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TÓM TẮT  

Mục tiêu: Trong số các u thận ở trẻ em thì u nguyên bào thận 

(UNGT) là u ác đường niệu dục thường gặp nhất, chẩn đoán phân biệt với 

nhiều u thận khác ở trẻ em đặc biệt khó khăn khi chỉ có một thành phần 

trung mô.Vì vậy, chúng tôi muốn tìm hiểu để chẩn đoán chính xác các loại u 

thận ở trẻ em, xác định tỉ lệ tuổi, giới, đặc điểm mô học, các chẩn đoán phân 

biệt có thể có khi gặp u thận có 1 thành phần tế bào và so sánh với các tài 

liệu trong y văn  

 Phương Pháp: Mô tả hồi cứu 57 ca u thận được phẫu thuật từ 

01/01/2005 đến 31/03/2007 tại BV. Nhi Đồng 1 – TP. HCM 

Kết quả: Có 57 ca u thận được đọc lại tiêu bản tứ 01/01/2005 đến 

31/03/2007. Tuổi chiếm tỉ lệ cao nhất là 1-2 tuổi (33.33%), tuổi nhỏ nhất 15 

ngày tuổi, tuổi lớn nhất 9 tuổi. Dưới 5 tuổi chiếm 94,75% tổng số ca. Tỉ lệ 

nam: nữ là 1,1:1. Không có sự khác biệt về vị trí phải trái của u thận. Về loại 

mô học của u thì UNBT chiếm 66,7%, kế đến là các u dạng cơ vân, sarcôm 



tế bào sáng đồng chiếm 8,77% cùng một số u hiếm khác (u nguyên bào thần 

kinh 3,5%; các u vỏ bao TK ác, u nguyên bào sợi cơ viêm, u quái không 

trưởng thành đồng chiếm 1,75%). Tương quan giữa tuổi và loại mô học thì 

đa số các u đều tập trung <5t, trừ u ác vỏ bao TK ở 9t. Đối với UNBT: tất cả 

38 ca UNBT đều có dạng mô học thuận lợi, 37 ca hiện diện 3 thành phần tế 

bào, 1 ca có 1 thành phần biểu mô. 71,08% UNBT không có thành phần dị 

sinh, thành phần dị sinh khác ngoài cơ vân gồm có: chất dạng xương, sụn, cơ 

trơn. 1 ca UNBT 2 bên có hình ảnh tồn tại mô sinh thận (nephrogenic rest) 

trên vi thể. Trong 17 ca u thận có 1 thành phần tế bào: 16 có 1 thành phần 

trung mô trong đó có 7 ca có chẩn đoán phân biệt với các u khác bằng 

HMMD. Tuy nhiên vẫn có 1 ca chưa phân biệt được UNBT hay u ác vỏ bao 

TK bằng HMMD. 

Kết luận: Nghiên cứu phù hợp với y văn và NC trong nước, tuy nhiên 

có vài điểm khác biệt như không có carcinôm tế bào thận và UNBT không 

thuận lợi trong lô NC, tỉ lệ u dạng cơ vân và sarcôm tế bào sáng khá cao.  

ABSTRACT 

PATHOLOGICAL FEATURES OF RENAL TUMORS IN 

CHILDREN 



Bui Thi Hong Khang, Tran Thanh Tung, Trinh Dinh The Nguyen  

* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 11 – Supplement of No 3 - 2007: 

135–141 

Objective: Of renal tumors in children, nephroblastoma is the most 

common malignant urogenital tumor whose the differential diagnosis with 

the other renal tumors is very difficult when it has only a mesenchymal 

component. So we wanted to know how to diagnose renal tumors accurately, 

define rate of age and sex, histopathological features, differential diagnoses 

that we can meet with one-component renal tumors, and compare with 

medical literature. 

Method: Descriptive and retroprospective study on 57 renal tumors, 

that were operated in Children ‘s Hospital No. 1 in HCMC from 01/01/2005 

to 31/03/2007. 
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Results: There were 57 renal tumors reviewed from the slides. The 

most common age was 1-2 (33.33%); The youngest patients was 15 days; 

the oldest was 9. Under the age of 5 was 94.75%, the male / female ratio was 

1.1:1. The right and left locations of renal tumors were no difference. 

Histopathology, nephroblastoma was 66.7%, each rhabdoid tumor and clear 

cell sarcoma was 8.77%, the other rare tumors such as neuroblastoma 

(3.5%), each malignant nerve sheath tumor, inflammatory myofibroblast 

tumor, immature teratoma was 1.75%. The correlation between age and 

histological patterns was almost under the age of 5 except malignant nerve 

sheath tumor under 9. All 38 nephroblastomas were favorable, 37 cases 

presented three cell components, 1 case with only an epithelial component. 

Nephroblastoma without heterogenesis was 71.08%. The other heterogenesis 

components excluding skeleton muscle included osteoid, cartilage, and 

smooth muscle. There was a bilateral nephroblastoma with nephrogenic rest. 

Of 17 renal tumors with a component, 16 cases with mesenchymal 

component whose 7 cases needed differentiating from other tumors by 

immunohistochemistry. However there was still a case that we couldn’t 

differentiate nephroblastoma from malignant nerve sheath tumor. 



Conclusion: This study has accorded with medical literature and the 

internal same researchs. However there were some differences: renal cell 

carcinoma and unfavorable nephroblastoma were absent; the rate of 

rhabdoid tumor and clear cell carcinoma were high in this study.  

ĐẶT VẤN ĐỀ:  

Các loại u thận ở trẻ em khác với các loại u thận ở người lớn. Sự khác 

biệt này thấy rõ ở đặc điểm mô học, cách điều trị cũng như kết quả lâm sàng. 

Đa số các u này có đặc điểm sinh học phân tử đặc trưng và khác nhau, một 

số trở thành yếu tố chẩn đoán quan trọng. Trong số các u thận ở trẻ em thì u 

Wilms là u ác đường niệu dục thường gặp nhất, với tần suất 1/8000 trẻ sinh 

ra và chiếm 400 ca mới hàng năm ở Mỹ(5). Chẩn đoán u Wilms nếu có đủ 3 

thành phần tế bào thì không khó nhưng nếu chỉ có hai thành phần hoặc đặc 

biệt là một thành phần thì đặt ra vấn đề chẩn đoán phân biệt với nhiều u thận 

khác ở trẻ em. Đề tài về phân loại u thận ở trẻ em hiện tại chưa được nghiên 

cứu nhiều, chúng tôi muốn tìm hiểu để chẩn đoán chính xác các loại u thận ở 

trẻ em, đặc biệt trong trường hợp u thận chỉ có 1 thành phần tế bào. Và đây 

là lý do đã thôi thúc chúng tôi thực hiện đề tài này. 

Mục tiêu nghiên cứu 



- Xác định tỉ lệ tuổi, giới trong các loại u thận ở trẻ em. 

- Phân loại mô học của từng loại u thận 

- Xác định các chẩn đoán phân biệt có thể có khi gặp u thận có 1 

thành phần tế bào  

- So sánh với các tài liệu trong y văn.  

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Thiết kế nghiên cứu 

Mô tả hồi cứu 

Cỡ mẫu và Phương pháp chọn mẫu 

Vì u có tần suất không cao nên chọn tất cả các u thận được phẫu thuật 

từ 01/01/2005 đến 31/03/2007 tại BV. Nhi Đồng 1 – TP. HCM. 

Phân loại u thận ở trẻ em và đặc điểm mô học của từng loại u 

thận: 

Bảng 1: Phân loại u thận ở trẻ em (AFIP) (5) 



U SINH THẬN (Nephroblastic 

tumors) 

U nguyên bào thận (UNBT) 

Thuận lợi 

Không thuận lợi (khu trú hay lan 

tỏa) 

Tồn tại mô sinh thận 

(Nephrogenic rest) và 

Nephroblastomatosis 

U lành thận dạng bọc và u 

nguyên bào thận bọc biệt hóa một 

phần  

(Cystic nephroma and cystic, 

partiallydiffentiated nephroblastoma 

U hậu thận (Metanephric 

tumor) 



U hậu thận dạng tuyến 

(Metanephric adenoma) 

U hậu thận sợi tuyến 

(Metanephric adenofibroma) 

U hậu thận mô đệm (Metanephric 

stromal tumor) 

U NGUYÊN TRUNG BÌ 

THẬN (Mesoblastic Nephroma) 

(UNTBT) 

Đa bào (Cellular) 

Cổ điển (Classic) 

Hỗn hợp (Mixed) 

SARCÔM TẾ BÀO SÁNG 

(Clear cell sarcoma) 

U DẠNG CƠ VÂN (Rhabdoid 



tumor) 

U THẦN KINH BIỂU MÔ 

(Neuroepithelial tumor) (UTKBM) 

U BIỂU MÔ THÂN Ở TRẺ EM 

(Renal epithelial tumor) 

U HIẾM KHÁC 

U thận sinh xương ở trẻ em  

(Ossifying renal tumor of 

infancy) 

U mỡ cơ mạch máu 

(Angiomyolipoma) 

……. 

 



* Đặc điểm u thận có 1 thành phần tế bào không phải biểu mô(5): 

Bảng 2: Đặc điểm GPB các u thận có 1 thành phần trung mô ở trẻ em 

Loại u Tuổi Đại 

thể 

Vi thể HMMD 

1 U nguyên trung 

bì thận bẩm sinh 

(.CongenitalMesoblastic 

nephroma CMN) 

(Leiomyomatous 

hamartoma:tái phát & di 

căn 5-10%) 

< 2t 

90% 

1t 

0.8-

14cm, u 

đặc có 

nang, xuất 

huyết hoại 

tử,ghạn 0 rõ 

-CMN cổ 

điển:giống bệnh sợi 

trẻ em (infantile 

fibromatosis) 

- CMN đa 

bào: giống sarcôm 

sợi trẻ em (infantile 

fibrosarcoma), phân 

bào nhiều 

(+) với 

Desmin và/hoặc 

Actin 

2. U hậu thận 

thành phần mô đệm (u 

5-

83t 

3-

10cm, ghạn 

Tb hình thoi 

bao quanh ống 

thận/mạch 

Desmin 

(-) 



lành) TB 

2t 

rõ máu+nghịch sản 

mạch+dị sinh (sụn, 

mỡ, tkinh đệm, 0 có 

cơ vân), 0 vỏ bao 

3. Sarcôm tế bào 

sáng 

2th-

54t 

TB 

2t 

43-

3000g, 

ghạn rõ, + 

nang 

Nhân rỗng 

sáng + mạch máu 

phân nhánh 

(chicken wire) + 

xâm lấn mô thận (0 

vỏ bao) 

(-) với 

các marker 

khác với 

Vimentin 

4. U dạng cơ vân 

(Rhabdoid tumor) 

< 3t 

TB 

11th 

Ghạn 

0 rõ, nhiều 

nốt vệ tinh 

Tb rời lớn, 

bào tương ái toan, 

nhân lớn hạt nhân rõ 

+ xâm lấn mô thận 

CK(+), 

EMA(+) 

5. U nguyên bào 

thận 

2-5t Khối 

cầu,vỏ bao 

rõ, xuất 

Tb hình 

thoi/tròn + cơ vân 

(+) 

vớiWT1, CD 

56, marker biệt 



huyết hoại 

tử 

hóa cơ và thần 

kinh 

6. U nguyên bào 

sợi cơ viêm (u giáp biên 

ác) 

< 

14t 

Giới 

hạn rõ 

Tăng sinh 

nguyên bào sợi cơ 

+tb viêm: 3thể: 

dạng viêm hạt, đặc, 

hyalin hóa. 

Actin (+), 

Desmin (+), 

CK(+), ALK(+) 

7. Sarcôm cơ vân    Ghạn 

0 rõ 

  Desmin 

(+) 

8. Sarcôm cơ trơn   Ghạn 

0 rõ 

  Actin (+) 

9. U thần kinh 

biểu mô 

<5t     (+) với 

NSE, S100, 

synapthophysin, 

chromogranin 



 

Phương pháp tiến hành và thu thập số liệu 

Lục các ám số GPB của các trường hợp được phẫu thuật cắt bỏ u thận 

Lục lại tiêu bản và hồ sơ bệnh án của các trường hợp này. Đọc lại tiêu 

bản GPB theo chuẩn định sẵn, nhuộm HMMD để chẩn đoán phân biệt trong 

trường hợp u có 1 thành phần hay có nhiều chẩn đoán phân biệt. 

Gửi một số ca khó chẩn đoán phân biệt cho Khoa GPB trường Đại học 

Quốc gia Cheng Kung, Đài Nam, Đài Loan kiểm chứng hoặc làm thêm các 

marker chẩn đoán phân biệt không sẵn có tại khoa. 

Thu thập số liệu, thống kê theo phần mềm SPSS 

So sánh với các nghiên cứu khác  

KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 

Có 57 ca u thận được phẫu thuật cắt trọn u thực hiện từ 01/01/2005 

đến 31/03/2007: 

Phân bố tuổi và loại u 

Bảng 3: Tỉ lệ % tuổi và loại mô học được chẩn đoán của u thận 



Loại u <1 1-2t 2-3t 3-4t 4-5t 5-6t 

1.UNBT  2 11 9 7 7 1 

2.U lành 

thận dạng bọc 

  1         

3.UNTBT  1 2         

4.Sarcôm tế 

bào sáng 

  3 1 1     

5.U dạng 

cơ vân 

3 1 1       

6.UNBTK        1 1   

7.UNBSCV     1       



Loại u <1 1-2t 2-3t 3-4t 4-5t 5-6t 

8.U vỏ bao 

TK ác 

            

9.U quái 

không trưởng 

thành 

  1         

Số ca 06 19 12 09 08 01 

Tỉ lệ % 10,52 33.33 21,05 15,78 14.07 1,75

 

Tuổi chiếm tỉ lệ cao nhất là 1-2 tuổi (33.33%), tuổi nhỏ nhất 15 ngày 

tuổi, tuổi lớn nhất 9 tuổi. Dưới 5 tuổi chiếm 94,75% tổng số ca. 

Về loại mô học của u thì UNBT chiếm 66,7% (trong đó có 2 ca 

UNBT tái phát sau 1 năm và 3 năm sau phẫu và hóa trị), kế đến là các u 



dạng cơ vân, sarcôm tế bào sáng đồng chiếm 8,77% cùng một số u hiếm 

khác (UNBTK 3,5%; các u vỏ bao TK ác, UNBSCV,u quái không trưởng 

thành đồng chiếm 1,75%) 

Về tương quan giữa tuổi và loại mô học thì đa số các u đều tập trung 

<5t, trừ u ác vỏ bao TK ở 9t và 3 UNBT có tuổi >5. 

So sánh với nghiên cứu 49 ca u phôi thận tại Viện bảo vệ sức khỏe trẻ 

em từ 1989 đến 1994 của tác giả Bùi Mạnh Tuấn(2)(bảng 4) cũng có kết quả 

tương tự: tuổi thường gặp nhất 1-2t: 24,69%; < 5t: 81,81%. 

Bảng 4: Tỉ lệ % tuổi và loại mô học được chẩn đoán u thận của 

VBVSKTE 

Tuổi 

Loại u 

<1t 1-2t 2-3t 3-4t 4-5t 5-6t 8-

UNBTK 6 11 10 2 2 1 1 

UNBT 

kém BH 
    1 1       



Sarcôm 

tế bào sáng 
2 4           

U dạng 

cơ vân 
1             

U thận 

trung bì bẩm 

sinh  

3 2           

Tổng 

cộng  
12 17 11 3 2 1 1 

(%) 24,48 24,69 22,44 6,12 4,08 2,04 2,04

 

So sánh về loại u thận với VBVSKTE và một nghiên cứu 23 năm kinh 

nghiệm chẩn đoán u ác thận trẻ em ở Đức của tác giả R.B. Trưbs(3) gồm 67 

ca được trình bày ở bảng 5: 



Bảng 5: So sánh tỉ lệ % loại u được chẩn đoán  

Loại u NC này 

(Số ca, 

%) 

VBVSKTE 

(Số ca,%) 

Trưbs 

(Số ca, 

%) 

1.UNBT  

    UNBT thuận lợi 

    UNBT nang 

    UNBT không thuận 

lợi 

38 

(66,67%) 

 37 

(64,91%) 

 01 

(1,75%) 

 0 

36 (73,46%) 

 34 (69,38%) 

 0 

 2 (4,08%) 

58 

(92,06%) 

 46 

(73,01%) 

 02 

(3,17%) 

 10 

(15,87%) 

2.U lành thận dạng bọc 1 

(1,75%) 

0 0 



3.UNTBT  3 

(5,25%) 

5 (10,2%) 3 

(4,76%) 

4.Sarcôm tế bào sáng 5 

(8,77%) 

7 (17,28%) 1 

(1,58%) 

5.U dạng cơ vân 5 

(8,77%) 

1 (2%) 1 

(1,58%) 

6. Carcinôm tế bào 

thận 

0 0 3 

(4,76%) 

6.UNBTK  2 (3,5%) 0 1 

(1,58%) 

7.UNBSCV  1 

(1,75%) 

0 0 

8.U vỏ bao TK ác 1 0 0 



(1,75%) 

9.U quái không trưởng 

thành 

1 

(1,75%) 

0 0 

Số ca 57 49 63 

 

Điểm tương hợp với các tác giả trong và ngoài nước là UNBT chiếm 

đa số, phù hợp với y văn với tuổi trung bình được chẩn đoán là 36-42 

tháng(5); tương hợp với VBVSKTE(2) ở 2 điểm: cũng có sarcôm tế bào sáng 

khá cao (17%), so với y văn sarcôm tế bào sáng chỉ có 5%(5) và cùng không 

có carcinôm tế bào thận (theo bảng 1 thuộc nhóm u biểu mô thận). Riêng u 

dạng cơ vân NC này cũng có tỉ lệ khá cao 8,77% so với y văn (AFIP)(5) chỉ 

có 2,5%. UNTBT (mesoblastic nephroma) có 1 ca dạng đa bào, được xem là 

u tiềm năng ác có khả năng tái phát và di căn 5-10% (AFIP), so với NC của 

Snyder HM trong 50 năm chỉ có 2 ca UNTBT dạng đa bào(4) 

Điểm khác biệt với NC Trưbs(3) và nhiều nghiên cứu khác(1,5) là không có 

UNBT không thuận lợi cũng như không có carcinôm tế bào thận. 



Phân bố giới tính các u thận 

Bảng 6: Tỉ lệ % về giới của u thận trẻ em 

Nghiên cứu này Viện BVSKTE Loại u 

Nam Nữ Nam  Nữ 

1. 

UNBT 

(Wilms 

tumor) 

19 19 20 16 

2. U 

lành thận 

dạng bọc 

  1     

3. 

UNTBT 

(mesoblastic 

1 2 3 2 



nephroma) 

4. 

Sarcôm tế bào 

sáng 

3 2 6 1 

5. U 

dạng cơ vân 

2 3 1   

6. 

UNBTK 

(Neuroblasto

ma) 

2       

7. 

UNBSCV  

1       

8. U vỏ 

bao TK ác 

1       



9. U 

quái không 

trưởng thành 

1       

Số ca 30 27 30 19 

Tỉ lệ % 52,63% 47,37% 61,12% 38,18% 

Tỉ lệ nam: nữ là 1,1:1. Không có sự khác biệt lớn về giới trong từng 

loại u thận ở trẻ em. 

Theo AFIP tỉ lệ nam/nữ của UNBT là 1:1, u dạng cơ vân là 1,2:1, 

sarcôm tế bào sáng là 2:1(5). So với nghiên cứu u phôi thận của Viện bảo vệ 

sức khỏe trẻ em Hà Nội(2) thì NC này có sự khác biệt VBVSKTE nam/nữ là 

1,58:1) Tuy nhiên số liệu của 2 nghiên cứu đều còn ít nên cần khảo sát thêm.  

Phân bố về vị trí 

Bảng 7: Tỉ lệ % về vị trí u thận 



NC này VBVSKTE Loại u 

Ph

ải 

Tr

ái 

H

ai bên 

Ph

ải 

Tr

ái 

Khô

ng rõ 

1. 

UNBT 

(Wilms 

tumor) 

20 17 1 13 20 3 

2. U 

lành thận 

dạng bọc 

  1         

3. 

UNTBT 

(mesoblastic 

nephroma) 

2 1   2 3   



4. 

Sarcôm tế bào 

sáng 

1 4   2 5   

5. U 

dạng cơ vân 

4 1   0 1   

6. 

UNBTK 

(Neuroblasto

ma) 

1 1         

7. 

UNBSCV  

1           

8. U vỏ 

bao TK ác 

1           

9. U 

quái không 

1           



trưởng thành 

Số ca 31 25 01 17 29 3 

Tỉ lệ % 54,

39 

43,

86 

1,

75 

37.

4 

50.

2 

6,1 

Không có sự khác biệt về vị trí phải trái của u thận, điều này phù hợp 

y văn(5) và NC của VBVSKTE(2). 

Tính chất đại thể của UNBT:  

Bảng 8: T1nh chất đại thể của UNBT 

Vỏ bao sợi Kích thước Cấu trúc 

òn ỡ 

K

hông 

K

GN 

<

5cm -

10c

m 

>

10cm ặc  

N

ang 

Đặ

c+nang 



ố ca 2 

2 

t

ái phát 

5 3

1 

2

4 5 

1 3 

ỉ lệ 

% 

          

* Các tính chất khác như mật độ bở, khá đồng nhất, có xuất huyết hoại 

tử, màu trắng xám là đặc điểm chung của UNBT và không đặc hiệu vì cũng 

hiện diện ở những u ác khác ở thận. Riêng vỏ bao sợi trong UNBT là đặc 

điểm quan trọng giúp chẩn đoán phân biệt với tất cả u thận còn lại (AFIP)(5), 

tuy nhiên cũng có trường hợp không ghi nhận có vỏ bao. Điều này bao hàm 

việc không chú ý đến đặc tính này của người cắt lọc, hoặc là u không có giới 

hạn rõ với nhu mô thận.  

* Đa số UNBT có kích thước >10cm, dạng đặc. Tuy nhiên có 1 ca 

dạng nang và 2 ca dạng nhiều nang nhưng có phần đặc nhô vào trong nang 

như hình ảnh dạng polyp. Theo y văn (AFIP)(5) UNBT dạng nang có tiên 

lượng tốt, dạng polyp là hình ảnh hiếm găp nhưng rất đặc trưng cho UNBT. 



ĐẠI THỂ CÁC U KHÁC thường khó phân biệt với UNBT vì tuy 

không có vỏ bao nhưng giới hạn khá rõ với nhu mô thận, thường là đặc và 

chắc hơn UNBT. 

Hình ảnh mô học u thận  

Bảng 9: Hình ảnh mô học của u thận 

LOẠ

I U 

3T

P 

2T

P 

1T

P 

Khô

ng Dị sinh 

C

ơ vân 

Không 

cơ vân 

u 

nguyên bào 

thẬn 

35 

(92%) 

2 

(5,3%) 

1 

(2,7%) 

27 

(71,08%) 

7 

(18,4%) 

4  

(10,52

%) 

u 

lành thẬn 

dẠng bỌc 

  1         

u 

nguyên 

    3       



trung bì 

thẬn 

sarcô

m tẾ bào 

sáng 

    5       

u 

dẠng cơ 

vân  

    5       

u 

nguyên bào 

thẦn kinh 

    2       

u 

nguyên bào 

sỢi cơ viêm 

    1       

u 1           



quái không 

trưỞng 

thành 

u vỎ 

bao thẦn 

kinh ác 

    1       

Số 

CA 

    17       

* Đối với UNBT: tất cả 38 ca UNBT đều có dạng mô học thuận lợi. 

Đa số hiện diện 3 thành phần tế bào: nguyên mô, trung mô, biểu mô. Chỉ có 

1 ca UNBT có 1 thành phần biểu mô chiếm ưu thế trên hình ảnh mô 

học.71,08% UNBT không có thành phần dị sinh, thành phần dị sinh khác 

ngoài cơ vân gồm có: chất dạng xương (1ca), sụn (1 ca), cơ trơn (2 ca). 1 ca 

UNBT 2 bên có hình ảnh tồn tại mô sinh thận (nephrogenic rest) trên vi thể.  

* Trong 17 ca u thận có 1 thành phần tế bào: 1 ca là biểu mô ống thận 

được chẩn đoán là UNBT - sau khi loại trừ u hậu thận loại u tuyến 

(Metanephric tumor adenoma type) – còn lại đều là 1 thành phần trung mô 



thì tùy theo hình ảnh vi thể mà có các chẩn đoán khác. Một số trường hợp 

khó đã có chẩn đoán phân biệt với các u khác bằng HMMD. 

Bảng 10: Chẩn đoán phân biệt một số u thận một thành phần tế bào 

trung mô của u thận 

Chẩn 

đoán phân 

biệt 

HMMD Kết 

luận 

1. 

UNBT và u 

khác nghi 

PNET 

Actin+focal, 

CK-, desmin-, 

CD9-, 

synphtophysin-, 

CD56- 

U 

nguyên 

trung bì 

thận loại 

đa bào 

2. 

UNBT và u 

khác 

CD 34+, 

S100+,HMB45-

,CK-,Alk1-, 

ACTIN-, DES-, 

U 

ác vỏ bao 

TK hoặc 

UNBT 



CD117- loại trung 

mô  

3. 

UNBT và u 

khác 

ALK1+, 

ACTIN+ 

U 

nguyên 

bào sợi cơ 

viêm 

4. U 

nguyên 

trung bì 

thận và u 

khác 

CK+,VIM+, 

DES-,MYOGENIN 

-, 

SYNATOPHYSIN- 

U 

dạng cơ 

vân  

So với NC 2600 ca u thận trẻ em của Trung tâm nghiên cứu bệnh học 

UNBT quốc gia Becwith(1) cũng nhận định những u cần chẩn đoán phân biệt 

với UNBT gồm có: carcinôm tuyến thận, u quái, u nguồn gốc thần kinh, 

sarcôm tế bào sáng, u dạng cơ vân, u nguyên trung bì thận bẩm sinh. Chẩn 

đoán cần HMMD, kính hiển vi điện tử hoặc đôi khi cần các nghiên cứu sinh 

học phân tử về gien mới chẩn đoán chính xác được(5). 



KẾT LUẬN 

- Tuổi chiếm tỉ lệ cao nhất là 1-2 tuổi (33.33%), tuổi nhỏ nhất 15 ngày 

tuổi, tuổi lớn nhất 9 tuổi. Dưới 5 tuổi chiếm 94,75% tổng số ca. 

- Tỉ lệ nam: nữ là 1,1:1. Không có sự khác biệt lớn về giới trong từng 

loại u thận ở trẻ em. 

- Không có sự khác biệt về vị trí phải trái của u thận  

- Về loại mô học của u thì UNBT chiếm 66,7%, kế đến là các u dạng 

cơ vân, sarcôm tế bào sáng đồng chiếm 8,77% cùng một số u hiếm khác 

(UNBTK 3,5%; các u vỏ bao TK ác, UNBSCV,u quái không trưởng thành 

đồng chiếm 1,75%). 

Về tương quan giữa tuổi và loại mô học thì đa số các u đều tập trung 

<5t, trừ u ác vỏ bao TK ở 9t.  

- Đối với UNBT: tất cả 38 ca UNBT đều có dạng mô học thuận lợi. 37 

ca hiện diện 3 thành phần tế bào: nguyên mô, trung mô, biểu mô. Chỉ có 1 ca 

UNBT có 1 thành phần biểu mô chiếm ưu thế trên hình ảnh mô học.71,08% 

UNBT không có thành phần dị sinh, thành phần dị sinh khác ngoài cơ vân 



gồm có: chất dạng xương, sụn, cơ trơn. 1 ca UNBT 2 bên có hình ảnh tồn tại 

mô sinh thận (nephrogenic rest) trên vi thể. 

- Trong 17 ca u thận có 1 thành phần tế bào: 1 ca là UNBT loại biểu 

mơ, còn lại đều là 1 thành phần trung mô thì tùy theo hình ảnh vi thể mà có 

các chẩn đoán khác (u dạng cơ vân, sarcôm tế bào sáng, u ác vỏ bao TK, 

UNTBT, UNBSCV) trong đó có 7 trường hợp có chẩn đoán phân biệt với các 

u khác bằng HMMD. Các trường hợp này đều được hội chẩn với Bộ môn 

GPB Trường Đại học Quốc gia Cheng Kung, Đài loan. Tuy nhiên 1 trường 

hợp sau khi làm HMMD vẫn chưa chẩn đoán xác định được giữa UNBT và u 

vỏ bao TK ác, cần có kỹ thuật cao hơn để chẩn đoán. Điều này nói lên sự khó 

khăn trong chẩn đoán các u thận ở trẻ em. 

- Cuối cùng nghiên cứu u thận ở trẻ em cần được phối hợp rộng rãi và 

đầu tư hơn vào việc theo dõi đáp ứng điều trị, tái phát, di căn và thời gian 

sống còn. Điều này sẽ giúp lượng giá việc chẩn đóan. 

 


