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UNG THƯ NỘI MẠC TỬ CUNG
QUAN ĐIỂM VỀ NẠO HẠCH 
TRONG PHẪU THUẬT

Lê Thị Thu Hà
Bệnh viện Từ Dũ

MỞ ĐẦU
Ung thư nội mạc tử cung là ung thư phụ khoa 

phổ biến nhất. Phẫu thuật là phương pháp điều trị 
chính yếu. Tỷ lệ điều trị khỏi và sống còn rất cao 
sau phẫu thuật. Một trong những yếu tố tiên lượng 
quan trọng nhất đối với ung thư nội mạc tử cung là 
sự hiện diện của tế bào ung thư ngoài tử cung, đặc 
biệt là di căn hạch bạch huyết vùng chậu và cạnh 
động mạc chủ. Cách tiếp cận để đánh giá hạch bạch 
huyết còn gây tranh cãi, đặc biệt là ở những phụ nữ 
được cho là có bệnh giai đoạn sớm.

Tỷ lệ mắc và các yếu tố nguy cơ
đối với di căn hạch
Tỷ lệ lây lan hạch thay đổi theo giai đoạn khối u 

và cấp độ. Nguy cơ là từ 3 - 5% ở những bệnh nhân 
có khối u xâm lấn bề mặt và biệt hóa tốt, nhưng 
nguy cơ tăng đến 20% ở bệnh xâm lấn sâu và biệt 
hóa kém.

Ngoài ra, sự hiện diện của bất kỳ yếu tố nào sau 
đây cho thấy nguy cơ cao của di căn hạch, ngay cả 
trong biểu hiện rõ ràng giai đoạn I của bệnh; do đó, 
sự hiện diện của bất kỳ đặc điểm nào trong số này 
cho thấy lợi ích của việc nạo hạch bạch huyết:

 – Tế bào sáng, tế bào thanh dịch, hoặc mô học cấp 
độ cao.

 – Xâm lấn cơ tử cung lớn hơn 50%.
 – Khối u lớn (đường kính > 2 cm hoặc chiếm đầy 

khoang nội mạc tử cung)
Điều trị phẫu thuật cơ bản
Cắt bỏ tử cung hoàn toàn ngoài cân + hai phần 

phụ + nạo hạch chậu và hạch cạnh động mạch chủ 
bụng là phương thức phân giai đoạn chuẩn của ung 
thư nội mạc tử cung, ngoại trừ những bệnh nhân có 
chỉ định điều trị bảo tồn vì những lý do đặc biệt như 
nhu cầu mang thai. Các phương pháp phẫu thuật 
mở, phẫu thuật nội soi bụng lấy qua đường âm đạo 
hoặc nội soi với sự hỗ trợ robot đều có thể thực hiện. 

Khảo sát hạch bạch huyết
Nạo hạch chậu được thực hiện khi cần những 

thông tin tiên lượng quan trọng có thể làm thay đổi 
quyết định điều trị. Nhóm hạch chậu bao gồm hạch 
chậu ngoài, chậu trong, hạch bịt, chậu chung.

Nạo hạch cạnh động mạch chủ bụng từ vùng 
dưới thận, dưới mạc treo được thực hiện chọn lọc 
trong những trường hợp tổn thương xâm lấn sâu, 
cấp độ mô học cao, carcinoma thanh dịch, tế bào 
sáng hay carcinosarcoma.

Sinh thiết hạch lính gác ở bệnh nhân có chọn lọc.

NHỮNG TRANH CÃI VỀ ĐÁNH GIÁ 
HẠCH BẠCH HUYẾT
Quan điểm không nạo hạch
Phần lớn bệnh nhân ung thư nội mạc tử cung 

có nguy cơ thấp di căn hạch ở thời điểm phát hiện 
bệnh, quyết định điều trị có thể dựa vào kết quả giải 
phẫu bệnh lý sau cùng. Do đó, nếu việc nạo hạch 
được thực hiện, hầu hết bệnh nhân có hạch âm tính 
và cho thấy không có ích lợi gì.

Nghiên cứu PORTEC (The postoperative 
radiation therapy in endometrial cancer) trên bệnh 
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nhân giai đoạn IC, grade  1, giai đoạn IB – C, grade 
2, hay giai đoạn IB grade 3 (phân loại theo FIGO 
cũ) được thực hiện cắt tử cung mà không nạo hạch 
và so sánh với nhóm xạ trị vùng chậu sau mổ. Kết 
quả cho thấy tỷ lệ sống còn 5 năm ở nhóm quan sát 
sau mổ là 85% và nhóm có xạ trị vùng chậu sau mổ 
là 81%.

Nghiên cứu ung thư nội mạc tử cung giai đoạn 
I của SEER (Suveillance epidemiology and end 
results) thuộc Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ từ 
năm 1988 đến năm 1993 cho thấy tỷ lệ sống còn 
5 năm ở những bệnh nhân không nạo hạch là 98% 
so với 96% ở những bệnh nhân có nạo hạch. Vì vậy 
không có ích lợi khi nạo hạch. 

Nghiên cứu ngẫu nhiên ASTEC (A Study in the 
treatment of endometrial cancer) được thực hiện 
ở những bệnh nhân ung thư nội mạc tử cung được 
điều trị bằng phẫu thuật cắt tử cung có hay không có 
nạo hạch chậu. Sau phẫu thuật, bệnh nhân giai đoạn 
I - IIA được chọn lựa ngẫu nhiên quan sát hay xạ trị 
vùng chậu nếu có grade 3, mô học tế bào sáng hay 
thanh dịch, xâm nhập hơn ½ lớp cơ hay xâm nhập 
tuyến kênh cổ tử cung (giai đoạn IIA). Kết quả cho 
thấy nạo hạch thường quy không có ích lợi.

Tuy nhiên, nếu không nạo hạch, phẫu thuật viên 
thường dựa trên yếu tố tử cung để ước lượng khả 
năng di căn hạch và tái phát vùng chậu để quyết 
định xạ trị sau mổ, điều này có thể dẫn đến sự gia 
tăng áp dụng xạ trị sau mổ và điều trị quá mức. Mặt 
khác, bỏ qua việc nạo hạch cũng dẫn đến tiên lượng 
xấu hơn. 

Nghiên cứu tiền cứu PORTEC: 99 bệnh nhân 
giai đoạn IC grade 3 ung thư nội mạc tử cung không 
nạo hạch, được xạ trị vùng chậu sau mổ. Tỷ lệ sống 
còn 5 năm là 58% và 12% có tái phát âm đạo hay 
vùng chậu mặc dù có điều trị xạ trị toàn bộ vùng 
chậu, kết quả này kém hơn so với những bệnh nhân 
ung thư nội mạc tử cung giai đoạn IIIC có nạo hạch 
và xạ trị sau mổ.

Quan điểm nạo hạch thường quy
Do sự không chính xác của đánh giá giai đoạn 

trước phẫu thuật và trong lúc phẫu thuật để ước 
đoán nguy cơ di căn hạch. Khi nạo hạch thường quy 
sẽ biết được có di căn hạch hay không và có kế hoạch 
điều trị cụ thể.

Nạo hạch ít có tai biến, biến chứng khi thực 
hiện phẫu thuật đánh giá giai đoạn (tỷ lệ biến chứng 
chính từ 2 - 6%). 

Nạo hạch thường quy là cách tốt nhất để quyết 
định cho một số bệnh nhân cần điều trị hỗ trợ. 

Có nguy cơ di căn hạch thấp 1 cách có ý nghĩa ở 
bệnh nhân ở giai đoạn và cấp độ thấp:

 – Giai đoạn IA grade 1: tỷ lệ di căn hạch cạnh động 
mạch chủ bụng là 1%, tỷ lệ di căn hạch chậu là 2%.

 – Giai đoạn IA grade 2 và IB grade 1: lần lượt là 
2% và 4%. 

 – Giai đoạn IB grade 2: lần lượt là 2% và 6%.
Tuy nhiên, một nghiên cứu ngẫu nhiên trên bệnh 

nhân ung thư nội mạc tử cung giai đoạn I được cắt 
tử cung, buồng trứng có hay không có nạo hạch cho 
thấy nạo hạch chậu hệ thống không cải thiện sống 
còn toàn bộ và sống còn không bệnh ở bệnh nhân 
ung thư nội mạc tử cung giai đoạn sớm. 34 trong số 
264 bệnh nhân (12,9%) ở nhóm có nạo hạch và 33 
trong số 250 bệnh nhân (13,2%) ở nhóm chứng bị 
tái phát. Thời gian tái phát trung bình ở nhóm có 
nạo hạch là 14 tháng và ở nhóm chứng là 13 tháng. 

Tỷ lệ sống còn toàn bộ 5 năm ở nhóm có nạo 
hạch là 86% và ở nhóm không nạo hạch là 90%. 
Đánh giá giai đoạn phẫu thuật được cải thiện với 
nạo hạch có hệ thống. 13,3% bệnh nhân ở nhóm có 
nạo hạch bị di căn hạch so với 3,2% ở nhóm chứng. 

Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng mặc dù nạo 
hạch thường quy không làm cải thiện thời gian sống 
còn có ý nghĩa nhưng khi bệnh đã di căn đến hạch 
thì cho thấy có tiên lượng xấu. Do đó, nạo hạch vẫn 
còn có tầm quan trọng trong đánh giá tiên lượng 
bệnh nhân và cân nhắc điều trị hỗ trợ.

Quan điểm nạo hạch có chọn lọc  
Thực hiện trong những trường hợp nguy cơ cao: 

 – Xâm lấn cơ tử cung sâu > 1/2 lớp cơ (dựa trên 
bằng chứng tỷ lệ di căn hạch nhóm xâm lấn > 1/2 
lớp cơ là 20% so với nhóm xâm lấn < 1/2 lớp cơ là 
5%).

 – Kích thước bướu > 2 cm (dựa vào bằng chứng tỷ 
lệ di căn hạch ở nhóm có bướu < 2 cm là 4%, bướu > 
2 cm là 15% và bướu chiếm toàn bộ tử cung là 35%).

 – Grade 3 (dựa vào bằng chứng tỷ lệ di căn hạch 
ở nhóm bệnh nhân grade 1 hay 2, bướu nhỏ dưới 
2 cm, và xâm lấn < 1/2 lớp cơ là thấp hơn 5%; xâm 
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lấn < 1/2 lớp cơ tử cung, grade 3 là 15%; xâm lấn      
> 1/2 lớp cơ tử cung, grade 3 là 40%.

 – Carcinom tế bào sáng, nhú thanh dịch hoặc 
carcinosarcoma. 

 – Bướu có liên quan đến cổ tử cung, tỷ lệ di căn 
hạch là 15%.

 – Bướu lan đến phần phụ: tỷ lệ di căn hạch chậu 
là 32% và hạch cạnh động mạch chủ bụng là 20%.

Quan điểm nạo hạch mở rộng 
Yếu tố bệnh lý lâm sàng tương quan mạnh nhất 

đối với di căn hạch cạnh động mạch chủ là di căn 
hạch chậu. 

Nạo hạch cạnh động mạch chủ được tán thành 
ở tất cả bệnh nhân có nguy cơ cao hay bệnh nhân 
có hai hay nhiều hơn hạch chậu dương tính. Đây là 
phẫu thuật lớn, thường được thực hiện ở bệnh nhân 
lớn tuổi, béo phì và có bệnh lý đi kèm. 

Phẫu thuật nạo hạch cạnh động mạch chủ mở 
rộng làm gia tăng thời gian phẫu thuật, mất máu, 
tăng biến chứng sau mổ, đặc biệt là phù bạch huyết 
ở chân (khoảng 20%)

Khuyến cáo: nạo hạch chậu có chọn lọc và tránh 
nạo hạch cạnh động mạch chủ bụng thường quy.

Sinh thiết hay cắt bỏ hạch
Sinh thiết là thu nhận những mẫu đại diện, cắt 

bỏ hạch là loại bỏ toàn bộ hạch trong vùng giải phẫu 
đặc biệt. Khi sinh thiết hạch bạch huyết, dữ liệu cho 
thấy những bệnh nhân trải qua nhiều lần lấy mẫu tại 
chỗ có tỷ lệ sống tốt hơn so với những người có số 
lần sinh thiết giới hạn, hoặc không sinh thiết. Dựa 
trên báo cáo này, sẽ là hợp lý để kết luận rằng thông 
tin tiên lượng chính xác hơn có thể thu được khi các 
hạch được tách ra từ một số chuỗi hạch liên quan 
đến tử cung.

Việc cắt bỏ hoàn toàn các hạch bạch huyết ở tất 
cả các bệnh nhân được khuyến cáo bởi các chuyên 
gia khác vì họ tin rằng việc sinh thiết có thể bỏ lỡ 
các hạch dương tính và do đó không xác định được 
bệnh nhân, những người có thể hưởng lợi từ liệu 
pháp bổ trợ.

Khuyến cáo nạo hạch chậu hoàn toàn và nạo 
hạch cạnh động mạch chủ mở rộng hơn là sinh thiết 
hạch chọn lọc. Do tầm quan trọng của sự tham gia 
của hạch bạch huyết đối với các quyết định phân 
giai đoạn và điều trị, việc đánh giá hạch bạch huyết 

được thực hiện tốt nhất bởi các bác sĩ phẫu thuật 
có kinh nghiệm, chẳng hạn như bác sĩ chuyên khoa 
ung thư phụ khoa

Sinh thiết hạch lính gác 
Nạo hạch chậu theo tiêu chuẩn là phẫu thuật đơn 

giản nhưng có nhiều biến chứng tiềm tàng như phù 
bạch huyết, có thể gây khó chịu cho người bệnh.

Nạo hạch chậu tiêu chuẩn cũng có thể bỏ sót 
những hạch được xem là lạc chỗ.

Với một số lượng lớn hạch gởi giải phẫu bệnh, 
các nhà giải phẫu bệnh không thể thực hiện cắt 
hàng loạt và hóa mô miễn dịch cho tất cả các hạch 
nên cũng bỏ sót những hạch di căn.

Kỹ thuật được thực hiện qua phẫu thuật nội soi, 
sử dụng blue dye kết hợp nhận dạng đồng vị phóng 
xạ và đánh dấu có kết hợp xạ hình bạch huyết và 
SPETC – CT.

Có thể thực hiện trong ung thư cổ tử cung giai 
đoạn sớm, ung thư nội mạc tử cung nguy cơ thấp và 
trung bình.

Tuy nhiên, có nhiều vấn đề được đưa ra khi áp 
dụng sinh thiết hạch lính gác:

 – Dẫn lưu bạch huyết tử cung phức tạp hơn ở âm 
hộ và cổ tử cung. 

 – Không dễ dàng nhận biết được hay thấy được 
tổn thương trong ung thư nội mạc tử cung như ung 
thư âm hộ, cổ tử cung, làm cho khó khăn khi tiêm. 

 – Có sự thay đổi vị trí hạch lính gác từ chu cung 
đến hạch cạnh động mạch chủ bụng ở đối bên. 

Do đó, việc sinh thiết hạch lính gác trong ung 
thư nội mạc tử cung là ít thực tế.

TÓM LẠI
Tình trạng của cả hạch bạch huyết vùng chậu 

và cạnh động mạch chủ nên được đánh giá nội tại 
trong tất cả các bệnh nhân. Do tầm quan trọng của 
việc xác định di căn hạch đến các quyết định phân 
giai đoạn và điều trị, việc đánh giá này nên được 
thực hiện bởi các bác sĩ phẫu thuật có kinh nghiệm, 
chẳng hạn như bác sĩ chuyên khoa ung thư phụ 
khoa. Nạo hạch bạch huyết cung cấp đánh giá toàn 
diện và chính xác nhất cho bệnh nhân ung thư nội 
mạc tử cung giai đoạn I. 

Không nhất thiết phải nạo hạch bạch huyết ở 
những người không có một trong những đặc điểm 
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nguy cơ di căn hạch cao như: tế bào sáng, bướu 
thanh dịch, mô học cấp độ cao, bướu xâm lấn > 1/2 
lớp cơ tử cung, bướu lớn > 2 cm, chiếm đầy lòng tử 
cung. Tuy nhiên, những phụ nữ bị ung thư nội mạc 
tử cung mà những người không trải qua ít nhất lấy 
mẫu các hạch bạch huyết vùng chậu và cạnh động 
mạch chủ tại thời điểm phẫu thuật sẽ không được 
phân giai đoạn phẫu thuật đầy đủ.

Đối với phụ nữ bị ung thư nội mạc tử cung đang 
tiến hành đánh giá hạch bạch huyết, nên nạo hạch 
chậu hoàn toàn và nạo hạch cạnh động mạch chủ 
mở rộng hơn là sinh thiết hạch chọn lọc.

Đối với phụ nữ bị ung thư nội mạc tử cung giai 

đoạn II, chúng tôi đề nghị thực hiện phẫu thuật cắt 
bỏ tử cung đơn giản ngoài cân với phẫu thuật nạo 
hạch thay vì cắt bỏ tử cung tận gốc, ngoại trừ khi 
bướu liên quan đến cổ tử cung. 
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GIẢI THƯỞNGGiải thưởng THÀNH TỰU
Giải nhất:

30 triệu
và kỉ niệm chương cho từng tác giả

Giải nhì:
20 triệu

và 1 kỉ niệm chương cho nhóm
Giải ba:
10 triệu

và 1 kỉ niệm chương cho nhóm

Giải TRIỂN VỌNG
Giải TRIỂN VỌNG

được trao cho ba đề tài
Mỗi giải nhận được 7 triệu

và 1 kỉ niệm chương cho nhóm

Giải thưởng THÀNH TỰU là giải 
thưởng khoa học thường niên do HOSREM 

tổ chức, với sự đồng thuận của văn phòng VAGO phía 
Nam. Mục đích của Giải thưởng THÀNH TỰU là nhằm công 

nhận và tôn vinh các thành tựu khoa học cũng như những đóng góp 
xuất sắc nhất của các nhà khoa học và bác sĩ lâm sàng trong lĩnh vực chăm 

sóc sức khỏe sinh sản ở Việt Nam.

Qua bảy năm tổ chức, Giải thưởng THÀNH TỰU đã từng bước định hình một 
giải thưởng khoa học uy tín trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản. Số đề 
tài tham gia giải thưởng ngày càng tăng về số lượng và chất lượng, cho thấy uy 
tín ngày càng tăng của giải thưởng cũng như sự phát triển nhanh chóng của 

hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực này tại Việt Nam.

Từ năm 2012, Ban tổ chức cũng đã quyết định trao tặng giải thưởng phụ “Triển 
vọng” để khuyến khích những đề tài nghiên cứu của tác giả trẻ hoặc các 
nghiên cứu có giá trị của các trung tâm, bệnh viện ở tỉnh, địa phương còn thiếu 

thốn điều kiện nhưng vẫn nỗ lực cho nghiên cứu khoa học.

Hội đồng xét duyệt của giải thưởng là những giáo sư, bác sĩ uy tín trong lĩnh 
vực chăm sóc sức khỏe sinh sản từ các trung tâm, bệnh viện, đại học cả nước.




