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Tổng Quan :

1. Báo cáo vài trường hợp Core-biopsy .

2. Chẩn đoán xác định sự gieo rắc tế bào ung
thư do Core-biopsy gây ra ?

3. Trả lời : có ( rất hiếm ).

4. Có khắc phục được không ? ( khắc phục
rất tốt ) .

5. Kết luận .

6. Tài liệu tham khảo .



Nội Dung : 

Dụng Cụ :



Kỹ Thuật :



Trường hợp 1 :





kết luận : u dạng biểu
mô quanh mạch máu ( 
perivascular epitheliod
cell tumor )



Trường hợp 2 :







Kết quả : PCR lao và Cấy Dịch



Kết Qủa : GPB



Chẩn đoán xác định sự 
gieo rắc tế bào ung thư

do Core-biopsy :

- Nằm cách xa khối u chính .

- Không có mô tuyến vú xung
quanh .

- Có một tổn thương ngay dưới vị 
trí trên đường kim Core-biopsy .

- Giải phẫu bệnh phù hợp khối u 
chính .



Trả lời : có nhưng rất hiếm



Ví Dụ :

Tế bào không điển hình có nhân tròn, nhân phình to và tế bào 
chất tăng bạch cầu ái toan tạo thành các tổ vững chắc với sự sắp 
xếp theo hàng rào và hình thành ống tuyến.



Có khắc phục được
không ? 

Để đạt được điều đó cần :

- Vị trí chọc kim nằm trong phạm vi cắt bỏ .

- Chọc kim ít lần càng tốt , kim nên rửa sạch
hoặc thay thế . Nên sử dụng kim dẫn đường là 
tốt nhất .

- Đường kim nên được loại bỏ trong phẫu thuật

- Xạ trị sau phẫu thuật được xem xét nếu không
thể cắt bỏ đường kim .



Vùng chọc kim



Kết Luận

- Sinh thiết bằng kim lõi đã trở thành một kỹ 
thuật không thể thiếu để chẩn đoán các tổn
thương cơ quan khác nhau ,đặc biệt là tổn
thương nằm sâu và được thực hiện thường
xuyên .

- Sinh thiết kim lõi cho mẫu lớn dễ đọc và có 
thể nhuộm hóa mô miễn dịch .

- Sinh thiết kim lõi ít xâm nhập – độ tin cậy
cao – an toàn và gieo rắc tế bào rất hiếm .



Tài liệu tham khảo

- Gía trị sinh thiết lõi bằng kim trong chẩn đoán
bướu mô mềm . 

- Nghiêng cứu ứng dụng kĩ thuật sinh thiết lõi
qua thành ngực dưới hướng dẫn siêu âm .

- Local recurrence of breast cancer caused by 
core needle biopsy .



Cám ơn sự chú ý lắng nghe của 
quí vị !


