
U trung thất

Bs. Trương Công Thành

PK. Tiêu hóa



I . Bệnh án:

1. Hành chánh:

• Lê Chí Ph…  , 23 tuổi, nam

• Tân Hòa, Tân Lập, Cần Giuộc, Long An.

• Làm bếp

2. Lý do khám bệnh: nuốt nghẹn

3. Tiền sử: bản thân và gia đình không gì lạ. Cách 2 tháng đã khám sức
khỏe tổng quát không phát hiện bệnh lý.



4. Bệnh sử: 

• Cách 1 tháng, cảm giác nghẹn cổ, nuốt vướng, trào ngược.

• Ăn được, sụt 2 ký.

• Không sốt, không ho, ngủ được.

• Có trị tại địa phương với chẩn đoán bệnh trào ngược dạ dày – thực
quản, bệnh không giảm Medic.



5. Khám:

• Tỉnh, thể trạng gầy, không phù,

• M: 112 l/p, HA: 118/73 mmHg, CC: 165 cm, 
CN: 45kg

• Tim đều nhanh. Phổi trong

• Bụng mềm, không mass sờ chạm

• Vùng cổ: tuyến giáp không to, không mass, 
không hạch sờ chạm.



• Xét nghiệm (cách 2 tháng):



• Siêu âm bụng (cách 2 tháng):



• Xq ngực thẳng (cách 2 tháng) 



ECG:

• Nhịp xoang
nhanh
100l/ph

• T (-), dẹt ở 
vùng hoành



• Siêu âm bụng:



• Siêu âm vùng cổ:



• Xq thực
quản:

• Theo dõi
chèn ép
1/3 giữa
thực
quản

• Bóng
trung
thất trên
lớn



• MSCT ngực:



• MSCT ngực:



6. Chẩn đoán: 

• U trung thất trước 6x4x15 cm

7. Xử trí: 

• chuyển đến khoa ngoại lồng ngực Bv. Chợ Rẫy.



• Chẩn đoán xuất
viện: U tân sinh
chưa rõ bản chất ( 
U trung thất)

• Phương pháp điều
trị: mở ngực cắt
giảm u trung thất, 
kháng sinh, giảm
đau

• GPB: u tế bào tròn
ác tính



II . Bàn luận:

1. Về bệnh lý trào ngược dạ dày- thực quản:

• Quá phổ biến: từ tiêu hóa, hô hấp, tai mũi họng,…

• Hướng dẫn cho phép trị thử với PPI

• Chú ý: các triệu chứng báo động



https://www.worldgastroenterology.org/guidelines/gastroesophageal-reflux-disease/gastroesophageal-reflux-disease-
english?msclkid=53594989d05011ecbeee8af078f73cac



Figure 1.

Diagnosis of GERD. EGD, esophagogastroduodenoscopy; 
GERD, gastroesophageal reflux disease; LA, Los Angeles; 
PPI, proton pump inhibitor; QOL, quality of life.
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2. U trung thất:

• Triệu chứng, diễn tiến và điều trị tùy thuộc vị trí, loại tế bào u.



2 tháng



3. U tế bào tròn ác tính (Malignant Round Cell Tumors):

• Nhóm u có độ ác tính cao, gồm các tế bào không biệt hóa, tròn nhỏ , 
đơn dạng, tăng tỷ lệ nhân-bào tương

• Bao gồm: Ewing’s sarcoma, Desmoplastic small round cell tumor, 
Wilm’s tumor (nephroblastoma), Non-Hodgkin’s lymphoma,…

• Việc chẩn đoán xác định cần thêm hóa mô miễn dịch

J Cytol. 2009 Jan-Mar; 26(1): 1–10.  doi: 10.4103/0970-9371.54861



Joshi et al, 2019



4. Hạn chế của bài này:

• Thiếu hình ảnh nội soi thực quản

• Thiếu xét nghiệm tumor markers

• Thiếu hóa mô miễn dịch chẩn đoán loại bệnh u tế bào tròn



III. Kết luận:

• Cần loại trừ các triệu chứng báo động trước khi ghi chẩn đoán bệnh
trào ngược dạ dày - thực quản

• Bệnh u trung thất đa dạng, diễn tiến tùy loại

• Theo dõi bệnh nhân sau khi chẩn đoán cho ta thêm bài học



Tài liệu tham khảo:

• https://www.worldgastroenterology.org/guidelines/gastroesophageal
-reflux-disease/gastroesophageal-reflux-disease-
english?msclkid=53594989d05011ecbeee8af078f73cac

• https://journals.lww.com/ajg/Fulltext/2022/01000/ACG_Clinical_Gui
deline_for_the_Diagnosis_and.14.aspx

• J Cytol. 2009 Jan-Mar; 26(1): 1–10.  doi: 10.4103/0970-9371.54861

• Joshi et al. The malignant round cell tumors: histopathological study 
and immunohistochemistry. Int J Cur Res Rev. Vol 11, 2019



Chân thành cảm ơn!


