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TÓM TẮT

Đặt vấn đề: U tế bào mầm là loại u hiếm gặp ở trẻ em, có tiên lượng tốt. Sự tiến bộ trong điều 
trị đã tăng tỷ lệ sống sót toàn bộ (OS), sống không bệnh (EFS), giảm tỷ lệ tái phát và tử vong. 
Mục tiêu: Nghiên cứu kết quả điều trị u tế bào mầm ngoài sọ trẻ em. Đối tượng nghiên cứu: 
168 bệnh nhân (BN) bị u tế bào mầm điều trị tại khoa Ung bướu Bệnh viện Nhi trung ương từ 
15/06/2008 đến 15/06/2013. Phương pháp: Hồi cứu và tiến cứu, theo dõi dọc. Kết quả: Tỷ lệ tái 
phát chung là 5,4%, cao nhất ở u vùng cùng cụt (14,8%) và u tế bào mầm hỗn hợp ác tính (20%). 
Tỷ lệ tử vong chung là 5,4%, cao nhất ở u trung thất (15,4%). OS 5 năm của tất cả BN là 88,9% và 
EFS là 83,8%. BN u sinh dục có OS, EFS cao hơn u ngoài vùng sinh dục (p<0,5). BN u cùng cụt và 
trung thất có OS và EFS thấp hơn u sinh dục và ngoài phúc mạc (p<0,05). BN u quái chưa trưởng 
thành, u túi noãn hoàng có OS và EFS cao nhất (lần lượt OS là 100% và 94%, EFS là 92,6% và 
83,6%). Kết luận: BN u tế bào mầm có tiên lượng tốt, đặc biệt là u vùng sinh dục.

Từ khóa: U tế bào mầm, kết quả điều trị, tái phát, tử vong, OS, EFS. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

U tế bào mầm là một bệnh lý hiếm gặp ở trẻ 
em, chiếm khoảng 3% ung thư ở trẻ em dưới 15 
tuổi. U tế bào mầm có kết quả điều trị tương đối 
tốt so với các ung thư khác ở trẻ em. Từ 1975 đến 
2002, tỷ lệ sống toàn bộ 5 năm của trẻ dưới 15 
tuổi bị u tế bào mầm vùng sinh dục tăng từ 89% 
lên 98% [5]. Các phác đồ điều trị đã hoàn thiện 
hơn, gồm hóa chất và phẫu thuật triệt để u. Trên 
thế giới đã có nhiều nghiên cứu về bệnh này. Tại 
Việt Nam, số BN nhiều hơn nhưng chưa có nhiều 
nghiên cứu về tỷ lệ tái phát, tử vong cũng như kết 
quả điều trị của u tế bào mầm. Vì vậy chúng tôi 
tiến hành đề tài này với mục tiêu: “Nghiên cứu kết 
quả điều trị u tế bào mầm ngoài sọ trẻ em”.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Thiết kế nghiên cứu: Hồi cứu và tiến cứu, 

theo dõi dọc.

2.2. Đối tượng nghiên cứu: 168 BN được chẩn 

đoán u tế bào mầm ngoài sọ, điều trị tại Khoa Ung 

bướu Bệnh viện Nhi Trung ương từ 15/06/2008 

đến 15/06/2013.

2.3. Xử lý số liệu: Bằng phần mềm SPSS 16.0

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1. Tỷ lệ tái phát của các bệnh nhân nghiên cứu

Bảng 1. Tỷ lệ tái phát theo vị trí khối u

Vị trí Số bệnh nhân tái phát Tỷ lệ tái phát (%)

Cơ quan sinh dục (n=94) 1 1,0

Buồng trứng (n=32) 0 0

Tinh hoàn (n=62) 1 1,6

Ngoài cơ quan sinh dục (n=74) 8 10,8

Trung thất (n=13) 1 7,7

Sau phúc mạc (n=14) 1 7,1

Cùng cụt (n=27) 4 14,8

Ổ bụng (n=13) 0 0

Hỗn hợp (n=3) 2 -

Cẳng chân (n=1) 0 -

Thành họng (n=3) 0 -

Tổng (n=168) 9 5,4

Ghi chú: Những khối u có số BN < 10 không tính tỷ lệ % tái phát (dấu “-”)
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Tỷ lệ tái phát toàn bộ là 5,4%, cao nhất ở vùng cùng cụt (14,8%).

Biểu đồ 1. Tỷ lệ tái phát theo mô bệnh học khối u

U tế bào mầm hỗn hợp có tỷ lệ tái phát cao nhất (20%).

3.2. Tỷ lệ tử vong của các bệnh nhân nghiên cứu

Bảng 2. Tỷ lệ tử vong theo vị trí khối u

Số bệnh nhân tử vong Tỷ lệ tử vong (%)

Cơ quan sinh dục (n=94) 3 3,2

Buồng trứng (n=32) 0 0

Tinh hoàn (n=62) 3 4,8

Ngoài cơ quan sinh dục (n=74) 6 6,8

Trung thất (n=13) 2 15,4

Sau phúc mạc (n=14) 0 0

Cùng cụt (n=27) 3 11,1

Ổ bụng (n=13) 0 0

Hỗn hợp (n=3) 1 -

Cẳng chân (n=1) 0 -

Thành họng (n=3) 0 -

Tổng (n=168) 9 5,4

Ghi chú: Những khối u có số BN < 10 không tính tỷ lệ % tái phát (dấu “-”)

Tỷ lệ tử vong toàn bộ là 5,4%. Cao nhất là u trung thất (15,5%), sau đó là u cùng cụt (11,1%). 

Bảng 3. Tỷ lệ tử vong theo mô bệnh học khối u

Nội dung Số bệnh nhân tử vong Tỷ lệ tử vong (%)

U quái trưởng thành (n=69) 2 2,9

U quái chưa trưởng thành (n=34) 0 0

U túi noãn hoàng (n=51) 3 5,9

U tế bào mầm hỗn hợp (n=10) 3 30

U mầm (n=2) không có BN tử vong. Trong 2 BN ung thư biểu mô bào thai có 1 BN tử vong. Tỷ lệ tử 

vong cao nhất là u tế bào mầm hỗn hợp (30%). 

3.3. Tỷ lệ OS và EFS theo vị trí khối u

Bảng 4. Tỷ lệ OS và EFS theo vị trí khối u

Nội dung OS EFS

Cơ quan sinh dục (n=94) 95,1 ± 3,0 93,6 ± 3,3

Ngoài cơ quan sinh dục (n=74) 77,5 ± 12,5 65,4 ± 15,2

Tổng (n=168) 88,9 ± 41,7 83,8 ± 5,2

U tế bào mầm hỗn hợp

Ung thư biểu mô bào thai

U túi noãn hoàng

U mầm

U quái chưa trưởng thành

U quái trưởng thành
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Các BN u vùng cẳng chân, thành họng, hỗn hợp n < 5 không đưa vào kết quả

Chú thích

--- Buồng trứng (n=32)

--- Tinh hoàn (n=62)

--- Trung thất (n=13)

--- Sau phúc mạc (n=14)

--- Cùng cụt (n-27)

--- Ổ bụng (n=13)

Biểu đồ 2. OS (5 năm) 

theo vị trí khối u

Biểu đồ 3. EFS (5 năm) 

theo vị trí khối u

OS và EFS (5 năm) của tất cả bệnh nhân là 88,9% và 83,8%.OS và EFS của u buồng trứng, tinh hoàn 

cao nhất, OS và EFS của u vùng trung thất, cùng cụt thấp hơn. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05).

3.4. Tỷ lệ OS và EFS theo mô bệnh học khối u

U mầm và ung thư biểu mô bào thai (số BN<5) không đưa vào kết quả.

Chú thích

---
U quái trưởng 

thành (n=69)

---
U quái chưa trưởng 

thành (n=34)

---
U túi noãn hoàng 

(n=51)

---
U tế bào mầm hỗn 

hợp (n=10)

Biểu đồ 4. OS 5 năm theo 

mô bệnh học

Biểu đồ 5. EFS 5 năm theo 

mô bệnh học

OS và EFS của u quái chưa trưởng thành cao nhất, tiếp đến là u túi noãn hoàng và u quái trưởng 

thành. U tế bào mầm hỗn hợp có OS và EFS thấp nhất. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05).

3.5. Tỷ lệ OS và EFS theo giai đoạn bệnh
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--- Giai đoạn 1 (n=81)

--- Giai đoạn 2 (n=64)

--- Giai đoạn 3 (n=13)

--- Giai đoạn 4 (n=6)

Biểu đồ 6. OS 5 năm theo 

giai đoạn bệnh

Biểu đồ 7. EFS 5 năm theo 

giai đoạn bệnh

U tế bào mầm giai đoạn 1, 3 có tỷ lệ OS và EFS 

5 năm cao trên 90%. Giai đoạn 2 có tỷ lệ OS và EFS 

tương ứng là 88%, 80,7%. Tỷ lệ OS, EFS của giai 

đoạn 4 rất thấp. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 

(p <0,05).

4. BÀN LUẬN

Nghiên cứu của chúng tôi về tỷ lệ tái phát 

chung, theo vị trí khối u, theo mô bệnh học tương 

tự với tác giả De Backer A. Theo tác giả này tỷ lệ tái 

phát chung là 6,7%.

Kết quả của chúng tôi phù hợp với nghiên 

cứu của 2 tác giả khác. Theo nghiên cứu của De 

Backer A, tỷ lệ tử vong là 8,3%, vị trí cùng cụt 

(8,6%), trung thất (28,6%), buồng trứng (3%) và 

tinh hoàn (1%). BN tử vong cao với u quái chưa 

trưởng thành (16,2%), u túi noãn hoàng (7,4%), 

u quái trưởng thành (4,3%) [2]. Theo Billmire D, u 

trung thất có tỷ lệ tử vong lên tới 27,8% [3]. 

Theo Smith MA, BN có u tế bào mầm vùng sinh 

dục có OS 5 năm là 98%, còn u ngoài vùng sinh 

dục là 83% [4]. Trong nghiên cứu của Lo Curto M, 

OS là 82,7% và EFS là 71,5% [5].Theo De Backer A, 

OS và EFS 10 năm là 91,4% và 88,3% [1]. Nghiên 

cứu của Quách Vĩnh Phúc trên 31 BN u tế bào mầm 

tinh hoàn, OS 6 năm là 85,2% và EFS là 85% [6]. 

Nghiên cứu của Yang C trên 137 BN u tế bào mầm 

buồng trứng, OS và EFS 5 năm là 93,4%, 98,3% 

[7]. BN u tế bào mầm trung thất trong nghiên cứu 

của Billmire D có OS, EFS 4 năm là 71%, 69% [8]. 

58 BN u tế bào mầm vùng cùng cụt trong nghiên 

cứu của Büyükpamukçu M có OS,  EFS là 50,9% 

và 43,8% [9]. Kết quả của chúng tôi tương tự với 

nghiên cứu của các tác giả trên.

Theo nghiên cứu của De Backer A,OS và 

EFS của u quái trưởng thành cao nhất (95,6% 

và 92,3%), tiếp theo là u tế bào mầm hỗn hợp 

(87,5%), u quái chưa trưởng thành (OS: 83,2%, 

EFS: 80,1%) và u túi noãn hoàng (OS: 91,7%, EFS: 

83,9%) thấp hơn [1]. Kết quả của chúng tôi có 

sự khác biệt với tác giả này. U hỗn hợp và u quái 

trưởng thành trong nghiên cứu của chúng tôi 

có tỷ lệ OS và EFS thấp hơn u quái chưa trưởng 

thành và u túi noãn hoàng, trong khi De Backer A 

chỉ ra kết quả ngược lại. Nguyên nhân có thể do 

tỷ lệ tử vong ở u quái chưa trưởng thành trong 

nghiên cứu của De Backer A cao hơn nhiều so với 

chúng tôi. 

Theo Lo Curto M, tỷ lệ OS của giai đoạn 1 và 2 là 

100%, giai đoạn 3 là 83,3% và giai đoạn 4 là 53,2% 

[5]. Kết quả của chúng tôi tương tự tác giả này.

5. KẾT LUẬN

U tế bào mầm có tiên lượng tốt. Tỷ lệ tái phát 

thấp (5,4%). Tỷ lệ tái phát cao nhất ở u vùng cùng 

cụt và u tế bào mầm hỗn hợp ác tính. Tỷ lệ tử 

vong thấp (5,4%). Tử vong cao hơn khi BN bị u 

trung thất, u cùng cụt và u tế bào mầm hỗn hợp 

ác tính. U quái trưởng thành, u quái chưa trưởng 

thành và u túi noãn hoàng có tỷ lệ tái phát và tử 

vong thấp hơn các loại u khác.

Tỷ lệ OS 5 năm là 88,9% và EFS là 83,8%. U 

vùng cơ quan sinh dục tiên lượng tốt hơn u ngoài 

vùng sinh dục. BN u quái chưa trưởng thành, u túi 

noãn hoàng có tỷ lệ OS và EFS cao nhất. U ở giai 

đoạn 1, 2, 3 có tỉ lệ OS và EFS cao (88% - 100%).
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ABSTRACT

TREATMENT OUTCOMO OF EXTRACRANIAL GERM CELL TUMORS IN CHILDREN

Background: Germ cell tumours are rare in children, have good prognosis. OS, EFS had increased 

and the recurrence, death had decreased by the advance of treatment. Aim: evaluate outcome of 

extracranial GCT in children. Subject: 168 children with extracranial GCT had been treated at NHP 

between June, 2008 and June, 2013. Method: A retrospective and prospective, follow up. Results: 

recurrence rate was 5.4%, highest with sacrococcygeal and mixed malignant GCT (20%). Mortality 

was 5.4%, highest with mediastinal tumor (15.4%). Overall survival (OS) for the whole patient group 

was 88.9% and event-free survival (EFS) was 83.8% at 5 years. Patients with gonadal GCT had OS 

and EFS higher than those with extragonadal (p<0.5). Patients with sacrococcygeal and mediastinal 

tumours had OS and EFS lower than those with gonadal and retroperitoneal GCT (p<0.05). Patients 

with immature teratoma and yolk sac tumour (OS:, EFS:) had the highest OS and EFS (OS:100%, 94% 

and EFS:92.6%, 83.6%). Conclusion: The prognosis of GCT is quite good, especially with gonadal GCT.


