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PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ 

BỆNH LYMPHOMA (UNG THƯ HẠCH BẠCH HUYẾT) 

                LOẠI KHÔNG HODGKIN Ở TRẺ EM 

I.  Lymphoma không Hodgkin là gì? 

Lymphoma không Hodgkin ở trẻ em là một loại ung thư hình thành trong hệ bạch huyết. Hệ bạch huyết 

được xem như hệ thống miễn dịch bảo vệ cơ thể 

Hệ thống miễn dịch bảo vệ cơ thể khỏi các chất lạ, nhiễm trùng và bệnh tật từ bên ngoài. Hệ thống 

bạch huyết được tạo thành từ : 

• Bạch huyết: Chất dịch không màu, chở các tế bào lympho (lymphocyte) đi khắp cơ thể. Các tế 

bào lympho, bao gồm lympho B, lympho T và tế bào NK, có tác dụng bảo vệ cơ thể chống lại 

nhiễm trùng và bệnh ung thư. 

• Các mạch bạch huyết: các “ống dẫn” đưa bạch huyết đi khắp cơ thể 

• Hạch bạch huyết: Những cấu trúc nhỏ, hình như hạt đậu, lọc bạch huyết và lưu trữ lympho giúp 

chống lại nhiễm trùng và bệnh tật.  

• Lá lách: Một cơ quan tạo ra tế bào lympho, lọc bạch huyết, dự trữ bạch cầu và tiêu hủy các tế 

bào máu cũ. Lách nằm bên trái bụng gần dạ dày. 

• Tuyến ức: Một cơ quan trong đó tế bào lympho phát triển và nhân lên. Tuyến ức ở ngực sau 

xương ức. 

• Amiđan: Hai mô nhỏ của mô bạch huyết ở phía sau cổ họng, chứa tế bào lympho 

• Tủy xương: Mô mềm, xốp ở giữa xương lớn. Tủy xương tạo ra các tế bào bạch cầu, hồng cầu, 

và tiểu cầu. 

Cấu trúc hệ bạch huyết 

Lymphoma không Hodgkin có thể bắt nguồn từ tế bào lympho B, lympho T hay tế bào NK, và thấy ở 

bất kì vị trí nào của hệ bạch huyết trên khắp cơ thể.  

Tên gọi Lymphoma không Hodgkin là để phân biệt với Lymphoma Hodgkin, một nhóm bệnh ung thư 

có cách điều trị khác hẳn. 
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II. Tại sao lại mắc bệnh? Các yếu tố nguy cơ của lymphoma không Hodgkin 

Tất cả những yếu tố làm tăng khả năng mắc bệnh được gọi là yếu tố nguy cơ. Có yếu tố nguy cơ 

không phải chắc chắn mắc bệnh, nhưng khả năng bị bệnh sẽ cao hơn người không có. Các yếu tố 

nguy cơ của bệnh lymphoma không Hodgkin bao gồm: 

• Từng điều trị ung thư 

• Nhiễm virus Epstein-Barr (EBV) hay virus HIV 

• Suy giảm miễn dịch do thuốc, bệnh lý bẩm sinh hay ghép tế bào gốc trước đó 

III. Triệu chứng thường gặp: 

• Khó thở, khò khè, thở rít, ho… 

• Có khối u ở đầu, cổ, phần trên cơ thể, hoặc cánh tay, tinh hoàn… 

• Khó nuốt. 

• Hạch bạch huyết ở cổ, nách, dạ dày, hoặc bẹn sưng to nhưng không đau 

• Sốt không rõ nguyên nhân 

• Sụt cân 

• Đổ mồ hôi đêm. 

IV. Xét nghiệm trước điều trị 

⃞ Xét nghiệm chức năng gan, thận, 

công thức máu 

⃞ Tủy đồ và Sinh thiết tủy xương 

⃞ Sinh thiết hạch, mô khối u làm xét 

nghiệm giải phẫu bệnh để chẩn đoán 

⃞ Các xét nghiệm hình ảnh để đánh giá 

giai đoạn bệnh: CT Scan, PET Scan, 

MRI… 

⃞ Các xét nghiệm chuyên sâu để chẩn 

đoán và đánh giá nguy cơ: Dấu ấn miễn dịch, FISH, Nhiễm sắc thể đồ, PCR... 

V. Khả năng điều trị thành công? Các yếu tố ảnh hưởng đết kết quả điều trị 

• Loại lymphoma. 

• Vị trí khởi phát hoặc vị trí phát hiện ung thư 

• Giai đoạn bệnh 

• Có bất thường chất liệu di truyền (nhiễm sắc thể ) không 

• Thuốc điều trị ban đầu 

• Đáp ứng với điều trị ban đầu 

• Độ tuổi và sức khoẻ chung của bệnh nhân 

VI. Phương pháp điều trị 

Có nhiều phương pháp điều trị cho bệnh Lymphoma không Hodgkin ở trẻ em. Những phương 

pháp điều trị chính trong lymphoma không Hodgkin: 

• Hóa trị: dùng thuốc để tiêu diệt hoặc ngăn tế bào ung thư phát triển. Nếu thuốc được đưa 

vào cơ thể qua đường uống hay tĩnh mạch, nó sẽ đi theo tuần hoàn đến khắp nơi. Nếu thuốc 
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được đưa trực tiếp vào mô, chẳng hạn qua tiêm vào kênh tủy, thuốc sẽ tập trung ở vị trí cụ 

thể. Tùy vào loại tổn thương, nhóm bệnh, giai đoạn mà bác sĩ quyết định cách dùng thuốc. 

 
• Xạ trị: dùng tia xạ để tiêu diệt tế bào ung thư. Có thể tia xạ từ ngoài cơ thể bằng máy chiếu 

xạ hoặc tia xạ từ bên trong bằng các hạt chứa chất phóng xạ. 

• Hóa trị liều cao và ghép tế bào gốc: dùng các thuốc có khả năng tiêu diệt tế bào mạnh, liều 

cao để tiêu diệt toàn bộ các tế bào tạo máu, bao gồm cả tế bào bình thường và tế bào ung thư, 

sau đó truyền tế bào gốc (lấy từ chính bệnh nhân hay một người cho khác) lại cho bệnh nhân  

• Liệu pháp nhắm trúng đích: Dùng các thuốc đặc biệt để tấn công chính xác vào tế bào ung 

thư mà không làm hại tế bào bình thường. Các tế bào ung thư thường mang các phân tử lạ, 

và các phân tử này là đích ngắm của các thuốc nhắm trúng đích.  

• Các phương pháp khác: dùng hormone, liệu pháp miễn dịch…  

Sau điều trị, bệnh nhân cần được theo dõi thời gian dài để đánh giá biến chứng của điều trị, và 

xem bệnh có tái phát không. 


