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THUẬT NGỮ

Tiếng Việt Tiếng Anh Viết tắt

Điều trị cứu vớt ung thư tuyến tiền liệt Salvage therapy in prostate cancer –

Kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt Prostatic Specific Antigen PSA

Mức độ chứng cứ Level of Evidence LE

Mức độ khuyến cáo Grade of Recommendation GR 

Phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt tận gốc Radical prostatectomy RP

Phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt tận gốc qua 
đường sau xương mu 

Retropubic radical prostatectomy RRP

Phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt tận gốc qua 
đường đáy chậu 

Perinealradical prostatectomy PRP 

Phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt tận gốc có hỗ trợ 
của rô bốt 

Robot–assisted radical prostatectomy RaRP

Phẫu thuật nội soi cắt tuyến tiền liệt tận gốc Laparoscopic radical prostatectomy LRP

Phẫu thuật nội soi cắt tuyến tiền liệt tận gốc 
qua phúc mạc (qua ổ bụng) 

Transperitoneal laparoscopic radical 
prostatectomy

TLRP

Phẫu thuật nội soi cắt tuyến tiền liệt tận gốc 
sau phúc mạc

Retroperitoneal laparoscopic radical 
prostatectomy

RLRP

PSA gần triệt tiêu PSA undetectable –

PSA thấp nhất PSA nadir –

Tái phát sinh học của ung thư tuyến tiền liệt Biochemicallyrecurrent prostate 
cancer 

–

Ung thư tuyến tiền liệt Prostate Cancer UTTTL

Xạ trị từ ngoài External beam radiation therapy EBRT 
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Y HỌC CHỨNG CỨ

CÁC MỨC ĐỘ CHỨNG CỨ (Level of Evidence – LE)

Mức độ (LE) Loại chứng cứ

1a Chứng cứ thu thập được từ việc phân tích tổng hợp kết quả của nhiều nghiên cứu ngẫu 
nhiên có đối chứng

1b Chứng cứ thu thập được từ ít nhất 1 nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng

2a Chứng cứ thu thập được từ 1 nghiên cứu có thiết kế khoa học, có nhóm chứng, không ngẫu 
nhiên 

2b Chứng cứ thu thập được từ 1 nghiên cứu có thiết kế khoa học, có thực nghiệm

3 Chứng cứ thu thập được từ các nghiên cứu có thiết kế khoa học,không thực nghiệm, ví dụ 
các nghiên cứu so sánh, nghiên cứu tương quan, các báo cáo trường hợp điển hình (case–
report)

4 Chứng cứ thu thập được từ ý kiến của hội đồng chuyên môn,quan điểm hoặc kinh nghiệm 
lâm sàng của chuyên gia có uy tín

CÁC MỨC ĐỘ KHUYẾN CÁO (Grade of Recommendation – GR)

Mức độ (GR) Cơ sở của khuyến cáo

A Dựa trên những nghiên cứu lâm sàng có chất lượng tốt, có định hướng nhất quán trong 
việc đưa ra các khuyến cáo chuyên biệt, và có ít nhất 1 nghiên cứu ngẫu nhiên có đối 
chứng

B Dựa trên những nghiên cứu lâm sàng có chất lượng tốt, nhưng trong đó không có nghiên 
cứu ngẫu nhiên có đối chứng

C Được đưa ra mặc dù thiếu những nghiên cứu lâm sàng phù hợp có chất lượng tốt

Tài LiỆu ThaM Khảo

1. Heidenreich A., Bastian P. J., et al. (2013). EAU guidelines on prostate cancer 2013. 

2. http://www.uroweb.org/gls/pdf/09_Prostate_Cancer_LR.pdf
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ĐẠI CƯƠNG UNG THƯ                       
TUYẾN TIỀN LIỆT

Ung thư tuyến tiền liệt (UTTTL) là vấn đề sức khỏe quan trọng trên phạm vi toàn cầu vì xuất độ (a) và tử suất 
(b) cao, chất lượng sống của bệnh nhân bị sút giảm và gánh nặng chi phí điều trị chăm sóc nhiều. Đây là bệnh lý 
ác tính thường gặp ở nam giới cao tuổi với đỉnh cao xuất độ và tử vong trong khoảng 70 tuổi nhưng do diễn tiến 
chậm và liên tục với nhiều mức độ ác tính khác nhau nên bệnh có tầm ảnh hưởng đến khoảng tuổi rộng hơn [4].

Theo số liệu của Cơ quan Thế giới Nghiên cứu Ung thư IARC, UTTTL có xuất độ cao thứ tư toàn cầu tính chung 
cả hai giới (sau ung thư phổi, vú, đại–trực tràng) với khoảng 1.112.000 ca mới mỗi năm, chiếm 7,9% tổng số ung 
thư các loại, xuất độ chuẩn hóa theo tuổi ASR(d) là 31,1; tử suất 7,8. Tính riêng cho nam giới, UTTTL đứng hàng 
thứ hai sau ung thư phổi và chiếm 15% tổng số các ung thư giới nam [5]. Do tính chất đặc thù là diễn tiến bệnh 
thường chậm và điều trị có hiệu quả dù bệnh ở giai đoạn tiến xa, UTTTL có độ lưu hành bệnh (c) toàn cầu 5 năm 
rất cao với gần 4.000.000 người bệnh chiếm 25% tổng số bệnh nhân ung thư nam giới và 12% bệnh nhân ung 
thư hai giới (chỉ sau ung thư vú) [5].

Tại Việt Nam, theo số liệu ghi nhận ung thư quần thể của Cơ quan Thế giới Nghiên cứu Ung thư IARC, ung 
thư tuyến tuyến tiền liệt có xuất độ và tử suất chuẩn theo tuổi lần lượt là 3,4 và 2,5. Bệnh thường gặp hàng thứ 
10 trong các ung thư ở hai giới cũng như riêng cho giới nam với 1.275 trường hợp mắc mới và 872 trường hợp tử 
vong ước tính mỗi năm trên cả nước [5]. Nhìn chung, Việt nam cũng như các nước châu Á có xuất độ UTTTL thấp 
(4,5–10,5) so với các khu vực có xuất độ trung bình như Nam Âu, Mỹ Latinh (60,1–79,8) và xuất độ cao như Úc, 
Bắc Mỹ, Bắc Âu (97,2–111,6) [4],[5]. 

Nguyên nhân bệnh UTTTL chưa được xác định rõ [2]. Các nghiên cứu không xác lập được sự liên hệ với thói 
quen hút thuốc lá [6] và uống rượu bia [1]. Các yếu tố dinh dưỡng như ăn nhiều thịt, chất béo không liên quan rõ 
rệt đến UTTTL [9]. Vai trò phòng ngừa của các acid béo có thành phần omega 3 cũng không được minh chứng rõ 
ràng [8]. Sự liên quan đến các yếu tố chuyển hóa, nội tiết... không được khẳng định qua nhiều nghiên cứu khác 
nhau [7]. Cho đến hiện nay người ta vẫn chưa tìm thấy các gen có ý nghĩa sinh ung thư dù nhiều quan sát lâm 
sàng ghi nhận có vai trò của yếu tố gia đình trong UTTTL, tuy nhiên đây là hướng nghiên cứu đang được tập trung 
chú ý [3],[10],[11].

Với sự hữu hiệu của xét nghiệm định lượng PSA và kỹ thuật sinh thiết tuyến tiền liệt, ngày càng có nhiều 
trường hợp UTTTL được tầm soát và chẩn đoán sớm. Việc chẩn đoán sớm UTTTL trên đối tượng bệnh nhân cao tuổi 
có bệnh lý kết hợp đặt ra nhiều thái độ xử trí khác biệt từ theo dõi chủ động đến các phương pháp điều trị đặc hiệu 
tích cực khác nhau. Nhiều mô thức thuật toán hướng dẫn thái độ xử trí được đề xuất dựa theo phân lớp nguy cơ 
bệnh lý và thời gian dự kiến sống còn của từng bệnh nhân. Quyết định áp dụng phương thức xử trí nào tùy thuộc 
nhiều yếu tố trong đó bao gồm cả tính khả thi hiện có của phương pháp điều trị và sự chọn lựa của bệnh nhân [4].

Diễn tiến của UTTTL thường được quan niệm như một quá trình nhiều bước với những đặc điểm riêng biệt về 
sinh học, trong đó sự phụ thuộc vào androgen để tăng trưởng có ý nghĩa rất quan trọng trong hầu hết quá trình 
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diễn tiến của bệnh. Điều trị UTTTL là một chiến lược tổng thể phối hợp đa mô thức bao gồm các biện pháp điều 
trị đặc hiệu tại chỗ hoặc toàn thân, các biện pháp nâng đỡ chăm sóc giảm nhẹ. Ngay cả khi ở giai đoạn tiến xa, 
sự vận dụng khéo léo các mô thức điều trị vẫn có thể giúp cải thiện đáng kể chất lượng và kéo dài thời gian sống 
còn cho người bệnh. 

Với sự gia tăng đều đặn tuổi thọ bình quân của dân số nước ta, bệnh UTTTL đang dần trở thành một gánh 
nặng cho sức khỏe cho cộng đồng cũng như một thách thức cho những người làm công tác chăm sóc sức khỏe 
thuộc nhiều lĩnh vực chuyên khoa khác nhau. Sự phối hợp liên chuyên khoa, liên ngành là điều cần thiết để đem 
lại hiệu quả tốt nhất trong điều trị và chăm sóc bệnh nhân UTTTL. 

Ghi chú: 

(a) xuất độ (incidence): số trường hợp bệnh mới mắc tính trên 100.000 người trong thời gian một năm.

(b) tử suất (mortality): số trường hợp bệnh tử vong tính trên 100.000 người trong thời gian một năm.

(c) độ lưu hành bệnh (prevelance): tổng số trường hợp bệnh gồm cả cũ lẫn mới tính trên một quần thể dân 
số trong khoảng thời gian xác định.

(d) ASR (age–standardized rate): xuất độ chuẩn hóa theo tuổi).

Tài LiỆu ThaM Khảo
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2.  Boyle P, Severi G, Giles GG (2003). The epidemiology of prostate cancer. Urol Clin North Am 30: 209–217.

3.  Camp NJ, Cannon–Albright LA, Farnham JM, et al. (2007). Compelling evidence for a prostate cancer gene 
at 22q12.3 by the International Consortium for Prostate Cancer Genetics. Hum Mol Genet 16: 1271–1278.

4.  Denis L.J., Gospodarowiz M.K., Griffiths K.. Cancer of the Prostate. In Pollock R.E., Doroshow J.H., Khayat D., 
Nakao A., O’Sullivan B.; UICC Manual of Clinical Oncology; International Union against Cancer, 8th Ed. 2004: 
585 – 598.

5.  GLOBOCAN 2012: Estimated Cancer Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide in 2012. IARC Lyon 2014. 
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cohort study. Int J Cancer 121: 1339–1345.

10.  Schaid DJ, McDonnell SK, Zarfas KE, et al. (2006). Pooled genome linkage scan of aggressive prostate cancer: 
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CHẨN ĐOÁN, TẦM SOÁT                        
UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT

1. Phát hiện sớm và tầm soát ung thư tuyến tiền liệt

Trước hết cần phải phân biệt tầm soát ung thư và phát hiện sớm ung thư. Tầm soát là thực hiện các xét 
nghiệm và khám ở cộng đồng người có nguy cơ nhưng không có triệu chứng. Trong khi đó, phát hiện sớm ung 
thư là thực hiện trên từng cá nhân đơn lẻ. Tuy cả hai đều có chung mục đích là phát hiện ung thư ở giai đoạn sớm 
và làm giảm tỉ lệ tử vong, nhưng vì tầm soát ung thư được thực hiện trên một quần thể đông nên rất tốn kém. Vì 
vậy, tùy điều kiện kinh tế của quốc gia mà một số các xét nghiệm có thể bỏ qua cho một số đối tượng nào đó, và 
chấp nhận có khả năng bỏ sót một số trường hợp nhất định.

1.1. Những bất lợi trong việc tầm soát ung thư tuyến tiền liệt

Mặc dù có mục đích tốt, nhưng việc tiến hành tầm soát ung thư tuyến tiền liệt (UTTTL) cũng có những bất lợi.
1.1.1. Chẩn đoán quá mức

Những người không có bệnh sẽ phải chịu quá nhiều xét nghiệm tầm soát, trong đó có một số xét nghiệm có 
tính xâm hại. Dựa trên nghiên cứu tầm soát UTTTL của châu Âu, người ta nhận thấy tầm soát dựa vào PSA có thể 
làm giảm tỷ lệ tử vong do UTTTL 20%, nhưng lại liên quan đến tình trạng chẩn đoán quá mức (LE: 1b). 
1.1.2. Sai lệch về tần suất sống còn

Trước khi thực hiện chương trình tầm soát, các trường hợp điều trị ung thư là các trường hợp có triệu chứng 
và tần suất sống còn là dựa trên các số liệu này. Khi tiến hành chương trình tầm soát chúng ta sẽ phát hiện những 
trường hợp rất sớm nên tần suất sống còn sẽ thay đổi, đặc biệt đối với UTTTL có đặc thù là sẽ có những trường 
hợp diễn tiến chậm có thể tồn tại suốt cuộc đời mà không gây triệu chứng, ngược lại có những trường hợp diễn 
tiến tới tử vong nhanh chóng. Vì thế khi tiến hành tầm soát UTTTL hàng loạt, chúng ta sẽ khám phá ra nhiều 
trường hợp ung thư thuộc loại chưa cần điều trị và sẽ có ảo tưởng là điều trị quá tiến bộ, tử suất của ung thư giảm 
nhiều so với trước.

1.1.3. Ích lợi trong việc giảm tỉ lệ tử vong chưa rõ ràng

Kết quả ban đầu của một số chương trình nghiên cứu như Tyrol ở Áo cho thấy tử suất giảm 33%, [6] (LE:) các 
chương trình tầm soát ở Mỹ, Anh, Pháp cũng cho kết quả ban đầu đáng khích lệ [17]. Tuy nhiên nghiên cứu cho 
thấy không có sự khác biệt trong việc giảm tỉ lệ tử vong do UTTTL (LE:), thậm chí cho sự khác biệt rất lớn trong 
việc xét nghiệm PSA và điều trị. Cần có thời gian theo dõi lâu dài để xác định lợi ích này.

1.1.4. Sự sai lệch của các xét nghiệm và kết quả thăm khám để chẩn đoán

Cho đến nay, trong tầm soát UTTTL chưa có xét nghiệm nào chính xác 100% về độ nhạy và độ đặc hiệu, vì 
vậy phải thực hiện nhiều xét nghiệm một lúc. Nhưng dù có tiến hành như vậy thì sự chính xác của kết quả cũng 
có giới hạn nhất định.
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1.1.5. Chi phí thực hiện chương trình tầm soát quá cao

Không phải chỉ tốn phí tiến hành các xét nghiệm đơn thuần mà còn phải lưu ý đến nhiều phí khác như phí 
quảng cáo trong cộng đồng về ích lợi của chương trình, phí giáo dục người dân ý thức được việc bảo vệ sức khỏe 
của mình cũng như phí điều trị tai biến, biến chứng.

1.2. Tầm soát ung thư tuyến tiền liệt

Qua những phân tích cũng như các nghiên cứu, người ta đã đưa đến thống nhất là việc tầm soát UTTTL trên 
diện rộng hiện nay là không cần thiết. Thay vào đó việc phát hiện sớm cần được đặt ra ở những nam giới có đầy 
đủ thông tin cần thiết. 

Với ý nghĩa phát hiện sớm UTTTL, người ta khuyến cáo:
 – Xác định PSA ban đầu ở tuổi 40, dựa vào đó để đánh giá về sau [7] (GR: B). 
 – Một khoảng thời gian sàng lọc 8 năm có thể đủ ở nam giới với PSA ban đầu mức < 1 ng/mL [23].
 – Không khuyến cáo làm xét nghiệm PSA ở nam giới trên 75 tuổi vì phát hiện sớm ở đối tượng này sẽ 

không có ý nghĩa lâm sàng [25].

1.3. Tầm soát ung thư tuyến tiền liệt tại Việt Nam

Cần xác định các đặc thù tại Việt nam là:
 – Việt Nam không phải là vùng nóng đối với UTTTL trên bản đồ thế giới.
 – Kinh tế nước ta còn kém so với các nước Châu Âu và Bắc Mỹ.
 – Ý thức tầm soát ung thư, bảo vệ sức khỏe của nhân dân ta còn chưa bằng nhân dân ởcác nước phát triển.
 – Lợi ích của tầm soát chưa có kết luận chắc chắn với theo dõi lâu dài.

Vì vậy, nên tiến hành khám và xét nghiệm ở bệnh nhân hơn 50 tuổi, một độ tuổi có suất độ cao, chủ yếu là 
thăm khám trực tràng và làm xét nghiệm PSA toàn phần. Chỉ định sinh thiết tuyến tiền liệt khi phát hiện có nhân 
cứng, còn khi PSA lớn hơn 4ng/ml thì giải thích ích lợi và nguy cơ khi làm xét nghiệm. Không làm tầm soát ung 
thư mà là phát hiện sớm ung thư, tức là chỉ thực hiện trên từng cá thể riêng biệt chứ không tiến hành hàng loạt. 
Các xét nghiệm PSA tự do cũng rất đắt tiền, nên trong chương trình tầm soát cũng không nên thực hiện.

2. Chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt

Chẩn đoán xác định UTTTL dựa vào sự khẳng định của giải phẫu bệnh các mẫu bệnh phẩm từ sinh thiết hoặc 
phẫu thuật. 

Để chẩn đoán, về mặt lâm sàng cần thực hiện thăm khám tuyến tiền liệt qua trực tràng, xác định nồng độ PSA 
huyết thanh và siêu âm qua trực tràng. 

Khám trực tràng thấy bất thường hoặc PSA tăng cao có thể biểu thị UTTTL. Giá trị PSA bình thường vẫn chưa 
được xác định, nhưng giá trị nhỏ hơn 4ng/ml thường được xem là bình thường những nam giới trẻ tuổi.

2.1. Thăm khám tuyến tiền liệt qua trực tràng

Hầu hết các UTTTL xuất hiện ở vùng ngoại vi của tuyến tiền liệt và có thể được phát hiện qua thăm khám trực 
tràng khi thể tích khoảng 0,2 mL hoặc lớn hơn. 
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Khoảng 18% của tất cả các bệnh nhân, UTTTL được phát hiện nhờ thăm khám trực tràng đơn thuần [24] (LE: 2a). 
Một bệnh nhân có nghi ngờ khi khám trực tràng và có nồng độ PSA đến 2 ng/ml thì giá trị dự báo dương tính khoảng 
5–30% [8] (LE: 2a). 

Khám trực tràng thấy nghi ngờ là một chỉ định tuyệt đối sinh thiết tuyến tiền liệt và là một dự báo khả năng 
ung thư (với điểm Gleason> 7) tuyến tiền liệt rất cao [21].

2.2. Xét nghiệm kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt (PSA)

2.2.1. Kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt (PSA)

Sự phát hiện PSA đã mang lại một cuộc cách mạng trong chẩn đoán UTTTL. Nồng độ PSA được xem như là một 
biến độc lập và là một yếu tố dự báo UTTTL chính xác hơn so thăm khám trực tràng và siêu âm qua đường trực 
tràng [9]. Tuy nhiên, nồng độ PSA có thể tăng trong trường hợp tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt, viêm tuyến 
tiền liệt và một số bệnh lý không ác tính khác.

Hiện nay nồng độ PSA để chẩn đoán UTTTL vẫn đang còn được bàn cãi. Tuy nhiên người ta thấy rằng nồng 
độ PSA càng cao, thì khả năng tồn tại UTTTL càng lớn. Bảng 1 dưới đây cho tỷ lệ UTTTL liên quan đến PSA huyết 
thanh ở 2.950 nam giới có giá trị PSA < 4 ng/ml [26]. 

Bảng 1. Nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt liên quan đến giá trị PSA thấp

Nồng độ PSA (ng/mL) Nguy cơ ung thư TTL Nguy cơ Gleason ≥ 7 ung thư TTL

0–0,5 6,6% 0,8%

0,6–1 10,1% 1,0%

1,1–2 17,0% 2,0%

2,1–3 23,9% 4,6%

3,1–4 26,9% 6,7%

Bảng trên thể hiện rõ ràng sự xuất hiện của UTTTL ngay cả ở mức PSA rất thấp (LE: 3). Sử dụng toán đồ có thể 
giúp giảm số lượng sinh thiết tuyến tiền liệt không cần thiết [12]. Một số nghiên cứu ở Việt nam cũng cho rằng 
ngưỡng bình thường PSA của nam giới là ≤ 4 ng/ml [1–5].
2.2.2. Tỉ lệ PSA tự do/toàn phần(f/t–PSA)

Tỉ lệ PSA tự do/toàn phần là thông số được sử dụng rộng rãi trong lâm sàng để phân biệt giữa tăng sinh lành 
tính và UTTTL. Tỉ lệ này được sử dụng trong trường hợp nồng độ PSA từ 4 đến 10 ng/mL và thăm khám trực tràng 
không có dấu hiệu nghi ngờ UTTTL. Trong một nghiên cứu hồi cứu đa trung tâm, người ta đã phát hiện UTTTL 
qua sinh thiết ở 56% nam giới với f/t PSA <0,10; nhưng chỉ có 8% nam giới với f/t PSA > 0,25 [10] (LE: 2a). Do 
sự khác biệt về tỉ lệ phát hiện ung thư liên quan đến tỉ lệ f/t–PSA, cho nên sự chọn lựa giá trị để ứng dụng lâm 
sàng cũng khác nhau ở một số tác giả, và thay đổi từ 0,15 đến 0,25. Trên lâm sàng, phần lớn các tác giả nghi ngờ 
UTTTL khi tỉ lệ f/t–PSA<20% [1,3,4,11].

2.2.3. Cách tính khác liên quan đến PSA

Nhằm mục đích tăng độ nhạy và độ chuyên biệt của xét nghiệm PSA, một số tác giả đã đề nghị làm thêm các 
xét nghiệm chuyên sâu như đo vận tốc PSA, thời gian tăng gấp đôi PSA, tỉ trọng PSA, tỉ lệ PSA tự do, PSA theo 
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tuổi... Bước đầu các tác giả ghi nhận được một số kết luận có ý nghĩa là tỉ lệ người mắc UTTTL tăng theo tuổi, 
giữa hai nhóm dưới 50 tuổi và trên 50 tuổi có sự tăng vọt; ngoài ra tỉ lệ f/t–PSA nếu dưới 20% thì nghi ngờ ung 
thư nhiều hơn.

2.3. Siêu âm qua trực tràng 

Không phải lúc nào cũng có thể thấy được hình ảnh kinh điển của một vùng giảm âm ở ngoại vi của tuyến tiền 
liệt qua siêu âm. Siêu âm qua trực tràng không thể phát hiện vùng UTTTL với độ tin cậy đầy đủ [15]. Do đó, sinh 
thiết các vùng nghi ngờ không thể sử dụng như là một phương pháp thường quy để chẩn đoán. Tuy nhiên, có thể 
có ích khi sinh thiết thêm các khu vực nghi ngờ.

2.4. Sinh thiết tuyến tiền liệt

2.4.1. Sinh thiết cơ bản

Chỉ định sinh thiết tuyến tiền liệt dựa trên cơ sở nồng độ PSA và/hoặc có nghi ngờ khi thăm khám trực tràng. 
Cũng cần phải xem xét đến các yếu tố tuổi, bệnh kèm theo và hậu quả điều trị. Việc phân tầng nguy cơ là một 
công cụ quan trọng để giảm sinh thiết tuyến tiền liệt không cần thiết.

Bệnh nhân có nồng độ PSA cao lần xét nghiệm đầu tiên không nên chỉ định sinh thiết ngay lập tức. Cần xét 
nghiệm lại PSA sau một vài tuần trong các điều kiện tiêu chuẩn (không xuất tinh và không làm các thủ thuật, 
như đặt thông niệu đạo bàng quang, soi bàng quang hoặc cắt đốt nội soi qua niệu đạo, và không có nhiễm trùng 
đường tiểu) ở cùng một nơi xét nghiệm và cùng phương pháp đã tiến hành lần trước [13] (LE: 2a).

Hiện nay sinh thiết tuyến tiền liệt dưới hướng dẫn của siêu âm (có thể qua trực tràng hoặc qua đáy chậu) 
được xem là tiêu chuẩn. Tỷ lệ phát hiện UTTTL dựa vào sinh thiết qua đáy chậu và qua trực tràng là ngang nhau 
[14] (LE: 1b). Tuy nhiên sinh thiết qua trực tràng là phương pháp được đề nghị trong hầu hết các trường hợp nghi 
ngờ UTTTL (GR: B)

Cần gây tê bằng tiêm thuốc vào vùng quanh tuyến qua trực tràng khi sinh thiết tuyến tiền liệt (GR: A).

2.4.2. Sinh thiết lặp lại 

Chỉ định cho sinh thiết lặp lại là: (1) PSA tăng và/hoặc cao liên tục, (2) Thăm khám tuyến tiền liệt có nghi ngờ; 
(3) tăng sinh dạng nang nhỏ không điển hình (atypical smallacinarproliferation), và (4) tân sinh trong biểu mô 
tuyến lan tỏa (extensive prostatic intraepithelial neoplasia – PIN) (GR: B).

Sinh thiết thêm (lần thứ ba hoặc nhiều lần hơn) không được khuyến cáo, cần phải xem xét trên từng cá thể riêng 
biệt (GR: C).

PIN với độ mô học cao không phải là một chỉ định cho sinh thiết lặp lại [18] (LE: 2a). Nếu PIN lan tỏa thì nên 
sinh thiết lặp lại sớm, vì có nguy cơ tăng nhẹ UTTTL. Nếu về mặt lâm sàng vẫn nghi ngờ là thư tuyến tiền liệt mặc 
dù sinh thiết âm tính, thì cần chụp cộng hưởng từ (MRI) để tìm kiếm khả năng vị trí ung thư ở phía trước, và tiếp 
theo sinh thiết những vùng nghi ngờ dưới hướng dẫn của siêu âm hoặc MRI [16].

2.4.3. Sinh thiết toàn bộ (Saturation biopsy)

Tỷ lệ UTTTL phát hiện bởi sinh thiết toàn bộ lặp lại (> 20 mẫu) là từ 30% đến 43% và phụ thuộc vào số lượng 
mẫu trong những sinh thiết trước đó [27] (LE: 2a). Trong những trường hợp đặc biệt, sinh thiết toàn bộ có thể 
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được thực hiện qua đáy chậu. Điều này sẽ giúp phát hiện thêm 38% của thư tuyến tiền liệt. Tỉ lệ bí tiểu cấp sau 
sinh thiết cao (10%) là một nhược điểm của phương pháp [19] (LE: 2b).

2.4.4. Vị trí và số mẫu sinh thiết

Vị trí sinh thiết nên càng phía sau và bên càng tốt trong vùng ngoại vi. Các mẫu bổ sung nên được lấy từ khu 
vực nghi ngờ qua thăm khám trực tràng/siêu âm qua trực tràng. 

Sinh thiết 6 mẫu hiện nay không còn được xem là đủ để chẩn đoán nữa. Một tuyến có thể tích 30–40 ml, cần 
sinh thiết ít nhất là 8 mẫu và có thể nhiều hơn đối với tuyến tiền liệt có thể tích lớn hơn (GR: B).

2.4.5. Cắt đốt nội soi tuyến tiền liệt qua niệu đạo để chẩn đoán

Việc sử dụng cắt đốt nội soi tuyến tiền liệt qua niệu đạo để chẩn đoán thay vì sinh thiết lặp lại không đủ để 
phát hiện ung thư [28] (LE: 2a).

2.4.6. Sinh thiết vùng chuyển tiếp

Các mẫu từ vùng chuyển tiếp trong sinh thiết cơ bản có một tỷ lệ phát hiện bệnh rất thấp, do đó nên lặp lại 
sinh thiết [22] (LE: 1b). Cho nên sinh thiết vùng chuyển tiếp không được khuyến khích trong lần sinh thiết đầu 
tiên. (GR: C)

2.4.7. Sinh thiết bằng kim nhỏ

Sinh thiết hút bằng kim nhỏ không còn dùng nữa.

2.4.8. Các biến chứng của sinh thiết

Các biến chứng bao gồm đái máu đại thể và xuất tinh ra máu. Nhiễm trùng nặng sau sinh thiết được báo cáo 
<1% các trường hợp, nhưng tỷ lệ này tăng lên trong vài năm gần đây do sự phát triển của các chủng vi khuẩn đề 
kháng kháng sinhtrong khi tỷ lệ biến chứng do không phải nhiễm trùng vẫn như cũ.

Bệnh nhân đang dùng liều thấp aspirin không còn là một chống chỉ định tuyệt đối (LE: 1b).

2.4.9. Điểm Gleason

Phân độ mô học theo hệ thống thang điểm Gleason hiện nay được sử dụng rộng rãi trong chẩn đoán UTTTL 
nhằm phục vụ cho điều trị và theo dõi, tiên lượng.

Điểm Gleason là tổng của độ mô học Gleason chiếm ưu thế nhất và nhì. Nếu chỉ có một độ mô học, thì điểm 
được tính bằng cách nhân đôi độ mô học đó. Nếu một độ mô học <5% khối lượng ung thư, thì loại này không 
được tính trong điểm Gleason (quy tắc 5%). Độ mô học ưu thế nhất và nhì được biểu diễn thông qua số điểm 
Gleason (ví dụ Gleason số 7 [4+3]) và được phân chia thành các mức độ:

 – Gleason≤6: tế bào biệt hoá tốt.
 – Gleason 7: tế bào biệt hoá trung bình.
 – Gleason từ 8–10: tế bào kém hoặc không biệt hoá.

3. Xác định giai đoạn ung thư tuyến tiền liệt

Đánh giá sự lan rộng của UTTTLchủ yếu dựa vào thăm trực tràng, xét nghiệm PSA, và chụp xạ hình xương, 
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bổ sung chụp cắt lớp vi tính (CT–Scan) hoặc chụp cộng hưởng từ (MRI) và chụp X–quang trong các trường hợp 
đặc biệt.

Xác định giai đoạn khu trú (T–staging) cần dựa trên phim chụp MRI. Số lượng và bên sinh thiết tuyến tiền 
liệt dương tính, độ mô học của u và nồng độ PSA huyết thanh là những thông tin cụ thể hơn vể tình trạng của 
UTTTL (GR: C).

 – Đối với xác định giai đoạn khu trú, không nên sử dụng siêu âm qua trực tràng vì có độ nhạy thấp và có 
xu hướng xác định giai đoạn thấp hơn thực tế.

 + Đánh giá hạch (N–staging) chỉ thực hiện khi có kế hoạch điều trị triệt căn (GR: B).

 + Bệnh nhân giai đoạn T2 hoặc ít hơn, PSA <20 ng/ml và điểm Gleason <6 có khả năng di căn hạch 
thấp hơn 10% có thể không cần đánh giá hạch (GR: B).

 + Trong trường hợp UTTTL khu trú về mặt lâm sàng, xác định giai đoạn phải được thực hiện bằng 
cách bóc hạch chậu vì đây là phương pháp đáng tin cậy, (chẩn đoán hình ảnh khó phát hiện những 
di căn nhỏ < 5mm)(GR: B).

 – Di căn xương (M–staging) được đánh giá tốt nhất bằng chụp xạ hình xương. Không nhất thiết chỉ định 
cho bệnh nhân không có triệu chứng nếu nồng độ PSA huyết thanh <20 ng/ml kèm điểm Gleason < 7.

 – Trong trường hợp không rõ ràng, nên thực hiện chụp PET/CT hoặc MRI toàn thân.

Phân loại ung thư tuyến tiền liệt theo TMN (2010) [20]

T – U nguyên phát 

Tx – U nguyên phát không thể đánh giá 

T0 – Không có bằng chứng của u nguyên phát 

T1 – Về mặt lâm sàng u không thể sờ được cũng như không nhìn thấy qua hình ảnh

T1a – U phát hiện tình cờ về mô học ít hơn 5% của những mẫu được cắt

T1b – U phát hiện tình cờ về mô học nhiều hơn 5% của những mẫu được cắt

T1c – U xác định bằng sinh thiết kim (ví dụ vì PSA cao)

T2 – U còn trong tuyến tiền liệt

T2a – U ít hơn 1/2 của 1 thùy

T2b – U chiếm hơn 1/2 của 1 thùy,và chỉ ở trong 1 thùy

T2c – U có cả ở 2 thùy

T3 – U xâm lấn khỏi vỏ bao tuyến tiền liệt.

T3a – U xâm lấn ngoài vỏ bao (một bên hay 2 bên) 

T3b – U xâm lấn túi tinh 
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T4 – U dính hoặc xâm lấn vào cấu trúc xung quanh hơn là túi tinh: bàng quang, các cơ nâng hậu môn, và/
hoặc thành chậu

N – Hạch vùng

NX – Không đánh giá được hạch vùng 

N0 – Không có di căn hạch vùng

N1 – Có di căn hạch vùng

M –Di căn xa

MX – Không đánh giá được di căn xa

M0– Không có di căn xa

M1– Có di căn xa

M1a –Không có hạch vùng

M1b –Di căn xương

M1c – Di căn các bộ phận khác có hoặc không kèm ở xương
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CHIẾN LƯỢC ĐIỀU TRỊ                           
UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT

1. Tiếp cận bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt

Bước 1: Chẩn đoán ban đầu
 – Khám lâm sàng: thăm khám hậu môn trực tràng.
 – PSA.
 – Điểm số Gleason (qua sinh thiết tuyến tiền liệt).

Bước 2: Ước tính thời gian sống còn

Ước tính thời gian sống còn của bệnh nhân ít hơn 5 năm và không có triệu chứng thì không xử trí gì thêm.

Nếu khả năng bệnh nhân sống hơn 5 năm hay hiện có triệu chứng thì phải xử trí thêm.

 – Xạ hình xương khi: (T1 và PSA>20 ng/ml), hay (T2 và PSA>10 ng/ml), hay (≥ T3).

 – CT–Scan hay MRI khi: (≥T3) hay khi dự đoán có hạch hơn 10% và khi xét nghiệm nghi có hạch thì phải 
sinh thiết.

Bước 3: Phân nhóm nguy cơ.

 – Nguy cơ rất thấp: T1c và điểm Gleason ≤ 6 và PSA<10ng/ml và ít hơn 3 mẫu sinh thiết dương tính và 
tỉ trọng PSA <0,15ng/ml/g.

 – Nguy cơ thấp: (T1 hay T2a) và (điểm Gleason ≤6) và (PSA<10ng/ml).

 – Nguy cơ trung bình: (T2b hay T2c) hay (điểm số Gleason = 7) hay (PSA trong khoảng 10–20 ng/ml.

 – Nguy cơ cao: T3a hay điểm số Gleason từ 8–10 hay PSA>20ng/ml.

 – Nguy cơ rất cao:≥ T3b hay N1 hay M1.

2. Chiến lược điều trị ung thư tuyến tiền liệt

2.1. Trường hợp nguy cơ rất thấp và thấp

2.1.1. Ước lượng thời gian sống dưới 10 năm

 – Theo dõi bệnh nhân và điều trị triệu chứng tuỳ theo tình huống lâm sàng hoặc biến đổi về PSA.

2.1.2. Ước lượng thời gian sống trên 10 năm

 – Theo dõi tích cực: PSA mỗi 6 tháng, sinh thiết mỗi 12 tháng.
 – Xạ trị ngoài hay xạ trị áp sát.
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 – Cắt tuyến tiền liệt tận gốc: nếu khả năng di căn hạch hơn 20% thì nạo hạch rộng.

2.2. Trường hợp nguy cơ trung bình

2.2.1. Ước lượng thời gian sống dưới 10 năm

 – Theo dõi tích cực.
 – Xạ trị triệt để phối hợp liệu pháp nội tiết ngắn ngày (hỗ trợ hay tân hỗ trợ).

2.2.2. Ước lượng thời gian sống trên 10 năm

 – Cắt tuyến tiền liệt tận gốc + nạo hạch rộng nếu nguy cơ di căn hạch hơn 20%.
 – Xạ trị triệt để phối hợp liệu pháp nội tiết ngắn ngày (hỗ trợ hay tân hỗ trợ).
 – Điều trị nội tiết chỉ được xem như một lựa chọn tuỳ những tình huống hết sức cụ thể (xem phần ‘Điều 

trị nội tiết’).

2.3. Trường hợp nguy cơ cao

 – Xạ trị + liệu pháp nội tiết dài ngày trong 2 – 3 năm (LE: 1).
 – Cắt tuyến tiền liệt tận gốc + nạo hạch rộng.

2.4. Trường hợp nguy cơ rất cao

 – Xử trí giống như trường hợp nguy cơ cao.

2.5. Trường hợp di căn hạch đơn thuần

 – Liệu pháp nội tiết kéo dài.
 – Xạ trị + liệu pháp nội tiết kéo dài (LE: 1).

2.6. Trường hợp di căn xa

 – Liệu pháp nội tiết.

3. Chiến lược điều trị ung thư tuyến tiền liệt sau phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt tận gốc

Sau phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt tận gốc (RP) thì PSA phải đạt đến mức gần triệt tiêu. Trong thực tế lâm sàng 
có thể gặp PSA sau mổ vẫn ở mức có thể xác định được hay sau mổ một thời gian thì PSA xuất hiện và tăng dần. 

Cần làm các xét nghiệm sau:
 – Xạ hình xương.
 – CT–Scan/MRI/Siêu âm.
 – Sinh thiết chỗ nối bàng quang niệu đạo.

Dựa vào kết quả có thể xác định:

Không có di căn xa:

– Xạ trị ± liệu pháp nội tiết.

– Có thể theo dõi đơn thuần tùy tình trạng bệnh nhân.

Có di căn xa:

– Liệu pháp nội tiết + xạ trị chỗ di căn (nếu được).

– Có thể theo dõi đơn thuần tùy tình trạng bệnh nhân.
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Nếu đã áp dụng liệu pháp nội tiết đúng nhưng PSA vẫn tăng hay xuất hiện thêm nhiều ổ di căn thì phải xét 
đến trường hợp UTTTL kháng cắt tinh hoàn.

4. Chiến lược điều trị ung thư tuyến tiền liệt sau xạ trị

Sau xạ trị bệnh nhân được theo dõi, nếu PSA tăng hay/và thăm trực tràng thấy có nhân cứng, thì xác định 2 
trường hợp có thể gặp:

4.1. Bệnh nhân không phải là đối tượng có thể điều trị tại chỗ

 – Có thể áp dụng liệu pháp nội tiết, hoặc

 – Theo dõi nếu điều kiện bệnh nhân không cho phép.

4.2. Bệnh nhân có thể điều trị tại chỗ

Khi ước lượng bệnh nhân có thể sống thêm hơn 10 năm và PSA <10 ng/ml, và giai đoạn lâm sàng là T1–T2; 
trước khi quyết định điều trị cần làm thêm xét nghiệm:

 – Sinh thiết tuyến tiền liệt.

 – CT–Scan/MRI/ Siêu âm qua trực tràng.

 – PSADT.

 – Xạ hình xương.

4.2.1. Sinh thiết dương tính nhưng không có di căn xa, có thể

 – Cắt tuyến tiền liệt tận gốc.

 – Xạ áp sát.

 – Theo dõi nếu điều kiện bệnh nhân không cho phép điều trị.

4.2.2. Sinh thiết âm tính nhưng có di căn xa, có thể

 – Liệu pháp nội tiết.

 – Thử nghiệm lâm sàng.

 – Theo dõi nếu điều kiện bệnh nhân không cho phép điều trị.

Sau khi điều trị nội tiết nếu các ổ di căn xuất hiện thêm hay/và PSA tiếp tục tăng, thì cần xem xét tình trạng 
kháng cắt tinh hoàn.

5. Chiến lược điều trị ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn kháng cắt tinh hoàn 

Đa số bệnh nhân được điều trị UTTTL một thời gian sẽ đi đến giai đoạn kháng cắt tinh hoàn. Tiêu chuẩn chẩn 
đoán UTTTL kháng cắt tinh hoàn là:

 – PSA tăng liên tục 3 lần và trên 2ng/ml; và/hoặc xuất hiện thêm các ổ di căn mới.

 – Nồng độ testosterone huyết thanh < 50ng/dl.

Khi đã xác định UTTTL kháng cắt tinh hoàn thì bệnh nhân được phân ra 6 nhóm:
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Nhóm 1: không triệu chứng, không di căn, tổng trạng tốt và chưa được hóa trị với Docetaxel.

 – Tiếp tục dùng liệu pháp nội tiết cổ điển đồng vận LHRH và theo dõi.

 – Có thể dùng kháng androgen cổ điển như Flutamide, Bicalutamide...

 – Có thể dùng Ketoconazole + Corticoid.

Nhóm 2: không/ít triệu chứng, có di căn, tổng trạng tốt và chưa được hóa trị với Docetaxel.

 – Điều trị với Abiraterone + prednisone (GR: A), Docetaxel (GR: B), Sipuleucel T (GR: B), Ketoconazolel + 
Corticoid (GR: C).

Nhóm 3: có triệu chứng, có di căn, tổng trạng tốt và chưa được hóa trị với Docetaxel.

 – Docetaxel là thuốc ưu tiên được chọn (GR: B).

 – Abiraterone + Prednisonelà thuốc khuyên nên dùng (GR: C).

 – Các thuốc có thể lựa chọn dùng là Ketoconazole (GR: C), Mitoxantrone (GR: B), đồng vị phóng xạ (GR: C).

 – Không dùng Estramustine hay Sipuleucel trong nhóm bệnh nhân này.

Nhóm 4: có triệu chứng, có di căn, tổng trạng kém và chưa được hóa trị với Docetaxel.

 – Có thể dùng Abiraterone + Prednisone (GR: C).

 – Nếu không thể dùng Abiraterone + Prednisone thì có thể dùng Ketoconazole + Corticoid hay dùng 
đồng vị phóng xạ (GR: C).

 – Có thể dùng Docetaxel nếu tổng trạng kém đơn thuần do ung thư gây ra (ý kiến chuyên gia).

 – Không dùng Sipuleucel cho nhóm bệnh nhân này (GR: C).

Nhóm 5: có triệu chứng, có di căn, tổng trạng tốt và đã được hóa trị với Docetaxel.

 – Abiraterone + Prednisone (GR: A), Enzalutamide (GR: A), Cabazitaxel (GR: B) là những lựa chọn chuẩn.

 – Có thể dùng Ketoconazole + Corticoid nếu không thể dùng các thuốc trong nhóm chuẩn (GR: C).

 – Có thể thử dùng lại Docetaxel (GR: C).

Nhóm 6: có triệu chứng, có di căn, tổng trạng kém và đã được hóa trị với Docetaxel.

 – Điều trị nâng đỡ là lựa chọn trong trường hợp này.

 – Có thể điều trị với Abiraterone + Prednisone, Enzalutamide, Ketoconazole + Corticoid, đồng vị phóng 
xạ (LE: 4).

 – Không nên hóa trị toàn thân cho nhóm bệnh nhân này (LE: 4).

Lưu ý: Trong các trường hợp nếu có di căn xương có thể dùng phối hợp với Denosumab (LE: 1) hay zoledronic 
acid (LE: 1), và trong suốt quá trình điều trị nên giữ nồng độ testosterone ở mức < 50 ng/dl.

Tài LiỆu ThaM Khảo

1. Castration– Resistant Prostate Cancer: AUA Guideline (2013) for Urologists.

2. NCCN Clinical Pratice Guidelines in Oncology – Prostate Cancer, Version 1.2014.
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PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ                
UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT

1. Nguyên tắc phẫu thuật trong ung thư tuyến tiền liệt

 – Cắt toàn bộ tuyến tiền liệt, túi tinh và bóng của ống dẫn tinh.

 – Nạo hạch chậu từ hạch chậu bịt đến vùng chia đôi động mạch chậu chung.

 – Nạo hạch mở rộng: đến chỗ chia đôi động mạch chủ bụng.

 – Bảo tồn bó mạch – thần kinh cương tối đa có thể.

2. Các phương pháp phẫu thuật

Tên phẫu thuật là ‘cắt tuyến tiền liệt tận gốc’. Phẫu thuật này có  nhiều loại và tên gọi: theo mổ mở hay mổ 
nội soi; theo đường tiếp cận tuyến tiền liệt qua phúc mạc, sau phúc mạc hay qua đường đáy chậu là:

 – Phẫu thuật (mở) cắt tuyến tiền liệt tận gốc (RP). 

 – Phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt tận gốc qua đường đáy chậu (PRP).

 – Phẫu thuật nội soi cắt tuyến tiền liệt tận gốc qua phúc mạc (TRP).

 – Phẫu thuật nội soi cắt tuyến tiền liệt tận gốc qua đường sau phúc mạc (LRP).

 – Phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt tận gốc có hỗ trợ của rô–bốt (RaRP).

3. Chỉ định can thiệp phẫu thuật

3.1. Chỉ định phẫu thuật theo loại kỹ thuật và đường tiếp cận tuyến tiền liệt

 – Phẫu thuật mở hay nội soi có cùng chỉ định như nhau, việc quyết định phương pháp nào là tùy thuộc sự 
lựa chọn và kinh nghiệm của phẫu thuật viên.

 – Riêng với đường mổ qua vùng đáy chậu nên được khuyến khích cho ung thư giai đoạn khu trú, vì cho 
kết quả tốt và đảm bảo thẩm mỹ. Tuy nhiên, khi lựa chọn đường mổ này cần phải xác định là: không có 
di căn hạch, với các tiêu chuẩn kèm theo là PSA<10ng/ml, Gleason <7, tốt nhất là có sinh thiết hạch 
chậu âm tính.

3.2. Chỉ định theo bệnh lý của ung thư tuyến liệt

3.2.1. Nguyên tắc của chỉ định phẫu thuật trong ung thư tuyến tiền liệt

 – Căn cứ vào giai đoạn tiến triển của ung thư theo hệ thống TNM (cập nhật hàng năm theo y học chứng 
cứ và đồng thuận quốc tế).

 – Theo độ ác tính của tế bào UTTTL (loại adenocarcinoma) là điểm Gleason.
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 – Theo thời gian kỳ vọng sống thêm.
 – Theo tình trạng của các bệnh kèm theo của người cao tuổi như: bệnh tim mạch, bệnh đái tháo đường, 

di chứng tai biến mạch máu, bệnh của hệ thần kinh... 

3.2.3. Các chỉ định phẫu thuật trong ung thư tuyến tiền liệt

Chỉ định phẫu thuật điển hình
 – Ung thư giai đoạn khu trú: T1–T2, Nx–N0, M0.
 – Thời gian kỳ vọng sống thêm ≥ 10 năm.
 – Không có bệnh kèm theo như: tim mạch, đái tháo đường, di chứng tại biến mạch máu não...
 – Chưa di căn hạch (thực tế khoảng 2–4% bệnh nhân đã có di căn hạch chậu vẫn có thể được cắt tuyến 

tiền liệt tận gốc).
 – Điểm Gleason ≤ 8.
 – PSA < 20 ng/ml (tại Việt Nam, nhiều bệnh nhân có trị số PSA cao hơn con số này vẫn có thể mổ được).
 – Cho bệnh nhân biết khả năng sẽ phải điều trị đa mô thức sau mổ.

Chỉ định phẫu thuật theo các giai đoạn của bệnh

Giai đoạn T1a–T1b:
 – UTTTL phát hiện sau cắt đốt nội soi có thể tiếp tục xạ trị ngoài (không áp dụng brachytherapy).
 – Bảo tồn thần kinh cương.

Giai đoạn T1c:
 – Chưa có biểu hiện lâm sàng.
 – Chẩn đoán dựa vào PSA tăng cao và kết quả sinh thiết tuyến tiền liệtPIN cao: nên sinh thiết lại sau 3 

đến 6 tháng.
 – Cắt tuyến tiền liệt tận gốc kèm bảo tồn thần kinh cương.

Giai đoạn T2:
 – Bảo tồn thần kinh cương 1 bên.
 – Lựa chọn xạ trị cho bệnh nhân lớn tuổi có bệnh khác đi kèm như tim mạch, đái tháođường.

Giai đoạn T3:

 – T3a: với nguy cơ cao có thể phẫu thuật tận gốc. Cân nhắc điều trị hỗ trợ nội tiết. Ưu điểm của phẫu thuật 
so với xạ trị còn giúp đánh giá đánh giá đúng giai đoạn và độ ác tính, từ đó thiết kế liệu pháp điều trị hỗ 
trợ sau phẫu thuật hiệu quả.

Khuyến cáo:
 – Giai đoạn T3 có nguy cơ tái phát cao, đã di căn hạch nên không được khuyến khích cắt tuyến tiền liệt 

tận gốc.
 – Chỉ nên thực hiện phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt tận gốc giai đoạn T3a tại những trung tâm có điều kiện.
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Chỉ định nạo hạch chậu

Tiêu chuẩn chỉ định nạo hạch chậu:

 – PSA < 10 ng/ml và điểm Gleason < 7 có ít nguy cơ di căn hạch thì không cần nạo hạch chậu.

 – Chỉ định nạo hạch chậu cho bệnh nhân có nguy cơ tái phát cao (T3a, PSA>20ng/ml hoặc Gleason > 8).

Các kỹ thuật nạo hạch chậu:

 – Nạo hạch chậu giới hạn: chỉ lấy hạch chậu – bịt (khoảng 8 đến 10 hạch).

 – Nạo hạch chậu mở rộng: lấy hạch vùng chậu – bịt lên đến động mạch chậu chung (khoảng 20 hạch).

 – Thông thường chỉ cần nạo giới hạn, không cần nạo mở rộng.

4. Biến chứng phẫu thuật trong phẫu thuật ung thư tuyến tiền liệt

4.1. Cắt tuyến tiền liệt tận gốc

 – Thủng trực tràng lúc mổ.

 – Viêm phúc mạc do rò phân, rò nước tiểu vào ổ bụng.

 – Rò phân sau mổ do thủng trực tràng (đường mổ sau phúc mạc, đường mổ qua đáy chậu).

 – Rối loạn cương (liệt dương).

 – Tiểu không kiểm soát.

 – Hẹp cổ bàng quang.

 – Rò nước tiểu ra vết mổ (đường mổ sau phúc mạc), rò nước tiểu vào ổ bụng (đường mổ trong phúc mạc).

4.2. Nạo hạch chậu

 – Tụ dịch bạch huyết.

 – Phù bạch huyết.

 – Thuyên tắc tĩnh mạch sâu.

 – Thuyên tắc phổi.

Cần phải giải thích đầy đủ về các biến chứng cho bệnh nhân trước khi quyết định phẫu thuật.

Tài LiỆu ThaM Khảo

1.  Vũ Lê Chuyên, Nguyễn Tiến Đệ: Kết quả phẫu thuật nội soi cắt tuyến tiền liệt tận gốc. 2014.

2.  VUNA: Phác đồ hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư tuyến tiền liệt. 2009

3.  Heidenreich A., Bastian P. J., et al. (2013). EAU guidelines on prostate cancer 2013. http://www.uroweb.
org/gls/pdf/09_Prostate_Cancer_LR.pdf

4.  NCCN Practical  guideline on Oncology (NCCN Guideline®): Prostate cancer.Version 1.2014.
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XẠ TRỊ UNG THƯ                                   
TUYẾN TIỀN LIỆT

1. Nguyên tắc xạ trị trong ung thư tuyến tiền liệt

Quyết định điều trị ung thư tuyến tiền liệt dựa trên các yếu tố sau đây:

 – Nguy cơ tái phát.

 – Thời gian kỳ vọng sống thêm.

 – Nguyện vọng của bệnh nhân.

2. Kỹ thuật xạ trị

2.1. Thể tích xạ trị

2.1.1. Xạ trị ngoài vào vùng chậu

Chỉ định:

 – U giai đoạn T4.

 – Hạch chậu (+).

 – Túi tinh bị xâm lấn.

 – Bệnh nhân thuộc nhóm nguy cơ cao.

 – Nguy cơ di căn hạch > 15% , tính theo công thức Roach:

Nguy cơ di căn hạch = (2/3) × PSA + [(GS – 6) × 10]

Thiết kế các trường chiếu xạ trị ngoài: kỹ thuật hình hộp.

Hai trường chiếu trước–sau và sau–trước:
 – Giới hạn trên: khe giữa L5–S1.
 – Nếu hạch chậu (+): khe giữa L4–L5.
 – Giới hạn dưới: dưới hai ụ ngồi.
 – Giới hạn hai bên: 1–1,5 cm phía ngoài của khung chậu bé (che chắn đầu xương đùi và cánh chậu).

Trường chiếu hai bên:

 – Giới hạn trên và dưới: giống như của trường chiếu trước–sau.

 – Giới hạn trước: phía trước của khớp mu.

 – Giới hạn sau: đi qua khe S2–S3.
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Hình 1. Trường chiếu vùng chậu trước–sau, sau–trước.

 

Hình 2. Trường chiếu vùng chậu hai bên (trong hình là bên phải).

2.1.2. Xạ trị khu trú vào tuyến tiền liệt

Chỉ định:

 – U giai đoạn sớm (T1, T2).

 – Hạch chậu (–).

 – Túi tinh không bị xâm lấn.

 – Nguy cơ di căn hạch < 15%, tính theo công thức Roach.

 – Bệnh nhân thuộc nhóm nguy cơ thấp đến trung bình.

 – Bệnh nhân thuộc nhóm nguy cơ cao, kèm điều trị nội tiết dài hạn.
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Để xạ trị khu trú vào tuyến tiền liệt, cần sử dụng kỹ thuật xạ trị phù hợp mô đích (conformal radiotherapy) với 
máy CT–mô phỏng. Do đó không sử dụng mốc xương để giới hạn trường chiếu.

 

Hình 3. Các trường chiếu xạ khu trú vào tuyến tiền liệt (4–5 trường chiếu)

Tư thế nằm của bệnh nhân khi mô phỏng và xạ trị:
 – Bệnh nhân thường nằm ngửa, kê gối dưới khoeo chân. Đây là tư thế nằm thoải mái nhất.
 – Cũng có thể cho bệnh nhân nằm sấp để ruột non được đẩy lên trên, ra ngoài vùng chiếu xạ.
 – Nên cho bệnh nhân uống nước nhiều trước khi mô phỏng và xạ trị để làm căng bàng quang.
 – Khi mô phỏng nên tiêm tĩnh mạch một lượng nhỏ chất cản quang (40–50ml) để thấy rõ bàng quang và 

dễ phân biệt đáy tuyến tiền liệt với cổ bàng quang.

Xác định các thể tích xạ khi dùng kỹ thuật xạ trị phù hợp mô đích:
 – GTV (Gross tumor volume – Thể tích u thô): thường không sử dụng trong xạ trị UTTTL, vì khó nhìn thấy 

nhân ung thư trong mô tuyến trên CT. Thể tích thường dùng là CTV.
 – CTV (Clinical target volume – Thể tích đích lâm sàng): toàn bộ tuyến tiền liệt (thường bao gồm 1/3 thể 

tích túi tinh) ± túi tinh (nếu túi tinh bị xâm lấn).
 – PTV (Planning target volume – Thể tích đích theo kế hoạch): CTV + 1cm về mọi hướng ngoại trừ hướng 

ra phía sau chỉ là 8 mm.
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Liều xạ tối đa trên các cơ quan quan trọng:
Trực tràng
Dưới 5–10% xảy ra độc tính độ III–IV trên trực tràng nếu:

 – V50 (thể tích trực tràng nhận liều > 50 Gy) là 60–65%
 – V60 (thể tích trực tràng nhận liều > 60 Gy) là 45–50%
 – V70 (thể tích trực tràng nhận liều > 70 Gy) là 25–30%

Bàng quang
 – Toàn bộ bàng quang: < 65 Gy.
 – Một phần nhỏ bàng quang: 75–80 Gy. Không quá 3% thể tích bàng quang nhận liều > 78 Gy.
 – Đầu xương đùi: liều trung bình < 50 Gy.

2.2. Liều xạ và mức năng lượng chùm tia

 – Phân liều mỗi ngày: 1,8 – 2Gy.
 – Chọn năng lượng chùm tia tùy vào độ dày của bụng bệnh nhân. Thường dùng tia X 6–18 MV của máy 

xạ trị gia tốc thẳng.
 – Xạ vào vùng chậu (khi có chỉ định): 45–50 Gy.

Sau đó xạ khu trú vào tuyến tiền liệt (± túi tinh) cho đến 70–76Gy
 – Xạ triệt để khu trú vào tuyến tiền liệt: 70–76 Gy.
 – Xạ vào nền tuyến tiền liệt sau phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt tận gốc:

 + 64–66 Gy nếu còn sót u vi thể.
 + ≥ 70 Gy nếu còn sót u đại thể.

Với các kỹ thuật xạ trị mới như IMRT (Intensity modulated radiotherapy – Xạ trị điều biến cường độ), IGRT 
(Image guided radiotherapy – Xạ trị có hình ảnh hướng dẫn) có thể cho phép nâng liều xạ tại tuyến tiền liệt lên 
đến 80 Gy.

Xạ trị áp sát: có thể dùng kỹ thuật nạp nguồn sau suất liều cao (High dose rate afterloading brachytherapy) 
hoặc kỹ thuật cấy lưu các hạt Iốt phóng xạ (Iodine 125) vào tuyến tiền liệt.

Xạ trị giảm đau vào ổ di căn xương: nếu di căn xương cột sống, xạ vào ổ di căn 30Gy/ 10 phân liều/ 2 tuần; 
nếu di căn xương ngoài cột sống, có thể chỉ xạ 8Gy/ 1 lần duy nhất.

Nếu di căn xương đa ổ toàn thân, đau nhức: xạ trị giảm đau bằng dược chất phóng xạ như: stronctium 89, 
samarium 153 hoặc radium 223.

Tài LiỆu ThaM Khảo

1.  Murat Beyzadeoglu, Cuneit Ebruli, Gokhan Ozyigit. Basic Radiation Oncology. Springer–Verlag, Berlin 
Heidelberg. 2010.

2.  NCCN Clinical Pratice Guidelines in Oncology – Prostate Cancer, Version1.2014.
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Định nghĩa phương pháp điều trị nội tiết: là dùng những thuốc chống lại sự hoạt động của androgen và sự 
tăng sinh của tuyến tiền liệt, bao gồm nội tiết tố và những chất không phải nội tiết tố.

1. Các dạng điều trị nội tiết

1.1. Cắt tinh hoàn

Ngoại khoa: phẫu thuật cắt 2 tinh hoàn nhanh chóng làm giảm lượng testosterone trong máu xuống dưới 50 
ng/dl. Chỉ trong vòng 24 giờ sau phẫu thuật, nồng độ testosterone còn lại xuống dưới 10% so với trước mổ. Về 
mặt kỹ thuật, có thể cắt trọn 2 tinh hoàn hoặc để lại vỏ bao (cắt tinh hoàn dưới bao) vì lý do thẩm mỹ hoặc tâm lý.

Nội khoa:

 – Estrogen: thường dùng nhất là Diethylstilboestrol (DES), có tác dụng ức chế ngược trên trục nội tiết 
mạnh hơn testosterone. Liều tấn công là từ 5 mg trở lên mỗi ngày; liều duy trì là 1 mg mỗi ngày. Tác 
dụng phụ trên hệ tim mạch giới hạn việc sử dụng.

 – Đồng vận LHRH: tạo hiện tượng mất hoạt hóa thụ thể LHRH của tuyến yên. Trong một số ngày đầu, 
trong vòng 10 – 20 ngày, có thể gây nên hiện tượng bùng phát với sự gia tăng LH và testosterone trong 
máu. Các LHRH–a thường sử dụng là: Buserelin, Goserelin, Leuprorelin, Triptorelin.

 – Đối vận LHRH: gắn kết và tranh chấp thụ thể với LHRH tuyến yên, có thể làm giảm trên 80% lượng LH 
trong 24 giờ đầu; không gây nên hiện tượng bùng phát như LHRH–a. Abarelix là đối vận LHRH duy nhất 
được FDA Hoa Kỳ cấp phép, nhưng chỉ giới hạn cho những bệnh nhân bị ung thư di căn có triệu chứng 
mà không thể dùng được liệu pháp nào khác.

1.2. Kháng nội tiết tố nam (kháng androgen)

Steroid: Cyproterone acetate, Megesterone acetate, Medroxy–progesterone acetate. Cyproterone acetate 
thường được sử dụng nhất, liều 100 mg, 2 – 3 lần mỗi ngày. Kháng nội tiết nam steroid có tác dụng kép: ức chế 
thụ thể androgen tại tuyến tiền liệt và ức chế ngược trên trục nội tiết. Tác dụng phụ cần chú ý trên hệ tim mạch 
và chức năng gan.

Không steroid:

 – Flutamide: 250 mg, 3 lần mỗi ngày.

 – Bicalutamide: kháng androgen không steroid mạnh nhất do khả năng gắn kết cao với thụ thể và có 
dung nạp tốt nhất. Liều dùng: 1 lần trong ngày, 50 mg/ngày nếu là liệu pháp kết hợp và 150 mg/ngày 
nếu là đơn trị liệu.
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 – Nilutamide: liều: 1 lần trong ngày, 300 mg/ngày trong tháng đầu tiên và tiếp tục 150 mg/ngày trong 
những tháng sau.

Về mặt lý thuyết, sử dụng kháng androgen không steroid trong đơn trị liệu giúp cải thiện chất lượng sống và 
tuân thủ điều trị hơn cắt tinh hoàn vì không làm giảm lượng testosterone trong máu; được cho là bảo tồn được 
libido, năng lực thể chất chung và mật độ khoáng trong xương.

1.3. Ức chế tổng hợp nội tiết nam

 – Aminoglutethimide: liều 1000mg/ngày; ức chế tổng hợp testosterone qua ức chế chuyển hóa choles-
terol thành pregnenolone; vì aminoglutethimide cũng ức chế tổng hợp aldosterone và cortisol nên hệ 
quả được xem như cắt thượng thận nội khoa; hiện chỉ được sử dụng trong ung thư giai đoạn kháng cắt 
tinh hoàn.

 – Ketoconazol: liều 300 mg, 3 lần mỗi ngày; ức chế tổng hợp testosterone và cả steroid thượng thận; 
tương tự như đối với aminoglutethimide, hiện chỉ được sử dụng trong ung thư giai đoạn kháng cắt 
tinh hoàn.

2. Chỉ định điều trị nội tiết

Được xem là tiêu chuẩn vàng cho UTTTL giai đoạn tiến triển.

2.1. Chỉ định chung

Ung thư giai đoạn khu trú (T1a – T2c):
 – Không nên áp dụng ‘kháng androgen đơn trị’ vì có dự hậu xấu hơn ‘theo dõi tích cực’.
 – Trên nhóm nguy cơ cao, điều trị nội tiết trước–trong–sau xạ trị sẽ làm tăng thời gian sống còn toàn bộ.

Ung thư giai đoạn tiến triển tại chỗ (T3, T4):
 – Chỉ định trên những bệnh nhân có triệu chứng, u lan rộng tại chỗ, nồng độ PSA cao (trên 25 ng/ml).
 – Sự kết hợp nội tiết với xạ trị cho kết quả tốt hơn là xạ trị đơn độc.
 – Thời gian điều trị nội tiết kết hợp với xạ trị ngoài từ 3 năm trở lên cải thiện thời gian sống còn toàn bộ.

Ung thư di căn (N+, M+):
 – Điều trị nội tiết là liệu pháp chuẩn, đặc biệt là đối với bệnh nhân đã có triệu chứng.

2.2. Chỉ định cắt tinh hoàn

 – Tiến triển tại chỗ (T3, T4) có triệu chứng: cải thiện thời gian sống còn không ung thư (CFS: cancer–free 
survival).

 – N+: kéo dài thời gian sống còn bệnh không tiến triển (PFS: progression–free survival), và ngay cả sống 
còn toàn bộ (OS: overall survival).

 – M1 không triệu chứng: làm chậm diễn tiến bệnh sang giai đoạn có triệu chứng và ngăn ngừa các biến 
chứng do diễn tiến bệnh nặng.

 – M1 có triệu chứng: thuyên giảm các triệu chứng và giảm nguy cơ dẫn đến các biến chứng nặng nề do bệnh 
tiến triển (chèn ép tủy, gãy xương bệnh lý, chèn ép niệu quản, di căn các cơ quan khác ngoài xương).
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2.3. Chỉ định kháng androgen

 – Liệu trình ngắn hạn: giảm nguy cơ đợt bùng phát PSA ở các bệnh nhân có ung thư di căn dự định điều 
trị bằng LHRH–A.

 – Kháng androgen không steroid (bicalutamide): dùng đơn trị đầu tay thay cho cắt tinh hoàn ở bệnh 
nhân có ung thư tiến triển tại chỗ.

3. Chống chỉ định điều trị nội tiết
3.1. Cắt tinh hoàn ngoại khoa

 – Khi tâm lý không sẵn sàng cho phẫu thuật cắt 2 tinh hoàn.
3.2. Estrogen:

 – Có bệnh tim mạch đi kèm.
3.3. Đồng vận LHRH:

 – Ung thư di căn có nguy cơ bùng phát PSA cao, ví dụ: di căn xương.
3.4. Kháng androgen:

 – Không được sử dụng như điều trị ban đầu cho ung thư khu trú và trên bệnh nhân có suy giảm chức 
năng gan.

4. Các biến tấu trong điều trị nội tiết
4.1. Đơn trị liệu

Thường là điều trị nội tiết đầu tay, áp dụng một trong 2 cách: cắt tinh hoàn (nội hay ngoại khoa) hoặc 
kháng androgen.
4.2. Điều trị phối hợp

4.2.1. Với cắt tuyến tiền liệt tận gốc

 – Tân hỗ trợ: Điều trị nội tiết trước cắt tuyến tiền liệt tận gốc không được khuyến khích, không làm tăng 
dự hậu sống còn (Witjes 1997, Gleave 2003), ngoài ra còn làm việc xét nghiệm giải phẫu bệnh sau mổ 
thêm khó khăn.

 – Hỗ trợ: Sau cắt tuyến tiền liệt, khi có hiện tượng tái phát sinh học thì việc điều trị nội tiết sớm được 
khuyến khích vì có hiệu quả.

4.2.2. Với xạ trị

Kết quả của nhiều công trình (Bolla 2002, D’Amico 2002, Lawton 2003, Cook 2004) cho thấy sự phối hợp giữa 
điều trị nội tiết và xạ trị cho nhiều kết quả khả quan trên tỷ lệ sống còn toàn bộ, sống còn không diễn tiến bệnh 
và tử vong do ung thư, đặc biệt đối với nhóm bệnh nhân có nguy cơ cao.
4.3. Ức chế androgen toàn phần/ tối đa (CAB/MAB)

Quan điểm kết hợp cắt tinh hoàn (nội hoặc ngoại khoa) và kháng androgen dựa trên lý luận là phải ức chế 
cả nguồn sản xuất androgen từ thượng thận vì có thể chỉ một lượng nhỏ androgen từ thượng thận cũng đủ kích 
thích tế bào ung thư phát triển. Có những công trình chứng tỏ sự kết hợp này có hiệu quả (Crawford 1989, Dijk-
man 1997, Denis 1998, Miyamoto và Chang 2000). Ngược lại, cũng có công trình cho thấy sự kết hợp này không 
đem lại lợi ích (Eisenberger 1988, Prostate Cancer Trialist’ Collaborative Group 2000).
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4.4. Ức chế androgen ngắt quãng & Ức chế androgen liên tục

Có một số tác giả (Akakura 1993, Sato 1996) chủ trương điều trị ngắt quang sẽ làm chậm xuất hiện tình trạng 
kháng nội tiết. Thêm nữa, cách thức điều trị này sẽ bớt tốn kém và giảm tác dụng phụ của suy giảm nội tiết nam.

Thời gian điều trị: mỗi đợt điều trị kéo dài từ 6–9 tháng, khi nào PSA xuống đến trị số thấp nhất có thể được 
thì ngưng dùng thuốc. Trong chu kỳ đầu thì PSA có thể xuống đến mức thấp nhất (PSA nadir), càng về sau thì 
càng khó đạt trị số nadir như lúc đầu. Kinh nghiệm cho thấy nếu PSA hạ xuống nhanh thì sẽ tăng trở lại chậm khi 
ngưng thuốc và ngược lại. Khi PSA tăng lại, thông thường từ 5–10 ng/ml thì có thể khởi sự đợt điều trị tiếp theo.

5. Theo dõi khi điều trị nội tiết

 – Việc theo dõi nên điều chỉnh cho phù hợp với từng bệnh nhân (tùy thuộc vào yếu tố tiên lượng, triệu 
chứng lâm sàng, phương thức điều trị).

 – Nên đánh giá lại sau mỗi 3 – 6 tháng: triệu chứng, tác dụng phụ, khám trực tràng, đo lường PSA và 
Testosterone.

 – Nếu áp dụng phương thức ‘điều trị ngắt quãng’, nên đánh giá lại sau mỗi 3 tháng.
 – Khi chưa có di căn và đáp ứng tốt với điều trị nội tiết thì chỉ cần đánh giá lại sau 6 tháng.
 – Nếu đã có di căn nên đánh giá lại sau mỗi 3–6 tháng: đo lường Hb, creatinin và alkaline phosphatase/

huyết thanh. Cần chú ý và phát hiện đến các dấu hiệu của chèn ép tủy.

6. Một số điểm cần chú ý

 – Sự đáp ứng ban đầu với điều trị nội tiết, nhanh hay chậm, có thể là điều kiện để cho thấy trước thời gian 
hiệu quả của phương thức trị liệu này dài hay ngắn.

 – Việc áp dụng điều trị nội tiết ở những bệnh nhân có ung thư khu trú và nguy cơ thấp sẽ làm tăng tỷ lệ 
tử vong do tác dụng phụ (tử vong không do ung thư).

 – Không nên điều trị nội tiết tân hỗ trợ trước phẫu thuật tận gốc đối với ung thư khu trú trên lâm sàng.
 – Kết hợp điều trị nội tiết với xạ trị giúp kéo dài thời gian sống còn.
 – Điều trị nội tiết tức thì sau phẫu thuật tận gốc mà phát hiện có di căn hạch, sẽ giúp tăng tỷ lệ sống còn 

toàn bộ.
 – Điều trị nội tiết sớm tốt hơn điều trị trì hoãn ở bệnh nhân ung thư tiến triển, khi phát hiện tái phát sinh 

học hay di căn.
 – Luôn nhớ khi điều trị nội tiết liên tục, các tác dụng phụ sẽ cùng tăng theo nếu kéo dài thời gian điều trị.
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ĐIỀU TRỊ THẤT BẠI:                                 
LÀM GÌ KHI PSA TĂNG SAU                                               

PHẪU THUẬT HAY XẠ TRỊ TRIỆT CĂN

1. Mở đầu 

Mặc dầu chúng ta đã chọn lựa rất kỹ trước khi phẫu thuật, những tiến bộ về kỹ thuật mổ cũng như xạ trị ung 
thư tuyến tiền liệt khu trú, tỷ lệ thất bại sau điều trị ban đầu vẫn còn cao. Vì thế, khi tình trạng ung thư trong lúc 
mổ cho thấy bệnh đã không được đáng giá đúng mức bằng những xét nghiệm tiền phẫu, phẫu thuật viên thường 
quyết định khởi sự sử dụng nội tiết như một phương pháp hỗ trợ sau khi điều trị triệt căn thất bại. Tái phát sinh 
học chiếm từ 5 đến 40% tùy theo thời gian theo dõi, giai đoạn lâm sàng (TMN), PSA trước phẫu thuật, điểm 
Gleason, và giai đoạn bệnh học (xâm lấn vỏ bao, bờ cắt dương tính, túi tinh, xâm lấn hạch). Chiến lược đánh giá 
và điều trị cho bệnh nhân có tái phát sinh học thường không rõ ràng. Điều quan trọng là phải xác định trước tiên 
xem bệnh nhân bị tái phát bệnh hay ung thư còn sót lại tại chỗ hoặc đó là di căn ung thư tuyến tiền liệt (UTTTL); 
và sau đó là với nhóm bệnh nhân có bệnh lý tại chỗ, nhóm nào thích hợp với điều trị nội tiết hỗ trợ (trước 3 tháng) 
hoặc bổ sung (sau 3 tháng), hoặc đó chỉ là PSA nền không cần để ý.

2. Xác định chẩn đoán tái phát 

2.1. PSA

Giới hạn sinh học có thể phát hiện (The biologic detection limit:BDL) của PSA là < 0,4 ng/mL. Hầu hết bệnh 
nhân sau phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt tận gốc (RP) có PSA huyết thanh > 0,4 ng/mL sẽ tái phát trong vòng 6 đến 
49 tháng. Dầu sao, không phải tất cả đối tượng có lượng PSA huyết thanh cao do phòng xét nghiệm phát hiện đều 
có phát triển bệnh trên lâm sàng. Mối quan hệ lâm sàng – xét nghiệm chưa được xác định rõ, vả lại, kết quả PSA 
có thể thay đổi tùy phòng xét nghiệm. Hơn nữa, nếu phẫu thuật để lại một phần nhỏ mô lành tính thì cũng có thể 
cho kết quả PSA dương tính giả. Thời gian PSA tăng gấp đôi sau phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt tận gốc cho thấy là 
một chỉ thị tốt để xác định đó là tái phát tại chỗ hay bệnh di căn xa tùy theo thời gian này lớn hơn hay ngắn hơn 6 
tháng. PSA vẫn còn cao sau khi cắt toàn phần tuyến tiền liệt cho thấy một khối lớn ung thư còn sót lại hoặc bệnh 
nhân đã có di căn và là một yếu tố tiên lượng kém.

2.2. Siêu âm

Siêu âm Doppler màu qua trực tràng làm tăng cường khả năng phát hiện UTTTL còn sót hoặc tái phát so với 
siêu âm qua trực tràng đơn thuần. Hơn nữa, y văn đã cho thấy siêu âm qua trực tràng không có giá trị hơn thăm 
khám trực tràng và PSA trong việc tiên đoán bệnh nhân nào nên sinh thiết sau khi xạ trị. Siêu âm qua trực tràng 
chỉ có giá trị hướng dẫn trong khi sinh thiết chỗ nối hoặc tuyến tiền liệt mà thôi.
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2.3. Thăm khám trực tràng

Đóng một vai trò quan trọng trong việc theo dõi bệnh nhân sau phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt tận gốc. Thăm 
khám một lần không đủ độ nhậy và độ chuyên biệt để phát hiện tái phát tại chỗ. Do đó cần thăm khám trực tràng 
liên tiếp nhiều lần để có nhiều dữ kiện hơn.

2.4. Chụp cắt lớp vi tính (CT scan)

Chỉ cho kết quả dương tính trong 36% trường hợp; 41% trường hợp bị chẩn đoán dưới mức, CT scan hiện nay 
thường được sử dụng rộng rãi để xác định hạch di căn. Đáng tiếc là dù đã có những phát triển kỹ thuật đáng kể, 
CT scan chỉ có độ nhạy từ 30 đến 80%. Và cũng chỉ có 50% trong số bệnh nhân này có tổn thương phần mềm đủ 
lớn để đo được, và đa số đó là những hạch có kích thước từ 2,5 cm trở lên.

2.5. Chụp cộng hưởng từ

Chẩn đoán được tái phát tại chỗ sau phẫu thuật đông băng tuyến tiền liệt. Khả năng của cộng hưởng từ trong 
việc định giai đoạn di căn hạch không khá hơn CT scan.

2.6. Xạ hình xương

Là phương pháp đáng tin cậy nhất để chẩn đoán UTTTL di căn xương, nhưng nó ít khi cho kết quả tốt trừ phi 
PSA huyết thanh cao hơn 8 ng/mL; do đó ít có vai trò trong xác định chẩn đoán ở giai đoạn tái phát sinh học.

2.7. Sinh thiết chỗ nối

Vai trò của sinh thiết chỗ nối bàng quang niệu đạo dưới hướng dẫn của siêu âm qua trực tràng còn nhiều 
bàn cãi. Với bệnh nhân có PSA huyết thanh tăng và thăm khám trực tràng không phát hiện gì, sinh thiết chỗ 
nối dưới hướng dẫn của siêu âm qua trực tràng chỉ cho kết quả dương tính trong 50% trường hợp. Vì nguy 
cơ âm tính giả như vậy, sinh thiết chỗ nối không được áp dụng rộng rãi và không được xem là một biện pháp 
theo dõi thường quy.

3. Chọn lựa điều trị cho tái phát tại chỗ 

Trước khi quyết định điều trị, bác sĩ niệu khoa cần cân nhắc việc điều trị có thật cần thiết hay không trên cơ sở 
liệu ung thư có thể làm gì bệnh nhân so với việc giảm chất lượng cuộc sống. Việc lượng PSA tăng cao đơn thuần 
không nhất thiết có nghĩa là bệnh sẽ phát triển lại hoặc bệnh nhân sẽ chết do bệnh. Bệnh nhân sẽ được chia làm 
3 nhóm: Theo dõi tích cực, Điều trị tích cực hoặc Giải quyết biến chứng.



37

siêu âm qua trực tràng
và sinh thiết (nhắc lại)

PSA tăng > 0,1 ng/ml

PSA ≤ 10ng/ml Có

Không

Dương tính

Dương tính Dương tính

Âm tính

Âm tính

Âm tính

Xạ hình xương
Đánh giá giai đoạn lâm
sàng (thăm trực tràng)

Có di căn
Chụp Protascint
( ¹¹¹In-capromab
pendetide scan)

≤T2

Không di căn

QUAN SÁT hoặc 
ĐIỀU TRỊ TOÀN THÂN

ĐIỀU TRỊ CỨU VỚT

Siêu âm qua trựa tràng
và sinh thiết

Sơ đồ 1. Chẩn đoán và chọn lựa phương pháp điều trị UTTTL tái phát

3.1. Xạ trị cứu vớt

Được chỉ định tốt nhất khi có tái phát tại chỗ sau khi cắt toàn phần tuyến tiền liệt mặc dù có những biến 
chứng tiêu hóa và tiết niệu tương đối nặng. Dù với liều cao, xạ trị cho thấy có thể dung nạp được và cải thiện chất 
lượng sống.

Bảng 2. Tóm tắt dữ liệu lâm sàng trong một loạt nghiên cứu hiện nay về xạ trị cứu vớt ung thư tuyến 
tiền liệt *

Tác giả Số BN
Tỷ lệ %

Biến chứng tiêu 
hoá

Tiểu không kiểm 
soát Liệt dương DFS§    

(tháng)

Zeitman và CS.55 84† NS 0 NS 60 (60)

14‡ NS 0 NS 35 (60)

Forman và CS.56 47† 13 4 NS 64 (38)

Morris và CS.57 48† 8 32 56 69 (31)

Syndikus và CS.58 26‡ 4 53 100 69¶ (60)

Medini và CS.60 40† NS NS NS 30 (60)
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Tác giả Số BN
Tỷ lệ %

Biến chứng tiêu 
hoá

Tiểu không kiểm 
soát Liệt dương DFS§    

(tháng)

Cadeddu và CS.13 57† NS NS NS 26 (24)

25‡ NS NS NS 8 (24)

Schild và CS.61 46 100 100§ NS 50 (60)

Vander Kooy và 
CS.62 35† 26 NS NS 56 (60)

Lange và CS.64 29† 13,8 NS NS 43 (23)

Kaplan và 
Bagshaw.65 39† Không trầm trọng Không trầm trọng NS 44 (26)

Hudson và 
Catalona.66 21† 3,5 3,5 NS 29 (24)

Link và CS.67 25† 12 8 NS 32 (24)

Wu và CS.68 53† 15,2 8,5 1,7 30 (15)

DFS (disease–free survival): Thời gian sống không 
bệnh.
NS (not stated): Không nhắc đến.
* Sau cắt tuyến tiền liệt tận gốc.
† Tái phát sinh học đơn thuần.

‡ Tái phát tại chỗ (sờ thấy được).
§ Một bệnh nhân được đặt cơ thắt nhân tạo.
□ PSA gần triệt tiêu.
¶ Tỷ lệ kiểm soát tại chỗ.

3.2. Cắt tuyến tiền liệt cứu vớt và đông băng tuyến tiền liệt cứu vớt

Đều là những phẫu thuật đầy thách thức và đi theo là những tỷ lệ biến chứng cao. Thường được chỉ định cho 
những bệnh nhân tương đối trẻ, được chọn lọc kỹ càng. Tỷ lệ biến chứng gấp 10 lần hơn nhóm bệnh nhân chưa 
qua xạ trị, và tỷ lệ lành bệnh không có biến chứng nặng thường dưới 20%.

Bảng 3. Tóm tắt dữ liệu lâm sàng trong một loạt nghiên cứu hiện nay về phẫu thuật cứu vớt ung 
thư tuyến tiền liệt *

Tác giả Số BN
Tỷ lệ %

Tổn thương 
trực tràng

Chít hẹp cổ bàng 
quang

Tiểu không kiểm 
soát

DFS   
(tháng)

Thompson và CS.37 5 0 20 20 NS

Neehut và CS.38 16 20 25 73 88 (20)
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Tác giả Số BN
Tỷ lệ %

Tổn thương 
trực tràng

Chít hẹp cổ bàng 
quang

Tiểu không kiểm 
soát

DFS   
(tháng)

Moul và Paulson.39 22 35 NS 54 33 (50)

Link và Freiha.40 14 0 0 45 43 (9)

Ahlering và CS.41 34 0 0 36 65 (114)

Stein và CS.42 13 8 15 36 NS

Pontes và CS.43 43 9 11 30 28 
(12–120)

Rogers và CS.34 40 15 27,5 58 47 (39)

Lerner† và CS.12 122 7 20,2 NS NS

Gheiler và CS.33 40 2,5 12,5 49 47 (36)

Garzotto§ và 
Wajsman.44 29 6,9 6,9 66 79‡ (60)

DFS (disease–free survival): Thời gian sống không 
bệnh.
NS (not stated): Không nhắc đến.
* Đối với những bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt 
tái phát tại chỗ sau xạ trị.

† 38 trường hợp phẫu thuật cắt bàng quang – 
tuyến tiền liệt và 5 trường hợp phẫu thuật lấy bỏ 
toàn bộ cơ quan vùng chậu. Loạt bệnh nhân này 
được điều trị từ năm 1992 đến năm 1996.
‡ Sau phẫu thuật, có 21/29 bệnh nhân (72%) tiếp 
tục điều trị nội tiết kéo dài.
§ 24 bệnh nhân được điều trị nội tiết tân hỗ trợ.

3.3. Triệu chứng đường tiểu dưới

Được điều trị theo chứng. 

Cho dù cắt đốt nội soi có thể được thực hiện trên bệnh nhân có bế tắc sau xạ trị và đông băng, nó thường đi 
theo tỷ lệ biến chứng cao, tiểu không kiểm soát và không nên dùng sau xạ trị áp sát (bradytherapy) trừ phi sau 3 
năm. Triệu chứng kích thích đường tiểu dưới như tiểu gấp, tiểu không kiểm soát, tiểu nhiều lần thường do thay 
đổi độ dung nạp của bàng quang, dung tích bàng quang, cơ bàng quang bất ổn định... thường chỉ được điều trị 
nội khoa.

Điều trị nội tiết có thể được dùng với bệnh nhân có bế tắc niệu quản, kết hợp với dexamethasone. Trong 
trường hợp bế tắc nặng, có thể bệnh nhân phải được mở thận ra da hoặc đặt thông JJ.

DoNgocThe
Cross-Out

DoNgocThe
Inserted Text
triệu chứng



40

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị
UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT

3.4. Điều trị nội tiết 

Điều trị nội tiết trên bệnh nhân thất bại sau điều trị triệt căn có lẽ thích hợp cho những bệnh nhân nguy cơ cao 
hoặc trong giai đoạn di căn. Nhiều nghiên cứu đã kết luận rằng ức chế nội tiết tối đa (MAB) không chứng minh 
được khả năng kéo dài sự sống so với đơn trị liệu. Kết luận logic rằng không cần phải tốn kém vô ích cho MAB mà 
chỉ cần cắt hai tinh hoàn hoặc sử dụng một thuốc đồng vận LHRH hoặc thuốc kháng androgen.

4. Kết luận 

Bệnh nhân bị tái phát sau điều trị triệt căn thường rơi từ ứng viên tốt xuống tình trạng xấu. Bên cạnh việc 
chọn lựa cẩn thận những phương pháp điều trị thích hợp và tích cực, việc hỗ trợ tâm lý cho bệnh nhân là rất cần 
thiết để tăng cường chất lượng sống cho những đối tượng này. Điều trị cũng đều đang được bàn cãi và những kết 
luận có giá trị hơn vẫn cần có những nghiên cứu sâu rộng hơn.
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UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT 
KHÁNG CẮT TINH HOÀN

Ung thư tuyến tiền liệt (UTTTL) là một bệnh lý ác tính lệ thuộc nội tiết. Trong nhiều tình huống lâm sàng, điều 
trị nội tiết là biện pháp điều trị chính nhưng sau một thời gian đáp ứng bệnh có biểu hiện tiến triển và chuyển 
sang giai đoạn trên lâm sàng thường được gọi là “ung thư tuyến tiền liệt kháng cắt tinh hoàn” (Castration–resist-
ant prostate cancer – CRPC).

1. Khái niệm ung thư tuyến tiền liệt kháng cắt tinh hoàn

Bệnh nhân đang khi được điều trị bằng các biện pháp triệt androgen mà có các biểu hiện bệnh tiến triển (tăng 
PSA, tiến triển các tổn thương cũ, xuất hiện thêm tổn thương mới) được xem là “kháng cắt tinh hoàn” [5]. Khái 
niệm này được dùng thay thế khái niệm cũ “kháng nội tiết” hay “không lệ thuộc nội tiết” trước kia. Tình trạng 
UTTTL tiến triển đang khi điều trị nội tiết không có nghĩa là u không còn lệ thuộc hoàn toàn vào androgen hoặc 
không còn đáp ứng với các biện pháp điều trị kháng androgen kế tiếp nữa [5]. Các cơ chế liên quan đến tình trạng 
“kháng cắt tinh hoàn” có thể do hoạt hóa thụ thể androgen của tế bào u, do sự tăng tạo androgen từ tế bào u để 
tự kích thích tăng trưởng chính nó (hiện tượng tự tiết) hoặc từ tế bào u lân cận (cận tiết). Dù với cơ chế nào thì 
sự tái lập và duy trì nồng độ androgen ở nồng độ thấp như khi cắt tinh hoàn vẫn có ý nghĩa kiểm soát được sự 
tăng trưởng của u [11].

Hiện vẫn chưa có sự thống nhất về định nghĩa thế nào là UTTTL kháng cắt tinh hoàn. Một vài nhóm đưa ra các 
khuyến cáo về tiêu chuẩn để xếp vào UTTTL kháng tinh hoàn [7,14] như:

 – Nồng độ testosterone trong huyết thanh < 50 ng/dL hay < 1,7 nmol/L.
 – Tăng PSA trong 3 lần định lượng liên tiếp, cách nhau mỗi tuần, với hai lần tăng 50% so với giá trị cực 

tiểu, PSA > 2 ng/mL.
 – Ngưng kháng androgen ít nhất 4 tuần đối với flutamide và 6 tuần đối với bicalutamide.
 – Tiến triển PSA mặc dù thay đổi điều trị nội tiết.

2. Chiến lược xử trí 

Ung thư tuyến tiền liệt có bệnh sử tự nhiên kéo dài và ngay cả khi thất bại với điều trị nội tiết bước đầu, bệnh 
nhân vẫn có cơ hội sống dài và sống tốt bằng chiến lược điều trị:

 – Nhiều bước kế tiếp với các thuốc khác nhau (nhiều bước).

 – Kết hợp với các biện pháp điều trị đặc hiệu và nâng đỡ (đa mô thức).

Những tiến bộ mới trong thập niên qua đã cung cấp thêm nhiều chọn lựa điều trị nhưng vẫn chưa xác lập 
được trình tự tối ưu của sự phối hợp các chọn lựa điều trị này. Do vậy sự lựa chọn áp dụng phương thức và trình tự 
điều trị phải cân nhắc theo từng bệnh nhân với các tình huống lâm sàng đặc thù chính như [11]:
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 – Có hoặc không có tổn thương di căn.
 – Có hoặc không có triệu chứng lâm sàng. 

3. Các thuốc điều trị 

Các thuốc được phát triển và chấp thuận sử dụng trong tình huống UTTTL kháng cắt tinh hoàn có thể phân 
theo các nhóm:

 – Thuốc nội tiết: abiraterone, enzalutamide.
 – Thuốc gây độc tế bào: docetaxel, mitoxantrone, cabazitaxel.
 – Thuốc nhóm kích thích miễn dịch: sipuleucel–T.
 – Dược chất phóng xạ: Radium 233.
 – Thuốc nhắm tổn thương hủy xương: zoledronic acid, denosumab.

3.1. Nhóm thuốc nội tiết

Abiraterone: 

Hai nghiên cứu pha III cho thấy phối hợp abiraterone/prednisone có hiệu quả tăng thời gian sống còn và 
cải thiện triệu chứng lâm sàng ở bệnh nhân đã hoặc chưa hóa trị trước với docetaxel [4,13]. Nghiên cứu pha 
III COU–301 đã chứng minh abiraterone phối hợp với prednisone đã cải thiện thời gian sống còn so với nhóm 
chứng (15,8 tháng so với 11,2 tháng, HR:0,74 95%CI 0,64–0,86 p<0,0001). Thời gian cho đến khi tiến triển 
trên X–Quang, giảm PSA, giảm đau cũng cải thiện rõ ở nhóm dùng abiraterone. Nghiên cứu COU–302 cũng cho 
kết quả lâm sàng tương tự. Thuốc dung nạp tốt; tác dụng phụ gồm giữ nước, giảm kali/máu, cao huyết áp. Lưu 
ý sử dụng corticoid đồng thời vì nguy cơ suy thượng thận. Thuốc được phê duyệt sử dụng cho bệnh nhân UTTTL 
kháng cắt tinh hoàn sau hoặc trước hóa trị với docetaxel [11]. Hiện chưa có dữ kiện về hiệu quả của abiraterone 
sau khi đã dùng enzalutamide.

Enzalutamide: 

Tác động trên nhiều vị trí của đường tổng hợp androgen: ngăn cản kết hợp androgen và thụ thể, ức chế 
chuyển vị và ngăn kết hợp với DNA của thụ thể androgen tại nhân tế bào. Nghiên cứu pha III AFFIRM cho thấy 
enzalutamide cải thiện sống còn hơn so với placebo (18,4 tháng so với 13,6 tháng, HR: 0,63) trên bệnh nhân 
tiến triển sau docetaxel [15]. Một nghiên cứu pha III khác (PREVAIL) đánh giá hiệu quả của enzalutamide trên 
bệnh nhân chưa hóa trị trước cũng cho hiệu quả lâm sàng tương tự [17]. Thuốc chống chỉ định cho bệnh nhân 
có tiền căn co giật dù tác dụng phụ này rất hiếm xảy ra (0,6%) [15]. Hiện cũng chưa có dữ kiện về hiệu quả của 
enzalutamide sau khi đã dùng abiraterone.

Một số phương pháp điều trị nội tiết khác:

 – Các kháng androgen: có hiệu quả khi điều trị nội tiết bước đầu chỉ là cắt tinh hoàn đơn thuần. Có thể cân 
nhắc dùng sau hóa trị docetaxel nếu không còn chọn lựa điều trị nào khác. Các kháng androgen có thể 
chuyển đổi lẫn nhau vì ít kháng chéo [5], bao gồm:nhóm không phải steroid (flutamide, bicalutamide, 
và nilutamide) và nhóm steroid (cyproterone acetate).

 – Ngưng kháng androgen khi bệnh nhân đang dùng thuốc mà có biểu hiện tiến triển bệnh có thể cải thiện triệu 
chứng lâm sàng trên 20% bệnh nhân đang điều trị nội tiết kết hợp (cắt tinh hoàn và kháng androgen) [5].
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 – Ketaconazole: thuốc kháng nấm ức chế tổng hợp androgen tại thượng thận.

 – Glucocorticoid: prednisone, dexamethasone, hydrocortisone,...

 – Estrogen, progesteron, DES...

3.2. Nhóm thuốc gây độc tế bào (hóa trị)

Hiện chỉ có các taxane được chứng tỏ là các thuốc gây độc tế bào có hiệu quả trên UTTTL kháng cắt tinh hoàn.

Docetaxel: 

Nghiên cứu pha III TAX 327 ghi nhận docetaxel 75mg/m2 mỗi 3 tuần phối hợp với prednisone 10mg/ngày 
có hiệu quả cải thiện thời gian sống còn hơn so với mitoxantrone/prednisone [2]. Theo kết quả này, docetaxel/
prednisone đã trở thành phối hợp tiêu chuẩn điều trị bước 1 UTTTL kháng cắt tinh hoàn [1].

Cabazitaxel: 

Một dẫn xuất taxane tổng hợp mới cho thấy có hiệu quả tăng thời gian sống còn khi phối hợp với prednisone 
điều trị bệnh nhân tiến triển sau docetaxel. Trong một nghiên cứu pha III quy tụ 755 bệnh nhân, phối hợp car-
bazitaxel 25mg/m2 và prednisone cải thiện thời gian sống còn toàn bộ hơn 2,4 tháng so với mitoxantrone/
prednisone (HR: 0,72) [3]. Tác dụng phụ chính là phản ứng tiêm truyền và độc tính tủy.

Mitoxantrone:

Thuốc gây độc tế bào đầu tiên được chấp thuận cho UTTTL di căn. Hiệu quả cải thiện triệu chứng lâm sàng. 
Hiện chỉ định thu hẹp cho những bệnh nhân có chỉ định hóa trị nhưng không dung nạp được taxane [5].

3.3. Nhóm thuốc kích thích miễn dịch

Sipuleucel–T: vaccin cấu tạo bởi các tế bào có nhánh tạo ra từ các bạch cầu đơn nhân chiết xuất từ  máu ngoại 
biên được gây đáp ứng miễn dịch với PAP (prostatic acid phosphatase). Các tế bào có đáp ứng miễn dịch này 
được truyền trở lại bệnh nhân sau 3 ngày thu thập. Các nghiên cứu so sánh ngẫu nhiên ghi nhận sipuleucel–T 
tăng thời gian sống còn so với placebo trên bệnh nhân UTTTL di căn ít triệu chứng lâm sàng [10]. Tác dụng phụ 
thường gặp chủ yếu là các phản ứng huyết thanh [11]. Hiện không có số liệu về hiệu quả của sipuleucel–T trên 
bệnh nhân chỉ tiến triển PSA đơn thuần hay trên bệnh nhân di căn có nhiều triệu chứng lâm sàng. Sipuleucel–T 
không cải thiện rõ thời gian sống còn không bệnh tiến triển hay PSA do vậy rất khó khăn để đánh giá hiệu quả 
riêng trên từng bệnh nhân. 

3.4. Dược chất phóng xạ

Radium–223 là một dược chất phóng xạ phát ra bức xạ alpha. Radium có ái lực mạnh với mô xương bị tổn 
thương. Tại đây hiện tượng phân rã phóng xạ tạo ra các bức xạ năng lượng cao trong phạm vi ngắn hơn rất nhiều 
so với các đồng vị phát bức xạ beta. Điều này giúp tránh độc tính trên tủy xương và các cơ quan lân cận. Một 
nghiên cứu pha III cho thấy radium 223 có tính dung nạp cao, cải thiện thời gian sống còn toàn bộ và làm chậm 
thời gian xuất hiện các biến chứng liên quan di căn xương (nhu cầu xạ trị giảm đau, gãy xương bệnh lý, chèn 
ép tủy, phẫu thuật chỉnh hình...) [12]. Chỉ định chủ yếu điều trị triệu chứng cho bệnh nhân UTTTL di căn xương 
không có các tổn thương nội tạng quan trọng.

Các dược chất phóng xạ phát bức xạ beta khác: strontium–89, samarium–153, ...v...v...
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3.5. Thuốc nhắm đích di căn xương

Zoledronic acid: thuốc thuộc nhóm bisphosphonate, có hiệu quả giảm triệu chứng và tần suất các biến cố liên 
quan di căn xương [16].

Denosumab: một kháng thể đơn dòng người có tác dụng ức chế chất kết nối RANK, qua đó ức chế hoạt động 
hủy cốt bào. Một nghiên cứu pha III cho thấy denosumab có hiệu quả và tác dụng phụ hầu như tương đương với 
zoledronic acid [6].

Bảng 4. Tóm tắt một số thuốc mới điều trị UTTTL kháng cắt tinh hoàn

Thuốc Chỉ định Cách 
dùng Steroids

Triệu 
chứng, 

mức 
độ tổn 

thương

Chống chỉ 
định

 
Đáp ứng 
của PSA

Ích lợi sống 
còn

Abiraterone
UTTLT kháng 
cắt tinh hoàn, 
di căn

Uống 
mỗi 
ngày

Cần thiết –

Suy gan 
nặng; giảm 
kali máu; 
suy tim

Có
Saudocetaxel: 
4,6 tháng

Enzalutamide Sau docetaxel
Uống 
mỗi 
ngày

Không cần – Co giật Có 4,8 tháng

Sipuleucel–T Trước/sau 
docetaxel

IV, mỗi 
2 tuần x 
3 liều

Có thể 
chống chỉ 
định

Không 
hoặc 
ít triệu 
chứng

Steroids; 
narcotics; 
GM–CSF; di 
căn gan

Không 4,1 tháng

Docetaxel
UTTLT kháng 
cắt tinh hoàn, 
di căn

IV, mỗi  
3 tuần Cần thiết –

Suy gan 
vừa, giảm 
bạch cầu

Có 2,5 tháng

Cabazitaxel Sau docetaxel IV, mỗi 
3 tuần Cần thiết –

Suy gan 
vừa; Giảm 
bạch cầu

Có 2,4 tháng

Radium–223
Di căn xương, 
không di căn 
nội tạng

IV, mỗi 
4 tuần Không cần

Di căn 
xương 
có triệu 
chứng

Di căn nội 
tạng

Không 
ghi nhận 3,6 tháng
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4. Một số khuyến cáo trong thực hành chung 

Do thiếu các dữ kiện mang tính thuyết phục cao thu nhận từ các nghiên cứu so sánh ngẫu nhiên, các tổ chức, 
nhóm nghiên cứu đưa ra một số khuyến cáo trong thực hành lâm sàng chung dựa vào các mức độ chứng cứ và 
khuyến cáo khác nhau [8,9,11].

Ung thư tiền liệt tuyến
kháng cắt tinh hoàn

không tổn thương di căn

♦ Nội tiết bước sau:
    Ngưng kháng androgen
    kháng androgen khác
    Abiraterone 
    Enzalutamide
    Ketaconazole
    Corticoid
    Estrogen, progesterone, DES
♦ Docetaxel
♦ Sipuleucel-T

♦ Docetaxel
♦ mitoxantrone
♦ Abiraterone 
♦ Enzalutamide
♦ Di căn xương (radium 223, strontium,
        samarium...; xạ trị ngoài, zoledronic
        acid, denosumab)

♦ Abiraterone, Enzalutamide (sauDoc.) 
♦ Cabazitaxel 
♦ Hóa trị lại Docetaxel
♦ Mitoxantrone
♦ Hóa trị cứu vớt
♦ Nội tiết bước sau (Ngưng kháng
       androgen, Kháng androgen khác, 
       Ketaconazole, Corticoid, Estrogen,
       progester one, DES...)
♦ Sipuleucel-T

có tổn thương di căn

Bước sau

Bước đầu

Sơ đồ 2. Các chọn lựa điều trị ung thư tuyến tiền liệt kháng cắt tinh hoàn

 – Bệnh nhân UTTTL kháng cắt tinh hoàn nên được tiếp tục duy trì ức chế androgen và nên được cân nhắc 
tiếp tục điều trị nội tiết bước sau; hóa trị được ưu tiên lựa chọn trong tình huống bệnh nhân đáp ứng 
kém với điều trị nội tiết bước đầu hoặc có nhiều triệu chứng nặng. Trường hợp bệnh tiến triển sau hóa 
trị docetaxel, có thể cân nhắc điều trị với abiraterone hay enzalutamide nếu các thuốc này chưa được 
dùng trước đó (LE:2, GR:A).

 – Hóa trị với Docetaxel liệu trình mỗi 3 tuần nên được cân nhắc cho bệnh nhân UTTTL kháng cắt tinh hoàn 
có triệu chứng lâm sàng (LE:1, GR:A).

 – Cabazitaxel hiệu quả hơn mitoxantrone trên bệnh nhân đã hóa trị với docetaxel (LE:1, GR:B). 
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 – Xạ trị ngoài nên được chỉ định cho bệnh nhân di căn xương số lượng ít có kèm đau (liều duy nhất 8 Gy có 
hiệu quả giảm đau tương đương với kỹ thuật đa phân liều (LE:1, GR:A).

 – Bệnh nhân di căn xương có đau nên được cân nhắc điều trị nhắm đích di căn xương với các dược chất 
phóng xạ phát bêta (LE:2, GR:B).

 – Bệnh nhân di căn xương có nguy cơ biến chứng cao nên được sử dụng denosumab hoặc zoledronic 
acid, một nghiên cứu quy tụ nhiều bệnh nhân cho thấy denosumab làm chậm xuất hiện biến chứng 
liên quan di căn xương hơn zoledronic acid, tuy nhiên cả hai thuốc đều không cải thiện thời gian sống 
còn (LE:1, GR:B).

 – Bệnh nhân di căn cột sống có đau lưng nên được chụp MRI khảo sát tình trạng chèn ép tủy sống chưa 
biểu hiện lâm sàng (LE:3, GR:B).

 – Bệnh nhân có chứng cứ u chuyển dạng theo hướng thần kinh nội tiết nên được hóa trị hơn là điều trị 
nội tiết (LE:4, GR:B).
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LIỆU PHÁP GIẢM NHẸ                 
TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ          

TUYẾN TIỀN LIỆT TIẾN XA

Những năm gần đây, tần số mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt (UTTTL) tăng lên rõ rệt do được chẩn đoán bệnh 
sớm nhờ các phương pháp chẩn đoán hiện đại. Hiện nay có thể chẩn đoán sớm UTTTL bằng các phương pháp như 
định lượng nồng độ PSA (Prostate–specific antigen) trong máu, siêu âm, CT scan, MRI, xạ hình xương, PET/CT, 
sinh thiết tuyến tiền liệt.... Nếu bệnh được chẩn đoán sớm, tỉ lệ chữa khỏi cao. Tuy nhiên vẫn có một tỉ lệ nhất 
định khi phát hiện, bệnh đã ở giai đoạn tiến xa. Việc điều trị giảm nhẹ triệu chứng đóng vai trò quan trọng trong 
điều trị UTTTL, đặc biệt ở giai đoạn tiến xa.

Nguyên tắc điều trị giảm nhẹ cho UTTTL giai đoạn tiến xa là phối hợp đa mô thức gồm phẫu thuật giải phóng 
chèn ép, xạ trị giảm đau, xạ trị chống chèn ép, điều trị di căn, điều trị giảm đau, chăm sóc tâm lý...

1. Điều trị giảm đau 
1.1. Phẫu thuật

Phẫu thuật giải phóng chèn ép do khối u, hoặc do tổn thương di căn xa 
Phẫu thuật đưa niệu quản qua da, phẫu thuật dẫn lưu bàng quang.

1.2. Xạ trị từ ngoài (EBRT)

 – Thiết bị: máy xạ trị gia tốc hoặc máy Cobalt–60. 
 – Liều xạ trị: tùy theo vị trí di căn.

 + Di căn xương: xạ trị vào vị trí xương bị di căn liều 30Gy/10 buổi hoặc 20Gy/5 buổi một số ít trường 
hợp xạ 1 liều 8Gy/1 buổi.

 + Di căn chèn ép tủy sống: xạ trị liều 30Gy/10 buổi.
 + Di căn gây chảy máu: xạ trị cầm máu khi các phương pháp nội khoa không hiệu quả liều 30Gy/10 buổi.
 + Di căn não đa ổ: xạ trị gia tốc toàn não liều 30Gy/10 buổi hoặc 20Gy/5 buổi hoặc 40Gy/20 buổi tùy 

thể trạng bệnh nhân.
 + Di căn não 1 –3 ổ, tổn thương mỗi ổ dưới 3cm: xạ phẫu (bằng dao gamma, dao gamma quay... vào 

các ổ tổn thương di căn não, liều khoảng 18 Gy).

1.3.  Điều trị nội khoa ung thư nhằm giảm nhẹ triệu chứng

 – Điều trị nội khoa ung thư giúp kéo dài thời gian sống thêm và giảm nhẹ triệu chứng cho bệnh nhân.
 – Các thuốc: lựa chọn tùy theo việc bệnh nhân đã sử dụng các thuốc trước đó. Có thể dùng: Docetaxel, Mi-

toxantron, Paclitaxel, Cyclophosphamide, Casodex, Zytiga (Abiraterone acetate) phối hợp với Prednisolon.

 – Một số phác đồ cụ thể:
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1.3.1. Một số phác đồ điều trị nội tiết

Bảng 5. Một số phác đồ điều trị nội tiết

Phác đồ Thuốc/ liều lượng

Thuốc giống với Luteinizing 
hormone–releasing hormone (LH–
RH) và giống với gona–dotropin–
releasing hormone (GnRH)

Triptoréline (Diphereline) 3,75 mg, tiêm bắp mỗi 3 tuần

Leupolide (Tác dụng tương tự nhưng 
mạnh hơn GnRH)

– Leupolide 1 mg/1 lọ, tiêm dưới da bụng 1 lọ/ngày, tiêm hàng ngày.
– Hoặc Leupolide 3,5mg – 7,5 mg, tiêm bắp chậm, hàng tháng.
– Hoặc Leuprolide 11,25 và 22,5 mg, tiêm bắp cho mỗi 3 tháng và 
30mg cho mỗi 4 tháng.

Goserelin acetate (anti androgens) Zoladex 3,6 mg/ lọ, 1 lọ tiêm dưới da bụng chậm, nhắc lại mỗi đợt sau 
28 ngày.

Triptoréline Diphereline 3,75 mg, tiêm bắp, chu kỳ mỗi 4 tuần

Anti–androgens ‘non–steroid’

– Casodex 50mg, uống, hàng ngày
– Flutamide 250 mg, uống 3 lần/ngày.
– Nilutamide (Nilandron) 300mg uống hàng ngày trong 30 ngày, sau 
150mg uống hàng ngày.

1.3.2. Một số phác đồ hoá chất

Bảng 6. Một số phác đồ hoá chất

Phác đồ Thuốc/ Liều lượng

Cyclophosphamide (uống)
Cyclophosphamide 150 mg, uống, 
ngày 1đến ngày 14, chu kỳ mỗi đợt 28 ngày

Doxorubicin đơn thuần
Doxorubicin 60 mg/m², truyền tĩnh mạch, 
chu kỳ 21 ngày

5 FU đơn thuần 5 Fluororacil 500mg/m², truyền tĩnh mạch, hàng tuần

Methotrexate đơn thuần Methotrexate 40 mg/ m², truyền tĩnh mạch, hàng tuần

Cisplatin đơn thuần Cisplatin 40 mg/m², truyền tĩnh mạch, 3 tuần/lần

Doxorubicine + Cyclophosphamide
Doxorubicine 40mg/m2, truyền tĩnh mạch, ngày 1
Cyclophosphamide 1200mg/m2, truyền tĩnh mạch, ngày 1
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Phác đồ Thuốc/ Liều lượng

Mitoxantrone + Prednisone
Mitoxantrone 12mg/m², truyền tĩnh mạch ngày 1
Prednisone 5 mg hàng ngày
Chu kỳ 3 tuần

Docetaxel + Presnisone
Docetaxel 75 mg/m², truyền tĩnh mạch ngày 1  
Presnisone 5 mg, uống hàng ngày
Chu kỳ 3 tuần

Abiraterone acetate + Prednisone
Abiraterone acetate (Zytiga) 250mg x 4 viên/ngày
Prednisolone (prednisone) 10mg/ngày

1.4.  Điều trị bằng thuốc giảm đau

 – Theo bậc thang giảm đau của Tổ chức y tế thế giới.
 – Theo giờ: điều trị mà không chờ đến khi bệnh nhân đau. Nên cho thuốc giảm đau đều đặn để liều kế tiếp 

có tác dụng trước khi cơn đau xảy ra.
 – Theo từng cá thể: không có liều chuẩn cho các thuốc Opioide, liều đúng là liều có tác dụng giảm đau 

cho bệnh nhân.

1.5. Chăm sóc tâm lý

Bệnh nhân UTTTL giai đoạn cuối cũng như các bệnh ung thư khác cần được chăm sóc nâng đỡ tâm lý phù 
hợp. Hầu hết các bệnh nhân ý thức được tiến trình bất khả kháng của bệnh tật ở giai đoạn cuối, dù có được giải 
thích hay không. Vì vậy việc hỗ trợ và động viên tinh thần cho bệnh nhân để bệnh nhân có giảm giác nhẹ nhàng 
hơn, giúp bệnh nhân vượt qua các lo lắng sợ hãi. Nếu cần thiết có thể phải gửi khám tâm thần và điều trị tâm 
thần hỗ trợ.

1.6. Các điều trị nội khoa khác

 – Các điều trị khác bao gồm: chống thiếu máu, cầm máu khi chảy máu, điều trị khó thở, tăng cường dinh dưỡng.
 – Điều trị suy thận: tiến hành lọc máu ngoài cơ thể khi suy thận nặng (có chỉ định lọc máu).
 – Điều trị suy hô hấp: do di căn phổi giai đoạn muộn.

2. Điều trị cụ thể cho một số vị trí ung thư tuyến tiền liệt di căn

UTTTL giai đoạn muộn thường hay di căn xương hoặc vì di căn xương bệnh nhân mới phát hiện được bệnh, 
điều này cho thấy vai trò của điều trị di căn ung thư vào xương trong bệnh lý này.

2.1. Xạ trị từ ngoài bằng máy gia tốc thẳng hoặc Cobalt–60 với liều 30Gy/10 buổi hoặc 20Gy/5 buổi vào vị trí 
xương bị di căn giúp giảm đau, cải thiện triệu chứng. 

2.2. Dùng các thuốc chống hủy xương dạng biphosphonat gồm: Pamidronate (Pamisol 90mg, Are-
dia 90mg) pha trong 250ml NaCl 0,9% truyền tĩnh mạch trong 1 giờ); Acid Zoledronic (Zometa 4mg, Sunzobone 
4mg, Zoletalis 4mg) pha trong 100–250ml NaCl 0,9% truyền tĩnh mạch trong 15 phút. Chu kỳ điều trị 3–4 tuần 
1 đợt. 
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2.3. Điều trị đau do ung thư di căn vào xương bằng thuốc phóng xạ

2.3.1. Nguyên lý của phương pháp 

Dựa vào các đặc tính chuyển hoá đặc hiệu của tổ chức xương đối với canxi và phospho nên thường dùng các 
nguyên tố phóng xạ hoặc các hợp chất đánh dấu thuộc hai nhóm này và phát tia β với mức năng lượng phù hợp 
để điều trị các tổn thương ở xương.

2.3.2. Dưới đây liệt kê một số đồng vị phóng xạ (thuốc) dùng trong điều trị chống đau do di căn 
ung thư vào xương

Phospho – 32 (32P)

Thuốc được ứng dụng đầu tiên dưới dạng dung dịch Na2H32PO4. 32P có thời gian bán rã vật lý T1/2 là 14,3 
ngày, năng lượng β trung bình là 0,695 MeV, phù hợp với điều trị bằng phương pháp chiếu trong. Tại chỗ di căn 
ung thư vào xương, 32P tập trung gấp 3÷5 lần tổ chức bình thường,  liều 7–10mCi.

Stronti – 89 (89Sr)

Dạng dung dịch 89SrCl2, còn được gọi là Metastron. 89Sr có thời gian bán rã vật lý T1/2 của 89Sr là 50,5 ngày, 
phát tia bêta với năng lượng là 1,53 MeV chuyển hoá giống canxi, được giữ lâu trong tổ chức xương. Trong tổ 
chức xương tia β đi được 2 mm, trong mô mềm đi được 7 mm. Liều dùng: 1,2 ÷ 1,5 MBq/ kg cân nặng (0,3 ÷ 0,4 
mCi/ kg cân nặng). Tổng liều có thể lên tới 150 MBq (4,05 mCi), tiêm tĩnh mạch chậm. Hiệu quả điều trị: 80% 
bệnh nhân hết đau. Biến chứng: Tạm thời ức chế tủy xương dẫn tới giảm tiểu cầu. Tủy xương tự hồi phục sau 3 ÷ 
6 tuần. Nhiều công trình nghiên cứu cho rằng 89Sr ít độc hơn 32P.

Rhenium – 186 (186Re)

Thường được gắn với HEDP (hydroxy ethyliden diphosphanate). 186Re có thời gian bán rã vật lý là 89,3 giờ, 
phát tia β với năng lượng là 1,07 MeV, tia γ với năng lượng là 137 keV. Do có tia γ nên ngoài điều trị giảm đau 
còn có thể ghi xạ hình để phát hiện các di căn. Tỷ lệ tập trung phóng xạ cao giữa tổ chức bệnh và tổ chức lành 
(20/1). Liều cho 1295 MBq (30 ÷ 35 mCi), tiêm tĩnh mạch. Hiệu lực giảm đau đạt 75 ÷ 86%, ít độc cho tuỷ xương 
nhưng giá thành cao. Biến chứng: với liều cao tới 3515 MBq (94,9 mCi) mới có thể gây độc cho hệ tạo huyết. 

Rhenium – 188 (188Re)

Gần đây người ta đã tạo được nguồn chiết đồng vị phóng xạ (Generator 188W/ 188Re) để tách chiết riêng 188Re. 
Thời gian bán rã của 188W là 69,4 ngày còn của 188Re là 16,9 giờ. 188Re phát ra β năng lượng rất lớn (2,1 MeV) và tia 
γ năng lượng 155 keV. Thông thường 188Re được gắn vào trong hợp chất hữu cơ EDTMP (ethylene diamine tetra 
methylene phosphanate) hoặc DTAP (diethylene triamine penta acetic acid) để điều trị. Liều trung bình là 31 ± 
6 mCi (1147 ± 222 MBq). Kết quả rất tốt và ít độc hại cho tuỷ xương.

Samarium – 153 (153Sm)
153Sm phát ra 3 loại tia β với các mức năng lượng khác nhau: 810 keV (20%), 710 keV (50%) và 640 keV (30 

%). Ngoài ra nó cũng phát ra tia γ với năng lượng 1,103 MeV. Thời gian bán rã là 1,95 ngày. Các tia β của 153Sm có 
thể xuyên qua 3÷ 4 mm mô mềm. 153Sm cũng được gắn vào EDTMP để tiêm vào tĩnh mạch khi điều trị. Liều lượng 
22 ÷36 MBq/ kg cân nặng.153Sm cho kết quả giảm đau ở tỷ lệ cao và ít xâm hại đến tuỷ xương.
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Bảng 7. Các dược chất phóng  xạ (DCPX) thường dùngtrong điều trị đau do di căn ung thư vào xương

DCPX T1/2
(giờ)

Năng lượng β
(MeV)

Năng lượng γ
(keV) Dạng hoá chất

Arsenic – 76 26,3 2,97 559 (43) Phosphonate

Holmium – 166 26,8 1,84 806 (6) Chelate

Iodine – 131 193 0,61 365 (81) NaI

Phosphorus – 32 343 1,71 Không có Phosphates

Rhenium – 186 90,6b 1,07 137 (9) Phosphonate

Rhenium – 188 17,0 2,12 155 (10) Phosphonate

Samarium – 153 46,7 0,8 103 (28) Chelate

Tin – 117m 327 159 (86) Chelate

Strontium – 89 1212 1,46 Không có Ionic

Ytrium – 90 64 2,27 Không có Citrate
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PHỤ LỤC 1
ĐÁNH GIÁ TUỔI THỌ DỰ KIẾN CỦA BỆNH NHÂN UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT CAO TUỔI (≥ 70 TUỔI)                

(THEO HƯớNG DẫN CỦA EAU 2008)

1. Hướng điều trị dựa theo tình trạng sức khỏe bệnh nhân

Phân nhóm bệnh nhân theo tình trạng sức khỏe

nhóm 1
(Khỏe mạnh)

nhóm 2
(Trung bình, bệnh tật có 

thể hồi phục)

nhóm 3
(yếu, bệnh tật 

không thể hồi phục)

nhóm 4
(Bệnh nặng, giai 

đoạn cuối)

– Bệnh đi kèm: độ 0, 1 
hoặc 2
– Sinh hoạt bình thường, 
không cần trợ giúp 
(IADL*=0)
– Không suy dinh dưỡng

↓

– Bệnh đi kèm: có ít  nhất 
một bệnh độ 3
– Sinh hoạt hàng ngày 
cần trợ giúp (≥ 1 IADL= 
1)
– Có nguy cơ suy dinh 
dưỡng

↓

– Bệnh đi kèm: nhiều 
bệnh độ 3 hoặc ít 
nhất một bệnh độ 4
– Chăm sóc bản thân: 
cần sự giúp đỡ ít 
nhất trong một việc 
(ADL*)
– Suy dinh dưỡng 
nặng
– Tri giác không tỉnh 
táo, tiếp xúc chậm

↓

– Ung thư giai đoạn 
cuối
– Nằm liệt giường
– Nhiều bệnh đi kèm 
rất nặng
– Tri giác lờ đờ, không 
tiếp xúc được

↓

Điều trị tiêu chuẩn như 
đối với các BN trẻ hơn

Điều trị tiêu chuẩn như 
đối với BN trẻ hơn ngoại 
trừ PT cắt TTL tận gốc

↓

Điều trị triệu chứng 
đặc hiệu, bao gồm 
nội tiết, cắt đốt nội 
soi...

Chỉ điều trị nâng đỡ

 ← Nếu bệnh lý đi kèm 
hồi phục, BN có thể 
chuyển sang nhóm 1
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Chỉ số IADL (Instrumental Activities of Daily Living): đánh giá khả năng sinh hoạt hàng ngày của 
bệnh nhân, gồm 4 câu hỏi căn bản:

Điểm số 0 1 2

BN có tự lấy thuốc và uống 
thuốc được không?

Không cần trợ giúp: 
uống đúng liều và 
đúng lúc

Cần người soạn 
thuốc và nhắc uống 
thuốc

Hoàn toàn không 
thể tự uống thuốc

BN có tự quản lý tiền bạc của 
mình được không?

Không cần ai giúp Cần giúp đôi chút Không thể tự giữ 
tiền

BN có tự sử dụng điện thoại 
được không?

Không cần ai giúp Cần giúp đôi chút Không thể sử dụng

BN có thể tự di chuyển hoặc 
đi chơi xa (xa hơn việc đi bộ 
quanh nhà) được không?

Không cần ai giúp Cần giúp đôi chút Không thể di 
chuyển, trừ khi có sự 
chuẩn bị đặc biệt

Chỉ số ADL (Activities of Daily Living): đánh giá khả năng tự chăm sóc trong sinh hoạt cơ bản cá nhân của 
người bệnh, gồm 6 việc sau đây:

Điểm số 0 1

Tắm rửa Không cần trợ giúp Cần trợ giúp

Mặc quần áo Không cần trợ giúp Cần trợ giúp

Đi vệ sinh Không cần trợ giúp Cần trợ giúp

Đi đứng di chuyển Không cần trợ giúp Cần trợ giúp

Ăn uống Không cần trợ giúp Cần trợ giúp

Tiểu tiện tự chủ Tự kiểm soát được Không tự kiểm soát được
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Đánh giá độ nặng của các bệnh  đi kèm

Các loại bệnh đi kèm Điểm số độ nặng

Bệnh tim
Bệnh mạch máu
Bệnh hệ tạo huyết
Bệnh hô hấp
Bệnh mắt/ tai/ mũi/ họng/ thanh quản
Bệnh đường tiêu hóa trên
Bệnh dạ dày/ ruột
Bệnh gan
Bệnh thận
Bệnh đường tiết niệu/ sinh dục
Bệnh hệ cơ/ xương khớp/ da lông
Bệnh hệ thần kinh
Bệnh hệ nội tiết/ chuyển hóa/ tuyến vú
Bệnh tâm thần

Tổng số loại bệnh BN mắc phải
Số loại bệnh nặng độ 3
Số loại bệnh nặng độ 4

Quy định về điểm số độ nặng các loại bệnh:
0: không bị bệnh.
1: bệnh nhẹ hoặc bệnh nặng nhưng đã khỏi.
2: bệnh trung bình hoặc có biến chứng nhẹ, cần điều trị bước 1.
3: bệnh nặng kéo dài và không kiểm soát được.
4: bệnh rất nặng, cần điều trị khẩn cấp, suy chức năng cơ quan tận cùng.

2. Tuổi thọ dự kiến của bệnh nhân cao tuổi

Số năm dự kiến sống thêm

Tuổi 70 75 80 85 90 95

Nhóm 1 (mạnh khỏe) 18 14,2 10,8 7,9 5,8 4,3

Nhóm 2 (trung bình) 12,4 9,3 6,7 4,7 3,2 2,3

Nhóm 3 (yếu) 6,7 4,9 3,3 2,2 1,5 1,0
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PHỤ LỤC 2
BẢNG KỲ VỌNG SỐNG CỦA NAM GIớI VIỆT NAM

 – NĂM 2011 –

Nhóm tuổi Năm Nhóm tuổi Năm

< 1 73,06 50 – 54 28,1

1 – 4 73,52 55 – 59 23,83

5 – 9 69,89 60 – 64 19,68

10 – 14 65,06 65 – 69 15,97

15 – 19 60,24 70 – 74 12,6

20 – 24 55,54 75 – 79 9,64

25 – 29 50,93 80 – 84 7,01

30 – 34 46,24 85 – 89 5,0

35 – 39 41,72 90 – 94 3,5

40 – 44 37,12 95 – 99 2,48

45 – 49 32,56 100 + 1,86

Nguồn: World Health Organization – Global Health Observatory Data Repository – http://apps.who.int/gho/data/view.
main.61830.
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PHỤ LỤC 3
TOÁN ĐỒ TIÊN LƯỢNG GIAI ĐOẠN BỆNH UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT

DỰA TRÊN GIAI ĐOẠN LÂM SÀNG, NỒNG ĐỘ PSA VÀ ĐIỂM GLEASON (PARTIN’S TABLES)

PSA 
(ng/ml) Giai đoạn bệnh

Điểm Gleason

6 3 + 4 = 7 4 + 3 = 7 8 9 – 10

Giai đoạn lâm sàng T1c (u chỉ phát hiện được qua sinh thiết do PSA tăng)

0 – 2,5 

Khu trú trong tuyến 93 (91–95) 83 (78–87) 80 (74–85) 79 (72–85) 74 (61–83)

Xâm lấn ra ngoài bao tuyến 7 (5–8) 15 (11–20) 17 (12–22) 18 (12–24) 20 (12–29)

Xâm lấn túi tinh 0 (0–1) 2 (0–3) 3 (1–6) 3 (1–6) 5 (1–12)

Di căn hạch 0 (0–0) 0 (0–1) 0 (0–2) 0 (0–2) 2 (0–6)

2,6 – 4

Khu trú trong tuyến 87 (85–89) 71 (67–75) 66 (60–71) 65 (57–72) 56 (44–67)

Xâm lấn ra ngoài bao tuyến 12 (10–14) 25 (22–29) 27 (22–32) 28 (22–34) 29 (20–40)

Xâm lấn túi tinh 0 (0–1) 2 (1–4) 4 (2–7) 4 (2–8) 7 (3–12)

Di căn hạch 0 (0–0) 1 (0–2) 3 (1–5) 3 (1–6) 8 (3–16)

4,1 – 6

Khu trú trong tuyến 84 (83–86) 66 (63–69) 60 (55–65) 59 (51–66) 50 (38–60)

Xâm lấn ra ngoài bao tuyến 15 (13–16) 29 (26–33) 31 (26–36) 32 (25–38) 32 (23–42)

Xâm lấn túi tinh 1 (0–1) 4 (2–5) 6 (4–9) 6 (4–10) 10 (5–16)

Di căn hạch 0 (0–0) 1 (0–2) 3 (2–5) 3 (1–6) 8 (4–15)

6,1 – 10

Khu trú trong tuyến 80 (78–82) 59 (55–63) 53 (47–58) 52 (44–59) 42 (31–52)

Xâm lấn ra ngoài bao tuyến 18 (16–20) 34 (30–38) 35 (30–40) 36 (29–43) 36 (26–46)

Xâm lấn túi tinh 1 (1–2) 6 (4–8) 9 (6–13) 9 (5–14) 14 (8–21)

Di căn hạch 0 (0–0) 1 (0–2) 3 (1–5) 3 (1–6) 8 (4–14)

> 10

Khu trú trong tuyến 69 (64–74) 42 (36–48) 34 (28–40) 33 (26–40) 23 (15–32)

Xâm lấn ra ngoài bao tuyến 27 (22–31) 42 (36–47) 28 (32–45) 39 (31–47) 33 (24–44)

Xâm lấn túi tinh 3 (2–5) 13 (9–18) 20 (14–27) 20 (12–28) 25 (15–36)

Di căn hạch 0 (0–1) 3 (1–5) 8 (4–14) 8 (3–14) 18 (9–30)
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PSA 
(ng/ml) Giai đoạn bệnh

Điểm Gleason

6 3 + 4 = 7 4 + 3 = 7 8 9 – 10

Giai đoạn lâm sàng T2a (thăm trực tràng (+) ở 1 thuỳ, u < ½ khối lượng của 1 thuỳ)

0 – 2,5 

Khu trú trong tuyến 90 (87–92) 76 (70–81) 72 (65–79) 71 (62–79) 65 (51–76)

Xâm lấn ra ngoài bao tuyến 10 (7–13) 22 (17–28) 24 (17–30) 24 (18–33) 27 (18–39)

Xâm lấn túi tinh 0 (0–1) 2 (0–4) 3 (1–7) 3 (1–7) 6 (1–13)

Di căn hạch 0 (0–0) 0 (0–1) 1 (0–4) 1 (0–3) 2 (0–9)

2,6 – 4

Khu trú trong tuyến 82 (78–84) 61 (56–66) 56 (48–62) 54 (46–63) 45 (33–56)

Xâm lấn ra ngoài bao tuyến 18 (15–21) 34 (29–39) 35 (29–42) 36 (29–44) 36 (26–49)

Xâm lấn túi tinh 1 (0–1) 3 (1–5) 5 (2–8) 5 (2–9) 7 (3–14)

Di căn hạch 0 (0–0) 1 (0–3) 4 (1–8) 4 (1–10) 11 (4–23)

4,1 – 6

Khu trú trong tuyến 78 (74–81) 56 (51–60) 49 (43–56) 48 (40–56) 39 (28–50)

Xâm lấn ra ngoài bao tuyến 21 (18–24) 38 (34–43) 39 (33–46) 40 (32–48) 39 (28–50)

Xâm lấn túi tinh 1 (1–1) 4 (3–6) 7 (4–10) 7 (4–11) 10 (5–16)

Di căn hạch 0 (0–0) 2 (1–3) 4 (2–7) 4 (2–8) 11 (4–21)

6,1 – 10

Khu trú trong tuyến 73 (68–77) 48 (43–54) 42 (36–49) 41 (33–50) 32 (23–43)

Xâm lấn ra ngoài bao tuyến 26 (22–30) 44 (39–49) 44 (37–50) 45 (36–52) 43 (31–54)

Xâm lấn túi tinh 1 (1–2) 6 (4–9) 10 (6–15) 10 (5–16) 14 (7–22)

Di căn hạch 0 (0–0) 1 (1–3) 4 (2–7) 4 (1–8) 10 (4–20)

> 10

Khu trú trong tuyến 60 (53–66) 32 (26–39) 25 (20–31) 24 (18–32) 16 (10–24)

Xâm lấn ra ngoài bao tuyến 36 (30–42) 50 (43–56) 44 (36–53) 45 (35–55) 37 (25–49)

Xâm lấn túi tinh 4 (2–6) 14 (8–20) 20 (12–29) 20 (11–30) 24 (13–38)

Di căn hạch 1 (0–2) 4 (2–7) 10 (4–18) 10 (4–20) 22 (10–37)

Giai đoạn lâm sàng T2b (thăm trực tràng (+), u > ½ khối lượng của 1 thuỳ, khu trú trong 1 thuỳ), 
hoặc T2c (thăm trực tràng (+) ở cả 2 thuỳ tuyến).

0 – 2,5 

Khu trú trong tuyến 82 (76–87) 61 (52–70) 55 (45–66) 54 (44–66) 45 (32–60)

Xâm lấn ra ngoài bao tuyến 17 (12–23) 33 (25–42) 34 (25–44) 35 (24–46) 35 (23–48)

Xâm lấn túi tinh 1 (0–2) 5 (1–10) 8 (2–16) 8 (2–16) 13 (3–24)

Di căn hạch 0 (0–0) 1 (0–3) 2 (0–9) 3 (0–9) 7 (0–21)
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PSA 
(ng/ml) Giai đoạn bệnh

Điểm Gleason

6 3 + 4 = 7 4 + 3 = 7 8 9 – 10

2,6 – 4

Khu trú trong tuyến 70 (63–75) 44 (37–51) 36 (29–44) 35 (27–44) 24 (16–35)

Xâm lấn ra ngoài bao tuyến 28 (22–35) 46 (39–53) 43 (35–51) 44 (34–53) 37 (26–51)

Xâm lấn túi tinh 2 (1–3) 6 (3–10) 10 (5–16) 10 (5–17) 13 (6–23)

Di căn hạch 1 (0–2) 4 (2–8) 11 (5–20) 11 (4–21) 25 (12–42)

4,1 – 6

Khu trú trong tuyến 64 (58–70) 38 (32–44) 30 (24–37) 30 (22–37) 20 (13–29)

Xâm lấn ra ngoài bao tuyến 32 (27–39) 49 (42–56) 45 (38–52) 46 (37–55) 38 (26–51)

Xâm lấn túi tinh 2 (1–4) 9 (6–13) 14 (9–20) 13 (8–21) 17 (9–28)

Di căn hạch 1 (0–2) 4 (2–8) 11 (5–17) 11 (5–19) 24 (12–40)

6,1 – 10

Khu trú trong tuyến 58 (50–65) 31 (25–37) 24 (19–31) 24 (18–31) 16 (10–23)

Xâm lấn ra ngoài bao tuyến 38 (32–45) 52 (46–59) 47 (40–55) 48 (39–57) 40 (28–52)

Xâm lấn túi tinh 4 (2–6) 12 (8–18) 19 (12–25) 18 (10–26) 23 (12–34)

Di căn hạch 1 (0–2) 4 (2–7) 10 (5–16) 10 (5–18) 22 (10–35)

> 10

Khu trú trong tuyến 42 (34–50) 17 (13–23) 12 (8–16) 11 (8–16) 6 (4–11)

Xâm lấn ra ngoài bao tuyến 47 (39–55) 50 (41–59) 39 (30–49) 40 (28–51) 27 (18–40)

Xâm lấn túi tinh 9 (5–14) 23 (15–33) 30 (20–41) 29 (18–42) 30 (17–45)

Di căn hạch 2 (0–4) 9 (4–16) 20 (10–31) 20 (9–32) 36 (20–53)

(Giá trị trong bảng là tỷ lệ % khả năng giai đoạn bệnh ung thư tuyến tiền liệt, với độ tin cậy 95%).

Nguồn: Eifler J.B., Feng Z., Lin B.M., et al. (2013). An updated prostate cancer staging nomogram (Partin 
tables) based on cases from 2006 to 2011. British Journal of Urology International, 111(1), 22–29.
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