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BỆNH ÁN
Họ tên: Phù Thị H… Sinh năm: 1989 Nữ

Địa chỉ: 63/1 An Dương Vương – P.16 – Quận 8 – Phone: 0353935909

Nghề nghiệp: Nội trợ

Khám ngày: 16/12/2020

Lý do: Đau bụng

Tiền sử: không ghi nhận tiền sử sỏi mật, nhiễm trùng đường mật hay bất thường đường mật bẩm sinh

Bệnh sử: Đau bụng 1w trước, ớn lạnh, tiểu vàng – Khám ở Qui Nhơn: Túi mật căng - Dãn đường mật trong

và ngoài gan Hòa Hảo



WBC: 9,600/mm3 – Bilirubin tăng – Men gan tăng





Khám:

Tổng trạng khá, niêm vàng nhạt

Cao: 168cm, Cân nặng: 62kg, HA: 118/84, M: 96, T0: 370C

Tim phổi: bình thường

Bụng: mềm, không sờ thấy u, ấn đau thượng vị

Chỉ định: SÂ bụng TQ

Tắc mật ngoài gan – Túi mật to nghĩ polype /bệnh lý cơ vòng Oddi



định tiếp theo: Test – MRI đường mật

WBC: 8,270/mm3 – Tăng GGT/máu – Tăng bilirubin, Alkaline Phosphatase 
– CA 19-9: 603 – CEA: 5.17 - HBsAg(-) – anti HCV(-)



đoạn cuối OMC xâm lấn mỏm móc – td u túi mật – hạch đầu tụy



Chẩn đoán: Td u đoạn cuối OMC – Chuyển viện: BV Bình Dân

tiến: - Siêu âm EUS (22/12/20): 

+ U mỏm móc đầu tụy gây tắc mật  làm FNA

+ OMC giãn, không u

+ Túi mật căng to

không tìm thấy tế bào



được phẫu thuật Whipple cắt khối tá tụy (29/12/20):

thể: + Mở OMC có nhiều dịch mật mủ trào ra, không có tổn thương lòng, cơ vòng Oddi thông

+ Túi mật u sùi dạng polype, 

+ U móc tụy cứng có vỏ bao, 

+ Hạch cứng



+ Soi tươi, nhuộm Gram dịch mật: Không thấy nấm men, vi trùng

+ Cấy (30/12/20): Vi trùng không mọc



Theo dõi hậu phẩu:

SÂ bụng TQ (01/01/21):

+ Không dãn đường mật trong, ngoài gan

+ Ít dịch giữa các quai ruột



Men gan, Bilirubin, Alkaline Phosphatase: giảm dần – hs CRP: giảm rõ – Amylase máu, Ion đồ: bt



- Chẩn đoán xuất viện (04/01/2021): Carcinoma tuyến túi mật biệt

kém xâm lấn thanh mạc, mạch máu – di căn tụy, hạch, vách tá tràng



khám 18/01/21: đau bụng lâm râm, ăn chậm tiêu

WBC: 11,250/mm3 - Men gan: ổn – CA 19-9: 793 (603) – CEA: 11.12

Tụ dịch quanh vùng đầu tụy

- Hẹn hóa trị 2ws sau



TỔNG QUAN

- K túi mật hiếm gặp nhưng chiếm tới 80-95% cases K đường mật

- Nguyên nhân chưa biết

- Thường được chẩn đoán muộn khi bệnh đã tiến triển nên dự hậu xấu. Thậm chí có 1 tỉ lệ được chẩn đoán

sau cắt túi mật do sỏi (0.5-1.5%)

- Điều trị chủ yếu là ngoại khoa nhưng #50% cases đã có di căn hạch ở thời điểm phẫu thuậttiếp tục diễn

tiến: tái phát, di căn xa

- Điều trị bổ túc: hóa, xạ, điều trị nhắm trúng đích chỉ có vai trò hạn chế

- Vấn đề đặt ra là chẩn đoán sớmcân nhắc yếu tố nguy cơ

- Yếu tố nguy cơ: (1) Dân số học

(2) Tiếp xúc

(3) Nhiễm trùng

(4) Bất thường túi mật, đường mật



(1) Dân số học: + Lớn tuổi

+ Nữ

+ Béo phì

+ Phân bố địa lý: Nam Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản, Đại Hàn

+ Chủng tộc: Mexican, Native American…

+ Dinh dưỡng: Nhiều tinh bột, thịt đỏ, ớt, tiêu… 

(2) Tiếp xúc: + Kim loại nặng

+ Thuốc: methyldopa, isoniazide, estrogen

+ Thuốc lá

+ Hóa chất: Công nhân các ngành sản xuất dầu, giấy, giày, dệt…

(3) Nhiễm trùng: + Salmonella: nhiễm mãn tính là yếu tố nguy cơ có ý nghĩa – 6% cases có K túi mật

+ Helicobacter Pylori

+ Sán gan



Bất thường túi mật, đường mật:

Sỏi túi mật: - Là yếu tố nguy cơ quan trọng (70-90% K túi mật)

- Sỏi >3cm: nguy cơ tăng 9-10 lần (so với sỏi <1cm)

- Viêm mạn tính do sỏidysplasia

Porlain gallbladder: - Lắng đọng calcium thành túi mật – khoảng 25% có K túi mật

- Lắng đọng dạng chấm được coi là tiềm ẩn khả năng tiền ác tính

Polype: - 5% người trưởng thành, phần lớn là giả polype (cholesterol polype, adenomyosis, polype viêm)

- Polype <1cm: siêu âm theo dõi định kỳ

- Polype: >1cm

Lớn nhanh

Đơn độc Can thiệp

Kèm sỏi

>50 tuổi



+ Nang đường mật bẩm sinh

Bất thường gây trào ngược dịch tụyđường mậtviêm mạnhyperplasia/dysplasia/carcinoma:

- Chổ hợp dòng mật tụy: nằm ngoài thành tá tràng, không có cơ thắt (Chiếm 10% K túi mật)

- Trào ngược thứ phát do ống chung hợp lưu mật tụy dài >8mm hay hợp lưu ở vị trí cao hơn bình thường

Viêm mạn tính: - Viêm đường mật xơ chai nguyên phátSiêu âm hằng năm

- Viêm túi mật mạn: * Thay đổi lọan sản, dày thành túi mật, viêm vi thể/mẫu cắt túi mật thường

không có viêm túi mật/LS

* Cắt túi mật dự phòng cases viêm túi mật mạn/SÂ nhất là nhóm nguy cơ

béo phì, lớn tuổi, có yếu tố địa lý, chủng tộc gợi ý)



KẾT LUẬN

là 1 case K túi mật ít gặp, nhất là tuổi BN quá trẻ, bệnh được chẩn đoán ở giai đoạn muộn, đã di căn, tiên lượng

đề là phát hiện sớm tránh tình huống chẩn đoán ở giai đoạn tiến triển khi mổ không còn triệt để, và điều trị bổ

giá trị giới hạn

Thực tế ở PK tuy K túi mật ít gặp nhưng lưu ý về yếu tố nguy cơ sẽ giúp BS lâm sàng hướng dẫn cho bệnh nhân chọn

cách xử trí mang ý nghĩa phòng ngừa

yếu tố nguy cơ cần được quan tâm hội chẩn ngoại khoa: + Nữ, lớn tuổi, béo phì

+ Sỏi túi mật lớn

+ Porlain gallbladder

+ Polype >1cm, đơn độc, lớn nhanh, kèm sỏi

+ Viêm túi mật mạn/SÂ (+/- triệu chứng lâm sàng)

trường hợp nên theo dõi định kỳ: + Polype <1cm

+ Segmental adenomyomatosis

+ Viêm đường mật xơ chai nguyên phát

+ Nang đường mật

+ Bất thường giải phẫu hợp lưu mật tụy



Synchronous tumors of the pancreas and the gallbladder: a case report with targeted NGS evaluation

Aurelie Sivade,1 Christine Sempoux,2 Ioannis Voutsadakis,3 Christophe Brunel,2 Nermin Halkic,4 Sebastian 
Godat,5 Rafael Duran,6 and Antonia Digklia

https://paperity.org/p/129652381/gallbladder-cancer-in-the-21st-century

Metachronous cancer of gallbladder and pancreas with pancreatobiliary maljunction

Ahlem Lahmar, Sadri Ben Abid, Mohamed Nafaa Arfa, Rached Bayar, Mohamed Tahar Khalfallah, 
and Sabah Mzabi-Regaya

https://www.cdc.gov/cancer/dcpc/research/articles/gallbladder.htm

https://en.wikipedia.org/wiki/Gallbladder_cancer

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25392833
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