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Chuyên đề “Tổng quan về ung thư trẻ em” là chuyên
đề đầu tiên trong chương trình Huấn luyện Điều
dưỡng Ung thư Nhi khoa. Các chuyên đề này được
thực hiện bởi Hội đồng Điều dưỡng SEAPHO*. 
Chúng tôi trân trọng cảm ơn sự cộng tác từ các điều
dưỡng và bác sĩ sau:



MỤC TIÊU

 Hiểu được các nguyên lý cơ bản và nguyên nhân của ung thư

 So sánh sự khác nhau giữa ung thư trẻ em và ung thư người lớn

 Mô tả các phương pháp chẩn đoán ung thư trẻ em

 Thảo luận về các bệnh ung thư thường gặp ở nhũ nhi, trẻ nhỏ và trẻ lớn

 Liệt kê các phương thức điều trị bệnh lý ác tính ở trẻ em



UNG THƯ LÀ GÌ?

 Ung thư là hiện tượng các tế bào bất

thường phát triển một các không kiểm soát.

 Tế bào ung thư phân chia và phát triển

không theo quy luật và xâm lấn, thoát ra

khỏi các tế bào khỏe mạnh.

 Tế bào ung thư xuất hiện ở bất cứ bộ phận

nào trên cơ thể, và đôi khi xâm lấn đến các

vùng khác. Hiện tượng này gọi là di căn.

Fundamentals of Cancer (NCI, 2015)



UNG THƯ LÀ GÌ?

Tế bào khỏe mạnh
 Thực hiện các chức năng đặc biệt

khắp cơ thể
 Phát triển và phân chia khi cơ thể

cần thiết
 Chết theo chương trình khi tế bào già

hoặc bị phá hủy và thay thế bằng tế
bào khỏe mạnh mới.

Tế bào ung thư
 Không có khả năng thực hiện chức năng

chuyên biệt của các cơ quan.
 Không phát triển hay phân chia theo

chương trình.
 Không chết theo chương trình ngay cả

khi tế bào già hoặc bị tổn thương. Tế bào
mới sản sinh ngay khi không cần thiết.



NGUYÊN NHÂN GÂY UNG THƯ Ở TRẺ EM

 Ung thư xuất hiện khi DNA của tế
bào bình thường bị tổn thương
không hồi phục.

 Tổn thương phá hủy các gene tạo u
và/hoặc gene đè nén u ảnh hưởng
đến việc tế bào phát triển, phân chia
và chết.

 Một số trẻ có rối loạn di truyền làm
tăng nguy cơ xuất hiện ung thư.

 Một số hiếm trường hợp ung thư trẻ
em liên quan đến yếu tố tiếp xúc
môi trường như:
 Tia xạ

 Virus

 Thuốc trừ sâu

 Hóa chất

Quỹ Vanessa Isabel tặng quà cho trẻ ung thư 
(Wilfredor, 2013)



TẦN SUẤT CỦA UNG THƯ TRẺ EM?

 Ung thư trẻ em chiếm khoảng 0.5%-
4.6% ung thư toàn thế giới.

 Toàn thế giới có khoảng 225.000 trẻ
chẩn đoán ung thư mỗi năm.

 Hơn 80% trẻ em ung thư sống ở
các quốc gia thu nhập thấp và trung
bình.

Phân bố ung thư trẻ em theo vùng trên toàn thế giới (World Bank Databank, 
2012)



Câu hỏi
Các câu sau đúng hay sai

 Ung thư xảy ra khi tế bào phát triển và phân chia không kiểm soát.

 Tế bào khỏe mạnh không chết, còn tế bào ung thư chết rất nhanh.

 Tế bào ung thư vẫn có thể có chức năng giống như tế bào bình thường.

 Gene tạo u và gene đè nén u giúp kiểm soát tế bào phát triển, phân chia,
chết đi và có thể bị ảnh hưởng khi DNA bị tổn thương.



Trả lời
Các câu sau đúng hay sai

 Ung thư xảy ra khi tế bào phát triển và phân chia không kiểm soát.

 Tế bào khỏe mạnh không chết, còn tế bào ung thư chết rất nhanh.

 Tế bào ung thư vẫn có thể có chức năng giống như tế bào bình thường.

 Gene tạo u và gene đè nén u giúp kiểm soát tế bào phát triển, phân chia,
chết đi và có thể bị ảnh hưởng khi DNA bị tổn thương.

ĐÚNG

SAI

SAI

ĐÚNG



SỰ KHÁC NHAU GIỮA UNG THƯ NGƯỜI LỚN VÀ TRẺ EM

Ung thư trẻ em

 Tỉ lệ sống còn và đáp ứng nhìn chung
tốt hơn.

 Trẻ em có khả năng chịu đựng các
phương pháp điều trị tốt hơn

 Những thay đổi về di truyền gây nên
ung thư thường do đột biến xảy ra trong
những năm đầu đời, vì tế bào lúc này
phân chia rất nhanh.

Adult Cancers

 Tỉ lệ sống còn và kết quả điều trị nói 
chung xấu hơn. 

 Người lớn gặp khó khăn khi điều trị và 
có nhiều bệnh lý nền khác. 

 Biến đổi về di truyền thường xảy ra do 
lối sống (hút thuốc lá, uống rượu), yếu 
tố môi trường và tuổi tác.



PHÂN LOẠI UNG THƯ TRẺ EM

Ung thư trẻ em không phải là 

một bệnh lý, mà là một nhóm 

các bệnh lý, có thể được chia 

thành bệnh lý huyết học ác tính 

và bướu đặc.

Khối u thường được đặt tên 

dựa vào loại mô tạo nên 

hoặc bộ phận cơ thể nơi khối 

u phát triển.



CÁC LOẠI UNG THƯ TRẺ EM THƯỜNG GẶP

Bệnh huyết học ác tính

 Bệnh bạch cầu (máu/tủy xương)
 Lymphoma (hạch lympho)

Bướu đặc
 U hệ thần kinh trung ương (não/tủy sống)
 U nguyên bào thần kinh (hệ thần kinh

giao cảm
 Sarcoma cơ (cơ)
 Bướu Wilm’s (thận)
 Sarcoma Ewing/ Sarcoma xương (xương)
 U nguyên bào võng mạc (mắt)

Phết máu của bệnh bạch cầu cấp (Grellier, 2013).



UNG THƯ TRẺ EM ĐƯỢC CHẨN ĐOÁN NHƯ THẾ NÀO?

 Thăm khám lâm sàng
 Tủy đồ và sinh thiết tủy
 Đánh giá hình thái tế bào trong tủy xương

 Chọc dò thắt lưng
 Đánh giá tế bào trong dịch não tủy

 Chẩn đoán hình ảnh
 Xquang, CT, MRI

 Xét nghiệm máu/dịch
 Tổng phân tích tế bào máu, bilan sinh hóa máu, chức năng gan-thận

Tủy đồ và sinh thiết tủy (NCBI, 2015)



CA LÂM SÀNG

 Bé gái 4 tuổi đến phòng cấp
cứu với mẹ. Bé xanh xao, bầm
da và có chấm xuất huyết trên
tay và chân, sốt nhẹ. Mẹ bé
khai rằng bé thấy mệt và đau
chân từ 3 tuần nay. Bác sĩ Le
chỉ định tổng phân tích tế bào
máu, kết quả cho thấy nhiều tế
bào non trong máu ngoại biên.

 Chẩn đoán phù hợp với bệnh
nhân là gì?

 Bác sĩ Le nghĩ bệnh nhân bị
bệnh bạch cầu. Tiếp theo bác
sĩ Le cần làm xét nghiệm gì
thêm để chẩn đoán bệnh?



Câu hỏi
Điền các từ phía dưới vào chỗ trống

• Ung thư trẻ em được phân chia thành _________________ và  ______________.

• Sarcoma Ewing và sarcoma xương đều là những bệnh ung thư ảnh hưởng đến 
____________.

• Bệnh bạch cầu là bệnh huyết học ác tính ảnh hưởng đến _________ và __________.

• _________ và ________ có thể được dung để chẩn đoán ung thư

TỪ KHÓA
bệnh huyết học ác tính

bướu đặc

xương

máu

tủy xương

tủy đồ

xét nghiệm máu



Trả lời
Điền các từ phía dưới vào chỗ trống

• Ung thư trẻ em được phân chia thành bệnh huyết học ác tính và bướu đặc.

• Sarcoma Ewing và sarcoma xương đều là những bệnh ung thư ảnh hưởng đến xương.

• Bệnh bạch cầu là bệnh huyết học ác tính ảnh hưởng đến máu và tủy xương.

• Xét nghiệm máu và tủy đồ có thể được dùng để chẩn đoán ung thư.

TỪ KHÓA
bệnh huyết học ác tính

bướu đặc

xương

máu

tủy xương

tủy đồ

xét nghiệm máu



BỆNH HUYẾT HỌC ÁC TÍNH: BỆNH BẠCH CẦU

 Bệnh bạch cầu là bệnh ung
thư máu và các cơ quan tạo
máu, bao gồm tủy xương, hạch
bạch huyết và lách.

 Là kết quả của sự tăng trưởng
bất thường của các tế bào máu
chưa trưởng thành (tế bào non
dòng lympho hoặc dòng tủy).

What is leukemia? (West Cancer Center & Research Institute, 2020)



Dạng
Thời gian 

xuất hiện

Dòng tế bào 

bị ảnh hưởng

Tần suất xảy ra 

(%)

Bạch cầu cấp dòng

Lympho ( ALL)
Cấp tính

Phân loại tế bào B

hoặc T dựa trên tế bào

ảnh hưởng

chiếm 75-80% bệnh

bạch cầu

Bạch cầu cấp dòng tuỷ Cấp tính Dòng tuỷ 15-20%

Bệnh bạch cầu lympho

mãn tính (CLL)
Mạn tính Lympho rất hiếm gặp ở trẻ em

Bệnh bạch cầu tuỷ mãn

tính (CML)
Mạn tính Tuỷ <5%

PHÂN LOẠI BỆNH BẠCH CẦU



BỆNH HUYẾT HỌC ÁC TÍNH: LYMPHOMA

 Lymphoma - Ung thư hạch là một nhóm
các khối u bắt đầu trong các tế bào hệ
thống miễn dịch (tế bào lympho)

 tT bào lympho bất thường tập hợp trong
một hoặc nhiều hạch bạch huyết hoặc mô
bạch huyết gây ra một khối u

 Hai dạng chính

 Hodgkin lymphoma

 Non-Hodgkin lymphoma
Childhood Hodgkin lymphoma. (ACCO, 2020)



Câu hỏi
Nối từ đúng với bệnh (bệnh bạch cầu hoặc lymphoma)

 Hai dạng là Hodgkin và Non-Hodgkin

 Nguyên nhân là do sự tăng trưởng bất thường của các tế bào chưa
trưởng thành dòng lympho hoặc dòng tủy

 Có thể gây ra khối u trong các hạch bạch huyết hoặc các mô bạch
huyết



Trả lời
Nối từ đúng với bệnh (bệnh bạch cầu hoặc lymphoma)

 Hai dạng là Hodgkin và Non-Hodgkin
 Lymphoma

 Nguyên nhân là do sự tăng trưởng bất thường của các tế bào chưa
trưởng thành dòng lympho hoặc dòng tủy

 Leukemia

 Có thể gây ra khối u trong các hạch bạch huyết hoặc các mô bạch
huyết

 Lymphoma



U ĐẶC: U HỆ THẦN KINH TRUNG ƯƠNG

 Khối u thần kinh trung ương (CNS) xảy

ra trong não hoặc tủy sống

 Có thể lành hoặc ác

 CNS được đặt tên dựa vào

 Vị trí

 Loại tế bào

Brain tumors in children. (CureSearch. 2020)



U ĐẶC: U NGUYÊN BÀO THẦN KINH

 Neuroblastoma U nguyên bào thần kinh bắt

đầu trong các tế bào mào thần kinh tạo nên

hệ thống thần kinh giao cảm

 Thường bắt nguồn từ tuyến thượng thận,

nhưng cũng có thể xảy ra ở cổ, ngực, bụng

hoặc xương chậu

 Phân loại dự trên Tiêu chẩn phân loại U

nguyên bào thần kinh quốc tế. Neuroblastoma. (ASCO, 2020).



U ĐẶC: SARCOMA CƠ VÂN

 Rhabdomyosarcoma từ các tế bào nguyên
thủy biến thành mô cơ vân

 Khối u nguyên phát có thể ở hầu hết mọi nơi
trong cơ thể

 Hai dạng tế bào
 Alveolar

 Embryonal

Rhabdomyosarcoma. (ASCO, 2020)



U ĐẶC:  BƯỚU WILMS

 Cũng được gọi là “u nguyên bào thận”
 Nguyên phát từ thận
 Có thể có ở cả hai thận (giai đoan V)

 U thường lớn, phát triển nhanh
 Hai loại mô học:

 Mô học thuận lợi

 Bất sản

Wilms’ tumor. (Mayo Clinic, 2020)



U ĐẶC: SARCOMA EWINGS VÀ SARCOMA XƯƠNG

U xuất phát từ tế bào mô liên kết

 Phát sinh từ tủy xương dài hoặc mô

mềm xung quanh

 Thường khởi phát ở độ tuổi thanh

thiếu niên

 Các vị trí thường gặp

 Xương chậu, xương đùi, xương chi trên,

cột sống, xương sườn, xương đòn

Sarcoma xương

 U ác tính nguyên phát từ xương

 Phát sinh từ các tế bào tiền thân hình

thành mô sợi, sụn, xương

 Thường gặp ở đầu xa xương dài

Osteosarcoma. (Biermann, 2014)



U ĐẶC: U NGUYÊN BÀO VÕNG MẠC

 U nguyên bào võng mạc là một khối u của

võng mạc

 Nguyên nhân là sự phân chia bất thường

của các tế bào võng mạc dẫn đến một khối

trong nội nhãn

 Có thể một bên hoặc hai bên

 Dấu hiệu bao gồm mắt trắng: phản xạ

đồng tử mắt trắng hoặc phản xạ mắt mèo,

như hình bên phải

Retinoblastoma. (NHS, 2018)



 U nguyên bào thần kinh là một loại khối u có nguồn gốc từ não

 Ewing sarcoma and osteosarcoma thường ảnh hưởng đến xương dài

 U nguyên bào võng bạc có thể 1 bên hoặc 2 bên

 Mội khối u từ hệ thần kinh trung ương đều là ác tính

 Sarcoma cơ vân có thể phát triển từ bất cứ nơi nào trên cơ thể

Câu hỏi
Các câu sau đúng hay sai



 U nguyên bào thần kinh là một loại khối u có nguồn gốc từ não

 Ewing sarcoma and osteosarcoma thường ảnh hưởng đến xương dài

 U nguyên bào võng bạc có thể 1 bên hoặc 2 bên

 Mội khối u từ hệ thần kinh trung ương đều là ác tính

 Sarcoma cơ vân có thể phát triển từ bất cứ nơi nào trên cơ thể

Trả lời
Các câu sau đúng hay sai

SAI

ĐÚNG

ĐÚNG

SAI

ĐÚNG



CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ UNG THƯ Ở TRẺ EM

 Hóa trị
 Xạ trị
 Sinh học trị liệu
 Phẫu thuật
 Cấy ghép tế bào gốc

(Sackley, 2016)



HÓA TRỊ

 Các thuốc với cơ chế giết những tế bào
phân bào nhanh chóng

 Có thể ngăn chặn phân chia tế bào
hoặc giết chết tế bào trực tiếp

 Có thể sử dụng bằng đường tiêm bắp,
tiêm dưới da, truyền tĩnh mạch, uống
hoặc tiêm kênh tủy

 Hóa trị có thể điều trị đơn độc hoặc kết
hợp đa trị liệu (xạ trị, phẫu thuật, ghép
tế bào gốc)



XẠ TRỊ

 Sử dụng chùm tia phóng xạ để chiếu tới khối u và tiêu diệt 

trực tiếp các tế bào ung thư, bằng cách gây ra thương tổn

không thể khắc phục đối với DNA của các tế bào ung thư

 Không phải loại ung thư nào cũng nhạy với xạ trị

 Có thể sử dụng đơn độc hoặc kết hợp với các phương

pháp khác

 Có thể được sử dụng trong các tình huống khẩn cấp để thu 

nhỏ khối u trước khi điều trị khác hoặc chăm sóc giảm nhẹ

(Brain Tumour Research, 2017)



SINH HỌC TRỊ LIỆU 

 Còn được gọi là miễn dịch trị liệu
 Có nhiều cơ chế khác nhau, nhưng các liệu pháp

sinh học tổng thể hoạt động bằng cách ức chế hoặc
kích thích hệ thống miễn dịch cơ thể

 Một số liệu pháp sinh học trúng đích nhắm đến các
kháng thể đặc hiệu trên màng tế bào (ví dụ: kháng
thể đơn dòng)

 Đôi khi, liệu pháp sinh học được sử dụng để làm
giảm tác dụng phụ của các phương pháp điều trị
ung thư khác (ví dụ: yếu tố kích thích bạch cầu hạt)

 Liệu pháp sinh học có thể được dùng bằng đường
uống, tiêm dưới da hoặc tiêm tĩnh mạch (APHON, 2019)



PHẪU THUẬT

 Phẫu thuật mổ lấy khối u. Phẫu thuật
có thể là một phần của quá trình trị liệu
cũng bao gồm các phương thức khác
như hóa trị hoặc xạ trị

 Phân loại phẫu thuật:
 Sinh thiết(xác định bản chất khối u)
 Cắt bỏ (toàn phần hoặc một phần)
 Cứu vãn (hỗ trợ, điều trị giảm nhẹ)

(Stix, 2016)



GHÉP TẾ BÀO GỐC

 Còn được gọi là ghép tủy xương

 Bao gồm tiêu diệt các tế bào bị hư hỏng, bị

phá hủy hoặc làm hỏng bằng hóa trị liệu liều

cao và/hoặc chiếu xạ toàn bộ cơ thể và sau

đó thay thế chúng bằng các tế bào khỏe mạnh

 Các tế bào có thể là từ người hiến tặng (dị

ghép) hoặc từ bệnh nhân (ghép tự thân)

Bone marrow biopsy. (CureSearch, 2020)



BÀI TẬP
Nối các phương pháp điều trị phù hợp với nội dung

 Phẫu thuật

 Hóa trị

 Sịnh học trị liệu

 Cấy ghép tế bào gốc

 Xạ trị

 Có thể là dị ghép hoặc ghép tự thân

 Có thể được sử dụng để sinh thiết, cắt bỏ hoặc cho
các cứu vãn

 Có thể được sử dụng trong trường hợp cấp cứu hoặc
chăm sóc giảm nhẹ

 Thuốc hoạt động bằng cách tiêu diệt các tế bào phân
chia nhanh chóng

 Tác động đến hệ thống miễn dịch cơ thể để chống
ung thư



Tác động đến hệ thống miễn dịch cơ thể để chống ung thư

 Phẫu thuật

 Hóa trị

 Sinh học trị liệu

 Cấy ghép tế bào gốc

 Xạ trị

Có thể được sử dụng để sinh thiết, cắt bỏ hoặc cho các cứu vãn

Thuốc hoạt động bằng cách tiêu diệt các tế bào phân chia nhanh chóng

Tác động đến hệ thống miễn dịch cơ thể để chống ung thư

Có thể là dị ghép hoặc ghép tự thân

Có thể được sử dụng trong trường hợp cấp cứu hoặc chăm sóc giảm nhẹ

BÀI TẬP
Nối các phương pháp điều trị phù hợp với nội dung



NHỮNG ĐIỀU CẦN GHI NHỚ VỀ UNG THƯ Ở TRẺ EM

 Ung thư xảy ra khi có sự phát triển không kiểm soát của
các tế bào bất thường

 Nguyên nhân gây ung thư ở trẻ em bao gồm các yếu tố di
truyền và môi trường

 Ung thư ở trẻ em và người lớn khác nhau về đáp ứng, kết
quả điều trị và nguyên nhân

 Có nhiều công cụ và phương pháp điều trị được sử dụng
để chẩn đoán, điều trị và chữa bệnh ung thư ở trẻ em
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