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Ung thư tiền liệt tuyến (UT TLT) là loại ung thư đứng thứ

2 ở nam giới, và đứng thứ 5 trong các nguyên nhân gây

tử vong do Ung thư trên thế giới: 1094916 ca mới mắc

và 307481 ca tử vong trong năm 2012.

Ferlay J et al. GLOBOCAN 2012

Điều trị UT TLT là một tổng thể liệu pháp đa mô thức đòi

hỏi bác sĩ đa khoa, chuyên khoa, nhà giải phẫu bệnh,

phẫu thuật viên, nhà xạ trị ung thư, bác sĩ nội khoa ung

thư và bệnh nhân cùng hợp tác.



http://globocan.iarc.fr/Pages/burden_sel.aspx

0

40

80

100

120

Bắc Mỹ Châu Âu Châu Mỹ Latinh-

Ca-ri-bê

Chu Phi Châu Á

Tỷ lệ hiện mắc

Tỷ lệ tử vong

Mặc dù tỷ lệ K tuyến tiền liệt tại Châu Á được xem là thấp nhất  trên 

thế giới, nhưng K tuyến tiền liệt vẫn là một trong những ung thư 

hàng đầu trên nam giới tại Châu Á1

260336

152403

400364

59493

25296

196190

2645134112
51313

92328

42802

3930

82676

15841

324726

199516

455732

73743

31252

256313

3479343840

67522

104282

51866

5092

106601

20082

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000

Bắc Mỹ Châu Mỹ La tinh-
Caribe

Châu Âu Châu Phi AUS/NZ Châu Á ĐNA

Mắc mới 2012 Tử vong 2012 Mắc mới 2020 Tử vong 2020

Tổng quan về K tuyến tiền liệt tại Châu Á



Tỷ lệ hiện mắc và tỷ lệ tử vong của K tuyến tiền liệt tại Đông

Nam Á trong năm 2012 và dự báo 20201
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Số ca mắc mới và tử vong của K tuyến tiền liệt tại Việt Nam trong 

năm 2012 giá trị dự đoán năm 2015-20201

Tổng quan về K tuyến tiền liệt tại Việt nam
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Tần suất KTTL dựa trên tử thiết



Các phương pháp chẩn đoán KTTL

 Xét nghiệm miễn dịch

 Siêu âm

 Phim Xq thường

 CT

Multiparametric MRI

 Xạ hình xương

 PET/CT

 Sinh thiết



Dấu ấn sinh học trong điều trị



Gleason score( ISUP 2014)

 Nhóm 1: GS<=6

 Nhóm 2: GS=3+4

 Nhóm 3: GS=4+3

 Nhóm 5: GS= 8

 Nhóm 6: GS =9 hay 10

Mới: nhóm thứ 3



Các yếu tố cần tham khảo ngoài GS

 Bên và vị trí u

 Thể tích khối u: số mẫu dương

 Xâm nhập thần kinh

 Xâm nhập ra ngoài

 Loại tế bào



Sinh thiết sau các tác nhân điều trị

 Xạ trị: Khó đọc

Còn tế bào ung thư sau 3 tháng không xem là thất 

bại, có trường hợp đến 30 tháng

 Nội tiết: đánh giá thấp hơn

 5ari: Tỉ lệ GS cao tăng, GS thấp giảm



Sau xạ trị

 Thời gian tái phát sinh học càng ngắn thì tử suất 

cao(1)

 PSA DT càng ngắn thì tỉ lệ di căn xa càng nhiều

1.Buyyounouski MK, Pickles T, Kestin LL, Allison R, Williams SG 

SO

J Clin Oncol. 2012;30(15):1857

2. Kinetics of serum prostate-specific antigen after external beam radiation for clinically localized prostate cancer.

AU

Zagars GK, Pollack A 

SO

Radiother Oncol. 1997;44(3):21

J Clin Oncol. 2012;30(15):1857



Tiêu chí quyết định điều trị cụ thể

 Sinh học khối u ( giai đoạn, độ biệt hóa)

 Tuổi, bệnh kết hợp

 Triệu chứng

 Nguy cơ đối với cá nhân cụ thể trong từng mô 

thức điều trị

 Ý thích của bệnh nhân



So sánh kết quả của theo dõi và cắt tuyến tiền liệt tận gốc





K TTL với nguy cơ di căn có thể gây tử vong



NC Stampede: KTTL giai đoạn khư trú nguy cơ cao có thể 
gây tử vong



Định nghĩa nguy cơ cao



Cắt TTL  ở bn có nguy cơ cao nên phối hợp điều trị nội tiết 
sớm



Nạo hạch rộng cho kết quả tốt hơn trong di căn hạch



Xạ trị sau mổ khi N1 cho kết quả tốt hơn



Xạ trị hỗ trợ sau mổ tốt hơn phẫu thuật cắt TTL tận gốc 
ở giai đoạn T3



Xa trị hỗ trợ tốt hơn phẫu thuật đơn thuần



Điều trị cứu vớt

 HIFU là phương pháp có nhiều hứa hẹn khi tái 

phát sinh học sau xạ

High-intensity focused ultrasound as salvage therapy for patients 

with recurrent prostate cancer after external beam radiation, 

brachytherapy or proton therapy.

Uchida T, Shoji S, Nakano M, Hongo S, Nitta M, Usui Y, Nagata Y 

BJU Int. 2011 Feb;107(3):378-82. Epub 2010 Sep 7. 



 Cắt tinh hoàn phẫu thuật

 Cắt tinh hoàn nội tiết

 Điều trị chuẩn cho KTTL giai đoạn tiến xa

 Điều trị trong cả giai đoạn “kháng cắt tinh hoàn” 

Liệu pháp nội tiết triệt tiêu androgen



Liệu pháp nội tiết triệt tiêu androgen với LHRH

 Điều trị chuẩn cho KTTL giai đoạn tiến xa

 Kích thích thụ thể LHRH tại tuyến yên gây tăng thoáng qua LH
dẫn đến cơn bùng phát testosterone sau 2-3 ngày và kéo dài
khoảng 1 tuần.

 Hiệu quả không khác biệt đáng kể giữa các nhóm thuốc.

 Khác biệt trên thực tiễn lâm sàng: điều kiện bảo quản, dạng
liều nạp sẵn hay cần pha chế, tiêm dưới da hay tiêm tĩnh mạch
….

 Đồng vận LHRH được sử dụng ở dạng tiêm mỗi 1 -3 -6 tháng



Liệu pháp nội tiết triệt tiêu androgen với LHRH
 Điều trị lâu dài với LHRHa dẫn đến điều hòa giảm thụ thể LHRH,

ức chế sản xuất LH và testosterone đến mức cắt tinh hoàn trong
vòng 2 – 4 tuần

 15% bệnh nhân không đạt được mức cắt tinh hoàn 20 ng/dL.

 Phân tích tổng hợp gần đây cho thấy đồng vận LHRH đem lại
hiệu quả tương đương phẫu thuật cắt tinh hoàn hay DES

 Có khả năng gây tác dụng bất lợi liên quan đến cơn bùng phát
khối u trên bệnh nhân tiến triển: tăng kích thước khối u, triệu
chứng và đau xương (4-10% trên bệnh nhân M1)

 Nên điều trị phối hợp chất kháng androgen cùng lúc với khi bắt
đầu điều trị LHRHa và kéo dài trong vòng 2 tuần



Điều trị nội tiết KTTL di căn

 Điều trị sớm tăng khả năng sống còn không tiến 

triển bệnh nhưng không tăng sống còn toàn bộ

Initial hormonal management of androgen-sensitive metastatic, recurrent, or 

progressive prostate cancer: 2006 update of an American Society of Clinical Oncology 

practice guideline.

Loblaw DA, Virgo KS, Nam R, Somerfield MR, Ben-Josef E, Mendelson DS, Middleton 

R, Sharp SA, Smith TJ, Talcott J, Taplin M, Vogelzang NJ, Wade JL 3rd, Bennett CL, 

Scher HI, American Society of Clinical Oncology 

J Clin Oncol. 2007;25(12):1596. 



Các vấn đề liên quan đến nội tiết

 CAB hay cắt tinh hoàn đơn thuần

 Ngắt quãng hay liên tục
Có lẽ nên cá thể hóa cho từng trường hợp



So sánh cắt tinh hoàn bằng LHRH với pp cắt 
tinh hoàn bằng phẫu thuật

• Hiệu quả tương đương nhau trên kiểm soát các triệu chứng

của K tuyến tiền liệt. 

• Giúp linh động điều chỉnh chế độ điều trị cho phù hợp với

từng bệnh nhân

• Tôn trọng chất lượng cuộc sống của BN



So sánh cắt tinh hoàn với LHRH agonist

 Sun, Maxine, Jama oncology (2015)



So sánh cắt tinh hoàn với LHRH agonist: suy xét lại

 Chất lượng cuộc sống của cắt tinh hoàn tốt hơn ( 6.6 /7.8 
với P=0.02) (1)

 LHRHa làm bn lắng về ung thư hơn ( 67/51 với P=0.004) 
(2)

 Khám nhiều lần gợi nhớ ung thư

1. Herr HW, et al. J Urol 2000;163:1743-1746.

2. Potosky AL, et al. J Clin Oncol 2001;19:3750-3757



Tác động  của các phương pháp điều trị nội tiết



 Mất ham muốn tình dục
 Rối loạn chức năng cương
 Cơn nóng bừng

 Trầm cảm 
 Cảm xúc không ổn định 
 Chức năng nhận thức
Mệt mỏi 
 Thiếu sinh lực
 Thiếu sáng kiến

 Tăng cân 
 Chứng to vú đàn ông 
 Mất khối lượng cơ, lực cơ
Giảm kích thước dương vật 
và tinh hoàn

 Thay đổi về lông

 Mất mật độ xương
Thiếu máu
Hội chứng chuyển hóa:
lipid, tăng huyết áp (HTN), 
đái tháo đường

Tác dụng phụ của liệu pháp ức chế androgen (ADT)





CAB cho tỉ lệ sống còn cao hơn ức chế androgen đơn thuần



Bùng phát Testosterone cho biết nguy cơ tiến triển bệnh



Testosterone huyết thanh giảm sẽ làm chậm diễn tiến 
đến giai đoạn kháng cắt tinh hoàn



Dự đoán thời gian dẫn đến kháng cắt tinh hoàn





Phối hợp nội tiết và hóa trị trong giai đoạn di 
căn và nhạy nội tiết



Thời gian tiến đến giai đoạn kháng cắt tinh hoàn lâu hơn

Study CHAARTED

De novo M1 73%

Time to CRPC 20.2m vs 11.7m
HR= 0.61 (0.51-0.72)





NCCN 2015: chưa có phối hợp nội tiết-hóa trị



2016: phối hợp đa mô thức ở nhóm nguy cơ cao



EAU 2014- Định nghĩa ung thư TTL kháng cắt tinh hoàn 
(CRPC) 



Chiến lược điều trị KTTL kháng cắt tinh hoàn
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