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TÓM TẮT37 

Đặt vấn đề: Nảy chồi u (NCU) được định 

nghĩa là tế bào u đơn lẻ hoặc cụm từ 2 đến 4 tế 

bào u trên diện xâm lấn của khối u. Mục tiêu: 

Nhận xét một số mối liên quan giữa NCU với 

một số đặc điểm GPB của UTBM tuyến vú XN 

bằng tiêu bản kỹ thuật số. Đối tượng và phương 

pháp nghiên cứu: 215 bệnh nhân UTBM tuyến 

vú XN được nghiên cứu để đánh giá các đặc 

điểm GPB và NCU được số hóa tiêu bản bằng 

máy Leica Aperio AT2. Đánh giá NCU chia 

thành ba độ: độ thấp (0-4 chồi u), trung bình (5-9 

chồi u) và độ cao (≥10 chồi u). Kết quả: NCU 

độ thấp và trung bình chiếm 156 ca (72,6%) và 

NCU độ cao là 59 ca (27,4%). NCU độ cao có 

mối liên quan này có ý nghĩa thống kê với kích 

thước u lớn hơn, bộc lộ ER+, độ mô học cao, chỉ 

số tiên lượng Nottingham, tỷ lệ xâm nhập mạch 

bạch huyết và di căn nhiều hạch (p<0,05). NCU 

độ cao có mối liên quan làm giảm OS trên cả 

phân tích đơn biến và đa biến và giảm OS trên cả 

các nhóm không có di căn hạch, không có xâm 

nhập mạch bạch huyết và kích thước pT1-2. Kết 
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SUMMARY 

APPLICATION OF DIGITAL 

PATHOLOGY IN THE ASSESSMENT 

OF TUMOR BUDDING TO PREDICT 

INVASIVE BREAST CANCER 

Background: Tumor budding is defined as a 

single tumor cell or a cluster of 2 to 4 tumor cells 

on the invasive area of the tumor. Objective: To 

review the relationships between tumor budding 

and some pathological features of invasive breast 

carcinoma by digital slide. Methods: 215 BC 

patients were assessed for pathological 

characteristics and tumor budding digitized using 

the Leica Aperio AT2. Evaluating the tumor 

budding on HE specimens in the hotspot region 

at the objective x20 and divide it into two 

degrees: low grade (0-4 buds), intermediate grade 

(5-9 buds) and high grade (≥10 buds). Results: 

156 cases (72,6%) had low and intermediate 

tumor budding and 59 cases with high tumor 

budding (27,4%), in which the group of patients 

with high tumor budding had tumor size larger, 

ER+ expression, high histological grade, 

Nottingham prognostic index, lympho-vascular 

infiltration rate and more lymph node metastasis, 

the associations were statistically significant with 
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p <0.05. High tumour budding was associated 

with decreased OS on both univariate and 

multivariate analyzes and decreased OS in the 

groups without lymph node metastasis, no 

lymphatic infiltration, and pT1-2 tumour size. 

Conclusion: Tumor budding is considered an 

important prognostic factor in the evaluation of 

invasive carcinoma. 

Keywords: tumor budding, invasion breast 

cancer. 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ung thư vú là loại ung thư phổ biến nhất 

và là nguyên nhân tử vong hàng đầu ở phụ 

nữ1. Các yếu tố tiên lượng kinh điển trong 

UTV như kích thước u, typ mô học, độ mô 

học, giai đoạn u, tình trạng hạch và xâm nhập 

mạch đóng vai trò đặc biệt quan trọng, đánh 

giá khả năng di căn, tái phát và quyết định 

phương thức điều trị cho bệnh nhân. Gần 

đây, một yếu tố mới là hình ảnh NCU 

(Tumor budding) được đề cập trong nhiều 

loại ung thư, thể hiện sự mất biệt hóa, mất 

kết dính của một nhóm nhỏ tế bào u. NCU 

được định nghĩa là tế bào u đơn lẻ hoặc cụm 

từ 2 đến 4 tế bào u trên diện xâm lấn của 

khối u2. Trong UTBM tuyến vú XN, NCU độ 

cao tương quan với kích thước u lớn, xâm 

nhập mạch bạch huyết và di căn hạch3. Lĩnh 

vực GPB kỹ thuật số đang phát triển và có 

các ứng dụng trong chẩn đoán y học, với 

mục tiêu đạt được hiệu quả của các chẩn 

đoán, tiên lượng. Việc đánh giá NCU trên 

các tiêu bản kỹ thuật số của các bệnh nhân 

UTV cũng sẽ kỳ vọng đem lại các hiệu quả 

rõ rệt hơn so với việc đánh giá ở các tiêu bản 

kinh điển. Do đó, mục tiêu của nghiên cứu 

này nhằm: Nhận xét một số mối liên quan 

giữa NCU với một số đặc điểm GPB của 

UTBM tuyến vú XN bằng tiêu bản kỹ thuật 

số. 

 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đối tượng nghiên cứu: 215 bệnh nhân 

được chẩn đoán UTBM XN tại bệnh viện K, 

từ năm 2011 đến năm 2013. Tiêu chuẩn lựa 

chọn: Bệnh nhân được phẫu thuật với chẩn 

đoán mô bệnh học xác định là UTBM TV 

XN; có tiêu bản nhuộm HE, PR, Her2/neu và 

Ki67; khối u nguyên phát và chưa được điều 

trị hóa chất trước mổ cắt u. Tiêu chuẩn loại 

trừ: Không đáp ứng được các tiêu chuẩn lựa 

chọn trên; UTV ở nam giới. Phương pháp 

nghiên cứu: Mô tả, hồi cứu. Các biến số và 

chỉ số: kích thước u: ≤2cm, >2-5 cm và 

>5cm; hoại tử u; độ mô học; tình trạng bộc lộ 

ER, PR, Heu-2; tỷ lệ típ phân tử: theo St 

Gallen 2013; chỉ số Nottingham (NPI); tình 

trạng di căn hạch; xâm nhập mạch bạch 

huyết, tình trạng sống thêm. Phân tích số 

liệu: Xử lý số liệu trên phần mềm SPSS 

20.0, sử dụng test χ2 để so sánh hai hay nhiều 

tỉ lệ và phương pháp Kaplan – Meier để đánh 

giá tình trạng sống thêm của 102 bệnh nhân.  

Quy trình nghiên cứu: 

Diễn biến của khối u:  
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Chuyển tiêu bản HE thành tiêu bản kỹ thuật số bằng máy Leica Aperio AT2 

Đánh giá NCU 

Bước 1: Xác định diện tích vùng đánh giá ở vật kính x20 theo đường kính thị trường của 

thị kính và hệ số quy đổi tương ứng. 

Bước 2: Lựa chọn tiêu bản mà vùng rìa khối u có tính xâm lấn mạnh nhất.  

Bước 3: Quét 10 vi trường ở vật kính x10 trên diện xâm lấn để xác định vùng “hotspot”. 

Bước 4: Đếm số NCU trên vùng “hotspot” ở vật kính x20. 

Bước 5: Chia số NCU đếm được trên vùng “hotspot” cho hệ số quy đổi để xác định số 

NCU/0785mm2.  

 
Phân độ NCU (Theo Hội nghị Đồng thuận Quốc tế về nảy chồi u) Thấp: 0-4 

NCU/0785mm2; Trung bình: 5-9 NCU/0785 mm2; Cao: ≥ 10 NCU/0785mm2  

 

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Đối chiếu đặc điểm này chồi u với một số đặc điểm giải phẫu bệnh  

 n (%) 

Mức độ nảy chồi u 

p 
Độ thấp &  

trung bình 

n=156 (72,6) 

Độ cao 

n=59 (27,4) 

Kích thước u 

(≤2 & >2-5, >5) 
205(95,3)/10(4,7) 152/4 52/7 0,011 

Hoại tử u (có/không) 45(20,9)/170(79,1) 32/124 13/46 0,852 

Độ mô học (1&2, 3) 113(52,6)/102(47,4) 93/62 20/39 0,001 

ER(-/+) 121(56,3)/94(43,7) 95/61 26/33 0,031 

PR(-/+) 101(47,0)/114(53,0) 67/89 34/25 0,066 

HER2(-/+) 116(55,0)/99(46,0) 89/67 27/32 0,168 

Ki67(<20/≥20%) 109(50,7)/106(49,3) 83/73 26/33 0,285 
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Típ phân tử 

(1,2,3,4,5) 

48(22,3)/64(29,8)/21(9,8) 

/37(17,2)/45(20,9) 
39/49/16/22/30 9/15/5/15/15 0,168 

Di căn hạch 

(N0/ N1-3 hạch) 
143(66,5)/72(33,5) 115/41 28/31 0,001 

Xâm nhập mạch bạch 

huyết (có/không) 
75(34,9)/140(65,1) 45/111 30/29 0,004 

NPI 

(tốt & trung bình/xấu) 
176(81,9)/39(18,1) 141/15 35/24 <0,001 

 

 
C.Biểu đồ Kaplan-Meier biểu hiện sự tác động của các mức độ NCU với thời gian sống 

thêm toàn bộ trên các bệnh nhân không có xâm nhập mạch bạch huyết 

 
D.Biểu đồ Kaplan-Meier biểu hiện sự tác động của các mức độ NCU với thời gian sống 

thêm toàn bộ trên các bệnh nhân pT1-2 

Trong kết quả nghiên cứu của chúng tôi ở 215 bệnh nhân cho kết quả có 156 trường hợp 

(72,6%) có NCU độ thấp&trung bình và 59 trường hợp (27,4%) có NCU độ cao.  
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IV. BÀN LUẬN  

Kích thước u: Kích thước u là một trong 

các yếu tố giúp phân loại giai đoạn bệnh, 

đồng thời có ý nghĩa tiên lượng. Việc tăng 

kích thước u khi được chẩn đoán có liên 

quan đến tăng khả năng di căn hạch và tăng 

tỉ lệ tử vong do UTV. Theo nghiên cứu của 

chúng tôi, tỷ lệ NCU độ cao với u kích thước 

>5cm là 63,6% gấp gần ba lần nhóm 

pT1&T2 với p=0,011. Kết quả này tương tự 

kết quả của Liang F và cs3 năm 2013 nghiên 

cứu trên 190 bệnh nhân UTBM tuyến vú XN. 

ER: Bộc lộ ER+ là một yếu tố tiên lượng 

của bệnh nhân trong đáp ứng điều trị nội tiết 

như Tamoxifen làm phong tỏa sự tác động 

của estrogen, điều này giúp cho thời gian 

sống thêm của các bệnh nhân có ER+ tốt hơn 

ER-. Theo kết quả nghiên cứu Gujam và cs 

trên 474 bệnh nhân, cho thấy NCU cao có 

liên quan đáng kể với các khối u ER+4 5. 

Trong nghiên cứu của chúng tôi, nhóm NCU 

độ cao có tỷ lệ bộc lộ ER+ cao hơn nhóm 

NCU độ thấp.  

Tình trạng di căn hạch: Di căn hạch là 

một yếu tố tiên lượng quan trọng trong bệnh 

nhân UTV, liên quan đến thời gian sống còn 

cũng như điều trị bổ trợ hóa chất cho bệnh 

nhân. Một số nghiên cứu cho rằng di căn 

hạch có mối liên quan mật thiết với xâm 

nhập mạch bạch huyết, độ mô học, kích 

thước u, và sự bộc lộ Her2. Nghiên cứu của 

chúng tôi cho thấy trong nhóm có di căn 

hạch, tỉ lệ bệnh nhân có NCU độ cao cao hơn 

tỉ lệ bệnh nhân có NCU độ thấp. Kết quả này 

cũng tương tự với các tác giả và nghiên cứu 

khác như Gujam và cs6, Liang F và cs3.  

Tình trạng xâm nhập mạch bạch 

huyết: là thông số quan trọng được sử dụng 

để xác định giai đoạn tiến triển, tiên lượng 

khối u và phương thức điều trị của UTV. 

Tình trạng xâm nhập mạch bạch huyết là tiền 

đề dẫn quá trình di căn hạch. Trong nghiên 

cứu của chúng tôi, tình trạng xâm nhập mạch 

có sự khác biệt giữa hai mức độ NCU, nhóm 

NCU độ cao có tỷ lệ xâm nhập mạch cao hơn 

NCU độ thấp với p=0,004. Kết quả này phù 

hợp với các nghiên cứu của các tác giả 

Gujam và cs, Liang F và cs.  

Chỉ số tiên lượng NPI: Nhiều nghiên 

cứu đã chỉ ra rằng chỉ số tiên lượng NPI có 

giá trị tiên lượng tương đương với tình trạng 

di căn hạch, đã được sử dụng và áp dụng 

rộng rãi đặc biệt với các bệnh nhân ung thư 

vú giai đoạn sớm. Trong nghiên cứu của 

chúng tôi, tỷ lệ NCU độ cao trong nhóm có 

chỉ số tiên lượng NPI xấu là 61,5% cao hơn 

ba lần so với tỷ lệ NCU độ cao trong nhóm 

có chỉ số NPI trung bình và tốt (p<0,001).  

Độ mô học: Độ mô học là một trong 

những yếu tố tiên lượng quan trọng trong 

UTBM tuyến vú, độ mô học cao thường liên 

quan đến tiên lượng xấu và được dùng trong 

đánh giá chỉ số tiên lượng NPI. Trong nghiên 

cứu của chúng tôi, tỷ lệ NCU độ cao trong 

nhóm có độ mô học III là 38,2%, tỷ lệ NCU 

độ cao trong nhóm độ mô học II & I là 

17,7% với p = 0,001 tuy nhiên trong 28 

trường hợp UTBM tiểu thùy XN có 87,5% là 

NCU độ cao, UTBM nhầy và UTBM ống 

nhỏ 100% các trường hợp đều là NCU độ 

thấp, 100% các trường hơp UTBM vi nhú 

XN đều là NCU độ cao. Điều này là hoàn 

toàn phù hợp với tiên lượng và đặc điểm mô 

học của chúng.  

Thời gian sống thêm (OS): NCU là yếu 

tố tiên lượng độc lập cho OS trên không chỉ 

trong UTV mà ở nhiều u đặc khác. Khi theo 

dõi 102/215 bệnh nhân UTBMTVXN thời 

gian theo dõi trung bình là 68,29 tháng (thời 

gian sống thêm toàn bộ trung bình), chúng 

tôi thu được kết quả như sau: Tỷ lệ sống 

thêm toàn bộ cộng gộp khi theo dõi 5 năm 
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của bệnh nhân có NCU độ cao là 67,1%, 

nhóm bệnh nhân có NCU độ trung bình & 

thấp là 81,3%, NCU độ cao làm giảm OS với 

p = 0,001. Khi theo dõi OS trên các nhóm 

bệnh nhân có tiên lượng tốt hơn bao gồm 

không di căn hạch, không xâm nhập mạch 

bạch huyết và bệnh nhân pT1-2 ta vẫn thu 

được kết quả tương tự là NCU độ cao làm 

giảm OS trên các nhóm bệnh nhân này (p < 

0,05). Nhìn chung các nghiên cứu của chúng 

tôi và các nghiên cứu của các tác giả Liang 

và cs,3 Sun và cs,7 Gujam và cs,4 Li và cs8 

đều có kết quả trên phân tích đơn biến là như 

nhau.  

Đánh giá NCU bằng tiêu bản số hóa cho 

kết quả tương tự các nghiên cứu nước ngoài 

và nghiên cứu trong nước của Lê Thị Uyên 

(2021), tuy nhiên GPB kỹ thuật số mang lại 

một số lợi ích như khả năng so sánh các vùng 

khác nhau của nhiều tiêu bản đồng thời  với 

sự trợ giúp của kính hiển vi ảo, khả năng chú 

thích các vùng trực tiếp trong tiêu bản và 

chia sẻ chúng để giảng dạy và nghiên cứu 

nên ngày càng được áp dụng rộng rãi hơn.  

 

V. KẾT LUẬN  
Qua nghiên cứu 215 trường hợp được 

đánh giá NCU ứng dụng tiêu bản kỹ thuật số, 

chúng tôi rút ra một số kết luận sau: Sự liên 

quan có ý nghĩa thống kê giữa các mức độ 

NCU với kích thước u, tình trạng di căn 

hạch, xâm nhập mạch bạch huyết, tình trạng 

bộc bộ ER dương tính, độ mô học, giai đoạn 

bệnh và tính trạng sống thêm. Không có sự 

khác biệt giữa các đặc điểm hoại tử u, tình 

trạng PR, Her2, chỉ số Ki67, típ phân tử với 

hai mức độ NCU. 
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