
CASE REPORT : U TẾ BÀO MẦM 
(GERM CELL TUMOR) TRUNG THẤT

BS. PHẠM THỊ CẨM VÂN

BS HỒ CHÍ TRUNG



BN: NAM 30 Tuổi
Địa chỉ: Tân Qưới, Bình Tân, Vĩnh Long
Lâm sàng: Đau dữ dội, tăng dần vùng cột sống ngực thấp từ 2 
tháng nay. Nuốt nghẹn từng nghẹn từng lúc. Sụt 5 kg.

Xquang ngực thẳng- nghiêng: Thực quản giãn lớn ứ khí dịch, 2 
bóng mờ lớn đoạn 1/3 giữa +dưới thực quản từ bờ phải sang trái



X Quang thực quản cản quang: tổn thương dạng khuyết
thuốc đoạn 1/3 giữa + dưới thực quản.



Siêu âm bụng:
Dày vách thực quản đoạn tâm vị
Tràn dịch màng ngoài tim
Tràn dịch màng phổi trái
Hạch thượng đòn 2 bên mất rốn hạch



Siêu âm tim: Khối choán chỗ, 68x71 mm,
chèn ép nhĩ trái, ôm quanh động mạch chủ ngực đoạn xuống



MSCT ngực có cản
quang:
Thực quản dãn lớn,
tổn thương dày
thành thực quản
đoạn 1/3 giữa + dưới,
xâm lấn đến hạch
trung thất, 
bao quanh động
mạch chủ ngực đoạn
xuống.
Chẩn đoán: K Thực
Quản



Nội soi thực quản: khối choán chỗ đoạn 1/3 giữa thực quản gây hẹp
lòng thực quản và dãn đoạn trên. Chẩn đoán: K Thực Quản

Chẩn đoán: K thực quản đoạn 1/3 giữa + dưới,
xâm lấn động mạch chủ ngực đoạn xuống, 
chèn ép nhĩ trái, tràn dịch màng tim, tràn dịch màng phổi
di căn hạch trung thất và hạch thượng đòn 2 bên. 



Kết quả xét nghiệm: 
LDH : BT
AFP  : >1000 ng/Ml

Kết quả giải phẫu bệnh: 
Hạch
Sinh thiết thực quản



U TẾ BÀO MẦM : GERM CELL TUMOR

- U TB mầm : là u có nguồn gốc từ TB nguyên thủy
Do sự di trú từ nếp niệu sinh dục trong phôi thai không trọn
vẹn còn sót lại trong trung thất gây ra : u TB mầm trung thất
- Chiếm : 5-10% : u trung thất : đứng 4 sau: U Tk, u T.ức, 

Lymphoma 
- 85% là lành tính .
Các dạng u tế bào mầm ác tính là: 5-10% U ác tính trung
thất
Ung thư biểu mô phôi (Embryonal carcinoma)
Ung thư túi noãn hoàng (Yolk sac carcinoma)
Ung thư biểu mô màng đệm (Choriocarcinoma)
U quái: u quái chuyển dạng ác tính



https://radiologykey.com/germ-and-stromal-cell-tumors-of-the-gonads-and-
extragonadal-germ-cell-tumors/



https://www.histopathology.guru/germ-cell-tumor-ovary/





Ovarian germ cell tumours (OGCT), Germ cell tumours (GCT)





Ovarian dysgerminoma.



BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

- Ung thư TB mầm xâm lấn vào thực quản : hiếm gặp .
- Tất cả : X quang , Siêu âm, MSCT, Nội soi đều chẩn đoán:           

K thực quản, 
- Ung thư thực quản: sinh thiết qua nội soi dễ dàng hơn đối

với các loại ung thư ở lớp niêm mạc, chẩn đoán khó khăn
hơn

khi u ở lớp dưới niêm : Gist, Lymphoma, Leiomyosarcoma …

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN


