
CASE REPORT: NHÂN MỘT 
TRƯỜNG HỢP SARCÔM PHẦN 

MỀM

BS PHẠM LÊ DIỄM CHI

PHÒNG CT – TT Y KHOA MEDIC 



• BN: ĐOÀN T. D.          giới tính: nữ sinh năm: 1986

• Địa chỉ: Q9, TP HCM.

• Nghề nghiệp: giáo viên.

• Ngày khám: 04/06/2020

• Lý do khám: sưng vùng mạn sườn trái.   



Bệnh sử

• Cách NV hơn 1 năm, đau âm ỉ vùng mạn sườn trái, khám Hoà Hảo, 
chẩn đoán: viêm dạ dày => cấp toa.

• Sau đó, bệnh nhân vẫn còn đau vùng mạn sườn trái, khám Chợ Rẫy, 
bv Đại Học Y Dược, bv Bình Dân, chẩn đoán: Viêm dạ dày => cấp toa.

• Bệnh nhân uống thuốc, vẫn đau nhẹ vùng hạ sườn trái.

• (bn không còn giữa giấy tờ khám) 



14/08/2019
(BV BD)

Chẩn đoán:

Viêm dạ dày tá tràng HP + kháng thuốc



28/08/2019
(BV BD)

Chẩn đoán:

Viêm dạ dày tá tràng



25/09/2019
(BV BD)



25/09/2019
(BV BD)

Chẩn đoán:

Viêm dạ dày tá tràng



30/09/2019
(BV ĐK Thủ Đức)



30/09/2019
(BV ĐK Thủ Đức)





09/20/2019
(BV BD)

Chẩn đoán:

Viêm dạ dày tá tràng



11/12/2019
(Medic Hoà Hảo)



• 02/2020, bệnh nhân đau vùng mạn sườn trái nhiều hơn, đau lan theo
vùng xương sườn trái => khám BV Bình Dân.



28/02/2020
(BV BD)

Chẩn đoán:

Viêm dạ dày tá tràng
Đau thần kinh liên sườn
Đau cột sống



13/03/2020
(BV BD)

Chẩn đoán:

Viêm dạ dày tá tràng
Đau thần kinh liên sườn
Đau cột sống



30/03/2020
(BV BD)

Chẩn đoán:

Viêm dạ dày tá tràng
GERD



13/04/2020
(BV BD)



13/04/2020
(BV BD)

Chẩn đoán:

Viêm dạ dày tá tràng



• Bệnh nhân uống thuốc theo toa bệnh viện Bình Dân, đau tăng dần, tự
sờ thấy có khối vùng mạn sườn trái tăng dần kích thước => 
20/04/2020 khám + SA tại BV Q9.



20/04/2020
(BV Q9)



27/04/2020
(BV BD)

Chẩn đoán:

Viêm dạ dày tá tràng
IBS



• 04/05/2020, bệnh nhân đau vùng mạn sườn trái lan dọc theo xương
sườn nhiều hơn, vẫn sờ khối vùng mạn sườn trái.

• => khám BV Bình Dân.



04/05/2020
(BV BD)



04/05/2020
(BV BD)

Chẩn đoán:

Viêm dạ dày tá tràng



13/05/2020
(BV ĐHYD)

MRI CS ngực: 
Vẹo phải nhẹ + thoái hoá cột sống ngực.
Không thấy thoát vị đĩa đệm cột sống ngực.



18/05/2020
(BV PNT)



18/05/2020
(BV PNT)



18/05/2020
(BV PNT)



18/05/2020
(BV PNT)



20/05/2020
(BV PNT)



20/05/2020
(BV PNT)



20/05/2020
(BV PNT)



21/05/2020
(BV PNT)



25/05/2020
(BV PNT)



• 04/06/2020: bệnh nhân đi khám tại Medic Hoà Hảo.











• => chuyển PK Ung Bướu





Phim CT scan (BV Phạm Ngọc Thạch)





BÀN LUẬN



TỔNG QUAN SARCÔM PHẦN MỀM

• Sarcoma là u nguồn gốc từ trung mô (cơ, mỡ, mạch máu….)
• Chiếm khoảng 1% ung thư ở người.
• 40% bệnh nhân được chẩn đoán cuối cùng sẽ dẫn đến tử vong (US).
• Là nhóm rất đa dạng và phong phú, nhiều subtype mô học.



Pathology



PROGNOSIS FACTORS

• Patient – related: age, gender

• Tumor – related (focus for the pathologist): stage, histology, grade

• Treatment – related: margin









• (DeVita V.T., Lawrence T.S., Rosenberg S.A.   (eds.) - Cancer_ principles and practice of oncology-Wolters Kluwer (2019))







• https://www.researchgate.net/publication/323136256_The_AJCC_8th_Edition_Staging_System_for_Soft_Tissue_Sarcoma_of_the_Extremit
ies_or_Trunk_A_Cohort_Study_of_the_SEER_Database



• GĐ IV:     Tx N0-1   M1

• OS 5y:    10.1%
• OS 10y:  5.4%



- Resect all metastatic 
disease complete               

median survival: 33 months

- Nonoperative therapy              

median survial: 11 months.



09/2020



KẾT LUẬN

• Ai cũng có thể thiếu sót: lâm sàng, siêu âm, CT scan…

• Lợi thế lớn nhất: tương tác với bệnh nhân (BS lâm sàng, BS siêu âm)

• Mục tiêu: chẩn đoán bệnh.



TÀI LIỆU THAM KHẢO

• DeVita V.T., Lawrence T.S., Rosenberg S.A.   (eds.) - Cancer_ principles 
and practice of oncology-Wolters Kluwer (2019)

• https://journals.lww.com/amjclinicaloncology/Abstract/2003/08000/
Prognostic_Factors_in_Localized_Soft_Tissue.22.aspx

• https://www.researchgate.net/publication/323136256_The_AJCC_8t
h_Edition_Staging_System_for_Soft_Tissue_Sarcoma_of_the_Extremi
ties_or_Trunk_A_Cohort_Study_of_the_SEER_Database

• https://www.boneandjointburden.org/2014-
report/viiiab24/mortality-and-survival-rates

• …



CÁM ƠN ĐÃ LẮNG NGHE


