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TỔNG QUÁT

⚫ Benjamin Castleman 1956: tình trạng rối loạn tăng

sinh hạch bạch huyết đặc trưng bởi sự tăng kích

thước của hạch khu trú hoặc lan tỏa.

⚫ GPBL:

– Tăng sinh nang lympho mạch máu: hiếm khi có triệu

chứng.

– Tương bào&Thể hỗn hợp: thường biểu hiện lâm sàng

– triệu chứng không đặc hiệu.

⚫ Đại thể: khu trú hoặc lan tỏa.



TỔNG QUÁT

Triệu chứng lâm sàng: thể lan tỏa hoặc hỗn hợp

(thể tăng sinh nang lympho mạch máu: hiếm)

- Triệu chứng giống cúm: sốt, đổ mồ hôi đêm, chán ăn,

sụt cân, yếu, mệt mỏi, buồn nôn-nôn.

- Các triệu chứng khác: gan lách to, tê-yếu cơ, phát ban,

suy thận, rối loạn đông máu-dễ nhiễm trùng do suy

tủy…

Diễn tiến: Chuyển thể? Ác tính (Lymphoma).



TỔNG QUÁT

⚫ Thể khu trú: tiên lượng tốt

– Người lớn: 90% thể nang lympho mạch máu.

– Trẻ em: hai thể tương đương.

– Điều trị: phẫu thuật.

⚫ Thể lan tỏa:

– Chủ yếu là thể tương bào.

– Diễn tiến: có thể mãn tính hoặc diễn tiến nhanh, ác

tính và tử vong.

– Phẫu thuật có vai trò chẩn đoán.



PHÂN BỐ

⚫ NGƯỜI LỚN: Dường như bệnh Castleman → bất kỳ 

vị trí nào có hệ bạch huyết 

– Trung thất trước chiếm khoảng 70%

– Ổ bụng:10-15% 

– Vùng cổ, nách và các vị trí khác

⚫ TRẺ EM: ?



ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU

Chúng tôi tiến hành hồi cứu các trường hợp bệnh

Castleman được điều trị tại Bệnh Viện Nhi Đồng 1

trong thời gian từ 1/2016 – 12/2017.



KẾT QUẢ

Bệnh nhi Giới
Tuổi

(tháng)
Triệu chứng lâm sàng

Kích

thước

(cm)

Vị trí bướu

Y Van N

Nam 139 Tình cờ 5,2 Bướu sau phúc

mạc cạnh đầu tụy

Trần Nhật

Trường A

Nữ 142 Khối u sau phúc mạc tăng kích

thước (phát hiện từ lúc 4 tuổi)

6,5 Bướu sau phúc 

mạc cạnh đầu tụy

Lưu Thị

Hiền A

Nữ 170 Mệt mỏi, xanh xao, sụt cân. Sốt cao

liên tục 2 tuần trước phẫu thuật. Dậy

thì muộn. CRP 190 mg/dl)

7 Bướu sau phúc 

mạc cạnh thân tụy

Trần Trung

D

Nam 121 Mệt mỏi, chán ăn, sụt cân, đau bụng 6,2 Rễ mạc treo hỗng

tràng



KẾT QUẢ

⚫ Có 4 BN: 2 nam - 2 nữ. 

⚫ Tuổi TB 143 th (121-170).

⚫ Hai BN biểu hiện lâm sàng : mệt mỏi, chán ăn, sụt cân, xanh 

xao, sốt. Trường hợp 3, bệnh nhân bị sốt (390C) cao kép dài, 

CRP 180-190 mg/ml.

⚫ Một BN: u trong ổ bụng-4 tuổi- adenoma đầu tụy - tăng kích 

thước chậm. 

⚫ Tất cả các trường hợp đều có sang thương khu trú trong ổ 

bụng. ĐK TB6,23 cm (5,2 - 7 cm).



KẾT QUẢ

Bệnh nhi Chẩn đoán

trước mổ

Phương pháp phẫu thuật Hậu phẫu Thời gian theo

dõi (tháng)

Y Van N Bướu tụy Cắt bướu/mổ mở Không biến chứng 26

Trần Nhật

Trường A

Bướu tụy Căt bướu/nội soi Không biến chứng 11

Lưu Thị

Hiền A

Bướu cạnh

đầu tụy

Cắt bướu/mổ mở Hết sốt, CRP về

bình thường.

Không biến chứng

5

Trần Trung

D

Bướu mạc 

treo nghi 

Lymphoma

Cắt bướu/nội soi hỗ trợ Hết đau bụng, hết 

mệt mỏi, ăn uống 

ngon miệng.

Không biến chứng

5



KẾT QUẢ

⚫ Bệnh Castleman: không được nghĩ tới trong cả 4 trường hợp, 

⚫ Phẫu thuật lấy trọn: mổ mở - nội soi.

⚫ Hậu phẫu không biến chứng: triệu chứng lâm sàng nhanh 

chóng biến mất ngay trong những ngày đầu sau mổ.CRP về 

mức 33 mg/dl ở ngày hậu phẫu thứ 3.

⚫ GPBL: tăng sinh nang lympho mạch máu 

⚫ Theo dõi: TB 11,75 th (5-26). Kết quả theo dõi ghi nhận sự 

hồi phục về thể chất, cảm giác ngon miệng cũng như sự biến 

mất của các triệu chứng và chưa ghi nhận dấu hiệu tái phát.



BÀN LUẬN

⚫ Bệnh Castleman là một tình trạng tăng sinh lành tính của

các tế bào lympho và tương bào

⚫ Tên gọi khác: tăng sản hạch khổng lồ, hamartoma hạch,

tăng sản hạch trung thất dạng nang mạch.

⚫ Cơ chế bệnh sinh còn chưa rõ ràng:

– Vai trò của IL6 trong cơ chế bệnh sinh, biểu hiện triệu chứng

– Liên quan của IL6 và Hepcidin: thiếu máu thiếu sắt không đáp

ứng điều trị.

– Liên quan HHV-8/KSHV (human herpes virus 8/Kaposi's

sarcoma virus) trong bệnh Castleman thể lan tỏa (cấy gen IL6)



BÀN LUẬN

Một số giả thuyết về cơ chế bệnh sinh



BÀN LUẬN

⚫ 4 trường hợp bệnh Castleman trong ổ bụng:

– Hiếm gặp. Sự trùng hợp?

– Kinh nghiệm: chẩn đoán - điều trị  tại vị trí này.

⚫ Các trường hợp bệnh Castleman chưa được phát hiện ?

– Mass Trung thất  trước?

– Các vị trí khác: do không có biểu hiện lâm sàng

⚫ Chẩn đoán bệnh Castleman: 

– Siêu âm tầm soát: các TH không biểu hiện lâm sàng.

– CT/MRI ngực - bụng được khuyến cáo nên thực hiện cho những

trường hợp các bệnh nhi có các biểu hiện như mệt mỏi, chán ăn,

sụt cân thiếu máu, sốt kéo dài… mà chưa tìm ra nguyên nhân.



BÀN LUẬN

⚫ Hai/bốn trường hợp trong báo cáo của chúng tôi có 

biểu hiện triệu chứng dù kết quả giải phẫu bệnh là 

thể tăng sinh nang lympho mạch máu. 

⚫ Hai trường hợp này có sang thương lớn hơn so với 

hai trường hợp còn lại, tuy vậy các báo cáo trước 

đây chưa ghi nhận mối tương quan về kích thước 

của bướu với triệu chứng lâm sàng

⚫ IL6/VEGF?

⚫ HHV8/ KSHV?



GIẢI PHẪU BỆNH LÝ

Bệnh nhi Lưu 

Thị Hiền A

(Nang lympho 

tăng sản và 

dấu 

“Lollipop”)



BÀN LUẬN

Bệnh nhi 

Lưu Thị Hiền A.



BÀN LUẬN

⚫ Điều trị phẫu thuật:

– Cắt trọn sang thương.

– Kinh nghiệm:

⚫ Phẫu tích tương đối thuận lợi.

⚫ Các mạch máu quan trọng: động mạch thân tạng, động 

mạch mạc treo tràng trên.

⚫ Sang thương có thể ở một vị trí nhưng có thể bao gồm 

nhiều hạch.

⚫ Phẫu thuật nội soi: 

– khả thi- dù rằng các sang thương nằm cạnh các mạch máu quan trọng 

có thể khiến cho phẫu thuật nội soi trở nên nguy hiểm hơn. 



BÀN LUẬN

⚫ Phẫu thuật nội soi: 

– Khả thi- dù rằng các sang thương nằm cạnh các mạch 

máu quan trọng có thể khiến cho phẫu thuật nội soi 

trở nên nguy hiểm hơn. 

– Phẫu thuật nôi soi thám sát cũng rất hữu ích cho 

chúng tôi trong việc xác định vị trí sang thương và 

chọn đường vào bụng thích hợp.

⚫ Thuyên tắc mạch trước mổ qua can thiệp mạch máu.



BÀN LUẬN

Bệnh nhi Trần

Nhật Trường A



BÀN LUẬN

⚫ Sự mất đi nhanh chóng các triệu chứng trong những

ngày hẫu phẫu đầu tiên, đặc biệt là mức CRP của

trường hợp thứ 3 giảm còn 33 mg/dl ở ngày hậu

phẫu thứ 3

→ sự loại bỏ đột ngột các hóa chất tiết ra từ hạch

bệnh lý (IL6?).

⚫ 2/4 trường hợp bệnh Castleman thể tăng sinh nang

lympho mạch máu không biểu hiện lâm sàng:

Câu trả lời thích hợp?



BÀN LUẬN

Theo dõi: TB 11,75 th (5-26). 

• Có những trường hợp tái phát sau nhiều năm →

theo dõi định kỳ lâu dài.

• Phương tiện: chẩn đoán hình ảnh, CRP, tình trạng

thiếu máu thiếu sắt…



BÀN LUẬN

Những trường hợp tái phát hoặc sang thương không

thể phẫu thuật cắt trọn?

– Liệu pháp corticoid, hóa trị liệu.

– Các phương pháp khác cũng đang được áp dụng

như Interferon alpha, retinoic acid và kháng thể

đơn dòng Anti-IL6 cũng cho nhiều kết quả hứa

hẹn.



KẾT LUẬN

⚫ Bệnh Castleman là bệnh hiếm gặp ở trẻ em với biểu 

hiện lâm sàng đa dạng được đặc trưng bởi sự tăng 

sinh hạch bạch huyết với sang thương đơn độc hoặc 

lan tỏa. 

⚫ SA & CT: tầm soát, phát hiện bệnh. 

⚫ Phẫu trị: cho kết quả tốt với thể sang thương khu trú.

⚫ Cần theo dõi lâu dài.



XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN


