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 BN: KIM L. , Nữ, 30t.

 Địa chỉ: Chợ Lách, Bến Tre. Nghề nghiệp: công nhân.

 Khám ngày: 8/10/2020

 Bệnh sử: Bệnh nhân bị sốt, đau nhẹ bụng 1 tuần, khám ở BV Thống
Nhất tình cờ phát hiện dịch bụng -> đến Medic khám lại.

 Tiền căn bản thân, gia đình: bình thường. PARA 1001.

 BS chỉ định: Siêu âm bụng, XN AFP, CEA, CA 19.9, ROMA Test.



HỒ SƠ CŨ



HỒ SƠ CŨ







SIÊU ÂM (LẦN 1)

 Ascites (+++): nhiều dịch ổ bụng, dịch echo kém, có cặn.

 Túi mật vách mỏng.

 Dày mạc nối vùng chậu, echo dày.

 Không tràn dịch màng phổi.

 Hạch nhỏ cạnh động mạch chủ bụng, echo kém, hình oval, d= 
15 – 16 mm.

 Tử cung: DAP= 34 mm, nội mạc = 7 mm, không u.

 HAI BUỒNG TRỨNG: d= 35 – 36 mm, không u.

 Các cơ quan khác: chưa phát hiện bất thường.

 KẾT LUẬN: NHIỀU DỊCH Ổ BỤNG + DÀY MẠC NỐI VÙNG 
CHẬU + HẠCH Ổ BỤNG NHỎ, THEO DÕI K PHÚC MẠC 
NGUYÊN PHÁT. CĐPB: 1. DI CĂN PHÚC MẠC, 2. LAO 



XÉT NGHIỆM (LẦN 1)



KHÁM LẦN 2 
(27/10/2020)



SIÊU ÂM (LẦN 2)







SIÊU ÂM (LẦN 2)

 Ascites (+++): dịch ổ bụng lượng nhiều, echo trống, có vách.

 Dày mạc nối vùng hông chậu T, d # 47 mm, echo dày.

 Không tràn dịch màng phổi. Không hạch ổ bụng.

 Tử cung: DAP= 35 mm, nội mạc mỏng, không u.

 HAI BUỒNG TRỨNG: d= 39 mm/ P, 36 mm/ T, không u.

 Các cơ quan khác: chưa phát hiện bất thường.

 KẾT LUẬN: NHIỀU DỊCH Ổ BỤNG – DÀY MẠC NỐI VÙNG 
HÔNG CHẬU TRÁI, THEO DÕI K PHÚC MẠC NGUYÊN 
PHÁT. CĐPB: DI CĂN PHÚC MẠC. 



XÉT NGHIỆM (LẦN 2)



 Bệnh nhân được BS khám tư vấn nhập viện điều
trị, chuyển BHYT lên BV Bình Dân.

 Bệnh nhân không nhập viện, về điều trị thuốc nam. 



KHÁM LẦN 3 
(7/5/2021, SAU 6 THÁNG)









SIÊU ÂM (LẦN 3)

 Gan: không to, bờ đều, cấu trúc đồng dạng. Sát bờ gan P có
cấu trúc echo kém, giới hạn rõ, ấn lõm bờ gan, d= 15 x 7 mm, 
Doppler (-).

 Vài nốt phúc mạc vùng hông trái, d= 5 -> 12 mm. 

 Dày mạc nối vùng hông chậu T, d # 26 mm.

 Dịch màng phổi hai bên (T > P), echo kém, lượng vừa.

 Ascites (-). Không hạch ổ bụng.

 TỬ CUNG + HAI BUỒNG TRỨNG: không u.

 KẾT LUẬN: DÀY MẠC NỐI VÙNG CHẬU TRÁI + VÀI NỐT 
PHÚC MẠC VÙNG HÔNG TRÁI + NỐT BỜ GAN PHẢI + 
DỊCH MÀNG PHỔI HAI BÊN, THEO DÕI K PHÚC MẠC.



Siêu âm cổ:

 Tuyến giáp: Thùy P có nang giáp lớn, dịch lợn cợn di động, d= 46 
mm. Thùy T có vài nang nhỏ d= 4 – 5 mm.

 Hạch cổ: không hạch bệnh lý.

 KẾT LUẬN: NANG GIÁP LỚN THÙY PHẢI (ACR TIRADS 2). 
NANG NHỎ THÙY TRÁI (ACR TIRADS 1).



CT



KẾT QUẢ CT



XÉT NGHIỆM







BÀN LUẬN

CA 125 is used most often to monitor 
patients with a known cancer (malignancy) 
or as one of several tests in the workup of 
a patient suspected of having a tumor.



BÀN LUẬN

 Tóm tắt: BN nữ, 30t, siêu âm và CT có nhiều dịch ổ bụng
dạng dịch tiết, dày mạc nối, XN CA 125 tăng cao > 1000 U/ml 
và ROMA test high risk (11.72 và 8.44 %). Không thấy u 
buồng trứng hai bên. 

 BN không điều trị, chỉ uống thuốc nam. Sau 6 tháng kiểm tra
lại thì còn ít dịch ổ bụng, dày mạc nối, vài nốt phúc mạc, nhiều
dịch màng phổi hai bên, CA 125 giảm còn 387 U/ml, ROMA 
test low risk, CRP tăng 101 mg/L.

-> Bệnh cảnh này có thể phù hợp với: Ung thư biểu mô phúc
mạc nguyên phát ngoài buồng trứng. Hoặc Carcinomatosis ổ 
bụng / chưa rõ nguyên phát. Hoặc bệnh cảnh lao.



https://hinhanhhoc.net/u-mac-treo-va-phuc-mac



PRIMARY PERITONEAL SEROUS CARCINOMA

The most widely accepted definition of PPSC uses the
criteria advocated by the Gynecologic Oncology Group:

(a) The ovaries are normal in size or are enlarged by a benign 
process.

(b) The extraovarian site of carcinoma are of significantly
greater volume than the tumour present in either ovary.

(c) The ovarian tumour components is neither non-existent,
confined to the ovarian surface with or without stromal
invasion measuring in aggregate less than 5 mm × 5 mm,
or within the ovarian substance and measuring less than
5 mm × 5 mm.

(d) The histologic characteristics indicate serous carcinoma
of any grade.



NHẮC LẠI 1 TRƯỜNG HỢP KHÓ CHẨN ĐOÁN TỪNG 
ĐƯỢC BÁO CÁO Ở MEDIC

 BN Nữ, 53t, mãn kinh 5 năm.

 Siêu âm: Ascites (+++) dịch có hồi âm lợn cợn. Rải rác có
vài nốt phúc mạc và bề mặt gan d= 6 -> 11 mm. KL: Báng
bụng lượng nhiều nghĩ Carcinomatosis / chưa rõ nguyên
phát.

 CA 125 tăng cao = 1810 U/ml. HE 4 không tăng: 51.6 pmol/l. 
ROMA test 81.79% high risk.

 ADA / DMB: 33 U/L tăng nhẹ ( BT : < 24 U/L)

 PCR lao / DMB: âm tính .

 X quang phổi: bình thường.



 Chẩn đoán sb : Ung thư biểu mô phúc mạc nguyên phát
ngoài buồng trứng.

-> Chuyển BV UNG BƯỚU .

 Chẩn đoán trước mổ : Carcinoma lan tràn ổ bụng.

 Phẫu thuật : cắt tử cung toàn phần + 2 phần phụ + mạc nối
lớn .

 Kết quả GPB (có hội chẩn lam lần 2): Mô Viêm Lao.

 Sau khi được điều trị lao, bệnh nhân có đáp ứng điều trị, hết
báng bụng, CA 125 về bình thường 28,4 U/ml. ROMA test 
14.73% low risk.



KẾT LUẬN

 Bệnh nhân báng bụng có CA 125 tăng cao và ROMA test high 
risk có thể nghĩ trước tiên là K buồng trứng, ngay cả khi thấy
được hai buồng trứng bình thường trên siêu âm và CT, MRI.

 Tuy nhiên trên thực tế còn một số bệnh lý làm tăng CA 125 và
bệnh cảnh lâm sàng trùng hợp gây khó chẩn đoán. Đã có vài
trường hợp được báo cáo ở Medic đều là những tình huống
gây khó khăn cho việc chẩn đoán ban đầu. 

 Cần theo dõi tiếp diễn biến và điều trị của bệnh nhân để có
kết quả cuối cùng.



TÀI LIỆU THAM KHẢO

 Primary peritoneal serous carcinoma
A. Ilancheran∗, Joesph Ng Soon Yau
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Hospital, Lower Kent Ridge, Singapore 119074, Singapore
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XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!


