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1. Hành chánh:

BN nữ 14 tuổi

Ngày khám: 
12/04/2021

Lí do đi khám: vú (P) to 
nhiều so với bên (T).



2. Khám CK Nhũ:

Vú phải thể tích lớn

Sờ thấy 1 khối chắc, di động, 
chiếm gần trọn thể tích vú. 
Bề mặt da bị căng mỏng, đỏ
da, không bị co rút da.

Không ghi nhận hạch vùng
nách

















3. Bàn luận:
Bướu sợi tuyến là loại bướu vú lành tính phổ biến nhất được chẩn 
đoán ở phụ nữ trẻ. 

Bướu sợi tuyến gồm nhiều loại:
◦ Bướu sợi tuyến đơn giản

◦ Bướu sợi tuyến phức tạp

◦ Đa bướu sợi tuyến

◦ Bướu sợi tuyến vị thành niên: được coi là “khổng lồ” nếu nó lớn hơn 5 
cm, 500 gam hoặc thay thế ít nhất 80% vú, chiếm 1-8% các tổn 
thương vú ở dân số vị thành niên

Bướu sợi tuyến khổng lồ vị thành niên thường lớn nhanh, gây
chèn ép mô vú lành, căng da, nổi rõ các tĩnh mạch dưới da, bướu
lớn quá nhanh có thể gây loét da. CĐPB: bướu diệp thể, PASH, 
sarcoma mô đệm của vú,..



Bướu sợi tuyến:







Chẩn đoán phân biệt: Bướu diệp thể







FIBROADENOMA PHYLLODES TUMOR

TUỔI Mọi tuổi , thường trẻ tuổi 
Có 1 hay nhiều bướu ở 1 
bên hoặc 2 bên vú ( 10%)

>40 tuổi
Thường 1 bên

Diễn tiến U to chậm, tăng kích thước
khi dậy thì, mang thai và cho
con bú…

Tiến triển nhanh

Kích thước Phổ biến 2-3 cm , đôi khi to To

Siêu âm Bướu hình bầu dục , giới 
hạn rõ / hơi tạo cung , mô 
vú xung quanh đồng dạng, 
u di động và ép dẹp 

3 hình thái 
*Bướu đặc dễ lầm với BST
*Có hóa nang bên trong -> 
điển hình
*Hoại tử nhiều dễ lầm với K 



FIBROADENOMA PHYLLODES TUMOR

Nhũ ảnh Mật độ cao , bờ trơn láng Mật độ cao , bờ trơn láng

Mô học Mô đệm thưa , tăng sản 
nhiều nguyên bào sợi , chất 
nền dang viêm bao quanh 
các ống tuyến

*Lành : tỉ lệ mô đệm / mô 
tuyến tương tự BST nhưng 
mô đệm giàu tbao hơn 
hình ảnh chiếc lá
*Ác : mô đệm giàu tbao , 
nhiều phân bào , dị dạng 
tbao, xâm lấn mô kế cận .

Di căn Không +/-

Điều trị Bóc u Cắt rộng

Tái phát Ít Hay tái phát ( tiền sử mổ u 
cùng vị trí )







Chẩn đoán phân biệt: Tăng sinh
mô đệm giả u mạch (PASH):



Chẩn đoán phân biệt: sarcoma 
mô đệm





Điều trị:
- BST có thể được theo dõi nếu không gây đau, biến dạng
hoặc lo lắng cho BN.

- BST < 3cm gây lo lắng cho BN có thể được điều trị bằng các
phương pháp xâm lấn tối thiểu: VABB hoặc đốt bằng nhiệt..

- BST > 5cm nên được phẫu thuật cắt trọn u để tránh tái
phát.

- BST tái phát với tốc độ phát triển nhanh nên được phẫu
thuật cắt rộng.



4. Kết luận:
- Bướu sợi tuyến khổng lồ vị thành niên là tổn thương lành
tính tuy nhiên do tính chất khối u lớn nhanh nên thường
cần được phẫu thuật lấy u.

- Các u đặc bên trong có thành phần tạo nang hoặc tạo khe
cần chẩn đoán phân biệt với bướu diệp thể để có cách xử lý
thích hợp.

- Cần kết hợp nhiều phương tiện chẩn đoán để loại trừ khả
năng ác tính của các u có tốc độ phát triển nhanh ở tuổi vị
thành niên. 



Tài liệu tham khảo:
1. Giant juvenile fibroadenoma of the breast: a clinical case

2. Sonographic appearances of juvenile fibroadenoma of the breast

3. Diferrences between fibroadenoma and phyllodes tumor

4. Benign breast disease

5. Breast fibroadenomas in adolescents: current

Perspectives

6. Giant juvenile fibroadenoma: a systematic review with diagnostic and treatment recommendations




