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TÓM TẮT59 

Mục tiêu: Khảo sát mối liên quan giữa tỷ lệ 

TILs trong ung thư vú (UTV) xâm nhập được 

đánh giá theo nhóm nghiên cứu TILs Quốc tế 

2014 với mức độ biểu hiện của các dấu ấn ER, 

PR và HER2. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 

Hồi cứu 103 mẫu bệnh phẩm ung thư biểu mô 

tuyến vú xâm nhập đã được nhuộm ER, PR, 

HER2 và Ki67 tại Bộ môn Mô Phôi - Giải Phẫu 

Bệnh, Khoa Y, Đại học Y Dược TP.HCM từ 

01/2020-12/2021. Đánh giá TILs theo hướng dẫn 

của nhóm nghiên cứu TILs Quốc tế năm 2014, 

đồng thời ghi nhận tỷ lệ TILs ở điểm nóng, tỷ lệ 

TILs ở điểm lạnh và tỷ lệ TILs trung bình. Chúng 

tôi cũng khảo sát mối liên hệ giữa TILs trên lam 

H&E với các dấu ấn ER, PR và HER2. 

Kết quả: Nghiên cứu của chúng tôi ghi nhận 

có mối liên quan nghịch giữa tỷ lệ TILs với mức 

độ biểu hiện của ER (p<0,0005) và PR (p<0,01); 

mối liên quan thuận giữa tỷ lệ TILs với mức độ 

biểu hiện của HER2 (p<0,01). Nghiên cứu của 

chúng tôi cũng ghi nhận: TILs HER2 có mối liên 
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quan tương đối với TILs 2014 (r=0,788, 

p<0,0001), TILs điểm nóng (r=0,795, p<0,0001), 

TILs điểm lạnh (r=0,729, p<0,0001) và TILs 

trung bình (R=0,790, p<0,0001); còn TILs ER và 

TILs PR chưa ghi nhận mối liên quan (r<0,5, 

p<0,0001).  

Kết luận: Tỷ lệ TILs có mối liên quan với 

mức độ biểu hiện của các dấu ấn hóa mô miễn 

dịch (HMMD) nhưng nên cẩn thận khi đánh giá 

tỷ lệ TILs của các dấu ấn HMMD dựa vào tỷ lệ 

TILs tương ứng trên lam H&E. 

Từ khóa: Tỷ lệ TILs, ung thư biểu mô tuyến 

vú xâm nhập, phân loại phân tử UTV. 

 

SUMMARY 

RELATIONSHIP WITH THE TUMOR-

INFILTRATING LYMPHOCYTES 

(TILS) AND THE ER, PR, HER-2 

EXPRESSION LEVELS IN INVASIVE 

BREAST CARCINOMA 

Objective: To investigate the relationship 

between the rate of TILs in invasive breast 

cancer (IBC) following recommendations by the 

International TILs Working Group 2014 with the 

expression levels of markers ER, PR and HER2. 

Subjects and methods: Retrospectively, 103 

cases of IBC, from the Department of 

Embryology - Pathology, Faculty of Medicine, 

University of Medicine and Pharmacy, Ho Chi 

Minh City between 01/2020 and 12/2021, were 

stained with ER, PR, HER2, and Ki67. The 

evaluated TIL following recommendations by the 

International TILs Working Group 2014 s, and 
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recorded the rate of TILs in hot spots, cold spots 

and average rates of TILs. We also investigated 

the relationship between TILs on H&E slides and 

markers ER, PR and HER2. 

Results: Our study showed the opposite 

relationship between the rate of TILs and the 

expression level of ER (p<0,0005) and PR 

(p<0,01); the reciprocal relationship between the 

rate of TILs and the expression level of HER2 

(p<0,01). Our study also recorded: TILs HER2 

had a relative association with 2014 TILs 

(r=0,788, p<0,0001), hot spots TILs (r=0,795, 

p<0,0001), cold spots TILs (r=0,729, p<0,0001) 

and average rates of TILs (R=0,7904, p<0,0001); 

TILs ER and TILs PR were identified significant 

association (r<0,5, p<0,0001) 

Conclusion: Have a significant relationship 

between the rate of TILs with the expression 

level of immunohistochemical (IHC) markers but 

should be careful when evaluating the ratio of 

TILs of IHC markers based on the ratio of 

corresponding TILs per H&E slide. 

Keywords: TILs, invasive breast cancer, 

molecular subtypes of breast cancer 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trên thế giới, UTV phổ biến nhất trong 

các loại ung thư ở cả 2 giới (11,7%) cũng 

như ở nữ giới (24,5%). Ở Việt Nam, số ca 

mắc mới của UTV xếp thứ 3 (11,8%) sau 

ung thư gan và ung thư phổi ở cả 2 giới và 

đứng thứ nhất (25,8%) ở nữ giới(7). UTV 

được chia thành 5 nhóm phân tử là: lòng ống 

A, lòng ống B-HER2 âm tính, lòng ống B-

HER2 dương tính, HER2 dương tính và tam 

âm. Việc nhuộm HMMD và phân nhóm phân 

tử sẽ giúp cá thể hóa điều trị cho từng bệnh 

nhân, cũng như đóng góp rất lớn trong lĩnh 

vực nghiên cứu nguyên nhân, phòng chống, 

chẩn đoán và điều trị ung thư. 

TILs phản ánh phản ứng miễn dịch của 

các tế bào đơn nhân (lympho bào, tương bào) 

trong cơ thể thấm nhập vào mô đệm u và mô 

u để chống lại các tế bào u. TILs được xem 

như một yếu tố tiên lượng quan trọng, số 

lượng TILs cao có tiên lượng tốt hơn cũng 

như đáp ứng liệu pháp tân bổ trợ tốt hơn cho 

UTV tam âm và HER2 dương tính. Năm 

2019, Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo đưa 

việc định lượng TILs vào báo cáo kết quả 

thường quy dựa trên bản hướng dẫn của 

nhóm nghiên cứu TILs quốc tế năm 2014(8). 

Đánh giá ER, PR, HER2 là hữu ích để phân 

nhóm UTV theo đặc tính sinh học, lựa chọn 

liệu pháp điều trị và tiên lượng bệnh, nhiều 

nghiên cứu đã chứng minh nhóm ER/PR 

dương tính, HER2 âm tính chiếm tỷ lệ cao 

hơn trong UTV xâm nhập (khoảng 70%) và 

có tỉ lệ tái phát cao (12-26%) (3,4), chúng tôi 

đặt ra câu hỏi rằng tỷ lệ TILs là một trong 

những yếu tố tiên lượng và TILs liên quan 

với các đặc điểm giải phẫu bệnh, như vậy tỷ 

lệ TILs ở các dấu ấn ER, PR và HER2 sẽ có 

mối liên quan như thế nào với tỷ lệ TILs 

đánh giá thường quy theo nhóm nghiên cứu 

TILs Quốc tế 2014 hay các vùng TILs khác 

nhau được ghi nhận trong quá trình đánh giá? 

Nghiên cứu “Đối chiếu sự thấm nhập lympho 

bào trong u (TILs) với mức độ biểu hiện của 

các dấu ấn ER, PR và HER2 của ung thư 

biểu mô tuyến vú xâm nhập” được thực hiện 

để giúp chúng tôi trả lời câu hỏi nghiên cứu 

trên. 

 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đối tượng nghiên cứu 

Bệnh nhân đã được chẩn đoán ung thư 

biểu mô tuyến vú xâm nhập tại Bộ môn Mô 

phôi- Giải phẫu bệnh, Khoa Y, trường Đại 

học Y Dược TP.HCM trong thời gian từ 

01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2021. 
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Tiêu chuẩn lựa chọn đối tượng 

Bệnh nhân nữ có mẫu mô được chẩn 

đoán giải phẫu bệnh là ung thư biểu mô 

tuyến vú xâm nhập và đã có kết quả HMMD 

đối với các dấu ấn ER, PR, HER2 và Ki67. 

Tiêu chuẩn loại trừ 

Tiêu bản nhuộm H&E và HMMD không 

đạt. Tiêu bản mất khối vùi nến hoặc khối vùi 

nến không còn mô u để khảo sát. Bệnh nhân 

đã được hóa trị, xạ trị, điều trị tân bổ trợ 

trước phẫu thuật. 

Phương pháp nghiên cứu 

Sử dụng phương pháp nghiên cứu cắt 

ngang mô tả. Dữ liệu sau khi được quản lý và 

mã hóa bằng phần mềm Microsoft Excel 

2016 sẽ được xử lý bằng phần mềm thống kê 

Stata, phiên bản 14.2. 

Số liệu được tính toán và trình bày dưới 

dạng bảng hoặc dạng biểu đồ. Khảo sát mối 

tương quan bằng hệ số tương quan Pearson, 

kiểm định chi bình phương, kiểm định 

Kruskal-Wallis, kiểm định Fisher và kiểm 

định hồi quy OLS (Ordinary Least Square). 

Mối tương quan được xem là có ý nghĩa khi 

kiểm định có p < 0,05. Các thống kê được 

thực hiện với độ tin cậy 95%, sai lầm loại I là 

0,05. 

Quy trình định lượng TILs 

Trong nghiên cứu của chúng tôi, tỷ lệ 

TILs được đánh giá theo nhóm nghiên cứu 

TILs Quốc tế 2014(8) nhưng chia thành ba 

nhóm: thấp (<10%), trung bình (10-50%) và 

cao (>50) dựa theo nghiên cứu của tác giả 

Mukta và cộng sự năm 2020 trên 101 trường 

hợp ung thư biểu mô tuyến vú xâm nhập(5).  

Chúng tôi đưa ra các khái niệm để sử 

dụng trong nghiên cứu này là: TILs 2014, 

TILs điểm nóng, TILs điểm lạnh, TILs trung 

bình, gọi chung là các cách đánh giá TILs 

tương ứng với bốn tỷ lệ TIL được đánh giá 

như sau: 

TILs 2014: tỷ lệ TILs đánh giá theo 

nhóm nghiên cứu TILs Quốc tế 2014 

TILs điểm nóng và TILs điểm lạnh tương 

ứng với khu vực tỉ lệ TILs cao nhất và tỉ lệ 

TILs thấp nhất trên tiêu bản được ghi nhận 

khi đánh giá theo nhóm nghiên cứu TILs 

Quốc tế 2014. 

TILs trung bình: trung bình cộng của 

TILs điểm nóng và điểm lạnh 

Ngoài ra, chúng tôi còn sử dụng khái 

niệm TILs ER, TILs PR và TILs HER2 được 

đánh giá như sau: Trên lam HMMD xác định 

các vùng có điểm cao nhất của các dấu ấn 

PR, ER và HER2. Sau đó trên lam H&E, 

chúng tôi khảo sát TILs trên vùng tương ứng 

với vùng có điểm cao nhất trên lam HMMD, 

trường hợp có nhiều TILs khác nhau thì 

chúng tôi chỉ ghi nhận tỷ lệ TILs cao nhất. 

Y Đức 

Nghiên cứu được Hội đồng đạo đức trong 

nghiên cứu Y sinh học Đại học Y dược 

Thành phố Hồ Chí Minh thẩm định, xét 

duyệt thông qua theo quyết định số 

170/HĐĐĐ-ĐHYD về việc chấp thuận các 

vấn đề đạo đức NCYSH 

 

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Mối liên quan giữa TILs 2014 với đặc 

điểm giải phẫu bệnh 

Trong 103 ca nghiên cứu, chúng tôi ghi 

nhận tỷ lệ TILs chỉ phân bố từ thấp đến trung 

bình ở các trường hợp di căn hạch, trong khi 

không có di căn hạch tỷ lệ TILs phân bố ở cả 

3 mức. Tỷ lệ TILs ở mức trung bình là 31/45 

(68,9%) trong các trường hợp có DCIS, khi 

không có DCIS tỷ lệ TILs ở mức thấp là 

28/58 (48,3%). Về sự xuất hiện của hoại tử, 

có tỷ lệ TILs tập trung ở mức độ trung bình 

và cao; trong khi không hoại tử, tỷ lệ TILs 

tập trung ở mức thấp và mức trung bình. 

(Bảng 1)  
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Bảng 1: Liên quan giữa TILs với đặc điểm giải phẫu bệnh 

Nội dung 

Phân nhóm tỷ lệ TILs (số ca, chiếm %) 

TILs thấp 
TILs trung 

bình 
TILs cao 

IBC-NST (N=97) 34 (35,0%) 52 (53,7%) 11 (11,3%) 

Ung thư biểu mô tuyến tiết nhầy (N=2) 02 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 

Ung thư biểu mô dạng tiểu thùy-NST (N=4) 03 (75,0%) 01 (25,0%) 0 (0 %) 

Độ II (N=75) 34 (45,3%) 38 (50,7%) 3 (4,0%) 

Độ III (N=28) 5 (17,8%) 15 (53,6%) 8 (28,6%) 

Di căn hạch (N=25) 9 (36,0%) 16 (64,0%) 0 (0%) 

Không di căn hạch (N=78) 30 (38,5%) 37 (47,4%) 11 (14,1%) 

Có DCIS (N=45) 11 (24,4%) 31 (68,9%) 3 (6,7%) 

Không DCIS (N=58) 28 (48,3%) 22 (37,9%) 8 (13,8%) 

Có hoại tử (N=55) 6 (10,9%) 39 (70,9%) 10 (18,2 %) 

Không hoại tử (N=48) 33 (68,7%) 14 (29,2%) 01 (2,1%) 

Phép kiểm Kruskal-Wallis cho thấy có 

mối liên quan giữa tỷ lệ TILs với loại mô học 

(p<0,01) và độ mô học (p< 0,0005). Phép 

kiểm chi bình phương cho thấy mối liên quan 

giữa TILs với di căn hạch (p<0,0001), DCIS 

(p< 0,01) và hoại tử u (p< 0,0001). Phân tích 

sâu hơn cho thấy tỷ lệ TILs cao khi loại mô 

học là IBC-NST, độ mô học cao, không di 

căn hạch, có DCIS và có hoại tử u. 

Về phân nhóm các phân tử, có 41 trường 

hợp thuộc nhóm lòng ống A, là nhóm chiếm 

tỷ lệ cao nhất với 39,81% tổng số ca, nhóm 

lòng ống B- HER2 âm tính có 4 ca (3,88%), 

nhóm lòng ống B- HER2 dương tính có 28 

ca (27,18%), nhóm HER2 dương tính 

(HER2+) có 21 ca (20,39%) và nhóm tam 

âm có 9 ca (8,74%). Khảo sát về trung bình 

và trung vị của tỉ lệ TILs 2014 theo các 

nhóm phân tử ung thư vú chúng tôi ghi nhận: 

nhóm HER2+ có giá trị trung bình của TILs 

cao nhất, tiếp đến là nhóm lòng ống B- 

HER2 âm tính, và nhóm tam âm, tỉ lệ TILs ở 

nhóm lòng ống A và nhóm lòng ống B-

HER2 dương tính có trung bình thấp nhất. 

(Bảng 2) 

 

Bảng 2: Tỷ lệ TILs trung vị và trung bình ở các phân nhóm phân tử ung thư vú 

Phân nhóm phân tử UTV Trung vị Trung bình 

Nhóm lòng ống A 10% (0% - 45%) 13,13% ± 11,05% 

Nhóm lòng ống B - HER2 âm tính 20,5% (16,9% -70%) 28,22% ± 17,94% 

Nhóm lòng ống B - HER2 dương tính 10% (0% - 65%) 17,73% ± 18,86% 

HER2 dương tính (không lòng ống) 30% (3,3% - 90%) 37,96% ± 25,99% 

Tam âm 20% (0% - 52,5%) 21,25% ± 17,7% 
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So sánh sự khác biệt của tỷ TILs trong 

từng phân nhóm phân tử đại diện bằng phép 

kiểm Kruskal-Wallis chúng tôi nhận thấy có 

mối liên quan thuận giữa tỷ lệ TILs và các 

phân nhóm này (p< 0,001). Tiến hành phân 

tích bằng phép kiểm Kruskal-Wallis, chúng 

tôi ghi nhận tỷ lệ TILs trong nhóm tam âm 

và HER2+ cao hơn nhóm lòng ống A; tỷ lệ 

TILs nhóm tam âm tương đương nhóm lòng 

ống B - HER2 âm tính. 

Nghiên cứu của chúng tôi ghi nhận tỷ lệ 

TILs cao khi ER âm tính, PR âm tính, HER-2 

dương tính và Ki-67 cao (≥ 20%). (Bảng 3) 

 

Bảng 3: Liên quan giữa TILs với các dấu ấn miễn dịch  

Nội dung 
Phân nhóm tỷ lệ TILs (số ca, chiếm %) 

TILs thấp TILs trung bình TILs cao 

ER dương (N=73) 33 (45,2%) 36 (49,3%) 4 (5,5%) 

ER âm (N=30) 6 (20%) 17 (56,7%) 7 (23,3%) 

PR dương (N=68) 32 (47%) 34 (50%) 2 (3%) 

PR âm (N=35) 7 (20%) 19 (54,3%) 9 (25,7%) 

HER2 dương (N=49) 17 (34,7%) 23 (47%) 9 (18,3%) 

HER2 âm (N=54) 22 (40,7%) 30 (55,6%) 2 (3,7%) 

Ki-67 cao (N=70) 22 (31,4%) 38 (54,3%) 10 (14,3%) 

Ki-67 thấp (N=33) 17 (51,5%) 15 (45,5%) 01 (3%) 

Phép kiểm chi bình phương cho thấy mối 

liên quan có ý nghĩa thống kê giữa tỷ lệ TILs 

với sự biểu hiện của các dấu ấn ER (p< 

0,0005), PR (p<0,01), HER2 (p <0,01) và 

Ki-67 (p <0,01). 

Mối liên quan giữa các cánh đánh giá 

TILs 

Khảo sát về trung bình và trung vị của tỷ 

lệ TILs theo ba cách đánh giá còn lại chúng 

tôi ghi nhận số liệu như trong bảng 4:  

 

Bảng 4: Tỷ lệ TILs trung bình và trung vị ở 3 cách đánh giá  

Nội dung TILs 2014 TILs điểm nóng TILs điểm lạnh TILs trung bình 

Trung bình 20,74% 27,32% 14,30% 20,53% 

Trung vị 15,00% 30,00% 10% 17,50% 

Giá trị nhỏ nhất 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Giá trị lớn nhất 85,00% 90,00% 90,00% 85,00% 

Độ lệch chuẩn 19,94% 23,21% 18,12% 19,53% 

Chúng tôi ghi nhận TILs 2014 và TILs 

trung bình có tỷ lệ tương đương nhau (chênh 

lệch của các giá trị dưới 3%), TILs điểm 

nóng có giá trị cao hơn TILs 2014 (lên tới 

15% theo trung vị) và TILs điểm lạnh có giá 

trị thấp hơn TILs 2014 (5% theo trung vị). 

Sử dụng phương trình hồi quy tuyến tính 

để khảo sát mối liên quan giữa TILs 2014 

với TILs điểm nóng, TILs điểm lạnh và TILs 

trung bình, chúng tôi ghi nhận hệ số R bình 

phương (R2) lần lượt là: 0,945; 0,904 và 

0,993. Như vậy, TILs 2014 có mối liên quan 
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mạnh với TILs điểm nóng, điểm lạnh và 

trung bình, trong đó, mối liên quan giữa TILs 

2014 và TILs trung bình có xu hướng rõ ràng 

nhất (Biểu đồ 1). 

 

 
Đánh giá tương quan Pearson và phân 

tích sâu hơn bằng phương pháp hồi quy OLS 

của tỷ lệ TILs 2014 với TILs điểm nóng, 

TILs điểm lạnh và TILs trung bình, các tỷ lệ 

này có hệ số tương quan lần lượt là: 0,972 

(p<0,0001), 0,951 (p<0.0001) và 0,996 

(p<0,0001), nhận thấy có mối liên quan 

mạnh và là mối liên quan thuận của các tỷ lệ 

TILs 2014 với TIL điểm nóng, TILs điểm 

lạnh và TILs trung bình.  

Mối liên quan giữa các cách đánh giá 

TILs và tỷ lệ TILs của các dấu ấn HMMD 

Khảo sát về tỷ lệ TILs ở các dấu ấn hóa 

mô miễn dịch, chúng tôi ghi nhận số liệu 

được trình bày ở bảng 5. 

 

Bảng 5: Tỷ lệ TILs trung bình và trung vị ở 3 cách đánh giá 

Nội dung TILs ER TILs PR TILs HER2 

Trung bình 13,76% 10,89% 15,69% 

Trung vị 10,00% 5,00% 0,00% 

Giá trị nhỏ nhất 0,00% 0,00% 0,00% 

Giá trị lớn nhất 80,00% 65,00% 90,00% 

Độ lệch chuẩn 16,64% 14,22% 24,98% 

Sử dụng phương trình hồi quy tuyến tính, 

chúng tôi ghi nhận tỷ lệ TILs ở các dấu ấn 

HMMD với TILs 2014, TILs điểm nóng, 

TILs điểm lạnh và TILs trung bình: R2 ở 

TILs ER với TILs 2014, TILs điểm nóng, 

điểm lạnh và trung bình lần lượt bằng 0,083, 
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0,117, 0,023 và 0,074; với TILs PR lần lượt 

bằng 0,04, 0,046, 0,011 và 0,031; và với 

TILs HER2 lần lượt bằng 0,621, 0,632, 0,532 

và 0,625. Như vậy, mối liên quan giữa TILs 

HER2 với TILs 2014, TILs điểm nóng và 

TILs trung bình là tương đối và không có sự 

khác biệt đáng kể. Số liệu được thể hiện ở 

biểu đồ 2 

 

 
Biểu đồ 2: Phương trình hồi quy tuyến tính giữa TILs HER2 với TILs 2014, TILs điểm 

nóng, TILs điểm lạnh và TILs trung bình 

Phân tích tương quan Pearson và phân 

tích sâu hơn bằng phương pháp hồi quy OLS 

giữa tỷ lệ TILs 2014, TILs điểm nóng, điểm 

lạnh và trung bình với TILs ER và PR chúng 

tôi ghi nhận hệ số tương quan r<0,5 

(p>0,05); Phân tích tương tự giữa TILs 

HER2 với tỷ lệ TILs 2014, TILs điểm nóng, 

điểm lạnh và trung bình cho thấy hệ số tương 

quan r>0,7 (p<0,0001). Như vậy, tỷ lệ TILs 

HER2 có mối liên quan tương đối với tỷ lệ 

TILs 2014, TILs điểm nóng, TILs điểm lạnh 

và TILs trung bình. Trong đó mối liên quan 

giữa TILs HER2 với TILs điểm nóng là cao 

nhất (R=0,7947) còn TILs điểm lạnh là thấp 

nhất (R=0,7294). 

 

IV. BÀN LUẬN 

Khảo sát 103 trường hợp, chúng tôi tính 

được tỷ lệ trung bình của TILs 2014 là 

20,74%, độ lệch chuẩn 19,94%. Sự phân bố 

của tỷ lệ TILs 2014 cho thấy tỷ lệ TILs 

không tuân theo luật phối chuẩn với phần lớn 

trường hợp tập trung ở nhóm TILs thấp và 

trung bình, chỉ có một số ít ở nhóm TILs cao.  

Nghiên cứu của chúng tôi ghi nhận được 

mối liên quan giữa TILs với một số yếu tố 
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giải phẫu bệnh, cụ thể: loại mô học (p<0,01), 

độ mô học (p<0,0005), DCIS (p<0,01), di 

căn hạch (p<0,0001), hoại tử u (p<0,0001), 

các phân nhóm phân tử (p<0,001), sự biểu 

hiện dấu ấn ER (p<0,001), PR (p<0,005), 

HER2 (p<0,005) và Ki67 (p<0,005). Kết quả 

trên gần như phù hợp với các nghiên cứu có 

cỡ mẫu lớn về TILs mà chúng tôi tìm 

thấy(1,2). Theo đó, nghiên cứu của tác giả 

Dieci (2) ghi nhận tỷ lệ TILs ở nhóm HER2+ 

cao hơn nhóm HER2 âm và tỷ lệ TILs cao 

khi không có sự biểu hiện dấu ấn ER và PR, 

nghiên cứu của tác giả Tâm (1) ghi nhận giá 

trị trung bình của tỷ lệ TILs trong nhóm Ki-

67 cao cao hơn nhóm Ki-67 thấp (p < 0,01), 

kết quả này tương tự như nghiên cứu của 

chúng tôi. 

Về phân nhóm phân tử, nghiên cứu này 

và của tác giả Tâm(1) đều ghi nhận có sự 

khác biệt của giá trị TILs trong các phân 

nhóm phân tử (p < 0,001), chúng tôi ghi nhận 

tỷ lệ TILs trong nhóm HER2+ và tam âm cao 

hơn các phân nhóm còn lại góp phần thể hiện 

tầm quan trọng của TILs trong hai phân 

nhóm này. Ở nhóm tam âm, tác giả 

Salgado(5) ghi nhận bệnh nhân càng có nhiều 

TILs mô đệm lúc chẩn đoán, thì kết quả của 

họ càng tốt sau khi hóa trị bổ trợ với 

anthracycline. Tác giả Salgado(5) còn ghi 

nhận mức độ cao của TILs có liên quan đến 

kết quả tuyệt vời ở bệnh HER2+ được điều 

trị bằng lapatinib cũng như trastuzumab kép 

và lapatinib với hóa trị liệu. Để chứng minh 

những kết luận này, chúng tôi khuyến cáo 

cần có những nghiên cứu với cỡ mẫu lớn, 

đánh giá được tiến trình điều trị của bệnh 

nhân để thể hiện rõ hơn mối liên hệ giữa 

TILs với các phân nhóm phân tử UTV. 

Sử dụng đánh giá tương quan Pearson và 

phân tích sâu hơn bằng phương pháp hồi quy 

OLS để khảo sát mối tương quan giữa TILs 

2014, TILs điểm nóng, TILs điểm lạnh và 

TILs trung bình, chúng tôi ghi nhận cả bốn 

cách đánh giá TILs trên có mối liên quan 

mạnh với nhau (r>0,9, p<0,0001) và là mối 

liên quan thuận. Chúng tôi nhận thấy TILs 

HER2 có mối liên quan thuận (cùng tăng) 

với tỷ lệ TILs 2014, TILs điểm nóng, điểm 

lạnh và trung bình (r>0,7, p<0,0001) trong 

khi tỷ lệ TILs ER và PR thì có mối liên quan 

thấp (r<0,5, p<0,0001). Kết quả của chúng 

tôi đang ủng hộ cho ghi nhận của tác giả 

Salgado(5) về tầm quan trọng của TILs trong 

bệnh HER2 + và TILs như một yếu tố tiên 

lượng trong bệnh HER2+ được điều trị bằng 

liệu pháp kháng HER2. Trong nghiên cứu 

chúng tôi: nhóm lòng ống A có tỷ lệ TILs 

thấp nhất, tỷ lệ TILs cao khi ER, PR âm tính 

và TILs ER, TILs PR không liên quan đến 

TILs 2014, những ghi nhận này cần được 

thực hiện ở một nghiên cứu khác có đánh giá 

về đáp ứng điều trị và tỷ lệ tái phát để tìm 

mối liên quan giữa TILs với nguy cơ tái phát 

ở nhóm bệnh ER/PR dương, HER2 âm tính. 

Ở trên là những nhận định, bàn luận sơ 

bộ của chúng tôi về tỷ lệ TILs điểm nóng, 

TILs điểm lạnh, TILs trung bình, TILs ER, 

PR và HER2. Vì chưa có nhiều dữ liệu để so 

sánh nên cần một nghiên cứu với cỡ mẫu lớn 

và có sự phối hợp lâm sàng để đánh giá được 

tiến trình điều trị của bệnh nhân dựa trên mối 

liên hệ giữa TILs với các phân nhóm phân tử 

và dấu ấn HMMD.  

 

V. KẾT LUẬN 

Nghiên cứu của chúng tôi ghi nhận mối 
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liên quan thuận giữa TILs với sự biểu hiện 

của dấu ấn HER2 và Ki-67; mối liên quan 

nghịch giữa TILs với sự biểu hiện của dấu ấn 

ER và PR; đồng thời tỷ lệ TILs HER2 cũng 

cao hơn so với TILs ER và TILs PR.  

Về TILs 2014, TILs điểm nóng, TILs 

điểm lạnh và TILs trung bình, chúng tôi ghi 

nhận bốn tỷ lệ TILs này liên quan mạnh và 

liên quan thuận đến nhau cũng như cùng liên 

quan với TILs HER2 với sự liên quan mạnh 

nhất giữa TILs HER2 và TILs điểm nóng. 

Trong nghiên cứu này chúng tôi chưa ghi 

nhận sự liên quan của TILs 2014, TILs điểm 

nóng, điểm lạnh và trung bình với TILs ER 

và TILs PR.  

Như vậy, tỷ lệ TILs có mối liên quan với 

sự biểu hiện của các dấu ấn HMMD nhưng 

khi đánh giá tỷ lệ TILs của các dấu ấn 

HMMD dựa vào tỷ lệ TILs tương ứng trên 

lam H&E chỉ ghi nhận sự liên quan tương 

đối với TILs HER2, những ghi nhận khác 

trong nghiên cứu cần được đánh giá cụ thể ở 

một nghiên cứu có cỡ mẫu lớn và dưới sự hỗ 

trợ của lâm sàng trong thời gian dài. 
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