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Case Report
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Abstract

Objective: To describe clinical evidence, diagnosis and treatment interventions for 
Oncocytic Adrenal Cortical Adenoma in children.
Methods: A case study of a 15-years-old child diagnosed with Oncocytic Adrenal Cortical 
Adenoma at the City Children’s Hospital was reported. Patient admitted to the hospital 
complaining of having headache and significant on-going weight gain in duration 6 months. 
Patient was performed an CT scan of the abdominal area which later revealed an abnormal 
site positioning at the adrenal gland area of the kidney. The patient was underwent 
laparoscopic removal of the tumor (the abnormal site) and the specimens of the tumor 
were sent for histopathology report that agreed with our earlier suspected diagnosis and 
confirmed Oncocytic Adrenal Cortical Adenoma. 
Results: Patient recovered well after operation and discharged within a short length of stay. 
Patient was scheduled for a routine check-up as per doctor requests.
Conclusion: Nowadays, there are limited systematic review studies conducting an 
investigation about Adrenal -Cortical Adenoma in children with in-depth details describing 
characteristics of those examinations and clinical evidence, disease differentiation and 
effective treatment plans. Laparoscopic was agreed to be a minimally invasive intervention 
procedure that was suitable and appropriately applied for this type of diagnosis.
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I. Đặt vấn đề

U vỏ thượng thận là một bệnh lý hiếm gặp 
[11]. Phần lớn các trường hợp là lành tính và 
ở dạng không hoạt động, thường xảy ra ở giới 
nữ độ tuổi trung niên. Có rất ít báo cáo y văn 
(<200 ca) [12] về bệnh lý này cho đến thời 
điểm hiện nay, riêng ở trẻ em, số ca được báo 
cáo là dưới 20 ca [13-14]. Tỉ lệ mắc hàng năm 
trên toàn thế giới là 0.3 - 0.38/ 1.000.000 trẻ, 
đạt cao nhất trong khoảng 0 - 4 tuổi.

Triệu chứng lâm sàng, chẩn đoán, điều trị 
và tiên lượng chủ yếu dựa trên các tài liệu 
tổng quan. Ở trẻ em thường biểu hiện các 
triệu chứng nam hóa, dậy thì sớm ngoại vi, 
cường vỏ thượng thận (Cushing’s syndrome). 
Đa số u vỏ thượng thận là lành tính, phát hiện 
tình cờ trong quá trình thăm khám, có 2 dạng: 
không hoạt động (thường gặp) và dạng hoạt 
động với biểu hiện các đặc điểm lâm sàng 
của u [15] . U dạng phồng bào đã được báo 
cáo ở nhiều vị trí giải phẫu khác nhau, phổ 
biến nhất là tuyến giáp, thận và tuyến nước 
bọt. U ở vỏ thượng thận là cực kỳ hiếm và 
rất ít trường hợp được mô tả trong tài liệu. 
Phẫu thuật cắt u là phương pháp điều trị được 

Phẫu thuật nội soi điều trị u vỏ thượng thận ở trẻ em: 
Báo cáo một ca lâm sàng và tổng kết y văn
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Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán và phương pháp điều trị u vỏ thượng thận 
ở trẻ em.
Phương pháp nghiên cứu: Báo cáo 1 trường hợp u vỏ thượng thận được điều trị tại Bệnh 
viện Nhi đồng Thành phố. Bệnh nhi nữ 15 tuổi, nhập viện vì đau đầu và tăng cân nhanh, 
chụp cắt lớp vi tính ghi nhận có một khối tổn thương xuất phát từ thượng thận trái. Bệnh 
nhi được phẫu thuật nội soi cắt u, gửi giải phẫu bệnh và kết quả phù hợp với chẩn đoán ban 
đầu là Oncocytic adrenal cortical adenoma.
Kết quả: Giai đoạn hậu phẫu, bệnh nhi hồi phục tốt, xuất viện sớm và vẫn còn được theo 
dõi, tái khám định kì theo hẹn.
Kết luận: Hiện nay, có rất ít các báo cáo y văn về bệnh lý u vỏ thượng thận ở trẻ em, các 
triệu chứng lâm sàng, chẩn đoán và phương pháp điều trị chủ yếu dựa vào các tài liệu tổng 
quan. Phẫu thuật nội soi là phương pháp xâm lấn tối thiểu có thể được thực hiện trên bệnh 
lý này.

Từ khóa: u thượng thận, u vỏ thượng thận ở trẻ em, nội soi cắt u thượng thận
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lựa chọn, hóa xạ trị không cần thiết đối với 
trường hợp u không có bằng chứng di căn.

II. Ca lâm sàng
Bé gái, 15 tuổi, nhập viện với lí do đau 

đầu, tăng cân nhanh. Bệnh 6 tháng nay, người 
nhà thấy bé tăng cân nhanh (>10kg), vết rạn 
da xuất hiện nhiều ở tay, bụng, thỉnh thoảng 
có cơn đau đầu, bé ăn uống, tiêu tiểu bình 
thường, siêu âm bụng phát hiện u tuyến 
thượng thận.

Bệnh nhi được thăm khám, thực hiện các 
xét nghiệm máu và chụp cắt lớp vi tính ổ 
bụng. Ghi nhận lúc khám: bé có cao huyết áp 
(HA: 140/90mmHg), cân nặng ở bách phân 
vị thứ 90 so với tuổi, vẻ mặt Cushing, mụn 
trứng cá, rạn da tay, bụng, rậm lông vùng 
lưng, không có dấu thần kinh khu trú, không 
sờ chạm khối bất thường ở bụng.

 
Hình 1. Vết rạn da trên thành bụng  

của bệnh nhi
Xét nghiệm: test Dexa liều thấp: dương 

tính, Cortisol máu tăng: 25.2 µg/dL, 
Metanephrine/ Normetanephrine máu: bình 
thường, Aldosterone máu/ Active Renin: 
bình thường, ACTH máu: giảm: < 1.5 pg/
mL, DHEA.SO4 thấp: 0.128 µg/mL (0.5-

3.5), Kali máu thấp <2.5-3.0, Adrenaline/ 
Noradrenaline/ Dopamin/ Metanephrine 
nước tiểu: bình thường, Cortisol niệu tăng: 
2445µg/24h

Chụp cắt lớp vi tính ổ bụng : khối tổn 
thương xuất phát từ tuyến thượng thận trái, 
giới hạn rõ, kích thước 33*26*27mm, tổn 
thương có đậm độ thấp, tương đối đồng nhất, 
bắt thuốc tương phản mạnh và thải thuốc 
mạnh trong thì muộn, theo dõi Adenoma 
tuyến thượng thận trái. Chẩn đoán phân biệt: 
Pheochromocytoma. Không ghi nhận hình 
ảnh di căn và hạch phì đại bất thường.

Loãng xương toàn bộ các thân đốt sống.

Hình 2. Chụp cắt lớp vi tính ổ bụng - khối 
tổn thương nằm ở thượng thận trái

Sau 14 ngày xác định bệnh, kiểm soát 
huyết áp với Enalapril, lợi tiểu Thiazide, điều 
chỉnh điện giải (hạ Kali máu) bằng đường 
truyền tĩnh mạch và đường uống, bệnh nhi 
được hội chẩn ngoại khoa, có chỉ định phẫu 
thuật. Chúng tôi thực hiện phương pháp nội 
soi ổ bụng, vào khoang sau phúc mạc, ghi 
nhận khối tổn thương nằm ở thượng thận trái, 
giới hạn rõ, mật độ chắc, kích thước khoảng 
3*3cm, mặt trên u sát tụy, mặt trong tiếp giáp 
với lách, mặt dưới u dính vào cực trên thận, 
mặt ngoài dính lỏng lẻo vào thành bên phúc 
mạc sau. Tiến hành tách dính và cắt bỏ toàn 
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bộ khối u bằng Harmonic, Bibolar nội soi. 
Gửi u làm giải phẫu bệnh. Trong quá trình 
phẫu thuật, không ghi nhận tổn thương các 
cơ quan lân cận và những bất thường khác đi 
kèm. Tổng thời gian phẫu thuật là 60 phút.

Hình 3. Vị trí 3 lỗ trocar ở hông trái bệnh 
nhi: 1 trocar 10mm và 2 trocar 5mm

Hình 4. Hình ảnh đại thể của khối u  
thượng thận

Bệnh nhi được chuyển khoa lâm sàng sau 
1 ngày điều trị tại khoa Hồi sức Ngoại, theo 
dõi trong giai đoạn hậu phẫu, huyết áp được 
kiểm soát tốt với Enalapril giảm bằng 1/3 

so với liều điều trị trước mổ, ngưng lợi tiểu 
Thiazide, Kali máu trở về bình thường. Giải 
phẫu bệnh là mô u gồm nhiều tế bào lớn, đa 
diện, bào tương ưa toan, hạt nhân đơn độc, 
vài chỗ chứa 1-2 nhân, không thấy hình ảnh 
phân bào. Hóa mô miễn dịch: Synaptophysin 
(+), Calretinin (+) khu trú. Kết luận: U vỏ 
thượng thận dạng phồng bào.

Hình 5. Hình ảnh vi thể của khối u  
thượng thận trên lame giải phẫu bệnh

Bệnh nhi được xuất viện vào ngày hậu 
phẫu thứ 7, tái khám định kỳ đến nay (4 
tháng sau mổ) được 2 đợt, sau xuất viện 2 
tuần và 3 tháng, huyết áp được kiểm soát tốt 
100-120/70mmHg, cân nặng giảm đáng kể ( 
giảm 9 kg/ 4 tháng), vết rạn da và mụn có cải 
thiện, sẹo mổ cũ lành tốt và thẩm mỹ. Các xét 
nghiệm máu và siêu âm ổ bụng trong giới hạn 
bình thường.

III. Bàn luận
Chúng tôi mô tả một trường hợp u vỏ 

thượng thận dạng phồng bào (OACT) ở trẻ em 
hiếm gặp trên lâm sàng. Kakimoto và cộng sự 
[16] là những người đầu tiên báo cáo về OACT 
vào năm 1986. Cho đến nay, nguyên nhân của 
OACT vẫn chưa được biết rõ, các khối u này 
được cấu tạo chủ yếu từ các tế bào có nhiều 
tế bào chất dạng hạt, bạch cầu ái toan. Những 
thay đổi tế bào chất này là do có nhiều ty thể 
[17] và sự gia tăng ty thể này được Gasparre 
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và cộng sự [18] cho là một phản ứng bù đắp 
cho rối loạn chức năng tế bào, có thể là do sự 
tăng sinh quá mức của DNA ty thể mà không 
có phiên mã RNA tương ứng, dẫn đến sự gia 
tăng quá mức của ty thể trong tế bào.

Một nghiên cứu dịch tễ học của Kanitra 
và cộng sự [9] cho thấy 66% được tìm thấy ở 
bệnh nhân nữ, 64% ở tuyến thượng thận trái 
và 66% là không có chức năng. Tuổi trung 
bình lúc chẩn đoán là 44 tuổi (2,5-77 tuổi), và 
kích thước khối u trung bình là 80 mm (16-
285 mm). Tổng cộng 35% là lành tính, 41% 
có khả năng ác tính và 24% là ác tính. So với 
bệnh nhân nữ, bệnh nhân nam có nguy cơ 
phát triển ác tính cao hơn (36% so với 18%, 
P = 0,035). Tỷ lệ sống sau 5 năm của OACT 
lành tính là 100%, là 88% ở những trường 
hợp không chắc ác tính và 47% ở những 
trường hợp ác tính. Tuy nhiên, có những hạn 
chế trong số liệu thống kê, đó là không bao 
gồm trẻ em dưới 2,5 tuổi. Không có dữ liệu 
dịch tễ học cho một số lượng lớn trẻ em, vì 
chỉ có một số trường hợp được báo cáo.

Các đặc điểm lâm sàng biểu hiện bệnh và 
cận lâm sàng ở trẻ em không đặc hiệu, chỉ 
có ý nghĩa gợi ý chẩn đoán, đa phần là tình 
cờ phát hiện, không có bệnh sử điển hình, dễ 
bị bỏ sót và cũng không có yếu tố gia đình. 
Trường hợp báo cáo của chúng tôi, các triệu 
chứng gợi ý tương đối đầy đủ như: tăng 
huyết áp, béo phì, hội chứng Cushing, các xét 
nghiệm máu như Cortisol máu tăng, ACTH 
máu giảm, rối loạn điện giải giúp nghĩ đến 
tình trạng bất thường từ vỏ thượng thận và 
cuối cùng là chụp cắt lớp vi tính ghi nhận một 
khối tổn thương ở vùng thượng thận. Vì vậy, 
chúng tôi hướng đến chẩn đoán u vỏ thượng 
thận và đưa ra phương pháp điều trị dựa theo 
các báo cáo y văn là phẫu thuật cắt u.

Phương pháp phẫu thuật được chúng tôi lựa 
chọn là phẫu thuật nội soi sau phúc mạc. Năm 

2014, Akin và cộng sự báo cáo một trường 
hợp nội soi cắt OACT đầu tiên ở trẻ em [19]. 
Đến năm 2021, Xiao Chun Chen và cộng sự 
báo cáo một trường hợp phẫu thuật nội soi cắt 
OACT đầu tiên ở trẻ em có sự hỗ trợ của robot. 
Tuy nhiên, liệu có nên cắt bỏ tuyến nội soi đối 
với các khối u ác tính hoặc tiềm ẩn ác tính với 
đường kính khối u> 6 cm hay không vẫn còn 
nhiều tranh cãi. Cho đến nay sự đồng thuận là 
hạn chế phương pháp nội soi đối với các khối 
u thượng thận có đường kính >5 - 6 cm [21].

Hiện nay, tiêu chuẩn Lin Weiss Bisceglia 
(LWB) thường được sử dụng trong chẩn đoán 
bệnh lý của OACT. Các tiêu chuẩn đáp ứng 
bất kỳ tiêu chuẩn chính nào sau đây được 
phân loại là ác tính: Tỷ lệ phân bào> 5/50 
HPF, phân bào không điển hình và xâm lấn 
tĩnh mạch. OACT đáp ứng bất kỳ tiêu chí phụ 
nào sau đây được phân loại là có tiềm năng 
ác tính: kích thước > 10 cm và / hoặc trọng 
lượng> 200g, hoại tử, xâm lấn vỏ bao hoặc 
thâm nhiễm hình sin. Trong trường hợp không 
có tiêu chí chính hoặc phụ, OACT được coi là 
lành tính [9]. Về mặt đại thể, khối u thượng 
thận chúng tôi cắt ra có màu nâu sẫm, giới 
hạn rõ, còn nguyên vỏ bao, giải phẫu bệnh 
mô học và nhuộm hóa mô miễn dịch phù hợp 
với tiêu chí của một OACT lành tính. Chức 
năng nội tiết tố không thể phân biệt lành tính 
với ác tính hoặc tiên lượng. Tuy nhiên, phần 
lớn các OACT dương tính với synaptophysin 
(50%, P <0,001) và âm tính với vimentin 
(62%, P = 0,009) là lành tính [9], cũng có báo 
cáo rằng Ki67 có thể phản ánh mức độ ác tính 
và tiên lượng của OACT [23-24].

OACT chủ yếu là khối u lành tính, nhưng 
cũng có những báo cáo về bệnh ác tính và có 
sự bổ trợ hóa - xạ trị trong trường hợp di căn 
[22]. Ở trẻ em bị OACT không di căn, có thể 
không cần xạ trị hoặc hóa trị.
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Đến thời điểm hiện tại, sau 4 tháng điều 
trị, chúng tôi theo dõi và chưa ghi nhận có 
sự di căn hay tái phát của u trong trường hợp 
báo cáo này.

IV. Kết luận
U vỏ thượng thận ở trẻ em là bệnh lý hiếm 

gặp. Có rất ít các báo cáo về OACT ở trẻ em, 
và căn nguyên vẫn chưa rõ ràng. Hầu hết các 
OACT là khối u lành tính không chức năng. 
Tiêu chuẩn Lin Weiss Bisceglia thường được 
sử dụng để chẩn đoán OACT ở trẻ em, và 
chẩn đoán OACT chủ yếu cũng là dựa trên 
các xét nghiệm mô học và bệnh lý. ENTs1 và 
synaptophysin là hai trong số những chất chỉ 
điểm cụ thể nhất trong các khối u tăng bạch cầu 
ái toan [20]. Phẫu thuật cắt bỏ u là chìa khóa 
vàng để điều trị sớm. Chúng tôi tin rằng phẫu 
thuật nội soi cho bệnh nhi OACT với khối u 
còn vỏ bao nguyên vẹn, ranh giới rõ ràng giữa 
khối u và các mô xung quanh và không có sự 
xâm lấn hạch bạch huyết khu vực là tương đối 
an toàn và mang lại hiệu quả điều trị lẫn thẩm 
mỹ. Trẻ em bị OACT dường như không cần xạ 
trị và hóa trị. Ki67 có thể phản ánh mức độ ác 
tính và tiên lượng của OACT.
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