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Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM trực thuộc Đại học Y Dược TPHCM, 
được xây dựng trên mô hình tiên tiến của sự kết hợp Trường – Viện trong 
điều trị, đào tạo và nghiên cứu y học, là nơi hội tụ hơn 700 thầy thuốc gồm 
các Giáo sư,  Tiến sĩ, Thạc sĩ, Bác sĩ là giảng viên Đại học Y Dược TPHCM.

BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM

NGND GS TS BS 
Nguyễn Đình Hối
Giám đốc đầu tiên

PGS TS BS 
Nguyễn Hoàng Bắc

Giám đốc

PGS TS BS 
Trương Quang Bình

Phó Giám đốc

TS BS
Phạm Văn Tấn
Phó Giám đốc

ThS
Thái Hoài Nam
Phó Giám đốc

R

BAN GIÁM ĐỐC

HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH TIÊN TIẾN CỦA SỰ KẾT HỢP TRƯỜNG - VIỆN.
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM LUÔN ĐƯỢC SỰ THAM VẤN THƯỜNG XUYÊN VỀ

CHUYÊN MÔN CỦA CÁC THẦY, CÔ CÓ NHIỀU NĂM KINH NGHIỆM THUỘC NHIỀU LĨNH VỰC NHƯ:

PGS BS Nguyễn Mậu Anh
Chuyên khoa Ngoại Tiêu hóa

GS TS BS Nguyễn Sào Trung
Chuyên khoa Giải phẫu bệnh 

PGS TS BS Lê Chí Dũng
Chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình

PGS TS BS Nguyễn Thị Bay
Chuyên khoa Y học cổ truyền

GS TS BS Đặng Vạn Phước
Chuyên khoa Tim mạch

GS TS BS Nguyễn Thanh Bảo
Chuyên khoa Vi sinh

GS TS BS Trần Ngọc Sinh
Chuyên khoa Tiết niệu

GS TS BS Trần Thiện Trung
Chuyên khoa Ngoại Tổng quát

PGS TS BS Phạm Thọ Tuấn Anh
Chuyên khoa Ngoại Lồng ngực - Mạch máu

PGS TS BS Võ Tấn Sơn
Chuyên khoa Ngoại Thần kinh

SLOGAN

Thấu hiểu nỗi đau - 
Niềm tin của bạn

TẦM NHÌN

Trở thành bệnh
viện đại học dẫn 
đầu Việt Nam và 
đạt chuẩn quốc tế.

SỨ MỆNH

Mang đến giải pháp 
chăm sóc sức khỏe
tối ưu bằng sự tích hợp 
giữa điều trị, nghiên 
cứu và đào tạo.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tiên phong - Thấu hiểu 
- Chuẩn mực - An toàn
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KIẾN THỨC Y KHOA

PHẢN VỆ LÀ GÌ? SỐC PHẢN VỆ LÀ GÌ?
Phản vệ là gì?
Phản vệ là một phản ứng dị ứng toàn thân rất gay 
go ác liệt, diễn tiến nhanh và có thể gây tử vong 
nếu không được xử trí kịp thời. Nó có thể xảy ra 
trong vòng mấy giây hoặc mấy phút sau khi bạn 
bị phơi nhiễm với một yếu tố nào đó mà bạn dị 
ứng, ví dụ như đậu phụng hay bị ong đốt. Cũng có 
trường hợp có một thời kỳ tương đối yên lặng 1 - 8 
giờ trước khi xảy ra phản ứng thứ phát, đây là một 
đáp ứng 2 giai đoạn và có thể kéo dài một số ngày.
Nguyên nhân thường gặp nhất là do thức ăn và 
thuốc. Ngoài ra, độc tố côn trùng, phấn hoa, mủ 
nhựa… là những nguồn khởi xướng khác có thể. 
Điều quan trọng cần nhớ là phản ứng phản vệ chỉ 
có thể xảy ra khi nạn nhân trước đó đã từng bị phơi 
nhiễm với yếu tố tấn công.

PHẢN VỆ &
SỐC PHẢN VỆ  BS CKI Tăng Tuấn Phong
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Phản vệ nói chung hiếm gặp, và 
đa số sẽ khỏi. Điều quan trọng là 
phải nói cho bác sĩ biết trước đây 
bạn bị dị ứng với thuốc gì, kể cả 
thuốc chăm sóc răng. Nên được 
thực hiện các thông tin về dị ứng 
thuốc của bạn trên vòng đeo tay, 
hay treo ở cổ hoặc một thẻ thông 
báo luôn để trong ví.
Nếu bạn có một phản vệ trước 
đây, bạn dễ có nguy cơ bị lại. 
Nguy cơ của bạn sẽ cao hơn khi 
trong gia đình có người bị phản 
vệ hay hen suyễn.

Sốc phản vệ là gì?
Sốc phản vệ là một diễn tiến 
nặng nhất của phản vệ. Người 
bệnh rơi vào tình trạng sốc làm 
cho cơ thể bị thiếu ôxy và các 
chất dinh dưỡng. Da, môi, móng 
tay tím; các mạch máu dãn làm 
thoát dịch vào các mô xung 
quanh gây phù mặt, cổ; huyết áp 
giảm vì mạch máu dãn.
Sốc phản vệ là hình thái phản 
vệ nặng nhất phải được điều trị 
ngay lập tức. 
Sốc không xảy ra trong đa số 
các trường hợp phản vệ, do đó 
phải nhận ra được tất cả các triệu 
chứng có thể có của phản vệ để 
cho việc khởi đầu điều trị không 
bị chậm trễ. 

CẬP NHẬT CƠ CHẾ BỆNH 
SINH CỦA PHẢN VỆ
Hiện tượng phản vệ lần đầu tiên 
được mô tả trong y văn hiện đại. 
Vào năm 1902, từ các nghiên 
cứu trên chó được gây miễn dịch 
bằng cách tiêm những liều nhỏ 

độc tố của con sứa. Phản ứng này 
được các tác giả đặt tên là “hiện 
tượng phản vệ” (“anaphylaxis” – 
một từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là 
a- (chống lại) và phylaxis (miễn 
dịch hay sự bảo vệ). 

Sinh lý bệnh của Phản ứng 
Phản vệ
Trước đây, người ta chia phản vệ 
ra làm hai loại: ‘phản ứng phản 
vệ’ và ‘phản ứng giống phản vệ’. 
Hai loại phản ứng này được gọi 
chung là hiện tượng phản vệ hay 
phản ứng phản vệ,  vì có triệu 
chứng lâm sàng giống nhau. 

Phản ứng phản vệ. Sau khi 
tiếp xúc với dị ứng nguyên, cơ 
thể thông qua các chuỗi phản 
ứng tạo ra Globulin miễn dịch E 
(IgE) gắn lên bề mặt của dưỡng 
bào và bạch cầu ái kiềm, kích 
thích các tế bào này phóng thích 
các hóa chất trung gian đi vào 
máu. Từ đó về sau, khi tiếp xúc 
lần khác thì dị ứng nguyên sẽ 
gắn kết với dưỡng bào và các 
bạch cầu ái kiềm thông qua IgE. 

Phản ứng giống phản vệ. Dị 
ứng nguyên tác dụng trực tiếp lên 
dưỡng bào và bạch cầu ái kiềm 
làm phóng thích các hóa chất 
trung gian đi vào máu, không 
thông qua IgE. 
Các hóa chất trung gian  được 
phóng thích chủ yếu gồm: 
histamine, prostaglandin, leukotrien 
và yếu tố kích hoạt tiểu cầu (platelet 
activating factor). Các hóa chất 
này gây ra các hậu quả chính trên 
lâm sàng: (1) Tăng tính thấm thành 
mạch; (2) Tăng tiết của niêm mạc 
ruột, niêm mạc phế quản; (3) Co 
thắt tiểu phế quản, đường tiêu hóa, 
giãn cơ trơn mạch máu. 
Các triệu chứng của các phản 
ứng phản vệ nói chung phản ánh 
hoạt động của các hóa chất trung 
gian của dưỡng bào và các bạch 
cầu ái kiềm tác động lên các mô 
sốc, bao gồm các mạch máu, các 

tuyến niêm mạc, cơ trơn, và các 
tận cùng thần kinh. Phản vệ bắt 
đầu bằng một phản ứng quá mẫn 
tức thì sau vài ba phút phơi nhiễm 
với dị ứng nguyên. Sau phản ứng 
khởi đầu, có thể có một thì phản 
ứng muộn kéo dài trong mấy 
tiếng. 
Các hóa chất trung gian của 
dưỡng bào và bạch cầu ái kiềm 
được phóng thích dưới tác động 
của một trong hai cơ chế miễn 
dịch: (1) qua trung gian globulin 
miễn dịch E và (2) không qua 
trung gian globulin miễn dịch 
E. Cơ chế chịu trách nhiệm cho 
đa số các trường hợp phản vệ 
ở người có liên quan đến IgE, 
thường gặp nhất là các phản ứng 
miễn dịch với thức ăn, thuốc men, 
và côn trùng đốt.
Các cơ chế thay thế có thể có 
nhưng vẫn chưa được biết một 
cách đầy đủ. Các phơi nhiễm 
môi trường và các yếu tố phức 
hợp về di truyền có thể có vai trò 
quan trọng. Nói cách khác, phản 
ứng phản vệ cũng có thể phát 
sinh thông qua các cơ chế không 
phải miễn dịch do một số các yếu 
tố có thể gây ra quá trình mất các 
hạt nhỏ của dưỡng bào và các 
bạch cầu ái kiềm.
Về thuật ngữ. Thuật ngữ ‘phản 
ứng phản vệ’ kinh điển được 
dành cho các sự kiện phụ thuộc 
vào IgE, và thuật ngữ ‘phản ứng 
giống phản vệ’ được dùng để 
chỉ các sự kiện độc lập (không 
có liên quan) với IgE, mặc dù hai 
phản ứng này thường không thể 
phân biệt được trên lâm sàng. Tổ 
chức Dị ứng Quốc tế (World Al-
lergy Organization – WAO) đã 
đề nghị loại bỏ các danh pháp 
nói trên, và phân chia phản vệ 
ra làm phản vệ cơ chế miễn dịch 
và phản vệ cơ chế không miễn 
dịch.

NGUYÊN NHÂN                         
Bao gồm các loại thuốc, thức ăn, 
côn trùng đốt và vô căn. Được 
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Hình 2
Các thành phần giải phẫu đi ngang qua

góc giữa ĐMMTTT và ĐMCB

chia làm 2 nhóm theo cơ chế 
bệnh sinh: 
• Về phản vệ cơ chế miễn dịch 
(hay gặp nhất), gồm có: các thức 
ăn nhất là đậu phụng, cá, tôm 
cua sò biển; côn trùng cánh màng 
đốt; các kháng sinh (beta-lactams, 
ethambutol, sulfonamide); thuốc tê 
(xylocaine, tetracaine); nhựa mủ 
latex; các hoóc-môn (insuline, pro-
gesterone); các kháng huyết thanh 
(huyết thanh kháng uốn ván, huyết 
thanh kháng nọc rắn). 
• Về phản vệ cơ chế không 
miễn dịch, gồm có: các protein 
huyết tương, vancomycin, quino-
lone, các chất tương phản dùng 
trong chụp XQ, các thuốc kháng 
viêm không-steroid (indometha-
cine, mefenamic acid), các dung 
dịch keo (Dextran, hydroxyethyl 
starch), thuốc dãn cơ, thuốc giảm 
đau trung ương (codein và các 
dẫn chất morphine).

TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG 
Các triệu chứng thường xuất hiện 
từ vài phút đến vài giờ sau khi tiếp 
xúc với dị ứng nguyên. Thời gian 
từ khi tiếp xúc với dị ứng nguyên 
đến khi có triệu chứng đầu tiên 
càng ngắn thì bệnh càng có nguy 
cơ diễn tiến nặng.
Việc khai thác bệnh sử rất quan 
trọng cho việc chẩn đoán phản 
vệ, do đó cần khai thác bệnh sử 
thật tỉ mỉ. Các thông tin cần ghi 
nhận: 
(1) Thời điểm xuất hiện triệu 
chứng đầu tiên sau khi tiếp xúc dị 
ứng nguyên
(2) Tất cả các chất nghi ngờ là 
tác nhân (thuốc, thức ăn)
(3) Bị côn trùng đốt
(4) Cơ địa dị ứng. 
Có 5 nhóm triệu chứng cần chú 
ý, trong đó các triệu chứng ngoài 
da là hay gặp nhất (khoảng > 
90% các trường hợp): 
(1) Triệu chứng ngoài da: nổi mề 
đay, phù mạch máu, đỏ bừng 
mặt, ngứa.      
(2) Hô hấp: khó thở, khò khè, 

phù thanh quản, chảy nước mũi.    
(3) Tuần hoàn: ngất, tụt huyết áp.
(4) Tiêu hóa: đau bụng, tiêu chảy.
(5) Các triệu chứng khác: nhức 
đầu, giật.

CHẨN ĐOÁN
Chẩn đoán xác định. Viện dị 
ứng và bệnh truyền nhiễm Hoa 
Kỳ (NIAID) đề ra các tiêu chuẩn 
chẩn đoán phản vệ như sau: 
• Tiêu chuẩn 1. Bệnh lý cấp 
tính có triệu chứng da-niêm với 
ít nhất một trong hai loại triệu 
chứng hô hấp và tuần hoàn. 
• Tiêu chuẩn 2. Có ít nhất 2 
trong số 4 loại triệu chứng dưới 
đây, sau khi tiếp xúc với một chất 
có thể là dị ứng nguyên: da-niêm, 
hô hấp, tuần hoàn và tiêu hóa.
• Tiêu chuẩn 3. Tụt huyết áp 
đột ngột sau khi tiếp xúc với một 
chất chắc chắn là dị ứng nguyên.
Phân độ. Phản vệ nặng khi có 
triệu chứng suy hô hấp hoặc tụt 
huyết áp.

Chẩn đoán phân biệt. 
• Phản vệ suy hô hấp cần phân 
biệt với: 
+ Co thắt phế quản trong hen 
phế quản 
+ Tràn khí màng phổi 
+ Thuyên tắc phổi. 
• Phản vệ tụt huyết áp cần phân 
biệt với: 
+ Sốc dây X 
+ Các loại sốc khác: sốc tim, sốc 
mất máu, sốc nhiễm khuẩn 
+ Hạ đường-huyết 

Xét nghiệm
• Các xét nghiệm thông thường 
đối với một bệnh nhân sốc, suy 
hô hấp: chức năng gan-thận, ion 
đồ, khí máu động mạch… 
• Nhóm xét nghiệm chuyên biệt 
xác định phản vệ: có thể thử 
histamine-huyết tương, methyl-hista-
min trong nước tiểu, tryptase-huyết 
thanh (có thể tăng cao cho đến 3 
giờ sau phản ứng phản vệ). 
• Có thể làm thử nghiệm da hay 
các xét nghiệm máu giúp xác 
định yếu tố khởi phát trường hợp 
phản vệ của bạn.
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XỬ TRÍ
Làm gì trong cơn khẩn cấp
• Ngừng ngay đường tiếp xúc với 
dị ứng nguyên. Đặt bệnh nhân 
nằm tại chỗ, đầu thấp, chân cao. 
Tư thế nằm nghiêng nếu có nôn 
(nằm nghiêng trái nếu là phụ nữ 
có thai).
• Phản vệ cơ chế miễn dịch và 
không miễn dịch được xử trí 
giống nhau, trong đó adrenaline 
và ôxy là các biện pháp quan 
trọng nhất và sớm nhất để làm 
giảm đáp ứng miễn dịch của cơ 
thể. Adrenaline được chỉ định 
cho người có dấu hiệu của phản 
vệ hay đe dọa phản vệ, hoặc cả 
khi không có triệu chứng chuẩn 
mực cho chẩn đoán phản vệ.
Phản vệ nhẹ: 
+ Tiêm bắp hoặc tiêm dưới da 
0,3-0,5ml adrenaline 1/1.000. 
+ Lặp lại mỗi 5 phút nếu các triệu 
chứng vẫn còn.
Phản vệ nặng: 
+ Tiêm tĩnh mạch 3-5ml adrenaline 
1/10.000. 
+ Lặp lại mỗi 3-5 phút nếu còn tụt 
huyết áp. 
+ Tụt huyết áp kéo dài thì truyền 
tĩnh mạch liều khởi đầu 1-4 micro-
gram/ phút, tối đa là 10 micro-
gram/phút. 
• Thuốc vận mạch (Dopamine, 
Noradrenaline, Vasopressin) nếu 
vẫn còn tụt huyết áp.
• Dùng các thuốc kháng histamin 
và cortisone để giảm viêm đường 
thở, cải thiện hô hấp, đề phòng 
sốc phản vệ tái phát. 
• Dùng beta-agonist (ví dụ albuterol) 
nếu vẫn còn co thắt phế quản sau 
tiêm adrenaline.
• Thuốc kháng histamine 
(Promethazine, Pipophen) chỉ có 
tác dụng giảm triệu chứng da-niêm.

Ghi chú:
Liều tiêm bắp thông thường của 
adrenaline cho mọi lứa tuổi: 0,01 
mg/kg (liều tối đa 0,5 mg).
Dùng bơm tiêm tự động: chỉ cho 
các liều 0,15 mg và 0,3 mg.

DỰ PHÒNG 
Đối với người bệnh
• Cách phòng phản vệ tốt nhất là 
tránh xa các yếu tố gây phản vệ.
• Luôn mang theo mình thông tin 
cho biết bạn bị dị ứng với thuốc 
nào hay chất nào khác (đeo vào 
cổ hay cổ tay, hay để trong ví).
• Bạn phải luôn luôn có một túi 
đồ cấp cứu với các thuốc cần 
thiết. Khi bạn có một bơm tiêm tự 
động adrenaline, phải luôn kiểm 
tra hạn sử dụng và thay thế trước 
khi hết hạn.
• Khi bạn bị phản vệ mà không 
có sẵn bơm tiêm tự động, hãy 
đến ngay cơ sở y tế gần nhất để 
được tiêm adrenaline và ổn định 
sinh hiệu trước khi chuyển đến cơ 
sở chuyên khoa điều trị tiếp tục.
• Cẩn thận báo cho các bác sĩ 
của bạn biết về các phản ứng 
thuốc mà bạn có.
• Khi đang tiêm một thuốc nào đó, 
nếu bạn cảm thấy bất thường như 
bồn chồn, hốt hoảng, tê lưỡi, ngứa 
da… hãy nói ngay với bác sĩ để 
ngừng tiêm và kịp thời xử trí phản vệ.

• Khi ăn đồ ăn lạ, nên thử một 
lượng nhỏ và theo dõi phản ứng 
của cơ thể. Chờ sau 24 giờ mới 
nên ăn lại nếu không thấy hiện 
tượng gì bất thường 
• Nếu bạn có dị ứng với côn 
trùng đốt, phải cẩn thận khi gần 
chúng. Mặc quần dài và áo dài 
tay, không đi chân trần lên cỏ, 
tránh các màu sáng, không dùng 
nước hoa, không mở soda bên 
ngoài nhà. Bình tĩnh khi gần loại 
côn trùng đó.
• Nếu bạn dị ứng với thức ăn, 
đọc cẩn thận nhãn. Quá trình 
chế biến có thể thay đổi, bạn cần 
kiểm tra định kỳ nhãn hiệu các 
thứ mà bạn thường ăn. Khi bạn đi 
ăn ở tiệm, tìm hiểu cách chế biến 
và các thành phần có trong món 
ăn. Một tí thức ăn mà bạn dị ứng 
có thể gây ra phản ứng nghiêm 
trọng.

Đối với thầy thuốc
• Cho thuốc đúng chỉ định, cân 
nhắc sử dụng thuốc trên những 
bệnh nhân cơ địa dị ứng. 
• Khi thực hiện thuốc cho bệnh 
nhân, luôn đem theo hộp chống 
sốc. 
• Đối với các thuốc có nguy cơ 
phản vệ cao thì phải thử test trước 
khi dùng, ví dụ như huyết thanh 
kháng uốn ván, Streptomycin…
• Khi nghi ngờ phản vệ, phải 
dùng adrenaline ngay cho bệnh 
nhân. 
• Đối với những trường hợp bất 
khả kháng phải dùng thuốc trên 
cơ địa dị ứng thuốc mà bệnh nhân 
đã thông báo, phải sử dụng ste-
roid trước 30 phút và dùng liều 
thuốc rất nhỏ sau đó tăng dần 
(phương pháp giải mẫn cảm- de-
sensitization). 

Một số thuật ngữ chuyên môn Việt-Anh sử dụng trong bài viết:
Bạch cầu ái kiềm / Basophil; Côn trùng cánh màng đốt / Hymenoptera stings; Dưỡng bào / Mast cell; Phản ứng dị ứng / Allergic 
reaction; Nguồn khởi xướng / Trigger; Phản ứng phản vệ / Anaphylaxis; Phản ứng giống phản vệ / Anaphylactoid reaction; 
Phản vệ cơ chế miễn dịch / Immunologic anaphylaxis; Phản vệ cơ chế không miễn dịch / Nonimmunologic anaphylaxis; Phản 
vệ thông qua globulin miễn dịch E / IgE mediated anaphylaxis; Phản vệ không thông qua globulin miễn dịch E / Non-IgE 
mediated anaphylaxis; Phương pháp giải mẫn cảm / Desensitization; Quá trình mất các hạt nhỏ / Degranulation; Sốc phản 
vệ / Anaphylactic shock.
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ĐẠI CƯƠNG VỀ UNG THƯ PHỔI 
Ung thư phổi nguyên phát là một 
bệnh lý ác tính rất phổ biến với 
xu hướng ngày càng tăng nhanh 
chóng về tỷ lệ mắc. Theo kết quả 
nghiên cứu Globocan: tại Việt 
Nam, mỗi năm có khoảng 22.000 
ca ung thư phổi mới với số ca tử 
vong khoảng 19.500; ung thư phổi 
là nguyên nhân tử vong do ung thư 

đứng đầu ở nam giới và đứng thứ 
hai ở nữ giới; dự báo từ 2020, mỗi 
năm sẽ có trên 34.000 người mắc 
cho cả hai giới. Tuy có những tiến 
bộ trong chẩn đoán và điều trị, ung 
thư phổi vẫn có tiên lượng xấu và 
kỳ vọng sống 5 năm thấp.
Ung thư phổi có 2 loại chính: (1) 
Ung thư phổi tế bào nhỏ (UTPTBN), 
đôi khi được gọi là Ung thư biểu mô 

phế quản dạng tế bào yến mạch, 
chiếm khoảng 10-15% các ung thư 
phổi; và (2) Ung thư phổi không 
phải tế bào nhỏ (UTPKTBN) chiếm 
khoảng 80-85% các ung thư phổi; 
chia làm 3 loại chính: ung thư biểu 
mô tuyến, ung thư biểu mô tế bào 
gai, và ung thư biểu mô tế bào lớn. 
Hai loại chính này của ung thư phổi 
hoàn toàn khác nhau về nguồn 

XÉT NGHIỆM
ĐỘT BIẾN GIEN 
EGFR
BƯỚC TIẾN MỚI TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ PHỔI

ThS Nguyễn Hữu Huy
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gốc, đặc điểm lâm sàng và sinh 
học cùng độ ác tính nên việc điều 
trị không giống nhau. UTPTBN là 
loại rất ác tính, diễn tiến nhanh, di 
căn xa, nhiều và di căn sớm; do 
vậy phương pháp điều trị chủ yếu 
là hóa trị. Xét nghiệm đột biến gien 
EGFR với điều trị trúng đích là một 
bước tiến mới quan trọng trong điều 
trị UTPKTBN. Tuy vậy, ung thư phổi 
nói chung vẫn là bệnh đang có 
nhiều khó khăn trong điều trị.
UTPKTBN lan rộng là một nguyên 
nhân có số tử vong cao hơn so với 
ung thư vú, ung thư đại - trực tràng 
và ung thư tiền liệt tuyến cộng lại.
Hút thuốc là yếu tố nguy cơ đơn lẻ 
quan trọng nhất của ung thư phổi, có 
thể gây ra mọi loại ung thư phổi nhưng 
mạnh hơn cả là ung thư biểu mô tế bào 
gai và ung thư biểu mô tuyến.

CÁC ĐỘT BIẾN EGFR VÀ UNG 
THƯ PHỔI KHÔNG PHẢI TẾ 
BÀO NHỎ
Các đột biến liên quan đến 
sự biểu lộ hay hoạt động của 
EGFR  có thể dẫn đến ung thư. 
Tỷ lệ đột biến gen EGFR (EGFR là 
viết tắt của Epidermal Growth Fac-
tor Receptor – Thụ thể Yếu tố Tăng 
trưởng Nội mô) được phát hiện trên 
bệnh nhân UTPKTBN dao động từ 
10-20% trên bệnh nhân da trắng và 
30-60% trên bệnh nhân thuộc các 
chủng tộc Đông Á. Đặc biệt bệnh 
nhân UTPKTBN người Việt Nam 
có tỷ lệ đột biến gien EGFR hoạt 
hóa chiếm 64,2% (theo một nghiên 
cứu tiên phong). Những đột biến 
này xảy ra tại các exon 18-21 của 
EGFR. Các đột biến EGFR thường là 
dị hợp tử về gien (nghĩa là có cặp 
đôi allele khác nhau của cùng một 
gien). Khoảng 90% các đột biến 
này là  đột biến mất đoạn exon 19 
hoặc đột biến điểm L858R exon 21. 
Các đột biến này làm tăng hoạt 
động kinase của EGFR.
Mỗi gien gồm có các intron và 
các exon. Các exon phiên mã các 
protein, còn các intron thì không. 
Các exon tức là các đoạn của DNA 
sẽ biến đổi thành các RNA thông 
tin trưởng thành, quá trình này được 

gọi là sự sao chép. Và các đoạn 
intron sẽ bị loại bỏ khỏi phân tử 
RNA thông tin – mRNA.
Trong đại đa số các trường hợp, 
các đột biến EGFR không chồng 
chéo với các đột biến sinh u khác 
thấy trong UTPKTBN, chẳng hạn 
như các đột biến KRAS và ALK.
Tyrosin kinase là một enzym có thể 
chuyển đổi một nhóm phosphat 
(PO4) từ ATP sang một protein 
trong tế bào. Nó hoạt động như 
một công-tắc “mở” hoặc “tắt” trong 
nhiều chức năng của tế bào. Nhóm 
phosphat được gắn vào các acid 
amin (tyrosin, serin và threonin) của 
protein. Phosphoryl-hóa các protein 
bởi các kinase (tức là sự gắn nhóm 
phosphat vào một chất hữu cơ để 
tạo ra phosphat hữu cơ) là một cơ 
chế quan trọng của việc truyền tải 
các thông tin trong mỗi một tế bào 
và điều hòa các hoạt động của tế 
bào, ví dụ như sự phân bào.
Các tyrosin kinase có thể bị đột 
biến, kẹt ở tư thế “mở”, làm cho sự 
tăng trưởng mất kiểm soát, đó là một 
bước không thể thiếu của sự diễn 
biến thành ung thư. Một chức năng 
bị lỗi của tyrosin kinase có thể dẫn 
đến UTPKTBN. Do đó, các thuốc 
ức chế tyrosin kinase (imatinib, ge-
fitinib…) nhắm vào thụ thể của yếu 
tố tăng trưởng biểu mô, đưa đến 
những kết quả có triển vọng ở các 
bệnh nhân UTPKTBN. Các thuốc 
nói trên có khả năng gắn vào khe 

hở xúc tác (catalytic cleft) của các 
tyrosin kinase này, làm ức chế hoạt 
động của nó. Việc làm giảm hoạt 
tính của enzym có thể làm cho yếu 
tố gây bệnh trở nên bất lực hoặc 
chỉnh đốn lại hệ thống chức năng 
bị lỗi; bởi vậy, nhiều chất ức chế 
enzym đã được triển khai sử dụng 
cho đông đảo người bệnh.

LIỆU PHÁP NHẮM TRÚNG 
ĐÍCH TRONG ĐIỀU TRỊ UNG 
THƯ PHỔI KHÔNG PHẢI TẾ 
BÀO NHỎ

BAN TIN THANG 9-2017.indd   8 11/17/2017   1:39:40 PM



9www.bvdaihoc.com.vn BVÑHYD 9www.bvdaihoc.com.vn BVÑHYDwww.bvdaihoc.com.vn BVÑHYD

KIẾN THỨC Y KHOA

Với sự phát triển của sinh học phân 
tử, các nhà khoa học đã tìm ra 
nhiều các thuốc mới tác động vào 
các phân tử đặc hiệu cần thiết cho 
quá trình phát sinh và phát triển của 
ung thư phổi. Phương pháp này còn 
được gọi là điều trị đích hay liệu 
pháp nhắm trúng đích. Các thuốc 
điều trị trúng đích nhằm ngăn chặn 
không cho ung thư tăng trưởng và 
lan rộng, bằng cách tác động tập 
trung vào các gien hay các protein 
đặc hiệu. Những gien và protein 
này nằm trong các tế bào ung thư 
hay các tế bào có liên quan đến 
sự tăng trưởng của ung thư, ví dụ 
như các tế bào của mạch máu. 
Điều trị trúng đích thường được sử 
dụng một mình nhưng cũng nhiều 
khi được phối hợp với các phương 
pháp khác điều trị ung thư.
Một trong những liệu pháp nhắm 
trúng đích đã được sử dụng rộng 
rãi trong điều trị UTPKTBN là tác 
động vào khâu đột biến ở Thụ thể 
Yếu tố Tăng trưởng Biểu mô. Ở các 
bệnh nhân UTPKTBN giai đoạn 
tiến xa có đột biến hoạt hóa EGFR, 
việc điều trị với các thuốc ức chế 
protein kinase sẽ giúp làm trì hoãn 
sự tiến triển của bệnh, ngoài ra 
còn tiện lợi, an toàn và chất lượng 

sống được cải thiện tốt hơn so với 
hóa trị (đã được chứng minh qua 
nhiều nghiên cứu pha III (IPASS, 
OPTIMAL, EURTAC…). Trong nhiều 
bệnh ung thư, các con đường tín 
hiệu phụ thuộc EGFR thường được 
kích hoạt liên tục dẫn đến sự phân 
bào bị mất kiểm soát. 
Thử nghiệm đột biến EGFR có thể 
được chỉ định một mình hay cùng 
với một loạt các xét nghiệm trong 
đó bao gồm các thử nghiệm KRAS 
và/hay ALK. 
KRAS (K-ras hay Ki-ras) là một gien 
đột biến do virut gây ung thư, tìm 
thấy đầu tiên là virut Kirsten gây 
bệnh saccôm ở chuột (Kirsten rat sar-
coma virus). Khoảng 15-25% bệnh 
nhân bị ung thư biểu mô tuyến của 
phổi có đột biến KRAS. Đột biến 
KRAS ít gặp trong ung thư biểu mô 
tế bào gai của phổi. Tuy nhiên, hiện 
nay đột biến KRAS chưa có vai trò 
gì trong tiên lượng và dự báo của 
UTPKTBN. Không như trong ung thư 
đại tràng, các đột biến KRAS chưa 
được chứng minh trong UTPKTBN 
về lợi ích của các kháng thể kháng-
EGFR. Hiện cũng chưa có một điều 
trị kháng-KRAS trực tiếp có thể ứng 
dụng vào điều trị.
ALK là viết tắt của anaplastic 
lymphoma kinase, tức là kinase của 
u lymphôm mất biệt hóa; cũng có 
nghĩa là ALK tyrosine kinase receptor.
ALK được khuếch đại, đột biến và 
sắp xếp lại trong một số ung thư, 
bao gồm lymphôm tế bào lớn mất 
biệt hóa, u nguyên bào thần kinh 
và UTPKTBN. Các biến đổi gien 
hay gặp nhất trong rối loạn chức 
năng của ALK là những sắp xếp lại 
của nhiễm sắc thể do sự hợp nhất 
của nhiều gien. 
Trong UTPKTBN, khoảng 3-7% có 
các hợp nhất ALK (ALK fusions). 
Về lâm sàng, sự hiện diện của các 
hợp nhất EML4-ALK kết hợp với đề 
kháng thuốc ức chế tyrosin kinase. 
Trong đa số lớn trường hợp, những 
sắp xếp lại của ALK không chồng 
chéo với các đột biến sinh ung khác 
trong UTPKTBN.
Các thuốc ức chế protein kinase, 
thuộc vào loại chất ức chế enzym, 

thường dùng cho điều trị trúng đích 
trong một số ung thư phổi bao gồm 
gefitinib (Iressa), crizotinib (Xalkori) 
và erlotinib (Tarceva). Các thuốc 
này làm ức chế hoạt động của một 
hay nhiều hơn các protein kinase 
nên có thể được sử dụng để điều 
trị các bệnh do các protein kinase 
hoạt động thái quá gây ra, đặc biệt 
là trong ung thư. 

ĐỘT BIẾN THỨ PHÁT – 
NHỮNG THÁCH THỨC MỚI
Bệnh nhân UTPKTBN giai đoạn 
muộn mang đột biến gen EGFR 
nhạy thuốc có tỷ lệ đáp ứng với các 
thuốc ức chế TyK (ví dụ gefitinib và 
erlotinib) rất cao, trên 60% trường 
hợp, và kéo dài được thời gian tồn 
tại không có tiến triển u trung bình 
trên 9 tháng. Các đáp ứng điều trị 
lúc mới đầu gây ấn tượng sâu sắc, 
nhưng sau khoảng 10-20 tháng 
điều trị thì bệnh tiến triển trở lại ở 
hầu hết các bệnh nhân có đáp ứng 
tốt ban đầu. Y học đã ghi nhận một 
số cơ chế gây nên tình trạng đề 
kháng các thuốc ức chế TyK, trong 
đó đột biến thứ phát T790M và sự 
khuếch đại của MET có thể là hai 
cơ chế đề kháng-mắc phải chính có 
liên quan. 
T790M là một đột biến thứ phát xảy 
ra trên exon 20 gien EGFR, chiếm 
khoảng 50% các trường hợp đề 
kháng thuốc ức chế TyK-mắc phải; 
các thuốc ức chế TyK có thể đảo 
ngược (như Erlotinib hoặc Gefitinib) 
có hiệu quả rất hạn chế trên loại 
đột biến này, còn các thuốc ức chế 
không thể đảo ngược (như Afatinib) 
thì có thể giúp kéo dài hiệu quả ức 
chế của TyK. 
MET (Mesenchymal Epithelial Tran-
sition / Chuyển tiếp Trung mô-Biểu 
mô) là một thụ thể TyK. Khuếch đại 
MET gặp ở khoảng 20% các bệnh 
nhân đề kháng thuốc ức chế TyK-
mắc phải; một số các bệnh nhân 
này cũng đồng thời đi kèm với đột 
biến T790M và còn có thể không 
đáp ứng với các thuốc ức chế TyK 
không thể đảo ngược.
Cần có thêm các nghiên cứu về các 
cơ chế dẫn đến đề kháng các thuốc 
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Các thuật ngữ chuyên môn Việt-Anh sử dụng trong bài viết:
Biểu lộ gien EGFR / EGFR expression; Dị hợp tử / Heterozygous; Đề kháng / Resistance; Đột biến KRAS / KRAS mutation; Exon 
19 mất đoạn / Exon 19 deletion; Exon 21 đột biến điểm L858R / The exon 21 point mutation L858R; Hợp nhất EML4-ALK / 
Echinoderm microtubule-associated protein-like 4 gene with the ALK gene; Khuếch đại gien / Gene amplification; Lymphôm tế 
bào lớn mất biệt hóa / Anaplastic large cell lymphoma; Mẫu mô sinh thiết vùi nến / Formalin-fixed paraffin-embedded; RNA 
thông tin trưởng thành / Mature messenger RNA – mRNA; Thời gian tồn tại không có tiến triển u / Progression-free survival; Thụ 
thể Yếu tố Tăng trưởng Biểu mô / Epidermal Growth Factor Receptor – EGFR; Thuốc ức chế tyrosin kinase (Thuốc ức chế TyK) 
/ Tyrosine kinase Inhibitor (TKI); U nguyên bào thần kinh / Neuroblastoma; Ung thư phổi không phải tế bào nhỏ (UTPKTBN) / 
Non small cell lung cancer (NSCLC); Ung thư phổi tế bào nhỏ (UTPTBN) / Small cell lung cancer (SCLC);  Ung thư biểu mô phế 
quản dạng tế bào yến mạch / Oat cell carcinoma.

ức chế TyK, đây là vấn đề cốt yếu cho sự phát triển các 
điều trị có hiệu quả và là đề tài cho các nghiên cứu lâm 
sàng sau này.

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỤ THỂ TRONG TIẾN HÀNH 
CÁC XÉT NGHIỆM 
Vai trò của xét nghiệm đột biến gien EGFR
Các hiệp hội quốc tế như NCCN (National compre-
hensive cancer Network – Mạng lưới hỗn hợp ung thư 
quốc gia Hoa Kỳ), ASCO (American Society of Clinical 
Oncology – Hiệp hội Ung thư học lâm sàng Hoa Kỳ) 
đều khuyến cáo xét nghiệm gien EGFR nên được làm 
thường quy cho bệnh nhân UTPKTBN tiến triển hoặc di 
căn có kiểu mô học dạng tuyến. Mẫu nghiệm phẩm 
dùng để khảo sát đột biến gen EGFR có thể là mẫu mô 
sinh thiết vùi nến hoặc mẫu huyết tương bệnh nhân. Hai 
dạng đột biến EGFR hoạt hóa nhạy thuốc thường gặp 
nhất đều đáp ứng tốt với các thuốc ức chế TyK (erlotinib 
hoặc gefitinib). Xét nghiệm đột biến gen EGFR hiện nay 
đã được sử dụng rộng rãi tại các phòng xét nghiệm 
sinh học phân tử, với chi phí chấp nhận được đối với 
điều kiện kinh tế bệnh nhân ung thư Việt Nam. Điều trị 
thuốc ức chế TyK mang lại nhiều lợi ích so với hóa trị, 
giúp bệnh nhân kéo dài thời gian tồn tại không có tiến 
triển u từ 1 đến 2 năm.

Các chỉ định xét nghiệm    
Thử nghiệm đột biến EGFR được chỉ định cho người có 
chẩn đoán là UTPKTBN, nhất là carcinom tuyến và được 
coi là thích hợp cho điều trị với các thuốc ức chế TyK.
Nếu thử nghiệm đột biến EGFR được tiến hành cùng 
với những thử nghiệm khác thì thử nghiệm đột biến 
KRAS thường được làm cùng đầu tiên. Nếu cả hai âm 
tính thì thử thêm đột biến ALK. Một điều đáng chú ý là 
thường không có sự chồng chéo trong kết quả của hai 
xét nghiệm đột biến EGFR và KRAS, nghĩa là rất ít có 
khả năng cùng lúc dương tính với cả hai.
Trường hợp các bệnh nhân được điều trị trúng đích xuất 
hiện tình trạng đề kháng với các thuốc ức chế TyK, bác 
sĩ có thể cho làm các xét nghiệm khác để tìm ra các 
cơ chế mới dẫn đến đề kháng để đổi thuốc thích hợp. 

Sử dụng các kết quả xét nghiệm 
Thử nghiệm đột biến EGFR giúp xác định phương án 

điều trị trúng đích khi có chỉ định (có đột biến của gien 
EGFR) cho bệnh nhân UTPKTBN.
Các đột biến kích hoạt EGFR có thể dẫn đến sự tăng 
trưởng mất kiểm soát của các tế bào ung thư. Các thuốc 
ức chế TyK hoạt động của EGFR có khả năng ức chế sự 
tăng trưởng tế bào ung thư và trở thành các thuốc điều 
trị trúng đích được lựa chọn.
Thử nghiệm đột biến EGFR có thể được chỉ định một 
mình hay cùng với một loạt các xét nghiệm khác bao 
gồm các thử nghiệm KRAS và/hay ALK. Mỗi loại thử 
nghiệm này có thể giúp xác định bệnh nhân ung thư 
phổi liệu có đáp ứng hay không với điều trị trúng đích 
và với những thuốc nào là phù hợp nhất.

MỘT SỐ ĐIỂM CẬP NHẬT THÊM 
+ Ngoài UTPKTBN, có sự gia tăng EGFR trong một số 
bệnh ung thư khác. Ví dụ như ung thư đại tràng, bệnh 
u thần kinh đệm của não, các ung thư của đầu-cổ, vú, 
và tụy. Các khối u có lượng protein của EGFR tăng có 
xu hướng tăng trưởng mạnh hơn, có khả năng di căn 
nhiều hơn và đề kháng mạnh hơn với hóa trị chuẩn. 
+ Các thuốc ức chế TyK cũng thường hay được dùng 
trong điều trị ung thư đại tràng di căn và một số ung 
thư đầu và cổ. 
+ Tác dụng của các thuốc ức chế EGFR và mối liên 
quan của chúng với các đột biến EGFR trong các loại 
bệnh ung thư khác nhau hiện chưa được xác minh đầy 
đủ. Vai trò của xét nghiệm cho một số đột biến gien và 
đáp ứng của người bệnh với điều trị trúng đích đang 
tiếp tục được khảo sát. 
+ Đột biến KRAS gặp trong UTPKTBN: Có khoảng 15-
25% các bệnh nhân ung thư phổi biểu mô tuyến kết 
hợp với các đột biến KRAS. Nhưng các đột biến KRAS 
hiếm gặp trong ung thư biểu mô phổi tế bào gai.
+ Hút thuốc là yếu tố nguy cơ đơn lẻ quan trọng nhất 
của ung thư phổi. Nó có thể gây ra tất cả các loại ung 
thư phổi nhưng mạnh nhất là ung thư phổi tế bào nhỏ 
và ung thư biểu mô phổi tế bào gai.
+ Xét nghiệm đột biến gen EGFR hiện nay đã được sử 
dụng rộng rãi tại các phòng xét nghiệm sinh học phân tử, 
với chi phí chấp nhận được trong điều kiện kinh tế bệnh 
nhân ung thư ở nước ta. Điều trị các thuốc ức chế TyK 
mang lại nhiều lợi ích so với hóa trị, giúp bệnh nhân kéo 
dài thời gian tồn tại không có tiến triển u từ 1 đến 2 năm.
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GIỚI THIỆU MỘT TRƯỜNG HỢP BỆNH
Một bệnh nhân nữ, 54 tuổi, trượt đốt sống thắt lưng thứ 5 và đốt sống cùng 1 với cơn đau từ năm 2014. 
Bệnh nhân đã được tư vấn phẫu thuật hàn đốt sống và được phẫu thuật vào năm 2015. Sau phẫu thuật 
bệnh nhân xuất hiện cơn đau dữ dội, phim kiểm tra cho thấy cột sống đã được nắn hoàn hảo, không 
có triệu chứng thần kinh, cơn đau có đặc điểm đau nhiều vào ban đêm và khiến bệnh nhân phải đi lại 
và mất ngủ. Các loại thuốc giảm đau thần kinh đã được sử dụng nhưng đau không bớt. Điều duy nhất 
khiến chúng tôi nghĩ đến hội chứng chân không ngơi nghỉ là bệnh nhân phải đi lại suốt đêm để giảm 
đau. Thuốc đặc trị được cho bệnh nhân uống và thật kỳ diệu, chỉ sau một tuần cơn đau đã giảm hẳn. 
Việc điều trị kéo dài 6 tháng làm lui bệnh và bệnh nhân mất hẳn cơn đau.

HỘI CHỨNG CHÂN 
KHÔNG NGƠI NGHỈ:
MỘT BỆNH LÝ HAY BỊ BỎ SÓT
TS BS Tăng Hà Nam Anh

BAN TIN THANG 9-2017.indd   11 11/17/2017   1:39:43 PM



12 www.bvdaihoc.com.vnBVÑHYD

ĐẠI CƯƠNG
Hội chứng chân không ngơi 
nghỉ (HCCKNN) có thể điều trị 
tại nhà bằng thay đổi nếp sống 
cùng với dùng một số thuốc đặc 
hiệu.
Ngủ theo giờ giấc đều đặn, tập 
tành, duỗi chân, xoa bóp, và 
chườm nóng hay chườm lạnh 
chân có thể giúp giảm nhẹ các 
cảm giác khó chịu. Các vitamin, 
các thuốc bổ sung, các toa thuốc 
điều trị cũng có thể giúp nhiều 
cho hội chứng này.
Người Mỹ mắc hội chứng này 
khoảng 15%. Tại phòng khám 
của chúng tôi, tỷ lệ này chiếm 
1-2%. Khi HCCKNN là triệu 
chứng của một bệnh khác, nó 
thường sẽ hết khi chữa khỏi căn 
bệnh đó. HCCKNN cũng có thể 
là tác dụng phụ của một số thuốc, 
nó sẽ khỏi khi ngưng thuốc.
Nguyên nhân của HCCKNN 
không phải bao giờ cũng rõ 
ràng. Có nhiều phương thuốc 
chữa tại nhà, nhưng khi không 
khỏi thì bác sĩ sẽ có một số cách 
điều trị khác, từ đó tìm ra cách 
phù hợp nhất. 

ĐỊNH NGHĨA
HCCKNN, còn gọi là bệnh Willis-
Ekbom, là một rối loạn vận động 
của các chi do nguyên nhân 
thần kinh gây ra những cảm giác 
khó chịu ở chân khi chân để yên 
không vận động, có khi thấy như 
bị châm chích hay tê buốt, khiến 
bệnh nhân (là trẻ con hay người 
lớn) có một nhu cầu không thể 
cưỡng nổi là phải vận động ngay 
chân cẳng. Nhu cầu này thường 
xảy ra về đêm lúc đi ngủ nhưng 
cũng có thể xảy ra bất cứ lúc nào 
khi các chân không hoạt động, 
ví dụ như khi ngồi lâu (ví dụ đi ô 
tô đường dài hay khi xem chiếu 
bóng). Đặc điểm quan trọng là 
khi bệnh nhân cử động chân hoặc 
ngồi dậy và đi lại hay chạy vòng 
quanh thì các triệu chứng này 
biến mất và bệnh nhân cảm thấy 
dễ chịu. Nhiều bệnh nhân không 

thể ngủ ban đêm vì họ phải vận 
động chân hay phải đứng dậy đi 
tới đi lui mới thấy dễ chịu. Một số 
bệnh nhân đi khám bệnh vì lý do 
mất ngủ mà không để ý đến cái 
gốc của vấn đề là họ phải đi tới 
đi lui suốt đêm hoặc phải cử động 
nhúc nhích chân suốt đêm khiến 
cho họ bị mất ngủ. 
Chúng tôi cũng có một số bệnh 
nhân được chẩn đoán giãn tĩnh 
mạch chi dưới và đã điều trị 
cả năm nhưng không bớt. Một 
chi tiết mà bệnh nhân nói khiến 
chúng tôi chú ý, đó là việc chồng 
bệnh nhân phải đấm bóp thì 
bệnh nhân mới giảm bớt triệu 
chứng tê mỏi cẳng chân. 

TRIỆU CHỨNG
Bao gồm:

+ Khó chịu ở chân hay các lo 
sợ bất an (“heebie-jeebies”) – có 
những cảm giác được mô tả là 
khiếp hãi, ngứa, bị kéo đẩy, sởn 
gai ốc, ngứa ran, bỏng rát, bị 
gặm nhấm, hay đau. Các cảm 
giác này xảy ra vào giờ đi ngủ 
nhưng cũng có thể xảy ra bất cứ 
lúc nào khi mà chân không vận 
động.
+ Có nhu cầu phải cử động chân 
ngay để loại bỏ những khó chịu 
ở chân, nhu cầu này là không 
kiểm soát được.
+ Giấc ngủ bị gián đoạn – phải 
có thêm thời gian để ngủ lại vì 
nhu cầu vận động chân để loại 
bỏ cảm giác khó chịu.
+ Buồn ngủ ngày. 
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CHẨN ĐOÁN
Không có một tiêu chuẩn hay 
một nghiệm pháp nào đặc hiệu 
cho HCCKNN. Chẩn đoán 
phải dựa trên các triệu chứng. 
Bệnh sử và khám thực thể đầy 
đủ giúp loại trừ các vấn đề 
khác về sức khỏe. Một khảo sát 
giấc ngủ qua đêm có thể được 
khuyến cáo để đánh giá các 
rối loạn khác của giấc ngủ, 
đặc biệt là rối loạn vận động 
chỉ theo chu kỳ (một rối loạn 
đá chân hay co rúm chân tay 
khi ngủ mà đứa bé không hay 
biết).
Theo Qũy tài trợ Hội chứng chân 
không ngơi nghỉ, để được chẩn 
đoán chính thức là HCCKNN, 
những tiêu chuẩn sau đây là 
phải có ở đứa bé > 12 tuổi:
+ Phải có nhu cầu gần như 
không thể cưỡng nổi là việc cử 
động chân và thường có các 
cảm giác như đã nói ở trên. 
+ Các triệu chứng bắt đầu hay 

trở nên xấu hơn khi chân tay 
nghỉ. Thời gian nghỉ càng dài thì 
khả năng xảy ra các triệu chứng 
càng lớn và dường như càng 
nặng hơn.
+ Khi cử động chân tay, các triệu 
chứng sẽ giảm ngay. Có thể hết 
hoàn toàn hay hết một phần 
nhưng các triệu chứng chỉ duy trì 
được lâu dài chừng nào mà các 
chân còn tiếp tục cử động.
+ Các triệu chứng của HCCKNN 
xấu hơn về chiều tối và nhất là 
khi nằm xuống. Ít khi gặp hoặc 
chỉ bị nhẹ vào buổi sáng.
+ Các triệu chứng có giảm 
nhẹ ở các trẻ < 12 tuổi, khi 
đó chẩn đoán có thể kém 
chắc chắn hơn. Như vậy chi 
tiết quan trọng nhất là bệnh 
nhân phải cử động chân hay 
tay mới làm giảm được triệu 
chứng. 
Có thể phải khảo sát thêm về 
giấc ngủ để giúp thêm cho chẩn 
đoán.

NGUYÊN NHÂN
Theo kinh điển, bệnh có thể chia 
làm  nguyên phát hay thứ phát.
Nguyên phát: 
Bệnh thường xuất hiện trễ và từ 
từ, vào khoảng tuổi 40-45, có 
thể biến mất sau vài tháng hay 
vài năm. Nếu hội chứng xảy ra ở 
trẻ em, thường hay bị chẩn đoán 
nhầm với đau tăng trưởng. 
Thứ phát:
• Nguyên nhân đầu tiên là do 
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thiếu sắt, gặp ở khoảng 20% bệnh 
nhân. Một nghiên cứu năm 2007 
cho thấy có khoảng 34% bệnh 
nhân bị hội chứng này có thiếu sắt, 
so với chỉ 6% ở nhóm đối chứng.
• Những lý do khác bao gồm: 
giãn tĩnh mạch, thiếu acid folic, 
thiếu ma-nhê, đau xơ-cơ, ngưng 
thở khi ngủ, tăng urê-huyết, đái 
tháo đường, bệnh thận, bệnh thần 
kinh ngoại biên, bệnh Parkinson, 
viêm khớp dạng thấp…
• Một số thuốc có thể làm cho 
HCCKNN nặng hơn hoặc gây 
ra các tác dụng phụ là hội chứng 
này, bao gồm: thuốc chống nôn 
ói; các thuốc kháng histamin, đặc 
biệt là các loại thuốc không cần 
kê toa cho các bệnh cảm lạnh; 
thuốc chống trầm cảm; các thuốc 
tâm thần hoặc một số thuốc chống 
co giật; thuốc hạ đường-huyết; các 
thuốc giải thuốc phiện; thuốc an 
thần kinh.
Cho dù là nguyên phát hay thứ 
phát thì hội chứng này vẫn bị nặng 
hơn khi bệnh nhân phải phẫu thuật 
vì một chứng bệnh khác, ví dụ như 
phẫu thuật cột sống như ca mà 
chúng tôi đã gặp. Tuy nhiên bản 
thân phẫu thuật cột sống hay chấn 
thương cũng có thể là nguyên nhân 
gây ra hội chứng này. 
Nguyên nhân chính của HCCKNN 
chưa được biết rõ. Một lý thuyết 
hiện tại cho rằng sự thiếu dopamin 
trong não là nguyên nhân gây ra 
hội chứng này.
HCCKNN có thể có bản chất di 
truyền, nhất là ở những người < 
40 tuổi. Ở người lớn tuổi hơn, hội 
chứng này có thể là một vấn đề 
của hệ thần kinh não-tủy.
Hơn 60% người bị hội chứng này 
có yếu tố gia đình. Một số gien đã 
được xác minh là có liên quan đến 
HCCKNN, dù người ta vẫn chưa 
hiểu rõ cơ chế gây bệnh. Có ít 
nhất 6 vị trí gien hay 6 yếu tố của 
hội chứng này. Nhưng không có 
gien nào được chứng minh là có 
liên quan với dopamin hay với các 
hệ thống điều hòa chất sắt, mặc dù 
những yếu tố này xưa nay được coi 

là các yếu tố gây bệnh mạnh. 
Dopamin và serotonin là những 
chất dẫn truyền thần kinh của não, 
bị mất thăng bằng gây ra nhiều 
xung động thần kinh ảnh hưởng 
đến hoạt động của các cơ, tương 
tự như trong bệnh Parkinson. Ở tủy 
sống, các dây thần kinh bị suy yếu 
cũng có ảnh hưởng đến HCCKNN.
Bất thường của chuyển hóa sắt. 
Thiếu sắt, ngay ở mức quá nhẹ để 
gây ra thiếu máu, có liên quan đến 
HCCKNN ở một số người. Theo vài 
nghiên cứu thì 25-30% HCCKNN 
có độ sắt thấp. HCCKNN ở một 
số người có thể gây ra do vấn 
đề thu nhận sắt của các tế bào 
điều hòa dopamin ở não. Không 
có bằng chứng để nói thiếu sắt 
đưa đến HCCKNN. Các kết quả 
nghiên cứu ủng hộ một giả thuyết 
hiện nay cho rằng những thay đổi 
trong phức hợp điều hòa chuyển 
hóa sắt có tham gia vào chuyện 
xảy ra HCCKNN. 

ĐIỀU TRỊ 
Chọn các thói quen thích hợp khi 
đi ngủ. Cà phê làm cho HCCKNN 
xấu thêm, do đó phải tránh các 
thực phẩm cà phê, sôcôla, một số 
thuốc.
Sử dụng các tiện nghi hỗ trợ cho 
các chân. Dùng các đệm ấm, khăn 
lạnh, cân nhắc việc chà xát các 
chân để loại bỏ tạm thời cảm giác 
khó chịu ở chân. Xem xét thêm việc 
xoa bóp, bấm huyệt, đi lại, duỗi 
chân hay các kỹ thuật thư giãn 
khác.
Cung cấp các thực phẩm dinh 
dưỡng. Nhờ bác sĩ chọn cho con 
bạn các thực phẩm có sắt và cả 
acid folic nếu cần. Chú ý chế độ 
ăn cân đối và bổ dưỡng cho trẻ 
em bị bệnh.
Việc điều trị bao gồm điều trị triệu 
chứng và điều trị nguyên nhân 
khi có thể phát hiện được nguyên 
nhân. 
Đơn giản nhất là các thứ thuốc bổ 
sung sắt và folat. 
Các loại thuốc khác bao gồm: các 
yếu tố dopamin (ví dụ carbidopa-

levodopa), các chất kích thích 
dopamin (ví dụ ropinirole, 
pramipexole), các benzodiazepin 
(ví dụ clonazepam), thuốc chống 
co giật (ví dụ gabapentin), và 
clonidin… Pramipexole 0,25mg 
khởi đầu với liều 1/2 viên và có 
thể tăng đến 3 viên.
Không dùng các thuốc không cần 
thiết vì có thể làm cho HCCKNN 
xấu thêm. Cẩn thận với các thuốc 
điều trị buồn nôn, cảm lạnh, dị 
ứng, giải trầm cảm phiền muộn.
Việc chỉ định dùng thuốc và theo 
dõi phải do bác sĩ điều trị vì các 
thuốc có thể gây ra HCCKNN 
hoặc làm cho nó nặng hơn. Bên 
cạnh đó chúng ta cần điều trị các 
bệnh lý đi kèm của bệnh nhân như: 
thoái hóa khớp, thoát vị đĩa đệm, 
giãn tĩnh mạch… là các bệnh hay 
gặp kèm theo. 

MÁCH CÁC MẸO GIÚP NGỦ 
KHỎE
Trong đêm
• Dùng ánh sáng sáng chói để xử 
lý trong đêm. Không dùng loại ánh 
sáng này về chiều. Phơi mình ra 
ánh nắng mặt trời buổi sáng.
• Tránh rượu, thuốc lá, các bữa ăn 
nặng về chiều tối. Rượu, thuốc lá, 
cà phê làm gián đoạn giấc ngủ. 
Không ăn nặng 2-3 giờ trước khi đi 
ngủ. Ăn qua loa 45 phút trước ngủ 
nếu bạn vẫn thấy đói.
• Thư giãn. Một giờ trước ngủ chỉ 
làm cái gì đó nhẹ nhàng, ví dụ đọc 
sách. Cho một số người, không 
dùng laptop vì ánh sáng màn hình 
của máy làm kích hoạt não.
• Khi bạn không thể ngủ, đi sang 
buồng khác và làm điều gì đó thư 
giãn cho đến khi bạn cảm thấy mệt. 
Tốt nhất là sử dụng máy vi tính, xem 
tivi bên ngoài phòng ngủ. Chỉ sử 
dụng giường vào việc ngủ.
• Nếu bạn vẫn thấy khó ngủ, 
đừng ngần ngại trao đổi với bác 
sĩ của bạn. Bạn có thể ghi nhật 
ký về giấc ngủ: kiểu ngủ, kết quả, 
thói quen khi ngủ… Thiếu các chất 
dinh dưỡng trong thực đơn có thể 
làm xấu thêm tình trạng bệnh.
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THUYÊN TẮC
HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH
KẺ GIẾT NGƯỜI THẦM LẶNG TS BS Tăng Hà Nam Anh

Một bệnh nhân nam 79 tuổi, té ngã, bị gãy liên mấu chuyển 
xương đùi trái. Bệnh nhân được phẫu thuật thay khớp háng 
nhằm giúp bệnh nhân ngồi dậy và đi lại sớm. Rất không 
may bệnh nhân đã tử vong sau đó vì nguyên nhân thuyên 
tắc động mạch phổi. Gia đình bệnh nhân kết tội bác sĩ đã 
gây ra cái chết cho bệnh nhân. 

THUYÊN TẮC HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH LÀ GÌ?
Thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch (TTHKTM) bắt đầu từ cục 
máu đông trong tĩnh mạch, thường là các tĩnh mạch sâu ở 
cẳng chân hay đôi khi ở cánh tay và các tĩnh mạch khác. 
Đó là một bệnh mạch máu đứng hàng thứ ba sau cơn đau 
tim và đột quỵ, ảnh hưởng đến 300.000-600.000 người 
Mỹ mỗi năm. 
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Thật ra vấn đề huyết khối tĩnh mạch 
hoàn toàn không mới. Nhà bác học 
Rudolf Virchow (1821-1902) là người 
đã làm sáng tỏ nguyên nhân của 
huyết khối tĩnh mạch và của thuyên 
tắc động mạch phổi. Mấy chục năm 
sau khi ông mất, người ta mới chính 
thức đưa ra lý thuyết hình thành cục 
máu đông, được biết dưới tên gọi 
tam chứng Virchow gồm 3 yếu tố 
cơ bản: tình trạng tăng đông của 
máu, sự ứ trệ của dòng máu và tổn 
thương nội mạc mạch máu. 
Huyết khối tĩnh mạch sâu (HKTMS) 
sẽ to dần, gây trở ngại và tiến tới 
làm tắc dòng chảy của máu với các 
biểu hiện bệnh lý của chi, khi đó 
bệnh gọi là thuyên tắc huyết khối 
tĩnh mạch (TTHKTM). Khoảng 50% 
các trường hợp này đưa đến một 
biến chứng có thể nguy hiểm đến 
tính mạng người bệnh, đó là thuyên 
tắc động mạch phổi (TTĐMP) xảy 
ra khi cục máu nằm trong tĩnh mạch 
sâu vỡ ra và bong khỏi thành tĩnh 
mạch, các mảnh vỡ trôi về tim và đi 
sang động mạch phổi gây tắc. Các 
cục huyết khối ở đùi dường như dễ 
vỡ hơn và đi lên phổi nhiều hơn so 
với các cục máu ở phần thấp cẳng 
chân hay ở các phần khác của cơ 
thể.  
Huyết khối tĩnh mạch sâu và thuyên 
tắc động mạch phổi được coi là 
các biểu hiện của cùng một quá 

trình bệnh lý ở những thời điểm 
khác nhau, vì có tới 79% bệnh 
nhân TTĐMP có bằng chứng 
của HKTMS và 50% bệnh nhân 
HKTMS bị TTĐMP. 

THẾ NÀO LÀ TĂNG ĐÔNG 
MÁU HAY DƯ THỪA YẾU TỐ 
ĐÔNG MÁU?
Khi người ta bị thương, các fibrin 
tức một số các protein trong máu 
sẽ cùng với các tiểu cầu tạo ra 
cục máu đông làm ngừng chảy 
máu, đây gọi là hiện tượng đông 
máu. Sau khi ngừng chảy máu 
và khỏi bệnh, cơ thể sẽ phá vỡ 
và loại bỏ các cục máu đông.
Thế nhưng đôi khi xảy ra tình 
trạng ngược lại hết sức nguy 
hiểm, được gọi là tình trạng tăng 
đông máu: các cục huyết khối 
hình thành quá dễ dàng hay 
không tan ra được, nó có thể đi 
sang các động mạch hay tĩnh 
mạch của não, tim, thận, phổi 
và các chi, và gây ra đột quỵ, 
cơn đau tim, suy thận, thuyên 
tắc động mạch phổi, huyết khối 
tĩnh mạch sâu, bệnh động mạch 
ngoại biên, sẩy thai, thai chết 
lưu… hay tử vong.
Có nhiều yếu tố có thể gây ra 
tình trạng tăng đông máu: một 
số bệnh (ví dụ bệnh đái tháo 
đường, bệnh tim, bệnh mạch 

máu…), một số thuốc, hút thuốc, 
quá cân hay béo phì, mang thai, 
dùng thuốc ngừa thai, điều trị 
hoóc-môn thay thế, các khiếm 
khuyết di truyền… 
Quan điểm và điều trị tăng đông 
máu phụ thuộc vào nguyên nhân 
gây ra huyết khối, nặng nhẹ ra 
sao, và làm sao để có thể kiểm 
soát bệnh tốt. Sử dụng các thuốc 
chống đông phải thận trọng để 
không gây ra chảy máu. 

NGUYÊN NHÂN VÀ CÁC YẾU 
TỐ NGUY CƠ CỦA THUYÊN 
TẮC HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH
Các nguyên nhân dẫn dến 
HKTMS và TTĐMP thường gặp 
nhất là: phẫu thuật của vùng 
bụng, vùng chậu hay các phẫu 
thuật chi dưới, đa chấn thương, 
ung thư, gãy khớp háng, bất 
động và nằm viện lâu, liệt chi 
dưới do tổn thương tủy sống, 
tuổi cao, suy tim hay suy hô 
hấp, mang các đường truyền 
tĩnh mạch trung tâm, các bệnh 
di truyền và các bệnh máu mắc 
phải. Phẫu thuật chấn thương 
chỉnh hình đặc biệt là phẫu 
thuật thay khớp háng có đầy 
đủ ba yếu tố của tam chứng 
Virchow vì đó là phẫu thuật lớn 
nên có thể gây tổn thương cho 
mạch máu, tổn thương mô gây 

Hình 1: Thuyên tắc huyết khối 
tĩnh mạch. Từ trái qua: (A) máu 
lưu thông trong tĩnh mạch bình 
thường, (B) hình thành cục máu 

đông do tổn thương thành 
mạch, (C) máu chảy chậm và 
có yếu tố tăng đông. Cục máu 

đông rã ra và theo tĩnh mạch về 
tim, đi lên động mạch phổi gây 

thuyên tắc động mạch này
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ra tăng đông, dòng máu  chảy chậm do hồi lưu tĩnh mạch bị cản 
trở. Chính vì yếu tố nguy cơ cao nên tất cả các bệnh nhân sau mổ 
thay khớp háng đều được dùng thuốc chống đông trong vòng 35 
ngày. 
Ở nữ giới, mang thai và sử dụng hoóc-môn như viên tránh thai hay 
dùng estrogen trong mãn kinh cũng là nguyên nhân quan trọng. 
Lời khuyên cho những người béo phì, những người có bệnh lý tĩnh 
mạch từ trước, những người đi máy bay đường dài là nên đứng dậy 
và tập các bài tập căng cơ cẳng chân bằng cách đứng nhón gót, 
gồng cơ đùi và cẳng chân sau mỗi 4 giờ ngồi liên tục.
Tăng đông máu gặp nhiều hơn ở người tuổi trên 60, béo phì hay 
quá cân, ung thư, các bệnh tự miễn như lu-put, các nguyên nhân 
di truyền… 

TRIỆU CHỨNG VÀ CHẨN 
ĐOÁN CỦA THUYÊN TẮC 
HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH
HKTMS và TTĐMP là nghiêm 
trọng, đe dọa tính mạng và cần 
được quan tâm về y tế. 

Các dấu hiệu cảnh báo
HKTMS chủ yếu ảnh hưởng đến 
các tĩnh mạch lớn ở phần thấp 
cẳng chân và đùi, hầu như luôn 
luôn ở về một phía của cơ thể. 
Nếu bệnh nhân may mắn chỉ bị 
huyết khối tĩnh mạch 
đơn thuần thì sẽ gây 
ra:
- Đau cẳng chân, 
nhạy cảm của bắp 
chân hay đùi
- Da hơi đỏ hay có 
các vệt đỏ, sờ ấm
- Loét mạn tính vùng 
cẳng chân vì rối loạn 
dinh dưỡng do phù 
nề
TTĐMP nguy hiểm 
đến tính mạng và xảy 
ra khi HKTMS vỡ ra, 
bong khỏi thành tĩnh mạch, trôi về tim và đi lên động mạch phổi làm 
tắc một phần hay toàn bộ dòng máu lên phổi, gây ra:
- Khó thở nhanh
- Đau trong ngực (có thể đau hơn khi hít sâu)
- Nhịp tim nhanh
- Đau đầu nhẹ 

Chẩn đoán 
Làm các xét nghiệm máu, kể cả thử nghiệm D-dimer (D-dimer là một 
mẩu protein có từ sự tan rã chậm của cục máu sau khi hình thành, 
được phóng thích vào máu) cùng với các xét nghiệm đông máu: thời 

gian prothrombin (PT), thời gian 
bán phần thromboplastin (PTT), 
fibrinogen, tiểu cầu. 
Đối với TTTMS: siêu âm cẳng chân 
hay được sử dụng nhất.
Đối với TTĐMP: chụp cắt lớp hay 
dùng nhất. Đôi khi chụp cắt lớp 
thông khí-tưới máu phổi. Cả hai 
phương pháp này, có thể cho thấy 
hình ảnh cục huyết khối gây tắc 
bằng cách đưa chất cản quang 
vào động mạch. 

ĐỀ PHÒNG NGUY CƠ HÌNH 
THÀNH HUYẾT KHỐI TĨNH 
MẠCH
TTHKTM là một bệnh rất nguy 
hiểm. Thống kê cho thấy số tử 
vong hậu phẫu do TTHKTM mỗi 
năm ở Châu Âu nhiều hơn số 
chết do ung thư vú, tai nạn giao 
thông và AIDS cộng lại.
Từ năm 1884, Rudolph Virchow 
lần đầu tiên đưa ra ý kiến huyết 
khối là kết quả của ít nhất là 1 
trong 3 yếu tố nguyên nhân cơ 
bản như đã nói ở trên. 
Để đề phòng TTHKTM, những 
người có nguy cơ có thể dùng các 
thuốc chống đông, hay thuốc làm 
loãng máu, giúp ngăn ngừa phát 
sinh huyết khối tĩnh mạch. Đồng 
thời, những người này cũng cần 
tự vận động hai chi dưới bằng 
cách gồng cơ, sau mổ nhanh 
chóng rời khỏi giường nằm càng 
sớm càng tốt và đi lại sớm, hoặc 
sử dụng vớ ép tĩnh mạch…
Khả năng đề phòng TTHKTM vì 
lợi ích sức khỏe của cộng đồng 
là đáng kể: các số liệu từ các 
nghiên cứu ngẫu nhiên trên các 
bệnh nhân ngoại tổng quát cho 
thấy là việc dự phòng thích hợp 
ở các bệnh nhân có nguy cơ cao 
có thể đề phòng được TTHKTM 
cho 1 trong số 10 bệnh nhân và 
cứu sống được ≈1 trong số 200 
bệnh nhân.

ĐIỀU TRỊ THUYÊN TẮC 
HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH
Điều trị thường dùng các thuốc chống 

Hình 2: Một bệnh nhân đã được phẫu thuật 
mổ kết hợp xương liên mấu chuyển và bị 

huyết khối tĩnh mạch sâu
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đông để giữ cho huyết khối không tiếp tục hình thành, 
và đôi khi dùng các thuốc phá-cục huyết khối mạnh để 
thực sự làm tan rã các cục máu đông.
Các lựa chọn bao gồm:
• Các thuốc chống đông, gồm các thuốc tiêm như 
heparin hay heparin trọng lượng phân tử thấp hoặc các 
loại thuốc viên chống đông như apixaban, dabigatran, 
rivaroxaban, edoxaban và warfarin. Dùng trong một 
vài tháng. 
• Điều trị tan huyết khối với các thuốc như tissue 
plasminogen activator (tPA), Eminase (anistreplase), 
Retavase (reteplase), Streptase (streptokinase)… Các 
thuốc này có tác dụng làm tan cục máu đông, truyền 
vào tĩnh mạch ở cánh tay và cũng có thể truyền qua một 
catête dài cắm trực tiếp vào cục máu nằm trong tĩnh 
mạch hay trong động mạch phổi. 
• Cũng có thể dùng phẫu thuật. Hoặc đặt một miếng 
lọc vào tĩnh mạch chủ dưới là tĩnh mạch lớn nhất của cơ 
thể, để ngăn không cho các cục máu đông đi lên phổi; 
hoặc làm phẫu thuật lấy bỏ cục máu lớn; hoặc tạo một 
mạch nối tắt để khôi phục dòng chảy của máu.

Các thuật ngữ chuyên môn Việt-Anh được sử dụng trong bài: Chụp cắt lớp thông khí-tưới máu phổi / Ventilation-
perfusion lung scan; Dư thừa yếu tố đông máu / Excessive blood clotting; Điều trị tan huyết khối / Thrombolytic therapy; Huyết 
khối tĩnh mạch sâu / Deep vein thrombosis; Mạch nối tắt / Bypass graft; Tam chứng Virchow / Virchow’s triad; Tăng đông máu 
/ Hypercoagulation; Thuốc chống đông / Anticoagulant; Thuốc làm loãng máu / Blood-thinner; Thuốc phá-cục huyết khối / 
Clotbuster; Thuyên tắc động mạch phổi / Pulmonary embolism; Thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch / Venous thromboembolism.
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TẠI SAO PHẢI TẦM SOÁT 
UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG
Ung thư đại trực tràng bao 
gồm ung thư đại tràng (là phần 
chính của ruột già) và trực tràng 
(là phần cuối cùng của ruột già, 
phía dưới là ống hậu môn).
Ung thư đại trực tràng là một 
trong những bệnh ung thư gây 
tử vong hàng đầu trên thế giới. 
Nhưng nếu được phát hiện sớm 
thì ung thư đại trực tràng có thể 
điều trị khỏi hoàn toàn và tỷ lệ 
thành công cao hơn so với các 
loại ung thư khác. Vì vậy, tầm 
soát ung thư đại trực tràng là vô 
cùng quan trọng để tìm ra bệnh ở 
giai đoạn tiền ung thư hoặc phát 
hiện ung thư ở giai đoạn sớm, khi 
đó chưa có triệu chứng gì cả và 
còn có khả năng chữa trị triệt để. 
Khi đã có các dấu hiệu hay triệu 
chứng – thí dụ như đau bụng, thay 
đổi thói quen đại tiện, chảy máu, 
táo bón hay tiêu chảy – thì phải 
cần đến các thử nghiệm khác 
tập trung vào các triệu chứng đó. 
Trong nhiều trường hợp, tầm soát 
còn giúp phát hiện và cắt bỏ được 
những polyp (còn gọi là u nhú) 
qua nội soi trước khi chúng phát 
triển thành ung thư thực sự. 

CÁC PHƯƠNG PHÁP TẦM 
SOÁT UNG THƯ ĐẠI TRỰC 
TRÀNG   
1. Các xét nghiệm tìm máu 
ẩn trong phân (TMÂTP)
Có 3 phương pháp: 
• Phương pháp phết kính 
guaiac (gFOBT) 

Quan sát tiêu bản phân dưới kính 
hiển vi để kiểm tra xem có máu 
trong phân hay không, kể cả khi 
không nhìn thấy phân đen bằng 
mắt thường. Phương pháp này có 
thể không hoàn toàn chính xác 
nhưng đó là một xét nghiệm tầm 
soát nhanh chóng, rẻ tiền và tiện 
lợi để phát hiện sớm ung thư đại 
trực tràng. Nếu kết quả dương 
tính, cần phải thực hiện tiếp nội 
soi đại tràng để kiểm tra xem có 
polyp hay ung thư không.
• Miếng thử mua không 
cần toa (flushable reagent pad 
method) 
Sau khi đi tiểu, xả nước bàn cầu. 
Đi cầu xong, thả miếng thử vào 
trong bàn cầu, đợi chừng 2 phút. 
Nếu có máu ẩn trong phân thì 
miếng này sẽ đổi màu, nhận định 
kết quả dựa theo các tiêu chuẩn 
ghi trên bao bì. 

• Thử nghiệm miễn dịch-hóa 
học của phân (iFOBT / FIT) 
Sử dụng các kháng thể kháng lại 
hemoglobin người để phát hiện 
máu trong phân. Cần chú ý là thử 
nghiệm này chỉ phát hiện được 
hemoglobin của máu người nên 
các nguồn khác đưa đến máu 
trong phân, ví dụ ăn các thức ăn 
có máu gia cầm hay gia súc, sẽ 
không cho kết quả dương tính; 
hơn nữa, máu chảy từ đường tiêu 
hóa trên hay từ mũi-miệng sẽ bị 
phân hủy khi đi xuống thấp nên 
cũng không dương tính với FIT. Do 
đó FIT đặc hiệu hơn gFOBT.
Có một điều cần lưu ý: chảy máu 
từ các polyp hay u thường là không 
liên tục mà chảy từng lúc nên không 
có máu trong tất cả các mẫu phân, 
bởi vậy phải lấy nhiều mẫu phân 
trong vòng 3 ngày để tăng khả 
năng phát hiện các chảy máu này.

TẦM SOÁT UNG THƯ
ĐẠI TRỰC TRÀNG TS BS Nguyễn Hữu Thịnh

ThS BS Trần Đức Huy
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Thử nghiệm TMÂTP thường lặp lại 
mỗi năm một lần.

2. Chụp Barium đại tràng 
cản quang kép. Trước đây khi 
chưa có chụp cắt lớp, phương 
pháp này  thường được sử dụng 
để chẩn đoán bệnh lý tân sinh ở 
đại tràng. Tuy nhiên, hiện nay ít 
được sử dụng trong tầm soát ung 
thư đại trực tràng do kỹ thuật phức 
tạp đòi hỏi kỹ thuật viên có kinh 
nghiệm, bệnh nhân phải hợp tác 
giữ thuốc, các tai biến liên quan 
thuốc cản quang… trong khi giá 
trị chẩn đoán so với các phương 
tiện khác không tốt hơn.
Để thực hiện kỹ thuật này, thuốc 
cản quang được đưa vào lòng 
ruột già qua ống thông đặt vào 
hậu môn. Có thể bơm thêm không 
khí để tăng độ tương phản (còn 
gọi là cản quang kép). Nhờ chất 
cản quang, toàn bộ khung đại 
tràng sẽ được hiện hình từ đó phát 
hiện các thương tổn. Kỹ thuật này 
mất khoảng 30-60 phút tùy mức 
độ hợp tác của bệnh nhân.

3. Nội soi ảo đại tràng (hay 
còn gọi là chụp cắt lớp dựng 
hình đại tràng)
Thủ thuật này giúp kiểm tra toàn 
bộ đại tràng để tìm các polyp hay 
khối u đã có kích thước thường là 

từ 6 mm trở lên. Bằng việc sử dụng 
máy CT và các phương pháp điện 
toán mới để tạo dựng hình ảnh 
khối, các bác sĩ chẩn đoán hình 
ảnh có thể khảo sát lòng đại tràng 
mà không cần tới ống nội soi và 
không cần gây mê. Các hình ảnh 
thu thập được xử lý qua 2D, 3D và 
xẻ cắt dọc, giúp bác sĩ dễ dàng 
quan sát lòng đại tràng như qua 
một camera. Sự hỗ trợ của một 
phần mềm chuyên dụng giúp hình 
ảnh đọc được một cách rõ hơn, 
hạn chế tối đa sai sót. Tuy nhiên vì 
là hình ảnh tái tạo, nên có thể  cho 
kết quả âm tính giả (bỏ sót thương 
tổn nhỏ) hay dương tính giả. Vì 
thế phương pháp này không thể 
thay thế hoàn toàn cho nội soi đại 
tràng. Nếu kết quả chụp cắt lớp 
dựng hình đại tràng phát hiện có 
polyp hay khối u thì bạn cần phải 
thực hiện nội soi đại tràng sau đó 
để cắt polyp hay sinh thiết khối u 
để kiểm tra giải phẫu bệnh. 
Chụp cắt lớp sẽ cho các hình 
xuyên ngang các tạng của bụng. 
Để có các hình rõ hơn, đưa một 
catête nhỏ vào trực tràng và bơm 
thêm không khí hay CO2 vào 
trong đại tràng. 
Kỹ thuật này mất khoảng 10 phút 
và thường lặp lại sau mỗi 5 năm.

4. Nội soi trực tràng và đại 
tràng sigma 

Thủ thuật này nhằm kiểm tra trực 
tràng và đại tràng sigma để xác 
định xem có polyp hay khối u 
không. Bác sĩ thực hiện thủ thuật 
bằng cách đưa qua hậu môn một 
ống nhỏ, mềm, có gắn camera để 
quan sát bên trong trực tràng và 
đại tràng sigma. Thông thường chỉ 
cần thụt tháo một lần trước khi nội 
soi và không cần gây mê. Phương 
pháp này chỉ tầm soát được phần 
cuối của đại tràng, 2/3 các 
trường hợp ung thư đại trực tràng 
tập trung ở vùng này. Nếu phát 
hiện polyp hay khối u thì bác sĩ 

có thể cắt bỏ polyp hoặc sinh thiết 
khối u để kiểm tra giải phẫu bệnh.

5. Nội soi toàn bộ đại tràng 
Đây là phương pháp chẩn đoán 
trực tiếp tốt và nhạy nhất cho các 
thương tổn của đại trực tràng. Sử 
dụng một ống dài, mềm, dễ uốn 
(ống soi đại tràng) đưa vào trực 
tràng. Đầu ống có một camera 
nhỏ giúp bác sĩ phát hiện các biến 
đổi hay các bất thường khác bên 
trong toàn bộ khung đại tràng. 
Mô bất thường hay polyp sẽ được 
lấy sinh thiết qua ống soi.
Ưu điểm: có thể quan sát được 
các u tân sinh nhỏ vài milimet mà 
hầu hết các phương pháp khác 
bỏ sót; kết hợp làm sinh thiết hoặc 
làm thủ thuật như cắt polyp, phẫu 

Hình chụp đại tràng cản quang

Hình một polyp 
trên chụp cắt lớp dựng hình 

đại tràng

Hình nội soi đại tràng tại các 
đoạn đại tràng
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tích dưới niêm mạc qua  nội soi, 
cắt bỏ niêm mạc qua nội soi. Tuy 
nhiên bệnh nhân cần phải chuẩn 
bị ruột để trường quan sát được 
tốt hơn, một số trường hợp cần 
tiền mê. Vì vậy, nội soi thường chỉ 
thực hiện trên đối tượng có nguy 
cơ cao chứ không thực hiện thành 
thường quy cho số đông.
Nội soi toàn bộ đại tràng mất 
khoảng 30-60 phút. Thường lặp 
lại sau mỗi 10 năm, nếu soi không 
thấy gì bất thường và bạn không 
có tăng nguy cơ ung thư đại tràng. 

6. Các thử nghiệm tầm soát 
mới hiện nay 
• Thử nghiệm DNA trong 
phân, còn có tên là thử 
nghiệm Cologuard 
Phát hiện chính xác ung thư đại 
trực tràng và các u tuyến lớn. Là 
một phương pháp mới, không 
xâm hại, dùng để tìm ung thư đại 
trực tràng cho những người muốn 
được tầm soát mà không muốn 
phải chuẩn bị đại tràng cũng như 
các thử nghiệm khác như soi đại 
tràng… Thử nghiệm này tìm các 
biến đổi gien mà đôi khi thấy 
trong các tế bào ung thư đại trực 
tràng. Có thể giúp phát hiện bệnh 
sớm trước khi có triệu chứng. Sau 
khi phát hiện ung thư hay tiền ung 
thư, cần tiến hành tiếp nội soi đại 
tràng để chứng thực ung thư và có 
thể cắt bỏ các polyp.
• Xét nghiệm tìm Septin 9 
trong máu
Gien Septin 9 methyl-hóa là một 
chỉ điểm sinh học nhạy và đặc 

hiệu cho mọi ung thư đại trực 
tràng ở mọi vị trí. Trong nhiều 
bệnh có khối u, dạng methyl-hóa 
của một số gien có thể thay đổi. 
Trong ung thư đại trực tràng, gien 
Septin9 methyl-hóa ở một số vùng 
khởi xướng trong khi nó không 
được methyl-hóa ở các tế bào của 
niêm mạc ruột lành. DNA methyl-
hóa có thể được phát hiện bởi 
xét nghiệm máu tìm Septin 9. Chỉ 
cần rút máu duy nhất một lần. Xét 
nghiệm này thường lặp lại sau 
mỗi 3 năm.
Nếu kết quả này dương tính, cần 
phải làm tiếp nội soi đại tràng để 
kiểm tra xem có polyp hay ung thư 
không.

AI VÀ KHI NÀO CẦN TẦM 
SOÁT UNG THƯ ĐẠI TRỰC 
TRÀNG
Bạn thuộc nhóm nguy cơ cao nếu:
- Có tiền sử ung thư đại trực 
tràng hoặc polyp tuyến.
- Có tiền sử mắc các bệnh viêm 
ruột (viêm loét đại tràng hay bệnh 
Crohn).
- Gia đình có tiền sử rõ ràng của 
bệnh ung thư đại trực tràng hoặc 
polyp.
- Gia đình có tiền sử di truyền triệu 
chứng ung thư đại trực tràng như 
đa polyp tuyến có tính gia đình 
hoặc hội chứng Lynch (ung thư 
đại trực tràng di truyền không 
polyp).
Bạn thuộc nhóm nguy cơ trung 
bình: 
- Từ 50-75 tuổi không có triệu 
chứng

- Thay đổi thói quen đi cầu (tiêu 
chảy hoặc táo bón kéo dài)
- Chảy máu tiêu hóa dưới (đi cầu 
ra máu)
- Đau bụng không xác định được 
nguyên nhân
- Thiếu máu thiếu sắt không xác 
định được nguyên nhân
Theo khuyến cáo của các hiệp hội 
điều trị ung thư uy tín (National 
Comprehensive Cancer Network 
- NCCN, American Cancer 
Society - ACS, American College 
of Physicians - ACP, American 
College of Gastroenterology - 
ACG), hầu hết thống nhất:
- Đối với nhóm nguy cơ cao: Chỉ 
định tầm soát từ 40 tuổi hoặc 
trước 10 năm so với tuổi khởi phát 
ung thư đại trực tràng trong gia 
đình. Cần chỉ định nội soi đại 
tràng ngay từ lần đầu tiên
- Đối với nhóm nguy cơ trung bình, 
hoặc bệnh nhân có yêu cầu tầm 
soát : Chỉ định TMÂTP, nội soi trực 
tràng-đại tràng sigma hoặc soi 
toàn bộ đại tràng (tùy ưu khuyết 
điểm của phương tiện, tình trạng y 
tế cơ sở, chọn lựa của bệnh nhân). 
- Khoảng cách theo dõi mỗi 10 
năm với soi toàn bộ đại tràng; 
mỗi 5 năm với soi đại tràng sigma 
ống mềm, chụp barium đại tràng 
đối quang kép và chụp CT dựng 
hình đại tràng; mỗi 3 năm với 
thử nghiệm DNA của phân; hàng 
năm với các phương pháp TMÂTP.
- Không cần thiết tầm soát cho 
người trên 75 tuổi hoặc người 
có tuổi thọ kỳ vọng sống dưới 10 
năm.

Các thuật ngữ chuyên môn Việt-Anh sử dụng trong bài: Cắt bỏ niêm mạc qua nội soi / Endoscopic mucosal 
resection – EMR; Chụp barium đại tràng đối quang kép / Double contrast berium enema – DCBE; Chụp dựng hình đại tràng 
/ CT colonography – CTC; Nội soi ảo đại tràng / Virtual colonoscopy; Phẫu tích dưới niêm mạc qua nội soi / Endoscopic 
submucosal dissection – ESD; Phết kính guaiac tìm máu ẩn trong phân / gFOBT – guaiac Fecal Occult Blood Test; Polyp tuyến 
có tính gia đình / Familial adenopolyposis – FAP; Soi toàn bộ đại tràng / Colonoscopy; Soi trực tràng-đại tràng sigma / Recto-
sigmoidoscopy; Thử nghiệm miễn dịch-hóa học phân / Fecal Immunochemical Test - iFOBT (or) FIT; Thử nghiệm DNA trong phân 
/ Stool DNA test; Thử nghiệm Septin 9 DNA methyl-hóa / Septin 9 methylated DNA Test; Ung thư đại trực tràng di truyền không 
polyp / Hereditary nonpolyposis colorectal cancer – HNPCC.
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Bệnh viện thực hiện quản lý chất lượng, cam 
kết cung cấp dịch vụ y tế với mức độ an toàn 
cao nhất, phòng ngừa các nguy cơ rủi ro cho 
người bệnh và nhân viên y tế.

Đảm bảo sử dụng đúng chỉ định các kỹ thuật 
chẩn đoán và điều trị hiện đại, chất lượng 
cao, đáp ứng mọi nhu cầu về điều trị và chăm 
sóc sức khỏe của người bệnh.
Xây dựng quy trình hoạt động chăm sóc và 
điều trị nhanh chóng, giảm tối đa thời gian 
chờ đợi của người bệnh.

Chủ động, sáng tạo, tích cực 
đầu tư và triển khai ứng dụng 
các kỹ thuật mới, không ngừng 
cải tiến chất lượng Bệnh viện 
nhằm tiến tới đạt tiêu chuẩn 
của Bộ Y tế và các nước tiên 
tiến trong khu vực.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên 
chuyên nghiệp và tận tâm trong công 
việc, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang 
thiết bị đảm bảo chất lượng nguồn lực, 
tăng cường hợp tác quốc tế và phát 
triển bền vững.

1

2

3

4

DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

DỊCH VỤ KHÁM - TẦM SOÁT SỨC KHỎE

HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG SƠ CẤP CỨU VÀ TƯ VẤN BỆNH NGHỀ NGHIỆP

DỊCH VỤ TƯ VẤN SỬ DỤNG THUỐC

- Dịch vụ đăng ký khám bệnh qua điện thoại (dành cho người bệnh đã 
điều trị nội trú tại bệnh viện).
- Dịch vụ đưa đón người bệnh bằng xe cứu thương chuyên dụng.
- Dịch vụ phiên dịch miễn phí (tiếng Anh, Hoa, Hàn Quốc, Campuchia).
- Tư vấn và cung cấp thông tin y tế, kiến thức sức khỏe cộng đồng.
- Giới thiệu khách sạn, nhà trọ, giặt ủi, vận chuyển (xe, tàu, máy bay).
Bộ phận Chăm sóc khách hàng bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM với đội 
ngũ nhân viên chuyên nghiệp và tận tâm, không ngừng cải tiến và hoàn 
thiện các dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
Điện thoại: 1900 7178

Để phát triển các dịch vụ y tế nhằm phục vụ nhu cầu khám, tầm soát sức khỏe 
của khách hàng, Bệnh viện đã thành lập khoa Khám sức khỏe theo yêu cầu và 
bố trí một khu vực riêng biệt các dịch vụ liên hoàn tạo thuận lợi cho người dân 
không phải chờ đợi. Hiện nay, khoa Khám sức khỏe theo yêu cầu đã triển khai 
bệnh án điện tử để cho khách hàng có thể truy cập theo dõi kết quả khám, cận 
lâm sàng... qua website của Bệnh viện. Đặc biệt khoa Khám sức khỏe theo yêu 
cầu có dịch vụ tư vấn trước và sau khi khám để phát hiện nếu có bất thường sẽ 
được hướng dẫn điều trị chuyên khoa
Điện thoại: (028) 5405 1212/ (028) 3952 5351/ (028) 3952 5129

Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM thường xuyên tổ 
chức các lớp bồi dưỡng, huấn luyện kỹ năng sơ cấp 
cứu, các buổi tư vấn về bệnh nghề nghiệp và các bệnh 
thường gặp cho các cá nhân, cơ quan/công ty có nhu 
cầu. Với đội ngũ giảng viên là các Giáo sư, Tiến sĩ, 
Bác sĩ đầu ngành của Đại học Y Dược TPHCM, chúng 
tôi tin sẽ đem đến sự hài lòng cho khách hàng.
- Sơ cấp cứu: xử trí vết thương, chấn thương, xử trí đột 
quỵ, nhồi máu cơ tim, ngộ độc thực phẩm, điện giật, 
bỏng...
- Bệnh nghề nghiệp: bệnh về đường hô hấp, cai thuốc 
lá, các bệnh về tai-mũi-họng, các bệnh về mắt, trĩ...

Người bệnh sau khi khám được kê toa thuốc điều trị, dù trên toa thuốc 
đã có những hướng dẫn cụ thể rõ ràng nhưng không ít người bệnh vẫn 
cảm thấy bối rối và khó khăn trong việc sử dụng thuốc theo toa.
Hiểu được điều này, bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM đã triển khai 
dịch vụ tư vấn sử dụng thuốc. Các dược sĩ giàu kinh nghiệm của bệnh 
viện sẽ tư vấn kỹ càng về công dụng, cách dùng, liều dùng… của từng 
loại thuốc.
Điện thoại: (028) 3952 5295

- Bệnh thường gặp: cao huyết áp, tim mạch, tiểu đường, 
loãng xương, viêm gan...
- Bệnh lý nam khoa, phụ khoa…
Điện thoại: (028) 3952 5166

MỘT SỐ DỊCH VỤ TẠI 
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM
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Bệnh viện thực hiện quản lý chất lượng, cam 
kết cung cấp dịch vụ y tế với mức độ an toàn 
cao nhất, phòng ngừa các nguy cơ rủi ro cho 
người bệnh và nhân viên y tế.

Đảm bảo sử dụng đúng chỉ định các kỹ thuật 
chẩn đoán và điều trị hiện đại, chất lượng 
cao, đáp ứng mọi nhu cầu về điều trị và chăm 
sóc sức khỏe của người bệnh.
Xây dựng quy trình hoạt động chăm sóc và 
điều trị nhanh chóng, giảm tối đa thời gian 
chờ đợi của người bệnh.

Chủ động, sáng tạo, tích cực 
đầu tư và triển khai ứng dụng 
các kỹ thuật mới, không ngừng 
cải tiến chất lượng Bệnh viện 
nhằm tiến tới đạt tiêu chuẩn 
của Bộ Y tế và các nước tiên 
tiến trong khu vực.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên 
chuyên nghiệp và tận tâm trong công 
việc, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang 
thiết bị đảm bảo chất lượng nguồn lực, 
tăng cường hợp tác quốc tế và phát 
triển bền vững.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
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HỘI NGHỊ KHOA 
HỌC KỸ THUẬT 
BỆNH VIỆN ĐẠI 
HỌC Y DƯỢC 
TPHCM NĂM 2017

Từ ngày 16/8 – 19/8/2017, Bệnh 
viện Đại học Y Dược TPHCM (BV 
ĐHYD) tổ chức Hội nghị Khoa học 
Kỹ thuật năm 2017. Đây là hoạt 
động thường niên của BV ĐHYD 
nhằm tạo điều kiện cho các bác 
sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật 
viên và nhân viên y tế khác công 
bố các công trình nghiên cứu 
khoa học và trao đổi kinh nghiệm 
với những chuyên gia hàng đầu 
trong và ngoài nước. 
Hội nghị thu hút hơn 2.000 người 
tham dự với 136 bài báo cáo do 
các giáo sư, chuyên gia đầu 
ngành trong và ngoài nước trình 
bày. 
Những nội dung mang tính tiêu 
biểu tại hội nghị như cập nhật 
các tiến bộ mới trong thực hành 
chăm sóc người bệnh; chẩn đoán 
và điều trị các bệnh lý ở người 
cao tuổi; chăm sóc giảm nhẹ ở 
người cao tuổi và so sánh với Hoa 
Kỳ do các chuyên gia từ Trường 
Y khoa, Đại học California San 
Diego và Trung tâm chăm sóc 

giảm nhẹ, San Diego Hospice trình bày; tầm soát và chẩn đoán các 
bệnh lý trước sinh; điều trị đa mô thức ung thư tiêu hóa với sự chia sẻ 
của hai chuyên gia đến từ Viện Nghiên cứu Ung thư Tokyo (Nhật Bản) 
về những cập nhật mới nhất trong Phẫu thuật nội soi cắt dạ dày và 
nạo hạch do ung thư, Phẫu thuật nội soi nạo hạch D3 điều trị ung thư 
đại tràng, đặc biệt là kỹ thuật nạo hạch chậu trong phẫu thuật điều trị 
ung thư trực tràng là kỹ thuật tiên tiến được thực hiện đầu tiên tại Việt 
Nam; điều trị đau sau phẫu thuật cột sống với sự chia sẻ của giáo sư 
bác sĩ Chủ tịch Hội kiểm soát đau thế giới khu vực Đông Nam Á và 
Chủ tịch Hội kiểm soát đau Singapore; chẩn đoán và điều trị thoái 
hóa khớp và thoái hóa cột sống với những nghiên cứu mới nhất về ứng 
dụng tế bào gốc trong bệnh lý cơ xương khớp – thoái hóa khớp của 
Giám đốc Viện tế bào gốc, Đại học quốc gia TPHCM
PGS TS BS Nguyễn Hoàng Bắc – Giám đốc BV ĐHYD phát biểu tại 
hội nghị: “Sứ mệnh của BV ĐHYD là cung cấp giải pháp chăm sóc 
sức khỏe tối ưu từ sự tích hợp giữa điều trị, nghiên cứu và đào tạo. 
Chính vì vậy, công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo là nền tảng 
quan trọng để phát triển chuyên môn kỹ thuật, cũng như nâng cao kiến 
thức, kinh nghiệm lâm sàng cho đội ngũ cán bộ y tế. Trong thời gian 
qua, nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ 
thuật đã được triển khai, ứng dụng hiệu quả tại BV ĐHYD, đem lại lợi 
ích thiết thực trong công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe 
người bệnh. Hội nghị Khoa học Kỹ thuật BV ĐHYD năm 2017 chính 
là diễn đàn của những người thầy thuốc, thầy giáo, nhà khoa học và 
nhà quản lý y tế với mục tiêu vì sức khỏe người bệnh”.
Các con số thống kê
- 24 chuyên khoa
- 20 chuyên đề
- 18 chương trình CME với tổng cộng 111 tiết CME (đào tạo y khoa 
liên tục)
- 136 bài báo cáo
- 07 báo cáo viên nước ngoài. 

TIN HOẠT ĐỘNG
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Nhân kỷ niệm 72 năm ngày Cách mạng tháng tám 
thành công (19/8/1945 – 19/8/2017) và Quốc 
khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 
(2/9/1945 – 2/9/2017), Bệnh viện Đại học Y Dược 
TPHCM (BV ĐHYD) đã tổ chức nhiều hoạt động xã 
hội, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn tại các 
tỉnh thành trong cả nước.
Ngày 19/8/2017, Bệnh viện đã phối hợp với Văn 
phòng Chính phủ tổ chức khám bệnh từ thiện cho 
500 người dân xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây 
Ninh. Tham gia đoàn có đồng chí Trương Hòa Bình 
- Ủy viên Bộ Chính trị, PGS TS BS. Nguyễn Hoàng 
Bắc – Giám đốc cùng hơn 20 cán bộ, viên chức của 
Bệnh viện. Đoàn đã đến thăm hỏi, trao học bổng 
cho các em học sinh, động viên nhân dân cùng nhau 
phấn đấu phát triển tất cả các mặt về kinh tế, văn 
hóa, giáo dục và đào tạo. 
Hòa trong niềm vui của đất nước nhân ngày lễ lớn, 
hơn 1.000 người dân huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh 
Hòa đã đón chào 30 y bác sĩ, điều dưỡng của đoàn 
BV ĐHYD đến khám bệnh từ thiện, trao tặng 2 căn 
nhà tình nghĩa, 9.000 quyển tập và 400 phần quà, 
với tổng giá trị hơn 200 triệu đồng. Tính đến nay, BV 

CHUỖI HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI "UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN" NHÂN KỶ NIỆM 
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LỄ BÀN GIAO HỆ 
THỐNG PHẪU THUẬT 
NỘI SOI THẾ HỆ MỚI 
NHẤT
Ngày 30/8/2017, Bệnh 

viện Đại học Y Dược TPHCM (BV 
ĐHYD) đã tổ chức Lễ bàn giao hệ 
thống phẫu thuật nội soi thế hệ mới 
nhất do công ty Karl Storz tài trợ. Hệ 
thống bao gồm 03 dàn máy chất 
lượng HD và 01 dàn máy 3D mới 
nhất, hỗ trợ cho hoạt động chuyên 
môn và đào tạo của Bệnh viện. BV 
ĐHYD gửi lời cảm ơn đến công ty và 
hy vọng sự hợp tác giữa hai bên sẽ 
ngày càng phát triển bền vững. 
Phẫu thuật nội soi là một trong 
những thế mạnh của Bệnh viện, 
được phát triển nhanh, mạnh, 
chuyên sâu. Hiện tại, Bệnh viện 
thực hiện phẫu thuật nội soi nâng 
cao cho nhiều bệnh trong ổ bụng: 
cắt thực quản, cắt dạ dày, cắt đại 

- trực tràng, phẫu thuật nội soi cắt 
gan, cắt tụy, phẫu thuật nội soi 
trong điều trị các bệnh tim, các 
bệnh trong lồng ngực, phẫu thuật 
nội soi tuyến giáp, phẫu thuật nội 
soi trong bệnh lý đường tiết niệu... 

Trung tâm Huấn luyện phẫu thuật 
nội soi đã đào tạo hơn 1.500 học 
viên Việt Nam và hơn 600 học viên 
nước ngoài, phát triển kỹ thuật điều 
trị ít xâm lấn trong chẩn đoán, điều 
trị các bệnh lý khác nhau.

25www.bvdaihoc.com.vn BVÑHYD

ĐHYD đã trao tặng 16 căn nhà tình nghĩa và hàng 
ngàn phần quà đến nhân dân khắp các huyện của 
tỉnh Khánh Hòa. 
Trong ngày hôm đó, Bệnh viện cũng tổ chức đoàn 
khám từ thiện, cấp thuốc, tặng quà cho 500 người 
dân tại huyện Giang Thành, Kiên Giang và trao nhà 
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04 HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU 
CÁN BỘ, VIÊN 
CHỨC 2017.
Ngày 12/8/2017, Bệnh 

viện Đại học Y Dược TPHCM (BV 
ĐHYD) đã long trọng tổ chức Hội 
nghị Đại biểu cán bộ, viên chức 
năm 2017. Đây là hoạt động thường 
niên của Bệnh viện trong việc tổng 
kết, đánh giá các công việc đã thực 
hiện, đặt ra các kế hoạch mới và 
lắng nghe ý kiến của cán bộ, viên 
chức đang lam việc tại Bệnh viện. 
Trong năm 2016 – 2017, BV ĐHYD 
đã đạt được nhều thành tích nổi bật 
trong tất cả các lĩnh vực: chuyên 
môn, hành chính, hoạt động cộng 
đồng… BV ĐHYD đã vinh dự nhận 
cờ thi đua đơn vị xuất sắc năm 
2016, triển khai 13 kỹ thuật mới, 
xây dựng đề án ghép tạng, chuẩn 
hóa quy trình xét nghiệm, đạt giải 
thưởng “Vệ sinh tay xuất sắc Châu 
Á - Thái Bình Dương”… Với sự phát 
triển không ngừng của hệ thống 
công nghệ thông tin, chuẩn hóa các 
quy trình, thực hiện các giải pháp 
giảm tải, đã có 93,59% người 
bệnh hài lòng khi đến khám chữa 
bệnh tại Bệnh viện. Với mục tiêu 
không ngừng nâng cao chất lượng, 
hoàn thiện cơ cấu tổ chức, quy chế 
hoạt động, chuyên môn, chăm sóc 
toàn diện, BV ĐHYD được lựa chọn 
là mô hình kiểu mẫu để chăm sóc 
sức khỏe cho người nước ngoài, trở 
thành trung tâm khám chữa bệnh 
quốc tế với các chuyên khoa mũi 
nhọn.
TS BS. Ngô Đồng Khanh đánh 
giá cao sự phát triển của Bệnh 

viện, mang đến sự hài lòng cho 
người bệnh và cán bộ, viên chức. 
Với mục tiêu “ĐHYD đại diện cho 
học hiệu, BV ĐHYD đại diện cho 
y hiệu hàng đầu đối với các nước 
trong khu vực và trên thế giới”, 
Trường và Bệnh viện sẽ luôn gắn 
kết để đổi mới, phát triển nhưng 
vẫn đảm bảo sự hiệu quả, an 
toàn.
PGS TS BS. Nguyễn Hoàng Bắc cho 
biết, BV ĐHYD đã phát triển vượt 
bậc về tất cả các lĩnh vực: triển khai 
các kỹ thuật mới, nghiên cứu khoa 
học, hợp tác quốc tế, bộ máy quản 
trị bệnh viện… đáp ứng nhu cầu 
khám chữa bệnh ngày càng cao 
trong cộng đồng. Đó chính là nhờ 
vào sự tận tâm, tận lực, tinh thần làm 
việc đoàn kết của mỗi cá nhân, đơn 
vị trong Bệnh viện. Bên cạnh mục 
tiêu lấy người bệnh làm trung tâm, 
đưa an toàn người bệnh lên hàng 
đầu, Ban Giám đốc Bệnh viện luôn 
quan tâm đến việc xây dựng môi 
trường làm việc chuyên nghiệp, 

thoải mái, thân thiện, đời sống vật 
chất, tinh thần của cán bộ viên chức 
ngày được cải thiện hơn. PGS TS BS. 
Nguyễn Hoàng Bắc mong muốn 
BV ĐHYD luôn là mái nhà chung, là 
nơi để mỗi cán bộ, viên chức không 
ngừng cống hiến và luôn được tôn 
trọng, quan tâm, phát triển.
Cùng ngày, Bệnh viện đã tổ chức 
Đại hội đại biểu Công đoàn bộ 
phận nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đại 
hội cũng đã thống nhất và bầu ra 
Ban Chấp hành Công đoàn bộ 
phận BV ĐHYD nhiệm kỳ 2017 – 
2022 gồm các đồng chí: 
- Đồng chí Đỗ Hồng Công – Chủ tịch
- Đồng chí Vũ Trí Thanh – Phó Chủ tịch
- Đồng chí Đặng Anh Long – Phó 
Chủ tịch
- Đồng chí Trần Thanh Hưng – Chủ 
nhiệm ủy ban kiểm tra
- Đồng chí Trần Văn Hùng - Ủy viên
- Đồng chí Âu Thanh Tùng - Ủy viên
- Đồng chí Lê Thị Anh Hoa - Ủy viên
- Đồng chí Lê Thị Lan Hương - Ủy viên
- Đồng chí Trần Tấn Tài - Ủy viên

tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm cho 
bác Nguyễn Văn Tư. Sự có mặt 
của BV ĐHYD chính là nguồn suối 
mát, xoa dịu những nỗi khó khăn, 
vất vả mà bà con đang đối mặt. 
Kết thúc chuỗi hoạt động khám từ 
thiện đợt này, đoàn dừng chân tại 
huyện Minh Long – Sơn Tây – Lý 
Sơn, Quảng Ngãi. Từ sáng sớm, 

sự háo hức, hân hoan nâng bước 
chân bà con đến tập trung tại các 
địa điểm khám bệnh. Đó chính 
là động lực, giúp mỗi thành viên 
trong đoàn quên đi sự vất vả, trao 
đến mỗi bà con ánh mắt và nụ 
cười tỏa nắng.
Mỗi chuyến đi, mỗi cảm xúc, 
nhưng đọng lại trong lòng mỗi 

thành viên là lời hứa về một ngày 
trở lại không xa. Song hành với 
sự phát triển về chuyên môn, BV 
ĐHYD luôn mong muốn cùng các 
mạnh thường quân tổ chức nhiều 
chuyến đi đến mọi miền đất nước, 
để có thể cùng người dân tạo 
dựng nền tảng sức khỏe tốt, phát 
triển tương lai nước nhà.
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Nhân kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 
40 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam – 
Lào. Hội Thầy thuốc trẻ TPHCM, Bệnh viện Đại học Y 
Dược TPHCM (BVĐHYD), Bệnh viện Quận 2 và Viện Y 
Dược Học Cổ truyền TPHCM đã tổ chức khám chữa bệnh 
và phát thuốc miễn phí cho 2.500 người nghèo tại 2 tỉnh 
Champasak và Attapư, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân 
dân Lào.
 
Ngày đầu
Sáng 24/7/2017 Đoàn khám bệnh tại nước Cộng 
hòa Dân chủ Nhân dân Lào của BVĐHYD, BV Quận 2 
TPHCM khởi hành từ lúc 5 giờ, Trưởng đoàn TS Vũ Trí 
Thanh, Phó đoàn BS Trần Văn Khanh… 2 anh đều là 
những gương mặt thân quen trong các chiến dịch mùa 
hè xanh, thường xuyên dẫn quân đi khám bệnh từ thiện 
cho nhân dân ở các tỉnh miền Trung và Nam bộ nước 
ta, cũng đã nhiều lần đi Campuchia, Lào… khám bệnh, 
phát thuốc, tặng quà cho người dân ở đây. 

Ghé ăn sáng vội vàng tại TP Thủ Dầu Một - Bình Dương 
rồi ào ào phi về cửa khẩu Hoa Lư tỉnh Phước Long, nhập 
cảnh Campuchia. Xe chạy trên đường số 7 lên phía bắc 
dọc theo sông Mekong, buổi trưa phải đi thêm 20 km 
vào nội ô TP Kratié mới có chỗ ăn cơm, nhưng cũng là 
dịp may để được ngắm dòng Mekong đỏ nặng phù sa 
đang mùa nước lớn. Nhà hàng ngay bên bờ sông có 
món gà ram và trứng chiên rất ngon, gà thả rông, nuôi 
tự nhiên. Người dân ở đây không nuôi gà kiểu công 
nghiệp hay nửa công nghiệp như gà Tam hoàng ở nước 
ta. Gà không ăn cám tăng trọng nên trứng có nhiều lòng 
đỏ, khi chiên vàng, đĩa trứng dậy lên một mùi thơm mà 
người ăn kiêng cũng khó lòng từ chối… Rời Kratié đến 
tỉnh Stungtreng, nơi có cửa khẩu sang Lào, đường đi khá 
xấu, vừa ăn no vừa muốn ngủ theo quy luật căng da 
bụng-chùng da mắt… mà chiếc xe thì cứ chồm lên vục 
xuống, vừa mệt vừa tưng tức cái bao tử… Vài bạn trẻ 
mới lần đầu đi ô tô đường dài tay cầm bịch ny lon phòng 
ói, miệng vẫn cười tươi mà nói rằng… “càng có thêm 
trải nghiệm”… Đúng vậy, dễ gì mà được sống như các 
chiến sĩ tình nguyện những năm xưa, dễ gì mà buổi sáng 
ăn lót dạ tại Việt Nam, ăn trưa tại Campuchia và tối đến 
dùng bữa tại Lào… đất nước Triệu voi (Vạn Tượng). Vũ 
điệu Sam ba-mùa hè xanh 2017 khởi đầu với một ngày 
thật thú vị. 

Ngày thứ hai 
Cùng nhập với các thầy thuốc BVĐHYD và BV Quận 
2 còn có các thầy thuốc Viện Y Dược Học Cổ truyền 
TPHCM do BS Viện trưởng Nguyễn Huỳnh Lộc dẫn 
đầu… Thầy trò, bạn bè cũ gặp nhau thật vui, quên hết 
mệt nhọc. Tỉnh đoàn Champasak cử một số y bác sĩ Việt 
kiều tại Lào cùng tham gia và một đoàn viên thanh niên 
người Lào đến dẫn đường nhưng hình như ảnh cũng 
chưa đến đấy bao giờ nên cứ phải vừa đi vừa hỏi... 
Điểm khám bệnh là vùng Khonephapheng, một nơi cách 
chỗ chúng tôi nghỉ (thị trấn Pakse, tỉnh Champasak) hơn 
150 km, trời mưa xối xả, đường đi khó… TS Thanh, 
Trưởng đoàn sốt ruột vì sợ người dân phải chờ nhưng 
đến nơi mới thấy dân đến còn rất vắng… bà con cứ 
đủng đỉnh như chẳng bao giờ phải vội… người Lào vốn 

Khám bệnh tại một ngôi chùa Lào
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Chuyến thăm & khám bệnh từ thiện

  tại đất nước

BS CKII Phan Bảo Khánh(Vạn Tượng)
Triệu Voi
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có câu nói “Muốn nhanh thì phải 
từ từ” mà lại. Địa điểm chật nhưng 
khéo xếp nên cũng ổn, buổi trưa 
dân đến đông hơn, khám bệnh 
miệt mài mãi đến 2 giờ chiều mới 
xong và đi ăn cơm trưa. 

Ngày thứ ba
Chúng tôi khám bệnh tại một ngôi 
chùa Lào có rất nhiều tượng Phật, 
thuộc huyện Sú Khú Ma cách thị trấn 
Pakse hơn 80 km. Ngày thứ ba cũng 
phải đi hơn 70 km và phải vượt sông 
Mekong trên một chiếc phà nhỏ, cũ 
kỹ… chiếc canô lai dắt phà thuộc 
loại “cổ lai hy”, xộc xệch, máy nổ 
ầm ầm và phun khói mù mịt… Sông 
thì rộng mênh mông, nước chảy xiết, 
phà thì bé tẻo teo lại chẳng có một 
phương tiện gì cứu hộ, áo phao 
cho khách cũng không, ai nấy nhìn 
nhau... Từ chối thì không hoàn thành 
nhiệm vụ, mất thể diện Thầy thuốc 
Việt Nam… TS Thanh động viên 
“nhập gia tùy tục, ở đây là như thế, 
bạn đi được thì mình đi được”. Phà 
bé quá, mép nước chỉ cách 40-50 
cm, ô tô phải ở lại, mọi người cùng 
nhau khiêng thuốc xuống phà vượt 
sông. 
Nhớ lại năm 2006, trong chuyến 
khám bệnh tại Champasak, BS 
Phong “Nhi” được cử đi cấp cứu cho 
một bệnh nhân bên kia sông… lúc 
trở về anh kể rằng chiếc thuyền chở 
anh và đồ đạc chỉ là chiếc thuyền 
độc mộc… lúc băng qua sông 
giữa dòng nước chảy xiết, anh nghĩ 
chuyến này chắc mình “khó sống”, 
nhưng nếu phải “ra đi” thì cũng 
phải giữ cho mình một hình ảnh 
đẹp, phải cố “sao cho hiên ngang”, 
chiến sĩ mùa hè xanh ĐHYD không 
thể hy sinh trong tư thế xấu xí, tuyệt 
vọng, chới với, giơ tay giơ chân lên 
trời như những người ta… ngồi trên 
thuyền anh cứ gồng mình như vậy… 
may mà mọi chuyện đều thuận thảo, 
an lành… 
Qua được sông thì nơi đây lại là 
điểm khám bệnh đẹp nhất (trong 
nhiều năm đi làm công tác xã hội). 
Đoàn khám bệnh tại một nhà chờ 
phà ngay trên mép sông, rộng rãi, 
thoáng mát, đội hình toàn những 
“dân chuyên nghiệp” nên nhanh 

chóng bắt tay vào việc. Người 
dân đã đến chờ khá đông… mọi 
người thì áy náy vì muộn giờ 
nhưng các bạn Lào trong Tỉnh đoàn 
Champasak thì luôn nói không sao 
không sao, ở đây trễ, chậm là bình 
thường, họ bảo rằng cơ quan hành 
chính, giờ làm việc cũng chỉ 6 tiếng 
rưỡi đến 7 tiếng mỗi ngày, sáng từ 8 
giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 
16 giờ 30. Người dân Lào có nhịp 
sống chầm chậm, hiền từ và thân 
thiện. Mức sống của họ còn thấp 
hơn người Việt mình nhưng cách 
sống luôn hướng thiện, chan hòa 
với thiên nhiên, chấp nhận phát triển 
chậm và từ chối phát triển nóng.
Một ấn tượng khó quên là buổi 
chiều ngày thứ ba, trên đường về 
tranh thủ khi trời không mưa, TS 
Thanh cho đoàn ghé thăm thác 
Khonephapheng trên sông Mekong, 
đây là thác đứng thứ 10 trên thế giới 
tính theo lưu lượng nước (lưu lượng 
hàng năm đạt khoảng 475 triệu m³; 
lưu lượng trung bình 13.200 m³/
giây). Sông Mekong dài 4.200 
km, xuất phát từ cao nguyên Thanh 
Hải của Tây Tạng, băng qua Vân 
Nam (Trung Quốc), qua các nước 
Myanma, Thái Lan, Lào, Campuchia 
và tại PhnomPenh tách làm hai 
dòng để đi vào Việt Nam đổi tên 
thành sông Tiền và sông Hậu rồi đổ 
vào Biển Đông. Vé vào công viên 
Khonephapheng Waterfall Park 
55.000 Kips/người/ngày (khoảng 
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Phà qua sông Mekong

Qua sông rồi, ai cũng vui như hội

160.000 VNĐ) tưởng là đắt dữ 
nhưng vào rồi mới thấy hoàn toàn 
xứng đáng. Công viên được chăm 
chút tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ mà 
vẫn giữ nguyên được vẻ hoang sơ 
của rừng nguyên sinh vùng nhiệt 
đới. Gần đến sông đã nghe thấy 
tiếng gầm réo dữ dội của thác nước 
và khi đứng bên bờ sông, ngắm 
dòng thác lớn đỏ quạch phù sa, ào 
ào đổ xuống với lưu lượng chắc phải 
khoảng 30.000 m³/giây vào mùa 
mưa lũ này… cuốn theo vô vàn cây, 
gỗ phăng phăng đổ xuống từ thượng 
nguồn, mọi người đều trầm trồ kinh 
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Trước thiên nhiên, con người thật 
nhỏ bé, mỏng manh… nhưng 
tiếc thay, lòng tham  của con 

người lại mạnh hơn tất cả

ngạc vì vẻ đẹp tự nhiên, hùng vĩ và 
dữ dội của thác Khonephapheng. 
Ở đây, Mekong như một con ngựa 
bất kham đang lồng lên hung dữ thì 
ở giữa dòng lại có nhiều tảng đá 
cổ xen nhau như muốn ghìm cương 
chặn lại, và cuộc đối đầu kỳ vĩ ấy 
làm cho chúng tôi bị choáng ngợp 
trước cảnh thiên nhiên… cảm thấy 
con người thật nhỏ bé, mỏng manh. 
Người bạn Lào nói với chúng tôi, 
giọng xót xa “người ta đã, đang 
và sẽ làm thêm nhiều con đập chặn 
dòng sông này để làm thủy điện”. 
Được biết thêm rằng Trung Quốc 
đang có kế hoạch triển khai cái gọi 
là “Dự án cải thiện thủy lộ thượng 
nguồn sông Mekong”  hay còn gọi 
là “Dự án phá ghềnh thác sông 
Mekong” trên địa phận Thái Lan và 
Lào để thuận lợi cho các tàu thương 
mại khủng của Trung Quốc ngược 
xuôi qua lại… Trước tham vọng đầy 
nguy hại này, tháng 11 năm 2000 
Ủy ban Thế giới về Đập (WCD, 
2000) đã nghiên cứu, phát hiện 
hầu hết các dự án đập lớn trên thế 
giới đã không đưa lại bất kỳ một lợi 
ích kinh tế nào khi đem so với chi 
phí xây dựng, việc tái định cư cho 
người dân và tác động xấu đến môi 
trường. Ngoại trưởng Mỹ, bà Hillary 
Clinton, mấy năm trước đây đã kêu 

gọi Lào “ngưng xây đập Xayaburi để tránh những sai lầm mà chúng tôi (Mỹ) 
và những nước khác đã phạm phải."… Nhưng bất chấp những lời cảnh 
báo, tính đến năm 2014, có 26 đập thủy điện trên dòng sông Mekong… 
chỉ vì lợi ích trước mắt của một quốc gia, một tập đoàn mà người ta đã và 
sẽ bức tử cả một dòng sông. Trước thiên nhiên, con người thật nhỏ bé, mỏng 
manh… nhưng tiếc thay lòng tham của con người lại mạnh hơn tất cả. 
Chuyến công tác 5 ngày, qua 3 nước Đông Dương, tuy phải di chuyển bằng 
ô tô gần 2.000 km nhưng chúng tôi lại có dịp ngồi lâu bên nhau, tha hồ sẻ 
chia mọi thứ chuyện… 
Nào chuyện về sự hy sinh anh dũng của anh Lê Thiệu Huy, người chiến sĩ 
tình nguyện Việt Nam trên đất Lào. Anh sinh ngày 06/3/1921, quê làng 
Lạc Thiện, nay là xã Trung Lễ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Thân phụ anh 
là cụ Giải nguyên Lê Thước, đỗ đầu cử nhân Hán học, là một nhà nghiên 
cứu văn học và là nhà sư phạm nổi tiếng. Thủa học Trường Albert Sarraut 
Hanoi và Trường Đại học Đông Dương, anh được mệnh danh là thần đồng 
Đông Dương vì học quá giỏi, các thầy giáo Tây và ta đều thán phục: 
“Chưa bao giờ gặp và thấy một sinh viên tuyệt vời như anh Lê Thiệu Huy” 
(anh thi hầu hết đều đạt điểm tối đa: 20/20). Sau đó anh lại còn có được 
một lúc 3 bằng cử nhân khoa học của Pháp. Sau Cách mạng tháng Tám 
năm 1945, anh là một trong số 43 sinh viên Trường Thanh niên Tiền tuyến 
ở Huế. Năm 1946 anh được cử sang Lào, là Tham mưu trưởng Liên quân 
Việt – Lào kiêm Bí thư phụ tá cho Hoàng thân Lào Xuphanuvong. Ngày 
21/3/1946, sau một trận đánh không cân sức tại mặt trận ThaKhet, anh 
tháp tùng Hoàng thân Xuphanuvong xuống thuyền vượt dòng Mekong tạm 
lánh sang Thái Lan, chẳng may anh bị trúng đạn và hy sinh trong vòng tay 
của Hoàng thân. Năm 1950, nước Lào đã lấy ngày 21 Tháng 3 hàng năm 
(ngày anh hy sinh) làm "Ngày căm thù thực dân Pháp". Ngày 16/8/2011, 
anh được Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang 
nhân dân. 
Nào chuyện đất Lào là nơi tạo nguồn cảm hứng cho anh “lính tình nguyện 
Lào” Trần Tiến lúc đó mới 17 tuổi, chưa học nhạc lý nhưng đã sáng tác được 
bài hát Cô Gái Sầm Nưa Xinh Đẹp rất hay khi anh gặp cô công chúa Lào, 
19 tuổi, con gái của Hoàng thân Xuphanuvong, chàng được nàng đặt cho 
cái tên Xổm Bun… Sau này nhạc sĩ Xổm Bun-Trần Tiến lại có cảm hứng sáng 
tác bài “Sắc màu” khi anh nằm bệnh viện ĐHYD TPHCM… 

Nào chuyện về người dân Champasak từng là cơ sở giúp Việt Nam 
rất nhiều trong kháng chiến chống Mỹ, nhiều nhánh đường Trường sơn 
được mở qua đây, được dân Lào góp sức và chở che. Nào chuyện năm 
1972, khi máy bay B52 Mỹ ném bom Hà Nội định “đưa Hà Nội trở về 
thời kỳ đồ đá” thì bộ đội đặc công Việt Nam đã đến Champasak tập 
dượt trên một số địa hình, bí mật vượt biên giới vào Thái Lan tập kích 
các sân bay Utapao, Udon, và Ubon (trên đất Thái Lan) thực hiện lời 
tuyên bố của  Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam: “Bất 
cứ sân bay nào có máy bay xuất kích bay đi ném bom Hà Nội thì đều 
là mục tiêu tiêu diệt của Quân giải phóng”… và trong những trận tập 
kích thần kỳ này đã có hơn 30 máy bay B52 Mỹ bị thiêu hủy...
Đặc biệt, BS Phan Văn Đức, Phó Giám đốc BV Quận 2 đã trình diễn 
tư thế bắn B40 qua đầu và trải lòng tâm sự khi anh kể về những năm 
tháng chiến đấu tại Campuchia. Giữa đạn bom những người lính chiến 
động viên nhau “Đạn nó tránh mình”, chia nhau từng mẩu thuốc, từng 
miếng lương khô, chấp nhận hy sinh chứ không chịu rút lui, bỏ chốt… 
Những câu chuyện trên đường thiên lý làm chúng tôi gần nhau, hiểu 
nhau gắn bó với nhau hơn… cùng chia sẻ để hiểu biết thêm về lịch sử, 
địa lý, về phong cảnh, đất nước, con người, về những vùng đất mới 
đây còn xa lạ nhưng từ bây giờ đã trở nên gần gũi và thân quen rồi.
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HỎI ĐÁP

HỎI
Em bị cao huyết áp do mỡ trong 
máu cao. Xin cho em hỏi sẽ phải 
điều trị trong bao lâu?
Nguyenphuongkd173@...

ĐÁP
Chào bạn,
Tăng huyết áp có thể có nguyên nhân (chiếm 
khoảng 5% và thường gặp ở người trẻ tuổi) hoặc 
không có nguyên nhân (chiếm đa số, khoảng 95%). 
Nguyên nhân tăng huyết áp có thể là do bệnh thận 
mạn (suy thận), hẹp động mạch thận hoặc hẹp eo 
động mạch chủ, khối u tuyến thượng thận, cường 
thần kinh giao cảm... và xin lưu ý là mỡ trong máu 
cao không phải là nguyên nhân gây tăng huyết áp.
Thời gian điều trị tùy thuộc vào nguyên nhân gây 
tăng huyết áp. Do vậy, bạn cần đến khám tại các 
bệnh viện có chuyên khoa tim mạch để được chẩn 
đoán và điều trị thích hợp.
Cám ơn bạn.
BS CKI Bùi Thế Dũng
Phòng khám Tim mạch

HỎI
Năm nay tôi 52 tuổi, đã tắt kinh hơn 1 năm, người thường xuyên ra mồ hôi và mắc 
bệnh cảm lạnh (mặc dù siêng đi tắm biển và tập thể dục). Sắp tới, tôi muốn vô BV 
ĐH Y Dược TP HCM khám, nhờ bác sĩ tư vấn, tôi đến chuyên khoa nào.
Xin chân thành cảm ơn.

          honghoantu@...

ĐÁP
Chào chị,
Chị 52 tuổi đã tắt kinh hơn 1 năm nghĩa là chị đã ở vào giai đoạn mãn kinh. Hiện tại chị có thể có 
vấn đề về rối loạn vận mạch tuổi mãn kinh. Chị nên đi khám sức khỏe tổng quát và nếu không mắc 
một bệnh cụ thể nào khác thì bác sĩ phụ khoa sẽ cân nhắc sử dụng nội tiết thay thế cho chị trong một 
thời gian để cải thiện tình trạng hiện tại.
Cám ơn bạn.
BS CKI Nguyễn Thị Lan
Phòng khám Sản-Phụ khoa

Hội đồng cố vấn
PGS BS Nguyễn Mậu Anh

Chủ biên
PGS TS BS Nguyễn Hoàng Bắc

Thực hiện và  phát hành
Bệnh viện Ðại học Y Dược TPHCM
Ðịa chỉ: 215 Hồng Bàng, Q. 5, TPHCM
ÐT: (028) 3855 4269
Fax: (028) 3950 6126
Website:  www.bvdaihoc.com.vn
Email: bvdhyd@umc.edu.vn

Thiết kế
Công ty CP TM DV QC TV TK TT Nam Á

Thư từ, bài vở, góp ý xin gửi về
khoahocdaotao@umc.edu.vn
Giấy phép xuất bản số 58/GP-XB-STTTT
ngày 13 tháng 11 năm 2017

In 5.000 cuốn, khổ 20 x 28 cm
Chế bản và in tại Công ty TNHH MTV In Quân đội 2 
65 Hồ Văn Huê, P. 9, Q. Phú Nhuận

Ự KIỆN - HOẠT ĐỘNG

SỐNG KHỎE BVĐHYD TPHCM 23 - XUẤT BẢN T9/2017

       

IẾN THỨC Y KHOA
  3 Phản vệ và sốc phản vệ
  7 Xét nghiệm đột biến gien EGFR:
     Bước tiến mới trong điều trị ung thư phổi

   11 Hội chứng chân không ngơi nghỉ:
        Một số bệnh lý hay bị bỏ sót
        15 Thuyết tắc huyết khối tĩnh mạch. Kẻ giết người thầm lặng
        19 Tầm soát ung thư đại trực tràng
     

K
HÔNG TIN CẦN BIẾT
22 Một số dịch vụ tại BV ĐHYD TPHCM.
23 Chính sách chất lượng.T

S
Chuyến thăm và khám bệnh từ thiện tại đất nước
Triệu Voi (Vạn Tượng)

ÙY BÚTT 27
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- Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM  
  năm 2017
- Lễ bàn giao hệ thống phẫu thuật nội soi thế hệ mới nhất
- Chuỗi hoạt động xã hội “Uống nước nhớ nguồn”
  nhân kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng 8 thành công và
  Quốc khánh 2/9
- Hội nghị Đại biểu cán bộ, viên chức 2017

ỎI - ĐÁPH 30

a

Kính biếu

XÉT NGHIỆM
ĐỘT BIẾN
GIEN EGFR
BƯỚC TIẾN MỚI TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ PHỔI

Chịu trách nhiệm biên soạn
PGS TS BS Trương Quang Bình
PGS BS Nguyễn Mậu Anh
TS BS Nguyễn Hữu Thịnh
PGS TS BS Bùi Hồng Thiên Khanh
PGS TS BS Lê Minh Khôi
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BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM
215 Hồng Bàng, P.11, Q.5, TPHCM
ĐT: (028) 3855 4269 - Fax: (028) 3950 6126
Website: www.bvdaihoc.com.vn
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