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1.CAS LÂM SÀNG: 
 
 Bệnh nhân nữ, sn 1955, nghề nghiệp : tu sĩ, độc thân. Cách nay 
5 tháng thấy tiết dịch đỏ núm vú trái # 10 ngày, đến Medic khám 
chuyên khoa nhũ, có ghi nhận tổn thƣơng nghi ngờ u nhú, FNAc kết 
quả “ Tế bào cơ biểu mô tăng sản lành tính”, đƣợc hẹn về theo dõi tái 
khám sau 3 tháng. Nhƣng mãi đến 5 tháng sau , BN thấy tiết dịch 
núm vú không giảm, tự lau bằng rƣợu , thấy vú sƣng đỏ khu trú-> 
quay lại khoa Nhũ Medic kiểm tra lại. 
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2. BÀN LUẬN :  INTRADUCTAL CARCINIMA –
DUCTAL CARCINOMA IN SITU (DCIS) 

 
 



INTRADUCTAL CARCINIMA –DUCTAL CARCINOMA IN SITU (DCIS):  
   
 
 

- DCIS là stage 0, đƣợc xem là 

ung thƣ chƣa xâm lấn hoặc tiền 

xâm lấn. Các tế bào thành ống 

dẫn đã chuyển ác tính nhƣng 

chƣa lấn vào thành sang các mô 

vú xung quanh. Tuy nhiên , DCIS 

có thể chuyển thành ung thƣ vú 

xâm lấn. Điều trị, phẫu thuận 

đoạn nhũ hoặc cắt u đơn thuần. 



t 

Nghiên cứu 203 bệnh nhân , nữ 26->87 tuổi, trung bình từ 49.7±11.6 tuổi 

(mean ± SD), 110 bn sờ thấy mass, 7 bn có chảy dịch nùm vú, 86 bn không có 

triệu chứng trƣớc đó. 



SIÊU ÂM :  
 -Dễ sử dụng, theo thời gian thực. 
 -Hiệu quả hơn với vú đặc, có khả năng phát hiện tổn thƣơng 
nhỏ và dãn khu trú lòng ống dẫn ( khó thấy trên Mammo). Vi vôi hóa 
là đặc điểm cơ bản của DCIS trên nhũ ảnh nhƣng ít đƣợc phát hiện 
trên siêu âm. 
 - Các nghiên cứu trƣớc chỉ ra rằng, DCIS  là mass echo kém, 
bờ không rõ, vi vôi hóa, thay đổi ống dẫn, xoắn cấu trúc xung quanh. 
 -Nhƣng vài nghiên cứu gần đây chú trọng việc phân tích hệ 
thống đặc điển trên siêu âm và bất thƣờng của ống dẫn, giúp tăng độ 
chính xác của chuẩn đoán, rất hữu ích cho nhà lâm sàng. 



Trong nghiên cứu , 219 cas chỉ ra rằng độ chính xác của siêu âm đv DCIS là 81.7%.  
 + 128 cas (58.4%) tổn thƣơng không tạo mass. 
  114 cas mãng echo kém (Figure 3),  
  10 cas dãn ống dẫn đi kèm thành phần echo kém lòng ống (Figure 4),  
  4 cas dạng chấm echo dầy rải rác (Figure 5).  
 + 91 cas (41.6%) tổn thƣơng tạo mass. 
                           79  cas  mass echo kém, đặc (Figure 1),  
                           12  cas đặc-nang (Figure 2).  
Các vùng echo kém và mass echo kém đặc là đặc điểm hay gặp trên siêu âm của DCIS.  
 



Figure 3 : A palpable mass in the left breast of a 39-year-old woman. Ultrasound 
image showed an irregular hypoechoic area (arrows) with indistinct margin, 
parallel orientation, accompanied with internal punctate echogenic foci. 
Histopathology revealed ductal carcinoma in situ. 
 



Figure 4: An unpalpable mass in the right breast of a 42-year-old woman. 
Ultrasound image showed a ductal dilatation accompanied with intraductal solid 
components (arrows), branching shape, accompanied with internal punctate 
echogenic foci. Histopathology revealed ductal carcinoma in situ. 
 



Figure 5 :An unpalpable mass in the left breast of a 63-year-old woman. 
Ultrasound image showed multiple punctate echogenic foci only (arrow). 
Histopathology revealed ductal carcinoma in situ. 



Figure 1 :An unpalpable mass in the left breast of a 41-year-old woman. Ultrasound image showed an oval 
hypoechoic solid mass (large arrows) with well-defined margin, nonparallel orientation, ductal extension 
across the mass (small arrows). Histopathology revealed ductal carcinoma in situ. 



Figure 2 :A palpable mass in the left breast of a 42-year-old woman. Ultrasound image showed a 
cystic-solid structure (arrows) with well-defined margin, parallel orientation, solid components 
with an irregular shape. Histopathology revealed ductal carcinoma in situ. 
 



Bảng phân loại BI-RADS và độ chính xác 
chẩn đoán DCIS theo bảng sau: 



Các thay đổi ống dẫn DCIS : 



Tóm lại, DCIS trên siêu âm có dạng mass đặc và non-mass. 

Bất thƣờng ống dẫn và những chấm echo dầy rất hữu ích cho 

chuẩn đoán DCIS. 



3- BÀI HỌC RÚT RA: 

 

DCIS có 2 dạng : tạo mass và không tạo mass, có liên quan thay đổi ống dẫn sữa đi kèm . Giai 
đoạn sớm , tổn thƣơng dạng vi vôi hóa phát hiện nhạy trên nhũ ảnh. Khi tổn thƣơng hình thành lâu 
thì hình ảnh siêu âm thấy tổn thƣơng kích thƣớc lớn, hình dạng đặc trƣng, nhƣng quan trọng thấy 
biến đổi trong lòng ống dẫn, thành ống dẫn vẫn trơn láng, đều đặn.  
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