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NỘI DUNG

1. Phân loại ONCO-RADS

2. Tổng kết sơ bộ MRI toàn thân tại Medic từ 2011 đến 2021



MEDIC

ONCO-RADS
Whole Body
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ONCO – RADS
Oncologically Relevant Findings Reporting and Data System.

ONCO-RADS 1 Bình thường

ONCO-RADS 2 Khả năng lành tính cao

ONCO-RADS 3 Khả năng lành tính

ONCO-RADS 4 Khả năng ác tính

ONCO-RADS 5 Khả năng ác tính cao

Bất thường khác

Ngay cả khi không phát hiện ung thư, các bất
thường khác nên mô tả nếu được coi là quan trọng
với sức khỏe hoặc có các biến thể giải phẫu.
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GỢI Ý CÁC BẤT THƯỜNG HAY GẶP VÙNG ĐẦU - CỔ - NGỰC

PHÂN LOẠI 
0NCO-RADS

ĐẦU CỔ NGỰC

0NCO-RADS 1
(Bình thường)

Bình thường Bình thường Bình thường

0NCO-RADS 2 
(Lành tính cao)

Thương tổn chất trắng lan tỏa, 
dày niêm mạc xoang, hầu, thanh 
quản, nang màng nhện…

Nhân giáp <10mm (<35Y); 
<15mm (≥35Y)

Nốt phổi <6mm. Nang màng
ngoài tim, Lipoma, tăng sản
tuyến ức.

0NCO-RADS 3
(Khả năng lành tính)

Thương tổn chất trắng khu trú, 
dày khu trú niêm mạc xoang, 
hầu, thanh quản

Nhân giáp ≥10mm (< 35Y); 
≥15mm (≥ 35Y)

Nốt phổi 6-8mm. Viêm phổi. 
Dịch màng phổi.

0NCO-RADS 4
(Khả năng ác tính)

Thương tổn não nghi ngờ u 
nguyên phát hoặc di căn

Nốt dạng đặc tuyến giáp
hoặc tuyến nước bọt

Nốt phổi >8mm, u trung thất.

0NCO-RADS 5
(Khả năng ác tính cao)

Thương tổn não nghĩ ác tính
(nguyên phát hoặc di căn)

Các nốt tuyến giáp nghi
ngờ ung thư

Thương tổn với tính chất nghi
ngơ ung thư phổi, trung thất

Các bất thường khác
Não úng thủy, xuất huyết, nang
vách trong suốt, nang màng
nhện, giãn não thất, Chiari

Nang ống giáp lưỡi
Tràn khí màng phổi, phình
ĐMC ngực, biến thể ĐMC, 
thùy đơn phổi (Azygos lobe)
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GỢI Ý CÁC BẤT THƯỜNG HAY GẶP VÙNG BỤNG – CHẬU
PHÂN  LOẠI 
ONCO-RADS

BỤNG CHẬU

0NCO-RADS 1
(Bình thường)

Bình thường Bình thường

0NCO-RADS 2
(Khả năng lành tính cao)

U máu (gan, lách), nang, nang xuất huyết
<3cm (thận), AML, Adenoma tuyến TT, gan
nhiễm mỡ dạng nốt, sỏi (thận, mật) u mỡ.

Tăng sản TLT, Nang phần phụ ≤3cm (sau mãn kinh), ≤5cm 
(tiền mãn kinh), nang xuất huyết ≤5cm (tiền mãn kinh), u xơ
buồng trứng, u xơ tử cung, nang cạnh BT, nang hoàng thể.

0NCO-RADS 3
(Khả năng lành tính)

Nốt đơn độc gan ≥1cm, FNH, Adenoma, 
nang hỗn hợp thận, nang thận xuất huyết
≥3cm, nang tụy ≤2.5cm 

Dày thành đại trực tràng, nang đơn thuận phần phụ >3cm 
(sau mãn kinh), >5cm (tiền mãn kinh), nang xuất huyết (sau 
mãn kinh), nang xuất huyết >5cm (tiền mãn kinh)

0NCO-RADS 4
(Khả năng ác tính)

Các thương tổn gan đặc nghi ngờ ung thư, 
thương tổn thận đặc hoặc nang có chứa 
mô đặc, nang tụy (≥3cm, vách dày, nốt 
bám thành, ống tụy chính >7mm)

Thương tổn nghi ngơ k tử cung, tuyến tiền liệt (hạn chế 
khuếch tán và giảm tín hiệu T2WI trong vùng ngoại vi), đại 
tràng và trực tràng, nang  đơn thuần phần phụ ≥10cm, nang 
phần phụ chứa mô đặc, vách dày không đều, có nhú thành, 
nhiều vùng cường độ tín hiệu khác nhau.

0NCO-RADS 5
(Khả năng ác tính cao)

Thương tổn có đặc tính ác tính hoặc xâm 
lấn của gan, thận, tụy và nang tụy với các 
yếu tố nguy cơ (thành phần đặc trong 
nang, ống tụy chính > 10mm, Giãn OMC)

Các thương tổn có đặc điểm ác tính, rất đáng ngờ ung thư
của tử cung, buồng trứng, tuyến tiền liệt, đại trực tràng

Các bất thường khác
Phình động mạch chủ bụng, tụy
hình khuyên, tụy đôi, lách phụ,
các biến thể tĩnh mạch chủ dưới

Dịch vùng chậu, tử cung đôi, tử cung vách ngăn
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GỢI Ý CÁC BẤT THƯỜNG HAY GẶP VÙNG XƯƠNG - CHI

PHÂN LOẠI 
0NCO-RADS

XƯƠNG CHI

0NCO-RADS 1
(Bình thường)

Bình thường Bình thường

0NCO-RADS 2 
(Lành tính cao)

U máu, u nang, tủy xương nghèo mỡ, đảo 
xương, u sụn (chondroma), gãy xương

U mỡ, u máu trong cơ.

0NCO-RADS 3
(khả năng lành tính)

Tổn thương xương không đặc hiệu Tổn thương mô mềm không đặc hiệu

0NCO-RADS 4
(Khả năng ác tính)

Tổn thương xương nghi ngờ ung thư
(nguyên phát hoặc di căn)

Tổn thương mô mềm nghi ngờ ung thư (nguyên 
phát hoặc di căn)

0NCO-RADS 5
(Khả năng ác tính cao)

Thương tổn xương với các đặc điểm gợi ý 
ác tính (nguyên phát hoặc di căn)

Thương tổn mô mềm với các đặc điểm gợi ý ác
tính (nguyên phát hoặc di căn)

Các bất thường khác Gãy xương, cùng hóa hay thắt lưng hóa. Tụ máu trong cơ.
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NGƯỜI KHÔNG 
NGUY CƠ

NGƯỜI CÓ
NGUY CƠ CAO

ONCO-RADS
4,5

ONCO-RADS
3,4,5

NGƯỜI KHÔNG 
NGUY CƠ

NGƯỜI CÓ
NGUY CƠ CAO

ONCO-RADS
3

ONCO-RADS
1,2 

NGƯỜI KHÔNG 
NGUY CƠ

NGƯỜI CÓ
NGUY CƠ CAO

ONCO-RADS
1,2

ONCO-RADS

KHẢ NĂNG ÁC TÍNH THẤP KHẢ NĂNG ÁC TÍNH TRUNG BÌNH KHẢ NĂNG ÁC TÍNH CAO

KHÔNG THEO DÕI SÁT THEO DÕI TÍCH CỰC KHẢO SÁT THÊM ± SINH THIẾT

HƯỚNG XỬ TRÍ

BS đọc MRI toàn thân hoặc BS điều trị phải giải thích và 
đưa ra hướng theo dõi, điều trị thích hợp cho người bệnh 



MEDIC CHỈ ĐỊNH MRI TOÀN THÂN TẠI MEDIC

MRI toàn thân kiểm tra sức khỏe
(Whole-Body MRI)

MRI toàn thân truy tìm u nguyên phát hoặc di căn
(Oncologic MRI)
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MRI TimCT 
(Continuous table move powered by Tim)

MÁY MRI KHẢO SÁT MRI TOÀN THÂN

1.5T. 3T
Coil chụp bụng - chậu 
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30 Minutes
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TIÊM CHẤT TƯƠNG PHẢN

Không tiêm thường quy

Tùy trường hợp cụ thể (Muốn xác định bản chất thương 
tổn hoặc phát hiện những thương tổn nhỏ).



MEDIC

TỔNG SỐ CA MRI TOÀN THÂN MEDIC: 3.428
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MRI toàn thân tìm di căn (125)MRI toàn thân kiểm tra (311)

TỔNG SỐ CA NĂM 2020: 436 
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** Bệnh nhân 61F. TPHCM

- Bệnh khởi phát 2017: mệt, sụt cân
- Khám BV An Bình: Thiếu máu – Truyền máu.
- Khám BV nhiệt đới: Thiếu máu
- Khám BV Huyết học 2019-2021: Thiếu máu. Suy tủy 3 dòng (Sinh
thiết tủy 6 lần)
- Khám TQ Medic 2017-2021: Thiếu máu. Giảm 3 dòng. TD suy tủy
** Tiền căn: Không bất thường. PARA: 1001

** Tháng 10/2020 mệt nhiều, kèm tiểu hồng, khám BV Nam Sài
Gòn. Gởi Medic làm nội soi bàng quang và MRI toàn thân.

CASE REPORT
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Bệnh nhân 60F
Thiếu máu 3 dòng. Chẩn đoán suy tủy

03/02/2021
17/12/2020
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23/02/2021
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MEDIC Nội soi bàng quang 
13/10/2020
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MRI toàn thân
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GỢI Ý CÁC BẤT THƯỜNG HAY GẶP VÙNG BỤNG – CHẬU
PHÂN  LOẠI 
ONCO-RADS

BỤNG CHẬU

0NCO-RADS 1
(Bình thường)

Bình thường Bình thường

0NCO-RADS 2
(Khả năng lành tính cao)

U máu (gan, lách), nang, nang xuất huyết
<3cm (thận), AML, Adenoma tuyến TT, gan
nhiễm mỡ dạng nốt, sỏi (thận, mật) u mỡ.

Tăng sản TLT, Nang phần phụ ≤3cm (sau mãn kinh), ≤5cm 
(tiền mãn kinh), nang xuất huyết ≤5cm (tiền mãn kinh), u xơ
buồng trứng, u xơ tử cung, nang cạnh BT, nang hoàng thể.

0NCO-RADS 3
(Khả năng lành tính)

Nốt đơn độc gan ≥1cm, FNH, Adenoma, 
nang hỗn hợp thận, nang thận xuất huyết
≥3cm, nang tụy ≤2.5cm 

Dày thành đại trực tràng, nang đơn thuận phần phụ >3cm 
(sau mãn kinh), >5cm (tiền mãn kinh), nang xuất huyết (sau 
mãn kinh), nang xuất huyết >5cm (tiền mãn kinh)

0NCO-RADS 4
(Khả năng ác tính)

Các thương tổn gan đặc nghi ngờ ung thư, 
thương tổn thận đặc hoặc nang có chứa 
mô đặc, nang tụy (≥3cm, vách dày, nốt 
bám thành, ống tụy chính >7mm)

Thương tổn nghi ngơ k tử cung, tuyến tiền liệt (hạn chế 
khuếch tán và giảm tín hiệu T2WI trong vùng ngoại vi), đại 
tràng và trực tràng, nang  đơn thuần phần phụ ≥10cm, nang 
phần phụ chứa mô đặc, vách dày không đều, có nhú thành, 
nhiều vùng cường độ tín hiệu khác nhau.

0NCO-RADS 5
(Khả năng ác tính cao)

Thương tổn có đặc tính ác tính hoặc xâm 
lấn của gan, thận, tụy và nang tụy với các 
yếu tố nguy cơ (thành phần đặc trong 
nang, ống tụy chính > 10mm, Giãn OMC)

Các thương tổn có đặc điểm ác tính, rất đáng ngờ ung thư
của tử cung, buồng trứng, tuyến tiền liệt, đại trực tràng

Các bất thường khác
Phình động mạch chủ bụng, tụy
hình khuyên, tụy đôi, lách phụ,
các biến thể tĩnh mạch chủ dưới

Dịch vùng chậu, tử cung đôi, tử cung vách ngăn
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NGƯỜI KHÔNG 
NGUY CƠ

NGƯỜI CÓ
NGUY CƠ CAO

ONCO-RADS
4,5

ONCO-RADS
3,4,5

NGƯỜI KHÔNG 
NGUY CƠ

NGƯỜI CÓ
NGUY CƠ CAO

ONCO-RADS
3

ONCO-RADS
1,2 

NGƯỜI KHÔNG 
NGUY CƠ

NGƯỜI CÓ
NGUY CƠ CAO

ONCO-RADS
1,2

ONCO-RADS

KHẢ NĂNG ÁC TÍNH THẤP KHẢ NĂNG ÁC TÍNH TRUNG BÌNH KHẢ NĂNG ÁC TÍNH CAO

KHÔNG THEO DÕI SÁT THEO DÕI TÍCH CỰC KHẢO SÁT THÊM ± SINH THIẾT

HƯỚNG XỬ TRÍ
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Truyền máu liên tục trước phẫu thuật
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CT toàn thân trước phẫu thuật
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Mổ dính ruột thêm 2 lần (31/03/2021 và 04/08/2021)

Hiện tại bệnh nhân bình thường
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CT NGÀY 
07/12/2021
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07/12/2021
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Tìm chính xác nguyên nhân thiếu máu 

MRI toàn thân có vai trò quan trọng trong tầm 
soát ung thư

KẾT LUẬN
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Cảm ơn quý đồng nghiệp


