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Ca lâm sàng 1: 
 Bn nữ 35 tuổi, mang thai tháng thứ 6 

 Đến Medic khám ngày 08/12/2021 

 Lý do đến khám: nổi hạch ở nách (T) 

 Bệnh sử: bệnh nhân thấy nổi nốt cứng ở vú (T) đồng thời sờ thấy hạch trong nách cùng bên. 
Trước khi mang thai, bệnh nhân khám sức khỏe định kz, có ghi nhận vị trí sờ cộm vú có mảng 
thay đổi sợi bọc, theo dõi và không làm xét nghiệm gì thêm. 

  











Ca lâm sàng 2: 
 Bệnh nhân nữ 28 tuổi, mang thai 14 tuần 

 Đến khám ngày 23/06/2020 

 Lý do đến khám: sờ thấy cộm trong vú (P). 

 Tiền căn: không ghi nhận tiền căn gia đình. 











Bàn luận: 
 Ung thư vú trong thai kz (Pregnancy-associated breast cancer (PABC)) được xác định là ung thư 
vú  được chẩn đoán trong lúc mang thai hay trong 12 tháng đầu cho con bú. 

 Những thay đổi tuyến vú lúc mang thai và cho con bú có thể gây chậm trễ trong chẩn đoán. 

 Các nghiên cứu cho thấy khối u phát hiện ở phụ nữ mang thai thường to hơn, tiến triển đến giai 
đoạn xa hơn và tăng tỉ lệ âm tính với thụ thể nội tiết. 

 Nhũ ảnh được ghi nhận không nhiều ảnh hưởng đến thai nhi tuy nhiên tỉ lệ âm tính giả cao do 
mô vú tăng sinh trong thai kz và giai đoạn tiết sữa. 

 Siêu âm có ý nghĩa cao trong việc phát hiện khối u trên bệnh nhân PABC. 

 CT scan gần như chống chỉ định trên thai phụ. 

 MRI có giá trị cao trong chẩn đoán và xác định giai đoạn bệnh. 
 





 Phẫu thuật là phương pháp điều trị hiệu quả trong ung thư vú nhưng thường bị trì hoãn do thai 
kz. 

 Xạ trị bị chống chỉ định vì gây nhiều ảnh hưởng đến thai nhi. 

 Hóa trị không được sử dụng trong tam cá nguyệt đầu của thai kz. 

 Nhìn chung, ung thư vú xảy ra trên thai kz có tiên lượng xấu hơn các ung thư vú ở phụ nữ không 
mang thai. 
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Kết luận: 
-Ung thư vú đang trở thành một trong những ung thư thường gặp ở phụ nữ mang thai. 

-Siêu âm có thể thực hiện suốt trong thai kz và khi cho con bú để phát hiện các khối u. 

-Không nên trì hoãn FNAc đối với các khối u sờ thấy được trên phụ nữ mang thai. 

-Tầm soát kỹ và can thiệp sớm trên các khối u ở người phụ nữ chuẩn bị mang thai, đặc biệt người 
có yếu tố nguy cơ cao. 

 




