi cũng tương tự với nhiều tác giả như Yan Lu (2010) [17] , Zeng Z (2011) 

[139], Song (2011) [140]. Chúng tôi lựa chọn ngẫu nhiên 60 mẫu trong 606 



86 

 

mẫu (tương đương 10% tổng số lượng mẫu) được phân tích lặp lại bằng 

cùng phương pháp PCR-RFLP ở hai trung tâm nghiên cứu là Trung tâm 

Kiểm chuẩn chất lượng Xét nghiệm (Việt Nam) và Viện công nghệ Kyoto 

(Nhật Bản), đồng thời các mẫu này được tiến hành giải trình tự nhằm xác 

định độ lặp lại và chính xác của kết quả nghiên cứu.  

Bàn luận về các biến thể của đa hình gen MUC1 

Một giả thuyết đề xuất ý tưởng rằng các bệnh phổ biến và có nguyên nhân 

đa yếu tố được quy cho do nhiều biến thể di truyền tác động gây bệnh [141]. Các 

đa hình đơn nucleotid là các biến thể di truyền, có khoảng 10 triệu SNP trong bộ 

gen của con người. Mặc dù theo luật di truyền Mendel quy định rằng các locus 

di truyền riêng biệt được truyền độc lập với nhau từ bố mẹ sang con cái, nhưng 

thực sự nhiều SNP lại truyền cho con cái theo cụm. Tức là nhiều SNP liên kết 

với nhau trong mỗi nhiễm sắc thể, do có các điểm tái tổ hợp xảy ra trong quá 

trình nguyên phân của tế bào. Với điều kiện này SNP tồn tại dưới dạng cụm di 

truyền thay vì tuân thủ luật Mendel trong bộ gen là được gọi là hiện tượng mất 

cân bằng liên kết. Các nghiên cứu giải trình tự bộ gen ngày nay sử dụng SNP 

nhằm phát hiện ra các locus tính nhạy cảm di truyền trong bộ gen [141].  

Nguy cơ ung thư dạ dày liên quan đến đa hình di truyền mã hóa gen tạo ra 

chất nhầy (mucins) đã được nghiên cứu với kết quả phong phú. Hầu hết các 

nghiên cứu đều sử dụng tỷ suất chênh (OR) và khoảng tin cậy (CI) 95% đã được 

tính toán để đánh giá mối liên quan giữa đa hình di truyền UTDD. Trong locus 

nhạy cảm 1q22, nhiều nghiên cứu xác định gen mucin-1 (MUC1) là gen nhạy 

cảm [95], [104]. Hai SNP đại diện trong MUC1 rs4072037 và rs2070803 được 

chúng tôi phân tích lần đầu tiên trên 302 bệnh nhân UTDD và 304 đối tượng 

không ung thư dạ dày làm đối chứng đã mang lại những khía cạnh bênh học của 

người Việt Nam về tính nhạy cảm với UTDD.  

Đối với rs4072037 thuộc MUC1, kết quả nghiên cứu của chúng tôi nhận 

thấy cả alen A và kiểu gen AA của rs4072037 đều liên quan tới ung thư dạ dày. 
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Về tỷ lệ kiểu gen: Ở nhóm bệnh, tỷ lệ kiểu gen AA cao nhất, sau đó đến kiểu 

gen AG và GG, lần lượt là 49,1%, 36,4% và 14,2%. Ở nhóm chứng, tỉ lệ kiểu 

gen chiếm nhiều nhất là kiểu gen AG với 53,3%, đứng thứ 2 là kiểu gen AA với 

34,5%. Sự phân bố về kiểu gen giữa 2 nhóm bệnh và nhóm chứng khác nhau, 

có ý nghĩa thống kê với p<0,05. Về tỷ lệ alen: Tương tự sự phân bố của kiểu 

gen, sự phân bố alen A và G trong hai nhóm bệnh và chứng cũng khác biệt, có 

ý nghĩa thống kê với p<0,05. Sự phân bố kiểu gen trong nhóm bệnh của chúng 

tôi tương tự như của các tác giả khác như Hye-Rim Song (2014), Hanze Zhang 

(2011), kiểu gen AA là kiểu gen thường gặp nhất với tỷ lệ lần lượt là 79,2% 

and 74,2%, sau đó là đến kiểu gen AG 19,1% and 23% [142], [143]. Phân bố 

kiểu gen trong nhóm chứng tương tự kết quả nghiên cứu của Yanbin Jia (2010) 

với tỷ lệ kiểu gen AG cao nhất, lên tới 51,6% [144].  

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng alen A của rs4072037 có mối liên quan với 

tăng nguy cơ ung thư dạ dày. Và nguy cơ mắc ung thư dạ dày cũng tăng ở các 

kiểu gen AA so với AG hay AG+GG. Kiểu gen AG làm giảm nguy cơ UTDD 

so với GG với OR=0,58 (95% CI: 0,35 – 0,97). Kết quả của chúng tôi tương tự 

như kết quả của Xu (2009) cho thấy kiểu gen AA tăng nguy cơ UTDD so với 

AG+GG 1,81 lần (p=0,031) [145], hay 2,2 lần trong kết quả của Jia (2010) 

[144]. Nghiên cứu của Palmer (2013), Song (2014) cũng cho thấy kiểu gen AG 

làm giảm nguy cơ mắc UTDD lần lượt 0,5 và 0,78 lần [146]. Nghiên cứu của 

Saeki (2011) cũng cho rằng alen A làm tăng nguy cơ mắc ung thư dạ dày so 

với alen G là 1,74 lần. Hay ngược lại alen G giảm làm nguy cơ mắc ung thư dạ 

dày trong kết quả nghiên cứu của các tác giả Abnet (2010) với OR=0,72 

(95%CI: 0,62 - 0,85), Shi (2011) với OR=0,78 (95%CI: 0,67 – 0,71) [4], [117]. 

Kết quả này cũng tương tự với kết quả nghiên cứu của Nhật Bản, Hàn Quốc và 

Trung Quốc, alen G của rs4072037 làm giảm nguy cơ mắc ung thư dạ dày, với 

OR dao động từ 0,26-0,69 [6], [8], [143]. Kết quả nghiên cứu giai đoạn 1 của 

chúng tôi trên 130 bệnh nhân và 130 người khỏe mạnh cũng thu được kết quả 
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tương đồng với alen G của rs4072037 làm giảm nguy cơ mắc UTDD so với 

alen A [147]. Và đặc biệt trong mô hình dị hợp tử, kiểu gen AG làm giảm nguy 

cơ mắc UTDD rõ rệt so với kiểu gen AA 0,58 lần. Kết quả này cũng phù hợp 

với kết quả nghiên cứu cộng gộp gồm 10 nghiên cứu về đa hình MUC1 

rs4072037 và nguy cơ UTDD, trong đó mô hình di hợp tử cũng làm giảm nguy 

cơ mắc UTDD với OR là 0,66 (95% CI: 0,57 - 0.78) [148]. 

SNP rs4072037 nằm ở đầu 5’ của exon 2 gen MUC1 cho phép xác định 

điểm cắt nối trên exon 2. Alen G hoặc A sẽ quyết định biến thể 2 hoặc 3. Sự 

khác nhau về cấu trúc giữa 2 biến thể này là 9 acid amin ở exon 2 mà chính 9 

acid amin này liên quan tới đoạn peptid tín hiệu đầu N tận của phân tử protein 

MUC1 [118]. Sự khác biệt trong đoạn peptid tín hiệu sẽ dẫn đến sự khác biệt 

trong chức năng mã hóa protein giữa 2 biến thể cắt nối. Alen A liên quan tới 

UTDD thông qua việc giảm biểu hiện gen MUC1 ở trên bề mặt biểu mô dạ 

dày. Việc giảm biểu hiện này sẽ làm giảm chức năng bảo vệ của hàng rào 

niêm mạc dạ dày do đó làm tăng tính nhạy cảm với ung thư dạ dày [8].  

Đối với SNP rs2070803 của MUC1, chúng tôi nhận thấy kiểu gen GG 

của rs2070803 làm tăng nguy cơ mắc ung thư dạ dày. Ở nhóm bệnh, tỷ lệ kiểu 

gen GG chiếm nhiều nhất (45,7%), tiếp theo là kiểu gen AG và cuối cùng là 

AA. Ở nhóm chứng, tỉ lệ kiểu gen chiếm nhiều nhất là AG (56,92%), tiếp theo là 

GG và AA. Sự phân bố về kiểu gen khác nhau giữa 2 nhóm bệnh và nhóm 

chứng có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. Phân bố tỷ lệ alen G và alen A ở hai 

nhóm nghiên cứu khác biệt nhưng không có ý nghĩa thống kê với p>0,05. Kết 

quả về phân bố tỷ lệ gen của chúng tôi khác với kết quả nghiên cứu của Fang 

Li (2012) trên 300 người bệnh UTDD và 300 người khỏe mạnh, tỷ lệ các kiểu 

gen GG, AG, AA trên nhóm bệnh và chứng lần lượt là 80,0%; 16,3%; 3,7% 

và 65%; 31,7%; 3,3% [129]. Tỷ lệ alen A, G lần lượt ở nhóm bệnh và chứng 

là 0,12; 0,88 và 0,19; 0,81. Sự khác biệt về kiểu gen và alen là có ý nghĩa 

thống kê với p<0,05.  
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Khi đánh giá nguy cơ của các kiểu gen và alen rs2070803 với ung thư dạ 

dày, kết quả cho thấy alen G của rs2070803 làm tăng nguy cơ mắc ung thư dạ 

dày (G vs A: OR = 1,21, 95%CI: 0,97 – 1,55), tuy nhiên kết quả này chưa có 

ý nghĩa thống kê với p>0,05. Tuy nhiên khi đánh giá nguy cơ ung thư dạ dày 

ở các kiểu gen thì cho thấy kết quả khác biệt có ý nghĩa thống kê với kiểu gen 

GG làm tăng nguy cơ UTDD so với các kiểu gen còn lại từ 1,71-1,97 lần còn 

kiểu gen AG làm giảm nguy cơ UTDD với OR=0,51, 95% CI: 0,35 – 0,72. 

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi phù hợp với kết quả của Fang Li cho thấy 

nhóm người mang gen nhóm (AA+AG) có nguy cơ UTDD thấp hơn nhóm 

gen GG là 0,46 lần [129]. Kết quả nghiên cứu của tác giả Saeki (2011) [8]  

nghiên cứu với 3 quần thể độc lập Data Set – Tokyo, Aichi và Hàn Quốc cho 

thấy alen G làm tăng nguy cơ mắc ung thư dạ dày lần lượt 1,63, 1,81 và 1,82 

lần trên nhóm ung thư dạ dày lan tỏa và 1,22 lần trên nhóm ung thư dạ dày thể 

ruột trên bộ Data set – Tokyo [8]. Như vậy kết quả nghiên cứu về rs2070803 

của chúng tôi tương đồng với các nghiên cứu khác trong khu vực về kiểu gen 

GG là kiểu gen nguy cơ. Mặc dù nguy cơ về alen không đồng nhất với một số 

nghiên cứu khác, lý do có thể bởi vì cỡ mẫu trong nghiên cứu của chúng tôi 

không đủ lớn so với các nghiên cứu này cũng như đối tượng nghiên cứu của 

chúng tôi là đối tượng UTDD nói chung trong khi nghiên cứu của các tác giả 

kể trên là trên các nhóm UTDD được phân loại theo mô bệnh học là UTDD 

lan tỏa hoặc thể ruột. 

Bảng 4.1: Tổng hợp các kết quả nghiên cứu từ Tokyo, Aichi và Korea về kiểu 

gen nguy cơ GG của rs2070803 

Khu vực Tokyo Aichi Korea Việt Nam* 

Thể Lan tỏa Lan tỏa Lan tỏa Chung 

OR 

(95%CI) 

1,63 

(1,30 - 31,99) 

1,81 

(1,36 - 2,40) 

1,82 

(1,32 - 2,49) 

1,71 

(1,23 – 2,39) 

p 2,2x10-6 3,93x10-5 2,19x10-4 <0,05 
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* Kết quả nghiên cứu của chúng tôi  

Rs2070803 nằm trên nhiễm sắc thể 1q22 là một SNP nằm ở giữa MUC1 

và TRIM46. MUC1 mã hóa cho mucin 1 – một glycoprotein bề mặt tế bào đã 

được chứng minh là một tác nhân sinh ung thư trong nhiều loại ung thư trong 

đó có ung thư dạ dày. Protein này liên quan đến một dấu ấn ung thư vẫn được 

sử dụng rộng rãi trên lâm sàng là CA15.3 [149]. TRIM46 mã hóa cho phần 

protein chứa 3 đoạn – đây là protein có chứa phần Zinc – finger với chức 

năng chưa được biết rõ. MUC1 nằm ở đoạn dưới của gen TRIM46. Hai gen 

này là một phần của đoạn gen (bao gồm KRTCA RS2070803, THBS3, MTX1, 

PKLR và HCN3), đây là vùng có cân bằng liên kết mạnh mẽ và được sao chép 

theo các hướng ngược nhau. Do TRIM46 không được biểu hiện ở biểu mô dạ 

dày, rs2070803 (với chức năng chưa được biết rõ) có thể là một phần SNP 

của các biến đổi trong các gen khác của vị trí này, như MUC1 – đã được 

chứng minh là một tác nhân sinh ung thư dạ dày [9]. 

Tóm lại, kết quả nghiên cứu về phân bố kiểu gen cũng như mối liên quan 

của rs4072037 và rs2070803 tương đồng với các nghiên cứu khác trên thế 

giới, đặc biệt là các nước khu vực Đông Á có tỷ lệ mắc ung thư dạ dày cao 

như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Hai SNP này hứa hẹn là một dấu ấn 

trong sàng lọc đánh giá nguy cơ ung thư dạ dày ở người Việt Nam. 

Bàn luận về các biến thể của đa hình gen PSCA 

Bên cạnh locus nhạy cảm với UTDD thuộc gen MUC1 thì PSCA cũng là 

một gen được nghiên cứu với giả thuyết liên quan tới nguy cơ của bệnh lý 

này. PSCA nằm trên NST 8q24.3, gen kháng nguyên tế bào gốc tuyến tiền liệt 

cũng được một số nghiên cứu xác định là nhạy cảm với UTDD và có liên 

quan đáng kể giữa UTDD và hai SNP của PSCA là rs2976392 và rs2294008 

[8] , [17], [150]. Tuy nhiên một số nghiên cứu khác lại chỉ ra những mối liên 

quan chưa rõ ràng [15], [17], [151]. 
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Trong kết quả nghiên cứu của chúng tôi đối với cả 2 SNP này đều chưa 

tìm thấy mối liên quan một cách có ý nghĩa với nguy cơ ung thư dạ dày trong 

nhóm đánh giá chung theo kết quả ở các bảng 3.14, 3.15, 3.16 và 3.17. Đối 

với rs2294008, tỷ lệ kiểu gen thường gặp nhất là CC ở cả nhóm bệnh và 

nhóm chứng, lần lượt là 46,4% và 47,4%. Tiếp theo là kiểu gen CT và chiếm 

tỷ lệ ít nhất là kiểu gen TT. Trong nghiên cứu này của chúng tôi, sự khác nhau 

về tỷ lệ kiểu gen chung của 2 nhóm bệnh - chứng không có ý nghĩa thống kê 

với p > 0,05. Trong nhóm bệnh tỷ lệ alen C chiếm đa số 67,5%, tỷ lệ alen 

T (là alen nguy cơ) chiếm 32,5%. So với nhóm chứng thì tỷ lệ alen nguy 

cơ T của nhóm chứng 30,4% có tỷ lệ thấp hơn, tỷ lệ alen C nhóm chứng 

69,6% cao hơn nhóm bệnh. Tuy nhiên trong nghiên cứu của chúng tôi sự 

khác biệt giữa nhóm bệnh và nhóm chứng không có ý nghĩa thống kê.  So 

sánh với các kết quả công bố trên thế giới chúng tôi nhận thấy có sự khác 

nhau về tỷ lệ alen tại SNP rs2294008 giữa các quần thể cho thấy: tỷ lệ alen T 

tại SNP rs2294008 nhóm chứng trong nghiên cứu của chúng tôi tương tự với 

kết quả của 2 nghiên cứu trên quần thể người Trung Quốc, tác giả Meng Cai 

[152] tỷ lệ alen T nhóm chứng 27,35%, tác giả Yan Lu tỷ lệ alen T nhóm 

chứng 25,3% [17]. Tỷ lệ alen T của nhóm bệnh trong nghiên cứu của chúng 

tôi thấp hơn nhiều so với kết quả nghiên cứu của tác giả Hye-Rim Song [140]  

trên quần thể người Hàn Quốc (51,6%), tác giả Sakamoto [3] trên quần thể 

người Nhật Bản (46,15%), tác giả Nuria Sala [153] trên quần thể người Châu 

Âu (44,05%). Có sự khác biệt này có thể do sự khác biệt đặc điểm di truyền 

giữa các quốc gia khác nhau hoặc có thể do cỡ mẫu trong nghiên cứu của 

chúng tôi chưa đủ lớn khi nghiên cứu về rs2294008. 

Kết quả tìm kiếm các kiểu gen nguy cơ UTDD của chúng tôi tương đồng 

so với kết quả nghiên cứu Lu (2010) khi nguy cơ UTDD của kiểu gen CT so 

với kiểu gen CC khác biệt không có ý nghĩa thống kê [154]. Tuy nhiên, so với 
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một số nghiên cứu khác thì kết quả của chúng tôi lại không tương đồng như 

nghiên cứu của Song trên quần thể người Hàn Quốc với 3245 bệnh và 1245 

chứng kiểu gen TT tăng nguy cơ so với kiểu gen CC [140] hay nghiên cứu 

của Matsuo trên người Nhật Bản: TT làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày so 

với CC + CT  [151], nghiên cứu trên quần thể người Châu Âu kiểu gen TT 

cũng làm tăng nguy cơ so với kiểu gen CC là 2,02 lần [153]. Còn nghiên cứu 

của tác giả Li tiến hành phân tích gộp dựa trên 20 nghiên cứu trước về SNP 

rs2294008 với nguy cơ ung thư dạ dày cũng có kết quả kiểu gen TT tăng 

nguy cơ ung thư dạ dày hơn so với kiểu gen CC [154]. Kết quả của chúng tôi 

có thể so sánh một cách dễ hiểu so với kết quả tổng hợp của Li và cs theo 

biểu đồ 4.1 ở dưới. Điều này cũng cho thấy mối tương quan của rs2294008 

với UTDD còn chưa thống nhất, thay đổi theo các quần thể và nghiên cứu 

khác nhau [154]. 

 

Biểu đồ 4.1. So sánh kết quả nghiên cứu rs2294008 với các nghiên cứu trên 

thế giới 
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Kết quả của chúng tôi tương đồng với kết quả của tác giả Trần Văn Chức 

nghiên cứu cứu trên 130 bệnh nhân cũng tìm thấy kiểu gen TT làm tăng nguy 

cơ UTDD ở nhóm bệnh nhân <60 với OR=2,87 (95%CI: 1,16-7,08) [155]. 

Điều này khẳng định rs2294008 vẫn có khả năng là một SNP nhạy cảm trong 

UTDD tuy nhiên điều này cần phải được tiếp tục đánh giá ở những nghiên cứu 

tiếp theo với cỡ mẫu lớn hơn nữa. Đặc biệt khi so sánh với cỡ mẫu của nghiên 

cứu của chúng tôi với các nghiên cứu khác chúng tôi nhận thấy cỡ mẫu trong 

nghiên cứu của chúng tôi so với các nghiên cứu khác vẫn còn rất nhỏ. 

Về nguy cơ của alen T/C trong ung thư dạ dày, các nghiên cứu khác 

nhau cũng cho nhiều kết quả không tương đồng [156]. Nghiên cứu của tác giả 

Chen (2010), Li (2012) nhận thấy alen T làm tăng nguy cơ mắc ung thư dạ 

dày [16], [129], [157]. Kết quả nghiên cứu của Matsuo (2009) và Tanikawa 

(2012) lại cho kết quả ngược lại, alen T làm giảm nguy cơ mắc ung thư dạ 

dày [15], [151]. Kết quả của Lu (2010) lại nhận thấy mối liên quan giữa alen 

T và C là không có ý nghĩa thống kê [17]. 

PSCA là gen đặc hiệu của tuyến tiền liệt. Tuy nhiên PSCA không chỉ 

biểu hiện quá mức ở ung thư tuyến tiền liệt mà còn ở các mô khác như bàng 

quang, thận, tụy, buồng trứng và ung thư dạ dày thể lan tỏa [3], [109]. SNP 

được nghiên cứu nhiều nhất của PSCA là rs2294008 C>T. Rs2294008 nằm ở 

exon 1 thuộc vùng mở đầu gen PSCA, việc thay thế nucleotid C > T làm thay 

đổi bộ ba mã hóa acid amin methionin thành threonin gây giảm hoạt động 

phiên mã gen PSCA. Mặc dù trong các thử nghiệm in vitro nhận thấy 

rs2294008T có thể làm giảm hoạt động sao chép của đoạn lên của PSCA 

nhưng cơ chế cũng như chức năng sinh lý của nó vẫn chưa được biết rõ [111]. 

Đã có nhiều kết quả nghiên cứu tổng hợp được đưa ra tuy nhiên mối liên quan 

giữa rs2294008 và nguy cơ ung thư dạ dày vẫn chưa được thống nhất. Đặc 

biệt là kết quả ở các phân tích dưới nhóm theo chủng tộc và thể ung thư. 
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Nghiên cứu của chúng tôi mặc dù có cỡ mẫu không lớn, tuy nhiên cũng góp 

một phần thông tin về đặc điểm phân bố kiểu gen, alen của SNP này trên quần 

thể bệnh nhân UTDD và người của Việt Nam. 

SNP còn lại trong nghiên cứu thuộc về PSCA là rs2976392. Kết quả 

nghiên cứu về tính nhạy cảm của SNP này cho thấy ở nhóm bệnh tỷ lệ kiểu 

gen GG chiếm tỷ lệ nhiều nhất sau đó là AG và AA, lần lượt là 46,7%, 43,1% 

và 10,2%. Phân bố tỷ lệ kiểu gen ở nhóm chứng cũng có đặc điểm tương tự. 

Sự khác biệt về phân bố kiểu gen giữa hai nhóm không có ý nghĩa thống kê 

với p>0,05. Trong nhóm bệnh và nhóm chứng, alen G chiếm đa số, lần lượt là 

68,2% và 69,1%. Sự khác biệt về tỷ lệ alen giữa hai nhóm cũng không có ý 

nghĩa thống kê p > 0,05. Kết quả của chúng tôi cũng tương tự như kết luận 

của Trần Văn Chức khi khảo sát 130 bệnh nhân UTDD và 130 đối tượng 

khỏe mạnh khi chưa tìm thấy sự khác biệt về phân bố kiểu gen cũng như 

alen của rs2976392 [155]. Khi so sánh với các nghiên cứu thuộc các quốc 

gia khác, tỷ lệ alen A trong nhóm chứng nghiên cứu của chúng tôi là 28,9%, 

tương đương kết quả các nghiên cứu trên quần thể Trung Quốc của tác giả 

Li Xin Qiu [154] (26,5%), tác giả Yan Lu (25,8%) [17] tuy nhiên thấp hơn 

so với nghiên cứu trên quần thể Nhật Bản của tác giả Matsuo (62,5%) [151]. 

Sự khác nhau giữa kết quả các nghiên cứu cũng phản ánh sự phân bố alen, 

kiểu gen tại SNP rs2976392 phụ thuộc nhiều vào đặc điểm quần thể nghiên 

cứu với sự khác nhau về chủng tộc, địa lý…Kết quả chúng tôi chưa tìm thấy 

mối liên quan các kiểu gen của rs2976392 với nguy cơ ung thư dạ dày. Kết 

quả này cũng tương đồng với kết quả nghiên cứu của Trần Văn Chức [155]. 

Khi so sánh với các kết quả nghiên cứu trong các quốc gia khác được thể 

hiện trong biểu đồ 4.2 chúng tôi nhận thấy có sự khác nhau giữa các kết quả 

nghiên cứu tùy thuộc vào từng quần thể. Tương tự như khi so sánh nguy cơ 

kiểu gen AA + AG với kiểu gen GG trong nguy cơ ung thư dạ dày, chúng tôi 
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cũng không tìm thấy mối liên quan khi so sánh kiểu gen AA với kiểu gen 

GG + AG cũng như kiểu gen AA với kiểu gen GG, kiểu gen AG với kiểu 

gen GG, đồng thời kết quả cũng không thống nhất khi so sánh với các 

nghiên cứu trước trên các quần thể khác nhau [154].  

 

Biểu đồ 4.2. So sánh kết quả nghiên cứu rs2976392 với các nghiên cứu trên 

thế giới. 

Mặc dù khi so sánh nguy cơ giữa các kiểu gen hoặc tổ hợp kiểu gen 

chung chúng tôi chưa tìm thấy được kiểu gen nguy cơ nhưng theo kết quả 

của Bảng 3.21 về phân tích nguy cơ UTDD của kiểu gen AA so với AG+GG 

thì kết quả cho thấy trong nhóm bệnh nhân <60 tuổi, kiểu gen AA làm tăng 

nguy cơ UTDD lên gấp 3,59 lần so với kiểu gen AG+GG tương tư kết quả 

nghiên cứu của Trần Văn Chức [155]. Từ kết quả này chúng tôi cho rằng 

rs2976392 vẫn có khả năng là một SNP nhạy cảm trong UTDD tuy nhiên 
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điều này cần phải được tiếp tục đánh giá ở những nghiên cứu tiếp theo với 

cỡ mẫu lớn hơn nữa.  

Đa hình đơn nucleotid rs2976392 nằm ở vùng intron của gen PSCA, 

chưa có công trình nghiên cứu nào được công bố về sự rối loạn xảy ra khi 

thay thế nucleotid G > A tại SNP rs2976392 nên cơ chế gây bệnh của nó với 

ung thư dạ dày còn thật rõ ràng, cần phải được nghiên cứu thêm. Đa hình đơn 

nucleotid rs2976392 liên quan tăng nguy cơ ung thư dạ dày có thể xuất phát 

từ việc nó là SNP có độ liên kết di truyền mạnh với đa hình đơn nucleotid 

rs2294008 nên ý nghĩa của nó trong bệnh ung thư dạ dày ở một số quần thể có 

thể có nguyên nhân từ việc 2 đa hình đơn nucleotid này liên kết di truyền 

mạnh với nhau hơn quần thể khác [3]. Trong nghiên cứu của chúng tôi kết 

quả nghiên cứu rs2976392 cho kết quả khá tương đồng với kết quả nghiên 

cứu rs2294008. Ngoài ra sự khác biệt trong kết quả nghiên cứu của chúng tôi 

so với kết quả nghiên cứu khác có thể lý giải do sự khác nhau về đặc điểm di 

truyền giữa các quần thể khác nhau về chủng tộc, địa lý. Bên cạnh đó, khi so 

sánh với các nghiên cứu khác về rs2976392 trên thế giới phần lớn cỡ mẫu 

được sử dụng lớn hơn cỡ mẫu nghiên cứu của chúng tôi là 302 bệnh nhân và 

304 đối tượng không UTDD làm đối chứng thì có lẽ cỡ mẫu chưa đủ lớn nên 

chưa phản ánh được mối tương quan giữa các đa hình đơn của PSCA với nguy 

cơ ung thư dạ dày.  

4.2. Bàn luận về mối liên quan giữa các yếu tố nguy cơ và các biến thể đa 

hình gen MUC1 và gen PSCA  

Tuổi và các đa hình đơn nucleotid 

Tuổi đã được công nhận là một yếu tố dự báo quan trọng về tiên lượng ở 

nhiều bệnh ung thư [158]. Tỷ lệ mắc bệnh ung thư dạ dày tăng theo tuổi và tỷ 

lệ mắc cao nhất là ở dân số già 60-70 tuổi [159], [160]. Mối quan hệ giữa tuổi 
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và tỷ lệ sống sót của UTDD có thể cho thấy tác động của tuổi tác đối với tiên 

lượng ung thư và cải thiện hiệu quả điều trị [161]. Tại một số nước Châu Á có 

tỷ lệ mắc UTDD cao như Nhật, Hàn Quốc có tuổi trung bình khi chẩn đoán 

UTDD thường sớm hơn so với các nước phương Tây. Tại Hàn Quốc, nghiên 

cứu của Kim J.S (2009) ghi nhận tuổi trung bình của UTDD là 52 tuổi [162]. 

Nguyên nhân là do ở những quốc gia này có các chương trình sàng lọc 

UTDD rộng rãi. Ở các nước phát triển, độ tuổi trung bình của UTDD có 

khuynh hướng cao hơn. Nghiên cứu của Wanebo và cs (1993) trên cộng 

đồng người Mỹ cho thấy tuổi trung bình của UTDD ở nam là 68,4 tuổi và ở 

nữ là 71,9 tuổi [163]. Kết quả các nghiên cứu về nhóm tuổi thường xuất hiện 

UTDD là 50 tuổi, nhất là nhóm tuổi 50-59 hoặc 60- 69 [164], [165], [166]. 

Nghiên cứu của Skierucha cũng nhận thấy phần lớn ung thư dạ dày thuộc kiểu 

ung thư tự phát và xuất hiện ở các đối tượng > 45 tuổi [167]. Còn nghiên cứu 

của Forman (2006) cũng thấy rằng tuổi mắc ung thư dạ dày thường xảy ra ở 

tuổi 60–80, đặc biệt là ở những nước có nguy cơ mắc ung thư dạ dày cao như 

vùng Đông Á [168]. Ở quần thể châu Âu, tỷ lệ mắc ung thư dạ dày trong 

100.000 dân của nhóm tuổi từ 60-84 từ 12,8 (95% CI: 12,5-13,1) đến 19,8 

(95% CI: 19,0 - 20,6); ở nhóm tuổi 40-59 từ 2,0 (95% CI: 1,9-2,1) đến 2,6 

(95% CI: 2,4 - 2,8) [169]. Như vậy tỷ lệ mắc ung thư dạ dày tăng theo tuổi 

với đỉnh ở tuổi 50-60. Các giải thích cho vấn đề này được cho là do trong cơ 

chế phát sinh ung thư, các tác nhân gây ung thư tác động vào cơ thể con 

người cần có đủ liều lượng, thời gian để làm biến đổi tế bào. Tế bào sau khi bị 

biến đổi phải tồn tại được dưới áp lực đào thải của hệ thống miễn dịch trong 

cơ thể. Bên cạnh đó, các tế bào bị biến đổi phải được phân chia, nhân lên đến 

khi đạt đủ số lượng tế bào mới biểu hiện trên giải phẫu bệnh. Những người trẻ 

tuổi thường có thời gian phơi nhiễm với các tác nhân gây ung thư ngắn hơn 
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những người cao tuổi. Đặc biệt là với các chất có tác dụng tích lũy theo thời 

gian. Hơn nữa, ở những người trẻ tuổi khả năng miễn dịch của cơ thể tốt hơn 

những người cao tuổi, ngăn chặn được sự phát triển của các tế bào lạ. Vì vậy 

ung thư nói chung và ung thư dạ dày nói riêng thường hay gặp ở lứa tuổi già. 

Cũng từ những kết quả kể trên, trong nghiên cứu của chúng tôi, nhóm tuổi 

được phân chia dựa theo điểm cắt là lứa tuổi 60. 

Một số nghiên cứu trên quần thể Việt Nam cũng chỉ ra rằng ung thư dạ 

dày, đặc biệt là ung thư không tâm vị thường gặp ở người nhiều tuổi, tỷ lệ ưu 

thế ở giới nam [10]. Một số tác giả cũng nhận thấy tuổi trung bình của BN 

UTDD là 60,89 ±11,97 theo tác giả Phạm Minh Anh (2012) [170] và 58,9 ± 

13,8 theo tác giả Lê Viết Nhỏ (2014) [164]. Trong nghiên cứu bệnh/chứng 

của chúng tôi khi phân tích đặc điểm về tuổi của bệnh nhân UTDD, chúng tôi 

nhận thấy độ tuổi trung bình của 302 bệnh nhân UTDD là 60,3 ± 12,1, tuổi 

thấp nhất là 24 và tuổi cao nhất là 88, tương tự với nhóm chứng 304 đối tượng 

không UTDD. Như vậy nhóm tuổi mắc ung thư dạ dày trong nghiên cứu của 

chúng tôi tương đồng với nhiều nghiên cứu ở Việt Nam và một số quốc gia 

trên thế giới và nhìn chung ung thư dạ dày cũng giống như các ung thư khác 

thường gặp ở người cao tuổi. Theo kết quả từ mô hình hồi quy đa biến (Bảng 

3.9) không thấy mối liên quan có ý nghĩa thống kê của nhóm tuổi ≥ 60 với 

nguy cơ ung thư dạ dày. Tuy nhiên khi kết hợp yếu tố tuổi và các SNP trong 

nghiên cứu này thì kiểu gen AA của rs4072037 và kiểu gen GG của 

rs2070803 đều thuộc gen MUC1 kết hợp với tuổi ≥ 60 làm tăng nguy cơ mắc 

ung thư dạ dày so với các kiểu gen còn lại và tuổi <60 với OR lần lượt là 1,57 

và 1,5 lần. Rất ít nhóm nghiên cứu trên thế giới phân tích mối liên quan giữa 

biểu hiện gen MUC1 và tuổi trên UTDD, một vài nghiên cứu nhuộm protein 

MUC1 trên tế bào UTDD cho thấy không có sự liên qua nào giữa tuổi và biểu 

hiện MUC1 [171], [172]. 
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Như vậy kết quả nghiên cứu khẳng định sự kết hợp của yếu tố tuổi cao 

≥ 60 tuổi khi kết hợp với các kiểu gen nguy cơ như AA của rs4072037 và 

kiểu gen GG của rs2070803 đều thuộc gen MUC1 làm tăng nguy cơ mắc 

UTDD. Sự kết hợp này có thể là những dấu ấn đầy hứa hẹn trong sàng lọc 

nguy cơ ung thư dạ dày, đặc biệt ở đối tượng nguy cơ cao về tuổi ≥ 60 tuổi. 

Giới tính và các đa hình đơn nucleotid 

Tỷ lệ ung thư dạ dày ở nữ thấp hơn đáng kể so với nam giới [173]. 

Trong nghiên cứu của chúng tôi kết quả cho thấy tỷ lệ mắc UTDD ở nam 

nhiều gấp 2,28 lần nữ (Bảng 3.3). Kết quả này cao hơn so với kết quả nghiên 

cứu của Đỗ Đức Vân với tỷ lệ nam/nữ là 1,7 [174], của tác giả Trịnh Hồng 

Sơn là 1,75 [175]; và của Wanebo là 1,75 [163]. Sự khác biệt này có thể là do 

nguyên nhân về số lượng bệnh nhân tham gia nghiên cứu của chúng tôi cáo hơn, 

thời điểm nghiên cứu cũng có sự khác biệt hơn 10 năm do vậy có thể có nhiều 

yếu tố kinh tế, môi trường ảnh hưởng lên quần thể nghiên cứu. Tuy nhiên kết 

quả nghiên cứu của chúng tôi khá tương đồng với nhiều nghiên cứu khác 

trong khu vực châu Á như Isobe (2009) ở Nhật Bản là 2,29, Jeong (2011) – 

Hàn Quốc là 2,05 và Ying YB (2012) ở Trung Quốc là 2,19 [129], [151], 

[157]. Kết quả nghiên cứu của Belong Sun (2017) trên 426 bệnh nhân ung thư 

dạ dày có di căn hạch, với tỷ lệ nam:nữ  là 2,18, nguy cơ mắc ung thư dạ dày ở 

nam tăng gấp 2,36 lần so với nữ, có ý nghĩa thống kê với p=0,008 [176]. Như 

vậy kết quả nghiên cứu của chúng tôi tương đồng với các nghiên cứu trên thế 

giới và Việt Nam về tỷ lệ mắc ung thư dạ dày ở nam cao hơn ở nữ. Nguyên 

nhân của hiện tượng này được giải thích là do nam giới có tiền sử nhiễm 

H.pylori, ăn mặn, hút thuốc, uống rượu nhiều hơn ở nữ giới [15]. Estrogen – 

một nội tiết tố sinh dục của nữ giới chính cũng được chứng minh là một yếu 

tố bảo vệ, giúp giảm tỷ lệ mắc ung thư dạ dày [16-17]. Vì vậy việc sử dụng 
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estrogen có thể làm giảm nguy cơ ung thư dạ dày [109]. Nghiên cứu thuần 

tập, đa trung tâm ở Hàn Quốc đã chứng minh isoflavone và phytoestrogen 

cũng cho kết quả tương tự như estrogen [3]. Một vài nghiên cứu khác chỉ ra 

việc điều trị tamoxifen – một thuốc kháng estrogen làm tăng tỷ lệ mắc ung 

thư dạ dày ở cả nam và nữ [111]. 

Chúng tôi phân tích kết hợp yếu tố giới tính và kiểu gen thấy rõ ràng 

nam giới mang kiểu gen AA của rs4072037 (MUC1) sẽ tăng nguy cơ ung thư 

dạ dày lên 1,84 lần (p<0,05). Giới tính nam kết hợp với kiểu gen GG của 

rs2070803 (MUC1) sẽ tăng nguy cơ ung thư dạ dày lên 1,8 lần (p<0,05). Kết 

quả nghiên cứu về mối liên quan giữa các kiểu gen nguy cơ của rs4072037 

và rs2070803 đều thuộc MUC1 và giới nam khẳng định một lần nữa kiểu gen 

AA của rs4072037 và GG của rs2070803 là hai kiểu gen nguy cơ của ung thư dạ 

dày. Sự kết hợp giữa giới tính nam và các kiểu gen nguy cơ của SNP góp phần 

cung cấp thêm thông tin để sàng lọc phân tầng nguy cơ UTDD. 

Tiền sử uống rượu và các đa hình đơn nucleotid 

Vai trò của uống rượu trong dịch tễ học ung thư dạ dày vẫn còn nhiều 

tranh cãi so với tình trạng hút thuốc lá, đặc biệt đưa ra mối liên quan rất mật 

thiết của cả hai tác nhân này với ung thư dạ dày. Năm 2007, IARC đã tuyên 

bố đồ uống có cồn có thể là nguyên nhân gây ra ung thư vùng miệng, hạ hầu 

thanh quan, thực quản, gan, đại tràng, vú ở nữ giới. IARC cũng xếp đồ uống 

có cồn vào nhóm 1 – các tác nhân gây ung thư ở người [67]. Trong ung thư dạ 

dày, ảnh hưởng của alcohol vẫn còn nhiều tranh cãi. Một vài nghiên cứu thực 

nghiệm chứng minh rằng chính ethanol, chất chuyển hóa của nó giúp cho các 

tác nhân sinh ung thư trong thức ăn gây xâm nhập vào niêm mạc dạ dày bị tổn 

thương do kích thích của ethanol, đây có thể là cơ chế gây ung thư [177]. 

Trong khi đó, một số nghiên cứu khác lại chỉ ra rằng ethanol có thể có tác 
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dụng bảo vệ do tác dụng diệt H.pylori của nó [176]. Một vài nghiên cứu tập 

trung vào vấn đề liều lượng sử dụng alcohol và ung thư dạ dày. Tuy nhiên kết 

luận mối liên quan giữa hai yếu tố này rất khác biệt ở các nghiên cứu khác 

nhau. Bên cạnh đó, một vài tác giả cho rằng thức uống dạng cồn chứa nhiều 

chất có thể ảnh hưởng đến niêm mạc dạ dày hơn là ethanol, các thức uống có 

cồn khác nhau sẽ ảnh hưởng đến sự bài tiết acid, gastrin khác nhau. Tuy nhiên 

có rất ít nghiên cứu đề cập về vấn đề này [178], [179].  

Nghiên cứu của chúng tôi cũng đã kiểm tra những tác động chính của 

việc uống rượu đối với nguy cơ mắc bệnh ung thư dạ dày. Để điều tra tình 

trạng uống rượu của nhóm đối tượng nghiên cứu, chúng tôi xây dựng bộ câu 

hỏi nghiên cứu theo Test Audit C được tổ chức y tế thế giới WHO xây dựng 

giúp sàng lọc nhanh tình trạng uống rượu đến mức có hại, xuất hiện các rối 

loạn trong cơ thể hoặc lạm dụng, phụ thuộc rượu [131]. Chúng tôi đánh giá 

các nhóm uống rượu đến mức có hại (tổng điểm Test ≥ 4 đối với nam, ≥ 3 đối 

với nữ) và nhóm uống rượu mức không có hại. Kết quả nghiên cứu chỉ ra tình 

trạng sử dụng rượu mức có hại ở nhóm bệnh cao hơn nhóm chứng, sự khác 

biệt có ý nghĩa thống kê. Trong số 302 trường hợp mắc UTDD tình trạng sử 

dụng rượu ở mức có hại 43,1% cao hơn so tình trạng sử dụng rượu trên quần 

thể bệnh nhân ung thư dạ dày người Trung Quốc theo nghiên cứu của Yan Lu 

(2010) là 25,1% [17]. Trong khi đó ở nhóm chứng tình trạng sử dụng rượu 

nhóm chứng trong nghiên cứu của chúng tôi là 23,1% thấp hơn so với nghiên 

cứu của Hoàng Thị Phượng là 27,1%  sự khác biêt này có thể do lựa chọn 

cách lấy mẫu quy định người sử dụng rượu bia là người uống ít nhất 1 

lần/tuần trong nhiên cứu của tác giả [180]. 

 Mặc dù khi phân tích nguy cơ của việc sử dụng rượu trên mô hình hồi 

quy tuyến tính (Bảng 3.9) cho thấy việc sử dụng rượu không làm tăng nguy 
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cơ mắc ung thư dạ dày. Tuy nhiên phân tích kết hợp mức độ tiêu thụ rượu với 

các SNP cho thấy với kiểu gen AA của rs4072037 (MUC1) làm tăng nguy cơ 

mắc ung thư dạ dày với OR=2,06 (95%CI: 1,32 – 3,23) cao hơn nguy cơ đơn 

độc của kiểu gen AA của rs4072037 (MUC1) với ung thư dạ dày. Tương tự 

như vậy, khi yếu tố uống rượu kết hợp với kiểu gen GG của rs2070803 

(MUC1) làm tăng nguy cơ mắc ung thư dạ dày 1,98 lần, cao hơn nguy cơ đơn 

độc của kiểu gen GG của rs2070803 (MUC1) với ung thư dạ dày. Đặc biệt, 

trong kết quả phân tích về rs2976392 (PSCA) không thấy mối liên quan về 

kiểu gen cũng như alen với nguy cơ ung thư dạ dày như khi kết hợp kiểu gen 

AA của rs2976392 (PSCA) khi kết hợp với tiền sử uống rượu có hại làm tăng 

nguy cơ mắc ung thư dạ dày lên rất cao gấp 6,4 lần. Chúng tôi không tìm thấy 

nghiên cứu nào phân tích mối liên quan giữa mức độ sử dụng rượu trên các 

kiểu hình gen của MUC1 và PSCA. Một vài nghiên cứu cũng nêu rõ việc chưa 

phân tích mối liên quan này chính là hạn chế trong nghiên cứu của họ [181]. 

Mặc dù cơ chế của sự kết hợp giữa tiền sử uống rượu và các SNP còn chưa rõ 

ràng nhưng một số cơ chế để giải thích vai trò có thể có của rượu đối với sự 

phát triển ung thư dạ dày đã được đề cập trong nhiều nghiên cứu. Uống 

ethanol mạn tính được cho là gây tổn thương hệ cytochrom P450 trong các cơ 

quan khác nhau, bao gồm cả đường tiêu hóa, ảnh hưởng đến việc chuyển đổi các 

chất có trong đồ uống có cồn, khói thuốc lá và chế độ ăn uống... thành chất gây 

ung thư. Trong cơ thể, ethanol được chuyển đổi bởi enzym Dehydrogenase và 

Cytochrome P450 thành Acetaldehyd. Acetaldehyd có thể thúc đẩy quá trình gây 

ung thư bằng cách gây đột biến điểm, làm suy yếu sửa chữa DNA, gây ra sự biến 

đổi của biểu mô và hình thành các chất gây đột biến với DNA [72].  

Nghiên cứu của chúng tôi đã được thực hiện công phu với khảo sát khoa 

học về các yếu tố nguy cơ bao gồm cả phân tích các SNP trên MUC1 và 
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PSCA. Kết quả này là một gợi ý cần có nhiều mô hình nghiên cứu đánh giá mối 

liên quan gữa các yếu tố nguy cơ về nhân trắc, lối sống…kết hợp với các đặc 

điểm di truyền như SNP để có nhiều thông tin sâu rộng hơn nữa để có thể khẳng 

định ung thư dạ dày liên quan đến nhiều yếu tố nguy cơ như chế độ ăn, lối sống, 

cũng như yếu tố gen di truyền. Từng yếu tố nguy cơ đơn lẻ có thể không gây ra 

nguy cơ mắc bệnh nhưng khi kết hợp với nhau thì có thể làm tăng cao hơn nhiều 

lần nguy cơ mắc bệnh. Kết quả nghiên cứu về các SNP và yếu tố uống rượu của 

chúng tôi đưa đến kết luận, nếu chỉ có một yếu tố uống rượu thì không thấy mối 

liên quan làm tăng nguy cơ mắc ung thư dạ dày. Tuy nhiên khi yếu tố uống rượu 

này kết hợp với các kiểu gen nhất định thì có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư 

dạ dày ở những mức độ rất khác nhau. 

Tiền sử hút thuốc lá và các đa hình đơn nucleotid 

Hút thuốc lá có thể tác nhân khởi đầu gây ra viêm loét dạ dày và cả 

UTDD vùng tâm vị cũng như không phải vùng tâm vị. Hút thuốc lá làm tăng 

nguy cơ UTDD lên 1,56 lần [57]. Theo Gonzalez, xấp xỉ 18% trường hợp 

UTDD được quy cho hút thuốc lá. Nguy cơ UTDD tăng theo thời gian hút 

thuốc và giảm đi sau 10 năm cai thuốc [59]. Tần suất hút thuốc lá ở bệnh nhân 

ung thư dạ dày cao hơn quần thể không bệnh và ước tính hút thuốc lá góp 

phần vào 11% các trường hợp ung thư dạ dày trên toàn thế giới và 17% ung 

thư dạ dày ở châu Âu [182]. Một nghiên cứu gộp của 42 nghiên cứu đã ước 

tính người hút thuốc có nguy cơ mắc ung thư dạ dày tăng gấp khoảng 1,62 lần 

ở nam giới và 1,20 lần ở nữ giới [60]. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu dịch tễ 

học không hoàn toàn nhất quán và một số nghiên cứu không tìm thấy nguy cơ 

ung thư dạ dày tăng lên liên quan đến hút thuốc lá, đặc biệt là ở châu Âu. Ở 

châu Á, nghiên cứu ở các quần thể như Thượng Hải, Trung Quốc, kết luận 

rằng có thể còn sớm để đưa ra kết luận về vai trò của khói thuốc lá trong 

nguyên nhân của ung thư dạ dày [69].  
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Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã sử dụng  định nghĩa của Trung tâm y 

tế dự phòng Hoa Kì CDC (Centers for Disease Control and Prevention): 

người hút thuốc lá là những người đã từng hút ít nhất 100 điếu thuốc trong đời 

[130], chúng tôi phân tích tiền sử hút thuốc lá của nhóm bệnh và nhóm chứng 

lần lượt là 47,3% và 41,1% (bảng 3.4). Tiền sử hút thuốc lá ở hai nhóm khác 

biệt không có ý nghĩa thống kê (p=0,122). Đồng thời phân tích theo mô hình 

hồi quy tuyến tính (Bảng 3.9) cũng cho thấy hút thuốc lá không làm tăng nguy 

cơ mắc ung thư dạ dày (p>0,05). Kết quả nghiên cứu của chúng tôi tương đối 

khác với các nghiên cứu khác ở các nước phát triển nhưng lại tương tự như 

nghiên cứu ở Thượng Hải kể trên. Lý do của sự khác biệt về kết quả nghiên 

cứu của chúng tôi so với các nghiên cứu khác ở châu Âu, Mỹ có thể là do 

chúng tôi định nghĩa về hút thuốc lá theo CDC và chưa có điều tra chi tiết hơn 

về số lượng điều thuốc lá hút trong ngày và thời gian hút bao lâu hoặc sự khác 

biệt trong thói quen nhai, ngậm thuốc lá ở các nước châu Âu, trong khi người 

Việt Nam không có thói quen này.  

Kết quả phân tích kết hợp kiểu gen và yếu tố nguy cơ hút thuốc trong 

nghiên cứu của chúng tôi cho thấy khi kết hợp với kiểu gen nguy cơ AA của 

rs4072037 và GG của rs2070803 (đều thuộc MUC1) làm tăng nguy cơ mắc 

ung thư dạ dày lần lượt 1,72 và 1,68 lần. Đã có nhiều nghiên cứu về mối liên 

quan của một số SNP kết hợp với tình trạng uống rượu/hút thuốc có thể làm 

tăng nguy cơ ung thư dạ dày. Nghiên cứu của Boccia (2007) chỉ ra mối liên 

quan được điều chỉnh bởi hút thuốc lá với gen SULT1A1 và ung thư dạ dày, 

bởi uống rượu và CYRS2070803E1(alen *5A hoặc alen *6 ) [183]. Đa hình 

của COX-2 kết hợp với hút thuốc đóng vai trò quan trọng trong phát triển ung 

thư dạ dày vùng tâm vị [184]. Đa hình gen TNF-alpha-857 C/T đóng vai trò 

độc lập là tác nhân sinh ung thư dạ dày và nguy cơ ung thư dạ dày do ảnh 
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hưởng bởi gen TNF được cho là liên quan đến tình trạng hút thuốc lá [185]. 

Nghiên cứu của Xu (2014) đã chỉ ra cơ chế MUC1 góp phần gây ra ung thư 

phổi ở những bệnh nhân hút thuốc lá là do kích hoạt tín hiệu viêm thông qua 

đại thực bào [186]. Một số nghiên cứu dịch tễ học còn chỉ ra rằng tình trạng 

viêm dạ dày mạn tính có thể do nhiễm khuẩn, tổn thương mô hoặc bị kích 

thích do các tác nhân không viêm như hút thuốc hoặc bụi amian gây ra những 

biến đổi gen và những cá thể bị ảnh hưởng có thể phát triển thành ung thư. 

Nghiên cứu trên thực nghiệm đã quan sát thấy sự biểu hiện quá mức của 

MUC1 trong tế bào HEK293 làm giảm sản xuất IL-8, một chemokine hoạt 

hóa quá trình tuyển tập đại thực bào tới vị trí viêm. Đặc điểm kháng viêm của 

MUC1 cũng được quan sát trong đáp ứng tế bào biểu mô dạ dày với tình trạng 

nhiễm khuẩn H.pylori. Do đó, MUC1 được coi là có vai trò then chốt trong 

quá trình viêm ở tế  bào ung thư nhưng nó cũng đồng thời có chức năng 

chống viêm trong quá trình nhiễm khuẩn bình thường của tế bào biểu mô dạ 

dày [149]. Đa hình gen rs4072037 và rs2070803 ảnh hưởng đến biểu hiện gen 

MUC1 nên có thể ảnh hưởng đến chức năng chống viêm của nó, kết hợp với 

các yếu tố nguy cơ gây viêm cả nhiễm trùng và không nhiễm trùng có thể là 

một cơ chế bệnh sinh gây ung thư dạ dày. Mặc dù kết quả nghiên cứu của tôi 

không tương đồng với Qiu (2016), tác giả không tìm thấy mối tương tác của 

kiểu gen/alen của rs4072037 với yếu tố nguy cơ như uống rượu, hút thuốc với 

ung thư dạ dày. Tuy nhiên điều này đã được chỉ ra trong phần hạn chế của 

nghiên cứu của tác giả [116].  

Tình trạng nhiễm H.pylori, nồng độ pepsinogen và đa hình đơn nucleotid 

Nhiễm vi khuẩn H.pylori và viêm dạ dày teo mạn tính liên quan là hai 

yếu tố nguy cơ chính đối với sự phát triển của ung thư dạ dày. Các nghiên cứu 

trước đây thường đánh giá teo dạ dày bằng cách đo nồng độ pepsinogen trong 
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các mẫu huyết thanh [187]. Cả PGI và II đều được sản xuất bởi các tế bào 

chính và tế bào cổ niêm mạc của dạ dày, nhưng PGII cũng được sản xuất bởi 

các tế bào tuyến môn vị. Khi tình trạng viêm teo dạ dày tiến triển, các tế bào 

chính được thay thế bằng các tuyến môn vị, dẫn đến giảm nồng độ PGI, trong 

khi mức độ PGII vẫn không bị ảnh hưởng. Do đó, cả PGI huyết thanh và tỷ lệ 

PGI/II thấp được chứng minh là dấu ấn huyết thanh của bệnh teo dạ dày 

[188]. Trong nghiên cứu của chúng tôi, để khảo sát nồng độ pepsinogen được 

chính xác, chúng tôi chỉ đánh giá trên nhóm bệnh nhân ung thư dạ dày mới 

phát hiện, chưa điều trị phẫu thuật hoặc hóa/xạ trị. Đáng tiếc là số lượng 

nhóm bệnh nhân này hơi nhỏ, gồm 48/302 bệnh nhân và 128/304 thuộc đối 

tượng nhóm nhóm chứng. Nồng độ Pepsinogen I ở hai nhóm không có sự 

khác biệt rõ rệt với nồng độ trung bình Pepsinogen I lần lượt là 59,7±36 và 

60,0±34,8. Sự khác biệt này là không có ý nghĩa thống kê với p=0.7. Kết quả 

này khác biệt với các nghiên cứu trước đó cho thấy bệnh nhân UTDD giai 

đoạn sớm và giai đoạn tiến triển có mức độ Pepsinogen I thấp hơn một cách 

có ý nghĩa so với các giá trị này ở người bình thường (với p<0,005) [42]. 

Điều này có thể do một số nguyên nhân: do sự khác biệt về vị trí tổn thương 

trong bệnh nhân ung thư dạ dày, tổn thương ung thư dạ dày ở vùng phình vị 

và thân vị thường nồng độ PGI giảm đáng kể, hoặc do số lượng bênh nhân đủ 

điều kiện để làm xét nghiệm định lượng pepsinogen của chúng tôi còn hạn 

chế. Tuy nhiên một số nghiên cứu khác như Cao và cs (2012) [189] nghiên 

cứu trên 450 bệnh nhân UTDD và 961 người khỏe mạnh cũng cho kết quả 

PGI giữa hai nhóm cũng không có sự khác biệt. Về nồng độ PGII nghiên cứu 

của chúng tôi cho thấy của nhóm bệnh tăng có ý nghĩa ở nhóm chứng và tỷ lệ 

PGI/II ở nhóm UTDD thấp hơn nhóm chứng có ý nghĩa thống kê (Bảng 3.6). 

Đặc biệt tỷ lệ PGI/II dưới ngưỡng chẩn đoán (≤3) thì sự khác biệt này càng rõ 
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rệt (Bảng 3.7). Tác giả Cao cũng cho rằng PGII tăng có ý nghĩa trong nhóm 

UTDD, đặc biệt nhóm có H.pylori dương tính [189] . Thậm chí có nghiên cứu 

đã chỉ ra rằng PGII có thể được sử dụng như một dấu ấn độc lập trong sàng 

lọc UTDD [189]  hoặc nhấn mạnh vai trò của PGII trong UTDD, đặc biệt có 

kèm theo H.pylori dương tính [190-191]. Việc sử dụng tỷ lệ PGI/II này trong 

sàng lọc UTDD có ý nghĩa hơn là sử dụng PGI đơn độc và có thể xem xét là 

một dấu ấn đáng tin cậy trong chẩn đoán ung thư dạ dày [192], [193]. Chúng 

tôi phân tích trên mô hình hồi quy đa biến (Bảng 3.9), nguy cơ mắc ung thư 

dạ dày với những bệnh nhân có tỷ lệ PGI/II ≤ 3 tăng 2,56 lần so với nhóm 

có tỷ lệ này >3. Kết quả nghiên cứu của Jung (2008) trên 1006 bệnh nhân 

với các bệnh lý dạ dày, bao gồm cả ung thư cho thấy bệnh nhân có tỷ lệ 

PGI/II thấp kết hợp với có tiền sử nhiễm H.pylori thì nguy cơ mắc ung thư 

dạ dày cao nhất so với các nhóm khác, OR=5,52 (95%CI: 2,83-10,77) 

[193]. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi còn khác biệt với các nghiên cứu 

khác có thể do cỡ mẫu trong nghiên cứu của chúng tôi còn thấp 48 bệnh 

nhân/128 nhóm chứng, vì vậy các hướng nghiên cứu tiếp theo có thể triển 

khai khảo sát nồng độ pepsinogen trên cỡ mẫu lớn hơn, đặc biệt kết hợp 

giữa nồng độ pepsinogen và tình trạng nhiễm H.pylori trong nguy cơ ung 

thư dạ dày. Tại Nhật Bản, mô hình kết hợp xét nghiệm huyết thanh học 

H.pylori và xét nghiệm PG huyết thanh đã được sử dụng rộng rãi để phân tầng 

dân số nói chung theo nguy cơ ung thư dạ dày. Trong một phân tích tổng hợp 

gần đây, kết hợp xét nghiệm pepsinogen huyết thanh và kháng thể H.pylori, đã 

được sử dụng để phân loại người trưởng thành không có triệu chứng phân tầng 

nguy cơ mắc ung thư dạ dày với độ chính xác vừa phải [194].  

Bên cạnh viêm teo dạ dày thì nhiễm vi khuẩn H.pylori là yếu tố nguy cơ 

của ung thư dạ dày [195]. Điều này đã được báo cáo nguy cơ của UTDD là rất 
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thấp ở những bệnh nhân không bị nhiễm H.pylori, nhưng cao ở những bệnh nhân 

bị nhiễm H.pylori hiện tại hoặc trong quá khứ [196]. Cơ quan Nghiên cứu Ung 

thư Quốc tế của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng đã báo cáo tính đến tháng 9 

năm 2014, khoảng 80% UTDD trên toàn thế giới có liên quan đến nhiễm 

H.pylori và liệu pháp diệt trừ loại vi khuẩn này có thể làm giảm tỷ lệ mắc bệnh 

UTDD từ 30 đến 40% [197]. Tuy nhiên, mối liên quan giữa tỷ lệ nhiễm H.pylori 

cao với nguy cơ mắc ung thư dạ dày cũng khác nhau với các quần thể. Các nước 

châu Phi có 91% dân số nhiễm H.pylori nhưng tỷ lệ mắc ung thư dạ dày rất thấp 

[198]. Trong khi đó nhiều quốc gia phát triển ở châu Á như Nhật Bản, Hàn 

Quốc, Trung Quốc lại nhận thấy mối liên quan dương tính giữa tỷ lệ nhiễm 

H.pylori và tỷ lệ mắc ung thư dạ dày [3]. Những kết quả thay đổi này được giải 

thích là do sự kết hợp của nhiều yếu tố như tuổi nhiễm, chủng vi khuẩn H.pylori, 

yếu tố di truyền của vật chủ và các yếu tố môi trường khác, hoặc cũng có thể do 

sự khác biệt của phương pháp xác đinh H.pylori trong các nghiên cứu khác nhau. 

Trong nghiên cứu của chúng tôi, tỷ lệ bệnh nhân có tiền sử nhiễm H.pylori thấp 

hơn nhóm chứng (36,7% so với 59,5%), sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với 

p=0,000 (Bảng 3.5). So sánh với các nghiên cứu khác như của Tran Thanh Binh 

(2017) trên nhóm ung thư dạ dày không tâm vị Việt Nam cho thấy tỷ lệ nhiễm 

H.pylori là 79,4% [10] hoặc nghiên cứu của Trần Ngọc Ánh (2006) cho thấy tỷ 

lệ nhiễm H.pylori trên nhóm bệnh nhân ung thư dạ dày là 50% [199] thì tỷ lệ 

dương tính với H.pylori trong nghiên cứu của chúng tôi thấp hơn khá nhiều. 

Điều này có thể một số nguyên nhân. Đầu tiên, chúng tôi đánh giá tình trạng 

nhiễm H.pylori theo 3 nguồn thông tin: phỏng vấn bệnh nhân, kết quả ghi trên 

bệnh án nội soi (Clo test) và định lượng IgG. Với cách đánh giá này có thể có 

những hạn chế do bệnh nhân quên, thiếu thông tin trên hồ sơ bệnh án, mức độ 

kiểm soát độ chính xác của Clo test còn hạn chế. Hơn nữa, đối tượng nghiên cứu 
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của của chúng tôi còn bao gồm bệnh nhân ung thư dạ dày đã được chẩn đoán và 

điều trị thời gian khá dài vì vậy đối với những đối tượng bệnh nhân đã nhiễm 

H.pylori một thời gian dài trước đó thì kết quả định lượng IgG vẫn có thể cho kết 

quả âm tính. Mặc dù trong các phương pháp phát hiện tình trạng nhiễm H.pylori 

thì xét nghiệm định lượng IgG H.pylori có độ nhạy khá cao. 

Mối tương quan giữa nhiễm H.pylori và UTDD được đặc trưng bởi 

một số tổn thương tiền ung thư có nguy cơ tiến triển cao như viêm dạ dày 

teo, ác tính hoá niêm mạc và loạn sản. Ngoài ra, H.pylori cũng đóng vai trò 

gây ung thư trong sự phát triển của u lympho mô niêm mạc, chiếm khoảng 

3% trong tất cả các khối u dạ dày. Một số nghiên cứu gần đây đã chứng 

minh vai trò gây bệnh của nhiễm H.pylori cũng như sự thay đổi cụ thể của 

các kiểu tổn thương DNA trong niêm mạc dạ dày của bệnh nhân nhiễm 

H.pylori và trong các dòng tế bào dạ dày. Các gen có thể bị tổn thương 

trong quá trình nhiễm H.pylori bao gồm E-cadherin (CDH1), p53, P16 

[200]. Ngoài ra, các đa hình nucleotid đơn - một loại đột biến gen phổ biến, 

có thể đẩy nhanh sự phát triển của UTDD trên nền nhiễm H.pylori. Trong 

nghiên cứu này của chúng tôi, các SNP của gen MUC1 và PSCA được phân 

tích kết hợp trên đối tượng nhiễm H.pylori và không nhiễm H.pylori (Bảng 

3.18, Bảng 3.19, Bảng 3.20, Bảng 3.21). Kết quả cho thấy kiểu gen AA của 

rs4072037 và GG của rs2070803 (đều thuộc MUC1) làm tăng nguy cơ ung 

thư dạ dày ở nhóm có tiền sử nhiễm H.pylori có ý nghĩa thống kê. Hai đa hình 

đơn nucleotid của gen PSCA là rs2294008 và rs2976392 không làm tăng nguy 

cơ UTDD ở cả hai nhóm có tiền sử và không có tiền sử nhiễm H.pylori. Như vậy 

trong ung thư dạ dày, kiểu gen AA của rs4072037 và GG của rs2070803 đều 

thuộc gen MUC1 có liên quan tới tình trạng nhiễm H.pylori. Theo kết quả của 

các nghiên cứu trước đã chỉ ra nguyên nhân và cơ chế của ung thư dạ dày là 
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phức tạp, không chỉ liên quan đến yếu tố di truyền hoặc các yếu tố môi trường 

mà là sự kết hợp của cả hai [201]. Chính vì vậy nhiễm khuẩn H.pylori đã được 

cho là có liên quan đến tính đa hình của một số yếu tố viêm gây ra ảnh hưởng 

tới nguy cơ ung thư dạ dày [202], [203]. Trong đó protein MUC1 được chứng 

minh là hàng rào bảo vệ niêm mạc dạ dày khỏi sự tấn công của các yếu tố như 

tình trạng nhiễm H.pylori. Như vậy, các biến thể của rs4070803 và rs2070803 

kể trên có thể ảnh hưởng tới việc tổng hợp protein MUC1. Khi chức năng 

protein MUC1 bị thay đổi có thể là một nguyên nhân làm suy yếu hàng rào 

bảo vệ niêm mạc dạ dày chính vì vậy nguy cơ mắc UTDD tăng lên ở nhóm có 

các biến thể nguy cơ cao. Kết quả của chúng tôi cũng tương tự kết quả của Li 

và cs (2013) ở những cá thể có tình trạng H.pylori (+), kiểu gen AA của 

rs4072037 làm tăng nguy cơ mắc ung thư dạ dày với OR=3,95 (95%CI: 2,29 – 

6,79) [6]. MUC1 được cho rằng có thể ngăn chặn sự bám dính của kháng nguyên 

liên kết kháng nguyên nhóm máu H.pylori  và bám dính axit sialic vào niêm mạc 

dạ dày, từ đó hạn chế sự xâm nhập của H.pylori  [204] và MUC1 hoạt động như 

một rào cản chống lại sự xâm phạm ngoại sinh trong bình thường tế bào biểu mô 

[205]. Do đó, biểu hiện thấp của MUC1 có thể làm giảm chức năng bảo vệ của 

nó trong dạ dày và làm tăng tính nhạy cảm với UTDD. Một giả thuyết như vậy 

cần phải được kiểm tra trong các nghiên cứu thêm về cơ chế UTDD. Đối với gen 

PSCA, kết quả của chúng tôi cho thấy các đa hình đơn của gen này liên quan một 

cách có ý nghĩa với nguy cơ ung thư dạ dày trên cả nhóm nhiễm H.pylori và 

không nhiễm H.pylori mặc dù một số nghiên cứu chỉ ra các SNP của PSCA trên 

nhóm nhiễm H.pylori là yếu tố nguy cơ gây viêm teo dạ dày [150]. 

Kết hợp kết quả nghiên cứu về đa hình đơn gen MUC1 của chúng tôi với 

kết quả nghiên cứu tương tự trên thế giới đã nêu trên, chúng ta có thể thấy rõ khả 

năng áp dụng trên lâm sàng việc sử dụng mô hình kết hợp xác định hai chỉ số 
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huyết thanh học H.pylori và pepsinogen để phân tầng yếu tố nguy cơ ung thư dạ 

dày cho quần thể người khoẻ mạnh mang lại hiệu quả phòng bệnh và chẩn đoán 

sớm cho quần thể. Việc làm này còn hiệu quả hơn khi việc định lượng các chỉ số 

này là các kỹ thuật không xâm lấn và giá thành chấp nhận được. Bên cạnh đó, 

kết hợp phân tích SNP nguy cơ của gen MUC1 cho những cá thể có H.pylori 

dương tính và nồng độ pepsinogen giảm sẽ làm tăng giá trị cảnh báo để thực 

hiện những kỹ thuật chẩn đoán cao hơn như nội soi sinh thiết, chụp cắt lớp vi 

tính... giúp chẩn đoán sớm UTDD cho các trường hợp có nguy cơ cao. 

Loại mô bệnh học và các đa hình đơn nucleotid 

Theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới, UTDD được phân loại là 

ung thư biểu mô tuyến, ung thư biểu mô tế bào nhẫn và ung thư biểu mô 

không phân biệt. Tuy nhiên, trong nghiên cứu phân loại này không được sử 

dụng rộng rãi như phân loại Lauren 1965, chia UTDD thành hai loại chính: 

thể ruột và thể lan toả [206]. Chúng tôi áp dụng phân loại mô bệnh học của 

Lauren trên đối tượng nghiên cứu, cho thấy kết quả theo Bảng 3.8 thể ruột 

chiếm ưu thế với 75,8%, ung thư dạ dày thể lan tỏa là 24,2% (p<0,05). Kết 

quả này cũng tương tự nhiều nghiên cứu trên thế  giới kết luận về thể của 

UTDD thì thể ruột là thể thường gặp nhất, sau đó là thể lan tỏa [207]. Một số 

nghiên cứu trước đây ở Việt Nam cho rằng thể ruột chiếm 56,4%, lan tỏa 

chiếm 43,6% (Lê Minh Sơn) [208], Đặng Trần Tiến thể ruột chiếm 60%, lan 

tỏa 24%, hỗn hợp 16% [209]. Có thể nhận thấy có sự khác nhau không đáng 

kể giữa các kết quả nghiên cứu về tỷ lệ các thể ung thư theo phân loại Lauren. 

Khi phân tích kết hợp với các kiểu đa hình gen của MUC1 và PSCA với các 

loại mô bệnh học ung thư dạ dày theo phân loại của Lauren (1965), kết quả 

của chúng tôi cũng tương tự một số nghiên cứu khác là không có mối liên 

quan đáng kể nào được tìm thấy trong các nhóm nhỏ của phân loại Lauren 
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như nghiên cứu cộng gộp của Yu Ye và cs (2017) trên 20 nghiên cứu về 

rs4072037 [123]. Tuy nhiên một số nghiên cứu cũng cho kết quả trái ngược 

như Kupcinska cho rằng rs4072037 làm giảm nguy cơ mắc ung thư dạ dày lan 

tỏa [210]. Trong khi đó, kết quả nghiên cứu của Saeki và cs (2011) tìm thấy 

mối liên quan của rs4072037, rs2070803 (MUC1) với ung thư dạ dày lan tỏa 

[8]. Nghiên cứu của Sakamoto và cs (2008) cũng phát hiện rs2294008, 

rs2976392 của gen PSCA nhạy cảm với ung thư dạ dày lan tỏa với nguy cơ 

lần lượt, OR=1,67 (95%CI: 1,47–1,90) và OR=1,71 (95%CI: 1,50–1,94). 

Tương tự 2 SNP của gen PSCA cũng thể hiện mối liên quan yếu với ung thư 

dạ dày thể ruột [3].  

Như vậy mối liên quan giữa các đa hình đơn nucleotid và đặc điểm mô 

bệnh học chưa được hoàn toàn thống nhất giữa các nghiên cứu khác nhau. 

Nguyên nhân để lý giải cho tình trạng này được nhắc đến nhiều nhất về sự 

khác biệt giữa các quần thể nghiên cứu ở các châu lục khác nhau và sự khác 

biệt về cỡ mẫu và nhóm đối tượng nghiên cứu. Trong quá trình thưc hiện 

nghiên cứu, chúng tôi cũng qua sát thấy một số hạn chế trong việc thu thập 

mẫu mô, đánh giá đặc điểm mô bệnh học ung thư dạ dày ở nhiều cơ sở y tế 

khác nhau thiếu những qui trình hướng dẫn đồng nhất, điều nảy ảnh hưởng rất 

lớn đến đó việc đánh giá kết quả mô bệnh học. Việc lựa thu thập mẫu bệnh 

phẩm và đánh giá kết quả mô bệnh học theo qui trình chuẩn và do một số 

chuyên gia giải phẫu bệnh là cần thiết để nâng cao độ tin cậy của kết quả 

nghiên cứu trong những nghiên cứu tiếp theo cũng như hiệu quả trên lâm sàng. 

Tiền sử bệnh lý dạ dày cá nhân và đa hình đơn nucleotid 

Nghiên cứu dịch tễ học dường như gợi ý rằng trong quá khứ có viêm loét 

dạ dày tá tràng hay bệnh lý dạ dày khác có thể làm cho đối tượng dễ mắc ung 

thư dạ dày. Người có tiền sử của loét dạ dày dẫn đến tăng nguy cơ ung thư dạ 
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dày gợi ý rằng cả hai bệnh có thể cùng hoặc một phần cơ chế bệnh sinh. Vì 

vậy, mục đích của của nhiều nghiên cứu tập trung kiểm soát các trường hợp có 

bệnh lý dạ dày là để kìm hãm sự phát triển hay phát hiện sớm ung thư dạ dày. 

Theo kết quả nghiên cứu của chúng tôi, trên 50% bệnh nhân ung thư dạ 

dày trả lời là có tiền sử được chẩn đoán các bệnh lý liên quan dạ dày, con số 

này thậm chí còn thấp hơn cả ở nhóm chứng (Bảng 3.5). Thực tế ở Việt Nam 

còn thiếu các chương trình sàng lọc ung thư dạ dày quốc gia như ở các nước 

Nhật Bản [211], Hàn Quốc [212], và Trung Quốc [213]. Bên cạnh đó, tỷ lệ 

bệnh nhân ung thư các giai đoạn muộn cũng cao hơn ở Nhật Bản [214] và 

Hàn Quốc [215]. Hệ thống chăm sóc sức khỏe không đồng bộ cùng với sự 

thiếu hụt nhận thức của bệnh nhân là những yếu tố góp phần làm cho tỷ lệ 

mắc ung thư dạ dày giai đoạn muộn ở Việt Nam còn khá cao. Việc nghiên 

cứu để thiết lập các chương trình sàng lọc và theo dõi ung thư dạ dày cũng 

như tăng cường giáo dục y tế cộng đồng có thể là những hướng nghiên cứu 

mới ở Việt Nam. Trong nghiên cứu của mình, chúng tôi xem xét tiền sử bệnh 

lý dạ dày cá nhân liên quan đến nguy cơ mắc ung thư dạ dày (Bảng 3.9), tuy 

nhiên yếu tố nguy cơ này chưa thể hiên một cách rõ rệt với OR=1,42 (95%CI: 

0,99 – 2,04). Nghiên cứu của Cheung (2017) thu được kết quả là 1,7% người 

viêm dạ dày mạn tính tiến triển thành ung thư dạ dày trong giai đoạn nghiên 

cứu quan sát [216]. Một số nghiên cứu khác lại chứng minh nguy cơ ung thư 

dạ dày ước lượng ở những bệnh nhân viêm dạ dày mạn tính có liên quan tới  

nhiễm khuẩn H.pylori trên lâm sàng thì thấp một cách tương đối [217]. Tiền 

sử bệnh lý dạ dày của bệnh nhân được coi là một yếu tố nguy cơ ung thư dạ 

dày. Thật thú vị khi phân tích các đa hình gen SNP trên MUC1 và PSCA ở 

bệnh nhân có tiền sử bệnh lý dạ dày, kết quả nghiên cứu cho thấy các kiểu 

gen dị hợp tử của rs4072037, rs2070803, rs2294008 đều làm giảm nguy cơ 
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mắc ung thư dạ dày với OR dao động trong khoảng từ 0,34 – 0,56 (p<0,05), 

khi kết hợp các kiểu gen dị hợp này với tiền sử bệnh lý dạ dày cá nhân, các tổ 

hợp này vẫn duy trì ý nghĩa làm giảm nguy cơ UTDD. Trong khi đó tiền sử 

bệnh lý dạ dày kết hợp với kiểu gen GG rs2976392 (PSCA) làm tăng nguy cơ 

dạ dày lên gấp 4,01 lần. Sự kết hợp với kiểu gen GG của rs2976392 (PSCA) 

làm tăng nguy cơ UTDD lên khá cao là một điểm đáng chú ý vì kiểu gen GG 

rs2976392 đơn độc không làm tăng nguy cơ UTDD. Sự kết hợp này nên tiếp 

tục đánh giá ở những nghiên cứu tiếp theo trên những quần thể bệnh nhân được 

theo dõi chặt chẽ về bệnh lý dạ dày và đánh giá kỹ hơn nữa trong các loại tổn 

thương bệnh lý dạ dày khác nhau như viêm trợt, viêm loét hay viêm mạn tính.  

Tiền sử UTDD gia đình và đa hình đơn nucleotid 

Đối với bệnh nhân có người trong trong gia đình mắc UTDD hay còn gọi 

là tiền sử UTDD gia đình thì khả năng xuất hiện UTDD cao hơn các cá thể 

khác không có tiền sử UTDD gia đình. Nhiều nghiên cứu cho thấy yếu tố tiền 

sử UTDD gia đình là một trong những yếu tố nguy cơ quan trọng góp phần 

làm tăng gấp 2-3 lần nguy cơ ung thư trên những bệnh nhân có yếu tố này  

[218], [219]. Nghiên cứu của chúng tôi cũng cho thấy tiền sử UTDD gia đình 

có người mắc ung thư dạ dày ở nhóm bệnh cao hơn nhóm chứng, sự khác biệt 

có ý nghĩa thống kê. Trên mô hình hồi quy đa biến (Bảng 3.9) cho thấy, người 

có tiền sử gia đình mắc ung thư dạ dày có nguy cơ ung thư dạ dày cao gấp 

3,69 lần so với người không có tiền sử UTDD gia đình (p=0,000). Kết quả 

này của chúng tôi cũng tương đồng với các kết quả nghiên cứu khác chỉ ra 

rằng nguy cơ mắc ung thư dạ dày ở các đối tượng có tiền sử UTDD gia đình 

tăng lên với OR từ 2 đến 10 lần [201]. Nghiên cứu ở châu Âu cho kết quả 

nguy cơ mắc ung thư dạ dày tăng lên lần lượt từ 2,6 đến 3,5 lần [202]. Tác giả 

Shin (2010) nghiên cứu trên quần thể người Hàn Quốc thì phát hiện mối 
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tương quan giữa ung thư dạ dày và tiền sử UTDD gia đình với OR=2,85 

[203]. Nghiên cứu của Dhillon (2006) trên 695 ca bệnh và 629 chứng ở Mỹ đã 

ước tính nguy cơ mắc ung thư dạ dày liên quan đến gia đình với OR= 2,2. 

Nguy cơ này còn tăng cao hơn ở những cá nhân có trên 2 thành viên trong gia 

đình mắc ung thư dạ dày, lên tới 12,1 lần [219]. Chín nghiên cứu Thổ Nhĩ Kỳ, 

Ý, Phần Lan, Đức và Tây Ban Nha có kết quả mối liên quan  OR dao động từ 

1,8 đến 10,1 phụ thuộc vào từng quốc gia [220], [221], [222], [223]. Năm 

nghiên cứu khác được thực hiện ở Nhật Bản thì cho mối liên quan cũng thay 

đổi theo vùng với từ 1,5 đến 3,5. Tỷ lệ OR cao nhất là trong nghiên cứu Eto 

(2006) với OR = 3,5 [224]. Trong nghiên cứu này, đặc biệt nhóm bệnh nhân 

chẩn đoán sớm trước tuổi 43 thì mối liên quan giữa ung thư dạ dày thể ruột và 

tiền sử UTDD gia đình là 12,5 lần. Mối liên quan thấp nhất là OR = 1,5 từ kết 

quả nghiên cứu bệnh chứng của Minami (2003) [225]. Như vậy hầu hết kết quả 

của các nghiên cứu bệnh chứng đều thống nhất tiền sử UTDD gia đình là một 

yếu tố nguy cơ của ung thư dạ dày. Phần lớn nghiên cứu cho kết quả mối liên 

quan dao động từ 1,5 – 3,5. 

Các bệnh nhân UTDD có tiền sử gia đình có thể nằm trong các hội 

chứng di truyền như:  Ung thư dạ dày lan tỏa di truyền (Hereditary diffuse 

gastric cancer - HDGC) hoặc Ung thư dạ dày không đa polyp di truyền 

(hereditary non-polyposis colorectal cancer: HNPCC). Những bệnh nhân 

thuộc các hội chứng di truyền này đã được chứng minh phần lớn do bất 

thường về gen CDH1 hoặc gen APC. Ngoài ra có một tỷ lệ bệnh nhân không 

thuộc các hội chứng di truyền này, lý giải lý do làm tăng nguy cơ mắc ung thư 

dạ dày của những đối tượng này được giải thích là do các thành viên trong gia 

đình có thể cùng tiếp xúc với các tác nhân ung thư (nitrogen, khói thuốc, uống 

rượu), tiếp xúc với các dị nguyên ở mức độ tương tự nhau, thói quen ăn uống (ăn 
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mặn, cay hoặc thực phẩm hun khói) tương tự nhau. Các nghiên cứu giải trình tự 

toàn bộ gen còn tìm thấy các biến thể gen tương tự nhau của các thành viên trong 

gia đình, điều này cũng được qui cho là yếu tố nguy cơ nhạy cảm với ung thư.  

Chúng tôi tiếp tục phân tích tiền sử UTDD gia đình (+) khi kết hợp với kiểu 

gen AA của rs4072037 và GG của rs2070803 đều thuộc gen MUC1 thì kết 

quả cho thấy sự xuất hiện cùng lúc hai yếu tố này làm tăng nguy cơ ung thư 

dạ dày lên rất cao, với lần lượt OR=6,47 (95%CI: 2,21 – 18,89) và OR =6,18 

(95%CI: 2,11 – 18,10) (Biểu đồ 3.1 và Biểu đồ 3.2). Và một điều đặc biệt là 

tiền sử UTDD gia đình (+) khi kết hợp với kiểu gen GG của rs2976392 thuộc 

gen PSCA vốn chưa tìm thấy nguy cơ của kiểu gen này với UTDD thì kết quả 

cho thấy sự kết hợp này làm tăng nguy cơ UTDD với OR=4,01 (95%CI: 1,45 

– 11,10). Như vậy, tiền sử UTDD gia đình (+) là một yếu tố nguy cơ cao của 

ung thư dạ dày, đặc biệt khi kết hợp với các kiểu gen nguy cơ cao của các gen 

rs4072037, rs2070803, rs2976392 thì nguy cơ càng tăng cao hơn nữa. Chính 

vì vậy việc xếp loại các nhóm bệnh nhân nguy cơ cao là rất cần thiết trong 

quản lý, theo dõi và phòng bệnh ung thư dạ dày.  

Hiện nay ở Việt Nam hệ thống quản lý, theo dõi ung thư nói chung và 

ung thư dạ dày vẫn còn nhiều hạn chế. Trong khi đó hệ thống này đã được thiết 

lập từ lâu tại các quốc gia phát triển như ở Úc, Pháp, Mỹ… với chức năng tiếp 

nhận và quản lý tất cả những bệnh nhân ung thư hoặc những người có băn khoăn 

về tiền sử ung thư của gia đình mình từ đó tư vấn xét nghiệm gen để xác định 

người bệnh có mang gen di truyền ung thư hay không. Những hệ thống này đã 

mang lại những lợi ích to lớn cho cộng đồng và các thế hệ tương lai trong việc 

phòng ngừa và phát hiện sớm ung thư. Ở Việt Nam việc phát triển hệ thống quản 

lý bệnh nhân ung thư gia đình là rất cần thiết. Hiệu quả thu được của chương 

trình quản lý sẽ không phải là kết quả trước mắt mà sẽ đóng góp rất lớn trong 

kiểm soát và phòng ngừa ung thư cho các thế hệ tương lai của Việt Nam.  
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Sự kết hợp các đa hình đơn nucleotid gen MUC1 và gen PSCA 

Chúng ta đều biết, phòng ngừa là cách tốt nhất để đối phó với bệnh tật, 

nhất là ung thư. Các gen nhạy cảm với UTDD đã, đang và sẽ tiếp tục được 

xác định để cho một mục đích chung là góp phần ngăn ngừa UTDD. Ở một số 

nước châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc người dân có thể được phân tầng nguy 

cơ UTDD bằng cách sử dụng hai gen nhạy cảm với ung thư dạ dày.  Phân tích 

dữ liệu liên kết kiểu gen kết hợp của rs2294008 thuộc PSCA và rs4072037 

thuộc MUC1 cho thấy rằng 4,8% dân số Nhật Bản có kiểu gen rủi ro là 

rs4072037, 28,8% kiểu gen rủi ro của rs2294008 và 55,8% với cả hai kiểu gen 

có nguy cơ kép có rủi ro cao nhất để phát triển UTDD (OR = 8.4) [3]. Kết quả 

nghiên cứu của chúng tôi tìm thấy kết hợp cặp đôi giữa các kiểu gen của 4 

SNP nghiên cứu thì bất kỳ kiểu gen nào khi kết hợp với kiểm gen AA 

rs4072037 (MUC1) hoặc kiểu gen GG rs2070803 (MUC1) với các kiểu gen 

khác của các SNP thuộc MUC1 và/hoặc PSCA đều làm tăng nguy cơ mắc ung 

thư dạ dày với OR dao động từ 1,6-2,2. Đặc biệt tổ hợp AA thuộc rs4072037 

(MUC1) và GG thuộc rs2070803 (MUC1) kết hợp với nhau có OR cao nhất là 

2,2 (biểu đồ 3.5). Khi phân tích phối hợp 3 SNP và 4 SNP của cả MUC1 và 

PSCA như trong kết quả biểu đồ 3.6 và biểu đồ 3.7, chúng tôi thấy xuất hiện 

kết quả tương tự, trong đó kết hợp 3 kiểu gen AA của rs4072037 (MUC1) + 

AA của rs2070803 (MUC1) + CC của rs2294008 (PSCA) có OR là 2,1 

(95%CI: 1,5-2,9)  và kết hợp 4 kiểu gen AA của rs4072037 (MUC1) + AA 

của rs2070803 (MUC1) + CC của rs2294008 (PSCA) + AA của rs2976392 

(PSCA) làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày cao nhất, OR=2,2 (95%CI: 1,5-3,4). 

Trong khi đó các tổ hợp không có sự xuất hiện của hai kiểu gen này thì không 

tìm thấy mối liên quan với nguy cơ ung thư dạ dày một cách có ý nghĩa. Từ 

kết quả này một lần nữa khẳng định kiểu gen của hai đa hình đơn nucleotid kể 
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trên của MUC1 làm tăng nguy cơ mắc ung thư dạ dày. Theo kết quả nghiên 

cứu Sakamoto và cs cho thấy sự kết hợp kiểu gen nhạy cảm của rs4072037 

(gen MUC1) với kiểu gen nhạy cảm của rs2294008 (gen PSCA) làm tăng 

nguy cơ mắc UTDD cao hơn so với sự có mặt của từng kiểu gen nguy cơ đơn 

độc lên tới 8 lần [3]. Mặc dù trong nghiên cứu của chúng tôi, sự kết hợp 4 

SNP nguy cơ của hai gen này cho thấy mức tăng tăng nguy cơ không đạt mức 

cao như nghiên cứu ở trên. Sự khác biệt này có thể do đối tượng của hai 

nghiên cứu không đồng nhất, nghiên cứu của Sakamoto chỉ lựa chọn bệnh 

nhân UTDD thể lan tỏa và kết quả nghiên cứu của Sakamoto cũng tìm được 

mối liên quan giữa kiểu gen TT rs2294008 với nguy cơ mắc UTDD trong khi 

nghiên cứu của chúng tôi thì chỉ tìm thấy được mối liên quan này khi phân 

tích tổ hợp cả 4 SNP của 2 gen MUC1 và PSCA (Biểu đồ 3.7). Theo các 

nghiên cứu in vitro đã chứng minh ở tế bào bình thường MUC1 có chức năng 

trong việc hình thành lớp hàng rào niêm mạc bảo vệ, tuy nhiên ở tế bào ung 

thư đây là một protein sinh ung thư bởi nó tương tác với nhiều yếu tố gây ức 

chế sự phiên mã của gen p53 [103], hoạt hóa protein Bcl-XL và một số thụ 

thể khác chống lại chết theo chương trình và làm suy yếu màng ty thể [104], 

[105]. Như vậy, MUC1 là một protein sinh ung thư lớn phá hủy con đường tín 

hiệu chết theo chương trình của tế bào, một trong những chương trình chống 

ung thư quan trọng nhất trong các tế bào. Trong khi đó, chức năng của PSCA 

được cho liên quan tới nhiều hoạt động kích thích khối u như ức chế quá trình 

sống của tế bào và/hoặc thúc đẩy tế bào chết theo chu trình [226-227]. Mặc dù 

chức năng chính xác của PSCA còn chưa rõ ràng nhưng gen MUC1 và PSCA 

đều là những gen sinh ung thư với nhiều cơ chế liên quan đến điều hòa chu 

trình tế bào. Điều này có thể là một nguyên nhân giúp lý giải hiện tượng kết 

hợp các kiểu gen nguy cơ của đa hình đơn gen MUC1 và gen PSCA làm tăng 



119 

 

nguy cơ UTDD. Việc nghiên cứu các biến thể di truyền của MUC1 và PSCA 

cũng như phân tích các tổ hợp SNP nguy cơ của hai gen này có thể góp phần 

đánh giá rủi ro cá nhân và phòng ngừa UTDD. 

Mô hình tiên lượng nguy cơ ung thư dạ dày 

Trong nghiên cứu này, các đặc điểm về tuổi, giới, tiền sử bệnh lý dạ dày 

cá nhân, tiền sử UTDD gia đình, tiền sử hút thuốc, uống rượu và các đặc điểm 

đa hình gen của MUC1 và PSCA đã được phân tích đơn độc, cặp đôi hoặc 

trong các mô hình hồi quy đa biến đã thể hiện độ mạnh khác nhau trong vai 

trò ảnh hưởng tới nguy cơ mắc UTDD. Từ các kết quả hữu ích trên, chúng tôi 

tiếp tục sử dụng các biến này để xây dựng mô hình tiên lượng nguy cơ ung 

thư dạ dày. Kết quả của chúng tôi khẳng định nhiều yếu tố ảnh hưởng đến 

nguy cơ mắc ung thư dạ dày bao gồm cả những đặc điểm nhân trắc học, tiền 

sử bệnh tật, các thói quen có hại và yếu tố di truyền. Bằng việc sử dụng phần 

mềm thống kê R và mô hình hồi quy logistic đa biến, sự kết hợp của 5 yếu tố 

bao gồm tuổi, tiền sử bệnh lý dạ dày cá nhân, tiền sử UTDD gia đình, tiền sử 

uống rượu và đa hình gen rs4072037 tạo nên mô hình tiên lượng nguy cơ mắc 

ung thư dạ dày với diện tích dưới đường cong AUC=70%; độ chính xác là 

0,64 (95%CI: 0,57 – 0,70). 

Việc xây dựng mô hình tiên lượng nói chung và ung thư dạ dày nói riêng 

là một công việc khó khăn và phức tạp với yêu cầu mô hình được xây dựng 

phải mô tả đầy đủ dữ liệu. Một nghiên cứu với một biến phụ thuộc y và k biến 

độc lập x1, x2, x3… x(k) thì có thể có rất nhiều mô hình tiên đoán theo hàm 

số mũ 2k. Vì vậy bước lựa chọn một mô hình “tối ưu” là cần thiết và mô hình 

này phải đáp ứng đủ ba tiêu chuẩn: đơn giản, đầy đủ, có ý nghĩa thực tế. Tiêu 

chuẩn có ý nghĩa thực tế là rất quan trọng do một mô hình quá phức tạp không 

thể áp dụng được trong thực tế, một mô hình phản ánh 100% thực tế thì 
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không được gọi là “mô hình” hoặc nếu chỉ phản ánh được 1% thực tế thì cũng 

không sử dụng được. Theo học thuyết nổi tiếng của George Box đã nói rằng 

“Mô hình nào cũng sai so với thực tế, nhưng trong số những mô hình sai đó, 

có một vài mô hình có ích” [135]. Dựa theo lý thuyết này và kết quả khảo sát 

các mô hình được tổ hợp từ tất cả các biến nghiên cứu, mô hình dự đoán nguy 

cơ UTDD gồm có 5 biến độc lập: tuổi, tiền sử bệnh lý dạ dày cá nhân, tiền sử 

UTDD gia đình, tiền sử uống rượu và đặc điểm đa hình đơn rs4072037 gen 

MUC1 được lựa chọn vì là mô hình đơn giản nhất, có ý nghĩa thực tế với các 

biến độc lập trong mô hình có thể dễ dàng khai thác và có chỉ số AIC phản 

ánh độ nhiễu của mô hình là thấp nhất. 

Các yếu tố nguy cơ trong mô hình nghiên cứu của chúng tôi cũng được 

nhắc đến trong một số mô hình dự đoán ung thư dạ dày. Kết quả của Bang 

Wool Eom (2015) xây dựng được một mô hình tiên lượng mắc ung thư dạ dày 

dựa vào các yếu tố như tuổi, BMI, tiền sử gia đình, thói quen ăn uống, hút 

thuốc và uống rượu ở hai giới [228]. Trong khi đó tác giả Quancai Cai (2019) 

lại phát triển mô hình đánh giá nguy cơ mắc UTDD dựa vào 7 yếu tố như 

tuổi, giới, tỷ lệ PGI/II, nồng độ gastrin 17, tình trạng nhiễm H.pylori và thói 

quen ăn thực phẩm nướng hoặc chiên rán [229]. Còn mô hình được xây dựng 

bởi Lee DS (2009) thì bao gồm rất nhiều yếu tố như tuổi, tình trạng kinh tế, 

tiếp xúc với bệnh lý nguy hiểm, tiền sử gia đình UTDD, tiền sử cá nhân loét 

dạ dày, thói quen ăn uống [230]. Mặc dù có nhiều mô hình dự đoán ung thư 

dạ dày đã được nghiên cứu nhưng hầu hết chỉ bao gồm các yếu tố về tuổi, giới 

và các đặc điểm về lối sống như thói quen ăn uống, hút thuốc, tiền sử cá nhân, 

gia đình, tình trạng nhiễm H.pylori và các xét nghiệm đánh giá tình trạng tổn 

thương dạ dày. Các mô hình tiên lượng kết hợp những yếu tố kể trên và các 

yếu tố di truyền nói chung hay các đa hình đơn nucleotid nói riêng hầu như 
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chưa được đề cập. Chính vì vậy kết quả nghiên cứu của chúng tôi đóng góp 

những giá trị mới cho y văn và bước đầu mô tả được mối tương quan của đặc 

điểm đa hình gen với các yếu tố nguy cơ trong ung thư dạ dày. 

Với mô hình tiên lượng được xây dựng, 5 biến tiên lượng trong mô hình 

này gồm tuổi, tiền sử bệnh lý dạ dày cá nhân, tiền sử UTDD gia đình, tiền sử 

uống rượu và đa hình gen rs4072037 (MUC1). Các biến tiên lượng này khi 

phân tích độc lập hay kết hợp với rs4072037 (MUC1) đều thể hiện mối liên 

quan với UTDD một cách rõ rệt trừ yếu tố tiền sử cá nhân. Đặc biệt kết quả 

nghiên cứu về rs4072037 (MUC1) từ những phần trước cũng đều chỉ ra mối 

liên quan rất chặt chẽ của SNP này với UTDD. Chúng tôi tiến hành thẩm định 

giá trị của mô hình tiên lượng bằng các thuật toán thống kê trên phần mềm R, 

kết quả thu được mô hình tiên lượng có AUC (diện tích dưới đường cong) = 

70%, độ chính xác là 0,64. Giá trị AUC và độ chính xác chưa phải là những 

giá trị tốt nhất tuy nhiên cũng đạt mức độ chấp nhận (AUC>60%) khẳng định 

mô hình có khả năng phân định giữa quần thể bị bệnh và quần thể không bị 

bệnh. Kết quả này cũng tương đồng giá trị từ các mô hình nghiên cứu của 

Quancai (AUC=0,76), Eom (AUC=0,76 ở nam và AUC=0,70 ở nữ) [228], 

[229]. Khi tiến hành chuẩn hóa mô hình, kết quả thu được cho thấy sự cách 

biệt về đường chuẩn lý tưởng và đường chuẩn logistic là chấp nhận được với 

chỉ số Brier = 0,213. Chỉ số Brier này nằm trong khoảng giới hạn từ 0 đến 

0,25 cho thấy mô hình mà nhóm nghiên cứu xây dựng được có giá trị trong 

việc tiên lượng nguy cơ UTDD [134]. Đặc biệt với thuật toán DynNom chúng 

tôi xây dựng được toán đồ rất trực quan sinh động có thể hỗ trợ tính toán 

được xác suất mắc ung thư dạ dày từ những yếu tố liên quan của mô hình tiên 

lượng. Thuật toán DynNom trong phần mềm R là một ứng dụng rất hiệu quả 

và ngày càng được sử dụng nhiều trong thống kê nói chung và trong xây dựng 
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mô hình dự đoán xác suất nói riêng [231], [232]. Khi áp dụng thử toán đồ này 

với 1 số bệnh nhân có đặc điểm lâm sàng giống nhau chỉ khác nhau về các 

kiểu gen của rs4072037 (MUC1), kết quả nhận thấy nếu bệnh nhân có kiểu 

gen AA thì xác suất mắc UTDD là cao nhất, ngược lại nếu bệnh nhân có kiểu 

gen AG thì xác suất mắc UTDD là thấp nhất. Kết quả này cũng phù hợp với 

kết quả phân tích độc lập đa hình đơn rs4072037 (MUC1) trước đó. Như vậy 

bằng thông tin khảo sát lâm sàng của bệnh nhân kết hợp với kết quả phân tích 

các biến thể đa hình của MUC1 góp phần dự đoán được nguy cơ ung thư dạ 

dày với khả năng phân định chấp nhận được. Tuy nhiên để áp dụng mô hình 

này vào thực tế để phân tầng nguy cơ UTDD trong quần thể thì mô hình này 

cần phải nghiên cứu áp dụng thử trên các quần thể bệnh nhân và người khỏe 

mạnh với cỡ mẫu lớn hơn nữa. Bên cạnh đó việc khảo sát thêm các yếu tố 

nguy cơ như thói quen ăn uống hoặc các yếu tố môi trường và nghề nghiệp… 

có thể góp phần làm phong phú bức tranh về UTDD. Việc xây dựng những 

mô hình tiên lượng bệnh dựa trên các đặc điểm về di truyền, nhân trắc và thói 

quen của người bệnh có thể có nhiều đóng góp hữu ích trong sàng lọc, chẩn 

đoán và tiên lượng bệnh. 
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KẾT LUẬN 

 

Từ kết quả nghiên cứu trên 302 bệnh nhân ung thư dạ dày và 304 đối 

tượng thuộc nhóm đối chứng về một số đa hình đơn nucleotid của gen MUC1, 

gen PSCA và các yếu tố nguy cơ khác chúng tôi có một số kết luận như sau:  

1. Biến thể của đa hình gen MUC1 và gen PSCA  

Các kiểu gen đồng hợp AA của rs4072037 và GG của rs2070803 thuộc 

gen MUC1 làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày. Các kiểu gen dị hợp của hai đa 

hình đơn này làm giảm nguy cơ mắc ung thư dạ dày. 

Kiểu gen TT của rs2294008 và AA của rs2976392 (gen PSCA) làm tăng 

nguy cơ ung thư dạ dày trong nhóm bệnh nhân <60 tuổi. 

2. Tương tác giữa đa hình gen và một số yếu tố nguy cơ 

Kiểu gen AA của rs4072037 và kiểu gen GG của rs2070803 thuộc 

MUC1 làm tăng nguy cơ UTDD trong nhóm bệnh nhân có tiền sử nhiễm 

H.pylori. Khi kết hợp các kiểu gen nhạy cảm này với các yếu tố tuổi ≥ 60, tiền 

sử uống rượu, tiền sử ung thư dạ dày gia đình làm tăng nguy cơ mắc ung thư dạ 

dày. Đặc biệt nguy cơ ung thư dạ dày lên tới trên 6 lần nếu các kiểu gen nhạy 

cảm này phối hợp với tiền sử ung thư dạ dày gia đình. 

Khi kết hợp các kiểu gen nguy cơ của các đa hình đơn nucleotid thì chỉ 

những tổ hợp chứa kiểu gen nhạy cảm của gen MUC1 gồm AA của 

rs4072037 và/hoặc GG của rs2070803 làm tăng nguy cơ mắc UTDD. 

Một mô hình tiên lượng ung thư dạ dày được xây dựng dựa trên các yếu 

tố tuổi, tiền sử bệnh lý dạ dày cá nhân, tiền sử UTDD gia đình, tiền sử uống 

rượu và đặc điểm kiểu gen của rs4072037 (MUC1). Kết quả kiểm định mô 

hình thu được AUC=70%, độ chính xác = 0,63, chỉ số Brier=0,231. 
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HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 

 

Tính nhạy cảm của các SNP gen MUC1 và gen PSCA trong ung thư dạ 

dày cũng như giá trị của mô hình tiên lượng ung thư dạ dày cần được tiếp tục 

nghiên cứu với cỡ mẫu lớn hơn để khẳng định hiệu quả và tính chính xác của 

những kết quả mà tác giả đã thu được. 
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Loại BN:                   1. Nội trú.    2. Ngoại trú.    

 
Thoả thuận nghiên cứu 
 

Tôi là …………………………………………. nghiên cứu viên của đề tài do trường Đại học Y Hà 
Nội chủ trì. Hiện nay, chúng tôi muốn tìm hiểu về tình hình sử dụng dịch vụ y tế, chi tiêu cho 
chăm sóc sức khỏe, liên quan đến một số dịch vụ dự phòng, chăm sóc và điều trị về bệnh lý 
ung thư dạ dày. Do đó, tôi xin phép được hỏi ý kiến của anh/chị một số câu hỏi về chăm sóc 
sức khỏe của anh/chị và các thành viên trong gia đình.  
 
Sự tham gia của anh/chị và gia đình trong cuộc khảo sát này là hoàn toàn tự nguyện. Chúng 
tôi đảm bảo rằng những thông tin anh/chị cung cấp sẽ chỉ phục vụ cho mục đích nghiên cứu. 
Đồng thời, những thông tin cá nhân của anh/chị hoàn toàn được giữ bí mật. Chúng tôi hi vọng 
rằng thông qua hoạt động này chúng ta có thể tìm hiểu những cơ chế chi trả cho chăm sóc 
sức khỏe thuận tiện và hiệu quả nhất. 
 
Đồng thời, những thông tin anh/ chị cung cấp cũng sẽ có những đóng góp ý nghĩa vào việc xây 
dựng và thực hiện các chính sách và chương trình y tế mang lại lợi ích cho mọi người.  
 
Cuộc phỏng vấn sẽ kéo dài khoảng 30-45 phút, anh/chị có thế từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào 
mà anh /chị không muốn trong suốt quá trình phỏng vấn. 
Sau khi phỏng vấn chúng tôi sẽ tiến hành lấy khoảng 4mL máu của anh/chị để phục vụ đề tài 
nghiên cứu. 

      Anh/ chị có đồng ý tham gia nghiên cứu không? 



 

 

 
1- Có- /  2- Không 
 
Chữ ký của người được phỏng vấn:_____________________________________________ 
 
Ngày phỏng vấn: _____________________________________________ 
 
Chữ ký của điều tra viên:_____________________________________________________ 

 
 

A THÔNG TIN CHUNG 

A1 Năm sinh của anh/chị?  
………………………….. 

A2 Giới tính?      
                                                        Nam 

Nữ 

 
1 
2 

 

B TIỀN SỬ BỆNH TẬT CÁ NHÂN  

B1 Anh/chị đã từng đi khám và được chẩn đoán các bệnh lý liên quan đến dạ 
dày chưa? 

Rồi 

Chưa 

 

 

1 

2  → B5 

B3 Anh/ chị được chẩn đoán cách đây bao lâu?                                        Trên 
5 năm 

Từ 1-5 năm 

Dưới 1 năm 

 

1 

2 

3 

 

B4 Anh/chị đã từng được chẩn đoán nhiễm H.pylori chưa?             Rồi                                                                     

Chưa 

1 

2 

B5 Anh/chị đã được chẩn đoán UTDD cách đây bao lâu? 

 

 

B6 Anh chị đã được chẩn đoán UTDD ở cơ sở y tế nào?  Tuyến huyện 

Tuyến tỉnh 

BV Trung ương 

BV tư nhân 

Khác 

1 

2 

3 

4 

5 

 

B7 Anh chị đã được điều trị bằng những phương pháp gì?  Xạ trị 

Hóa trị 

Phẫu thuật 

Phẫu thuật + xạ trị 

Khác  

1 

2 

3 

4 

5 

 

B8 Hiện tại, Anh chị được điều trị bằng những phương pháp gì?  Xạ trị 

Hóa trị 

Chăm sóc giảm nhẹ 

Khác  

1 

2 

3 

4 

 

B9 Anh/chị hiện tại có mắc bệnh lý gì kèm theo không? 
(Ghi rõ  chi tiết) 

 



 

 

C TIỀN SỬ BỆNH TẬT GIA ĐINH  

C1 Gia đình anh/chị có ai mắc UTDD chưa?                                                        
Rồi  

Chưa 

1 

2   → D1 

C2 Có mấy người mắc?                                                                                1 
người 

2 người 

Trên 2 người 

Là những ai:                   …………………………………………… 

1 

2 

3 

 

C3 Tuổi mắc bệnh của thành viên trong gia đình?                              Trên 
40 tuổi 

Dưới 40 tuổi 

 

1 

2 

 

C4 Thành viên đã mắc bệnh được chẩn đoán và điều trị cách đây bn 
lâu? 

 

C5 Gia đình anh/chị đã có ai mắc các bệnh UT không phải (#)UTDD ? Rồi 

Chưa 

1 

2 

C6 Liệt kê: (quan hệ gia đình/ bệnh lý ung thư/tuổi mắc/tình trạng hiện 
tại) 

 

 

 

 

 

D SỬ DỤNG RƯỢU  

D1 Trong thời gian gần đây, bao lâu anh/ chị uống rượu một lần? 

Không bao giờ 

Hàng tháng 

Hàng tuần 

2-3 lần mỗi tuần 

>= 4 lần mỗi tuần 

 

1 →E1 

2 

3 

4 

5 

D2 Thông thường mỗi lần uống rượu, anh/ chị thường uống mấy chén/ ly? ……………..
chén/ ly 

D3 Bao lâu lại có một lần anh/ chị uống từ 6 chén/ ly rượu trở lên? 

Không bao giờ 

Vài tháng một lần 

Hàng tháng 

Hàng tuần 

Hàng ngày 

 

1 

2 

3 

4 

5 

E SỬ DỤNG THUỐC LÁ  

E1  

Lần đầu tiên anh/chị hút thuốc lá vào năm bao nhiêu tuổi? 

Chưa từng hút 

 

 

…………….
……..tuổi 

99   →F1 

 

 

E2 Anh/chị đã từng hút thuốc lá thường xuyên hàng ngày trong bao nhiêu 
năm? 

Chưa từng hút thuốc lá thường xuyên 

Không nhớ 

…………….
……..năm 

98 

99 



 

 

E3 Trước khi phát hiện bệnh, anh/chị hút bao nhiêu điếu thuốc lá một 
ngày? 

Sau khi phát hiện bệnh, anh/chị hút bao nhiêu điếu thuốc lá một ngày? 

 

  

..……………
…điếu 
………………
.. điếu  

 

 

E4 

 

 

Từ trước đến giờ, anh/chị đã hút tổng cộng 100 điếu thuốc lá hoặc 
nhiều hơn không?(100 điếu thuốc = 5 bao thuốc) 

Có 

Không 

 

 

 

 

 

1 

2 → F1 

 

E5 

Trong vòng 30 ngày trở lại đây, anh/chị có hút thuốc lá không? 

Có 

Không 

 

 

 

1 

2     

 

 

E6 Trung bình 1 ngày hiện tại, anh/chị hút bao nhiêu điếu thuốc?  

(1 bao thuốc = 20 điếu thuốc) 

Ít hơn hoặc bằng 10 điếu thuốc/ngày 

11-20 điếu thuốc/ngày 

21-30 điếu thuốc/ngày 

Trên 31 điếu thuốc/ngày 

Không nhớ 

 

1 

2 

3 

4 

99 

E7 Trung bình 1 tháng, anh/chị chi hết bao nhiêu tiền cho thuốc lá? 

 

……………… 

nghìn đồng 

E8 Khoảng bao lâu sau khi thức dậy buổi sáng, anh/chị hút điếu thuốc lá 
đầu tiên trong ngày? 

Trong vòng 5 phút 

6-30 phút 

31-60 phút 

Sau 60 phút 

Không biết 

 

 

1 

2 

3 

4 

99 

E9 Anh/chị có thấy khó chịu khi không thể hút thuốc ở những nơi cấm hút 
thuốc (bệnh viện, trường học, xe buýt….) không? 

Có  

Không 

 

 

1 

2 

E10 Anh chị thấy khó chịu nhất khi không được hút thuốc vào thời điểm nào 
trong ngày? 

Điếu thuốc đầu tiên vào buổi sáng 

Các thời điểm khác 

Sau bữa ăn 

Không thấy khó chịu 

 

 

1 

2 

3 

4 

E11 Lúc mới thức dậy buổi sáng, anh/chị có hút thuốc nhiều hơn so với các 
thời điểm khác trong ngày không? 

Có  

Không 

 

 

1 

2 



 

 

E12 Khi bị ốm nặng phải nằm trên giường cả ngày, anh/chị có hút thuốc 
không? 

Có  

Không 

 

 

1 

2 

E13 Hiện tại, dự định của anh/chị về việc cai thuốc lá như thế nào? 

Không có ý định cai thuốc 

Nghĩ rằng mình nên cai thuốc nhưng chưa sẵn sàng 

Dự định sử dụng các biện pháp để cai thuốc lá 

Đang sử dụng các biện pháp để cai thuốc lá  

Khác (Ghi rõ:………………………………………………………..) 

 

1 

2 

3 

4 

9 

E14 Trong vòng 12 tháng trở lại đây, bao nhiêu lần anh/chị đã từng thử cai 
thuốc lá và có thể kiêng hút thuốcít nhất 24 giờ? 

………………
………….lần 

E15 Anh/ chị dự định bao giờ cai thuốc lá? 

Đang cai 

Không cai 

………………
.…tháng nữa 

98 

99→ F1 

E16 Anh/ chị dự định hoặc đangsử dụng biện pháp nào để cai thuốc lá? 

(nhiều lựa chọn) 

Hỗ trợ từ nhân viên y tế 

Hỗ trợ từ người thân 

Hỗ trợ từ bạn bè 

Dùng các dược phẩm thay thế nicotin 

Dùng thuốc nam hoặc thuốc bắc 

Châm cứu 

Nhắc nhở bằng điện thoại di động 

Tự cai 

Khác (Ghi rõ:………………………………………………………..) 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

E17 Anh/ chị thấy khó khăn lớn nhất cho việc cai thuốc lá là gì? 

1.…………………………………………………………………………………… 

2……………………………………………………………………………………. 

3……………………………………………………………………………………. 

(Liệt kê tối đa 
3 lý do) 

 

 

 

K TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG 
 

Triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân? 

Đau thượng vị 

Gầy sút cân 

Buồn nôn/nôn 

Chán ăn 

Nôn ra máu và/hoặc đi ngoài phân đen   

Khó nuốt   

Thiếu máu  

Vàng da, vàng mắt   

Gan lớn   

Bụng chướng 

Ấn thượng vị đau   

Hạch nách  

Hạch thượng đòn  

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 



 

 

L HÌNH ẢNH NỘI SOI DẠ DÀY:                  Ngày nội soi: …………………………………. 

L1 Hình ảnh nội soi của bệnh nhân? 

Bình thường 

Có tổn thương 

 

1 → M1 

2 

L2 

  

Vị trí tổn thương? 

Hang vị 

Tiền môn vị 

 Hang môn vị 

Tâm vị       

Phình vị 

Thân vị 

Bờ cong nhỏ 

 Bờ cong lớn 

Khác 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

………………
……… 

L3 Kích thước tổn thương? 

<1cm 

 1 – 2cm 

 2,1 – 3cm 

>3cm 

Khác 

 

1 

2 

3 

4 

………………
……… 

M KẾT QUẢ MÔ BỆNH HỌC                           
 

Mã tiêu bản……………………………………………………………….. 

Bác sĩ đọc……………………………………………………………… 

Nơi đọc………………………………………………………………… 

 

M1 Phân loại theo Lauren? 

Thể ruột 

Thể lan tỏa 

 

1 

2 

M2 Phân loại theo WHO? 

                                                         Ung thư biểu mô tuyến thể nhú  

                                                  Ung thư biểu mô tuyến thể ống nhỏ 

                                                       Ung thư biểu mô tuyến thể nhầy 

                                                       Ung thư biểu mô tế bào nhẫn 

                                                       Ung thư biểu mô tuyến vảy 

                                                       Ung thư biểu mô tế bào vảy 

                                                 Ung thư biểu mô thể tế bào nhỏ 

                                   Ung thư biểu mô thể không biệt hóa 

                                                  Các ung thư biểu mô khác ) 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

…………… 

M3 Mức độ biệt hóa? 

Cao 

Vừa  

Kém 

 

1 

2 

3 

M4 Kết luận:  K dạ dày thể ……………… 

                                                                        Có tính chất gia đình 

                                                             Không có tính chất gia đình        

Giai đoạn:  

 

1 

2 



 

 

Kết quả Cận lâm sàng: 

R. Kết quả nhóm máu 

A 1 

B 2 

AB 3 

O 4 

R2. Kết quả nồng độ pepsinogen I Nồng độ:………. ng/mL  

R3 Kết quả nồng độ pepsinogen II Nồng độ:………. ng/mL  

R4. Kết quả định lượng IgG H.pylori Nồng độ:………. ng/mL  

R5. Kết quả định lượng IGM H.pylori Nồng độ:………. ng/mL  

R6. Kết quả định lượng VacA 

H.pylori 
  

R7. Kết quả định lượng CacA 

H.pylori 
  

R8. Kết quả H.pylori test urease   

R9. Kết quả H.pylori qua nhuộm HE   

R10. Kết quả CA72-4   

R11. Kết quả CA 19-9   

R12. Kết quả CEA   

R13   



 

 

P. Kết quả xét nghiệm đa hình gen  
 

P 
 

Gen SNP Kiểu gen  

P1 

MUC1 

rs4072037 

GG 1 

GA 2 

AA 3 

P2 rs2070803 

AA 1 

AG 2 

GG 3 

P3 

PSCA 

rs2294008 

CC 1 

CT 2 

TT 3 

P4 rs2976392 

GG 1 

GA 2 

AA 3 

 

 



 

 

PHỤ LỤC 2:  Phân loại mô bệnh học ung thư biểu mô dạ dày 

 

Lauren (1965) WHO (2010) 

Thể ruột 

Ung thư biểu mô tuyến nhú 

Ung thư biểu mô tuyến ống 

Ung thư biểu mô tuyến nhầy 

Thể lan tỏa 
Ung thư biểu mô tế bào nhẫn 

Các ung ung thư biểu mô kém kết dính khác 

Thể hỗn hợp 

Ung thư biểu mô hỗn hợp 

Ung thư biểu mô tuyến vảy 

Ung thư biểu mô tế bào vảy 

Ung thư biểu mô tuyến dạng tế bào gan 

Ung thư biểu mô với chất nền lympho 

Ung thư biểu mô nhau thai 

Sarcom ung thư biểu mô 



 

 

PHỤ LỤC 3: QUY ĐỊNH LY RƯỢU CHUẨN 

WHO đưa ra một đơn vị uống chuẩn chứa 10 gam cồn. Một đơn vị uống 

chuẩn này tương đương với 1 chén rượu mạnh (40 độ, 30 ml); 1 ly rượu vang 

(13,5 độ, 100 ml); 1 vại bia hơi (330 ml); 2/3 chai hoặc lon bia (330 ml). 

Các cốc/ly rượu bia dưới đây mặc dù có các kích cỡ khác nhau, nhưng đều 

cùng chứa khoảng 10g cồn. 

 



 

 

PHỤ LỤC 4: KẾT QUẢ PCR-RFLP XÁC ĐỊNH KIỂU GEN CỦA CÁC 

ĐA HÌNH ĐƠN NUCLEOTID 

Hình ảnh PCR-RFLP xác định kiểu gen của rs 4072037 

 

 

 



 

 

1. Hình ảnh PCR-RFLP xác định kiểu gen của rs 2070803 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hình ảnh PCR-RFLP xác định kiểu gen của rs 2294008 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Hình ảnh PCR-RFLP xác định kiểu gen của rs 2976392 

 

 

 



 

 

PHỤ LỤC 5: KẾT QUẢ GIẢI TRÌNH TỰ CỦA MỘT SỐ BỆNH NHÂN 

 

 

Hình ảnh giải trình tự gen mẫu B20 – rs4072037: Kiểu gen GG 

 

 

Hình ảnh giải trình tự gen mẫu B25 – rs4072037: Kiểu gen AG 

 

 

Hình ảnh giải trình tự gen mẫu B17 – rs2070803: Kiểu gen GG 

 

 



 

 

 

Hình ảnh giải trình tự gen mẫu B23 – rs2070803: Kiểu gen AG 

 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh giải trình tự gen mẫu B109 – rs2294008: Kiểu gen TT 

 

 

 

Hình ảnh giải trình tự gen mẫu B119 – rs2294008: Kiểu gen TC 

 

TT 



 

 

 

 

Hình ảnh giải trình tự gen mẫu C101 – rs2976392: Kiểu gen CC (mồi ngược) 

 

 

 

Hình ảnh giải trình tự gen mẫu C100 – rs2976392: Kiểu gen CT (mồi ngược) 

 


