
BS PHẠM THỊ CẨM VÂN

CASE REPORT
CARCINOMATOSIS



1.Hành chính: Bệnh nhân nữ 72 tuổi, PARA: 5015

Địa chỉ: Tây Ninh

Lí do khám bệnh: Rối loạn tiêu hóa khoảng 1 tuần ( 
đau bụng âm ỉ, tiêu lỏng).

Tiền căn: Thiếu máu cơ tim đang điều trị ổn.

Khám sức khỏe định kỳ hằng năm đầy đủ. 

Lần siêu âm bụng gần nhất cách khảng
hơn 1 tháng.



2. Lâm sàng:

2.1 Tổng trạng: gầy, da niêm hơi nhạt.

Mạch 80 lần/phút,  

Huyết áp: 110/80 mmHg 

Hô hấp: 25 lần/phút

2.2 Khám bụng:

Bụng mềm

Không điềm đau khu trú

Không phản ứng thành bụng

Không u



3. Cận lâm sàng:

































Hóa trị: Lần 1: Phác đồ Carbo-C: 

Carboplatin 300mg/m2 da, truyền tĩnh mạch ngày
1, Cyclophosphamide 600mg/m2 da, truyền tĩnh
mạch ngày 1, chu kỳ 21 ngày.

Không đáp ứng sau 5 chu kỳ.

Lần 2: Phác đồ Topotecan:

Topotecan 1,5 mg/m2 da, truyền tĩnh mạch 30 phút 
ngày 1-5, chu kỳ 21 ngày.

DIỄN TIẾN LÂM SÀNG



Sau hóa trị khoảng 1 năm:

Lâm sàng: Báng bụng to

Cận lâm sàng: 

MRI bụng-chậu/ BV Chợ Rẫy: khối u buồng trứng
trái # 8x10x7 cm, tràn dịch màng phổi và tràn
dịch màng bụng lượng nhiều. 

Bệnh nhân không đủ sức khỏe để hóa trị và tử
vong sau gần 2 tháng.

DIỄN TIẾN LÂM SÀNG



Ung thư buồng trứng ?

Phân loại FIGO (Hiệp hội Sản phụ khoa Quốc tế) 
bản lần thứ 8 năm 2017

BÀN LUẬN



Bệnh nhân phát hiện bệnh giai đoạn IV: T0N1M1 

Khám sức khỏe định kỳ: siêu âm bụng, CEA, 
CA125… mỗi năm.

Đáp ứng điều trị hóa trị kém.

>> độ ác tính cao U buồng trứng ?

>> Vai trò khám sức khỏe định kỳ







CHÂN THÀNH CẢM ƠN


