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TÓM TẮT 

 Nội soi phế quản có vai trò đặc biệt quan trọng trong chẩn đoán ung thư phổi. Ngày nay, 

các kỹ thuật mới của nội soi phế quản trong chẩn đoán sớm ung thư phổi như: nội soi phế quản 

huỳnh quang và tự phát huỳnh quang, nội soi sử dụng dải tần hẹp và nội soi phế quản định vị 

điện từ. Bên cạnh đó nội soi phế quản siêu âm có vai trò quan trọng trong chẩn đoán và đánh 

giá giai đoạn của ung thư phổi ngày càng được áp dụng rộng rãi trong chuyên ngành hô hấp.  

 Từ khóa:ung thư phổi, nội soi phế quản. 

ABSTRACTS 

THE ROLE OF FLEXIBLE BRONCHOSCOPY IN EARLY DIAGNOSIS OF  

LUNG CANCER 

 The Bronchoscopy has a particularly important role in the diagnosis of lung cancer. 

Today, new techniques of bronchoscopy in early diagnosis of lung cancer such as fluorescent 

and autofluorescent bronchoscopy, endoscopy using narrow band and electromagnetic 

navigation bronchoscopy. In addition, ultrasound bronchoscopy has an important role in the 

diagnosis and evaluation of the stage of lung cancer which is increasingly widely used in the 

respiratory speciality. 

 Keywords: lung cancer, bronchoscopy. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ung thư phổi (UTP) là loại ung thư thường gặp nhất ở cả hai giới, bệnh thường phát 

hiện ở giai đoạn muộn có tỷ lệ tử vong cao. Chẩn đoán UTP mô bệnh học là tiêu chuẩn 

vàng.Trong các phương pháp lấy bệnh phẩm làm mô bệnh học thì nội soi phếquản (NSPQ) 

đóng vai trò quan trọng, đây là một trong những kỹ thuật thăm dò cơ bản đã được đưa vào 

phục vụ chẩn đoán và điều trị một số bệnh lý hô hấp từ hơn 100 năm nay [1]. Từ những năm 
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70 của thế kỷ XX, với sự ra đời của và phát triển của nội soi phế quản ống mềm đã được ứng 

dụng ngày càng rộng rãi. Trong chẩn đoán ung thư phổi, đây là một công cụ hữu hiệu trong 

chẩn đoán, xác định giai đoạn và điều trị ung thư phổi. Ngày nay, với sự phát triển không 

ngừng cuả khoa học kỹ thuật, nội soi phế quản có những phương pháp mới như: Nội soi phế 

quản huỳnh quang, nội soi phế quản tự phát huỳnh quang, nội soi phế quản sử dụng dải tần 

hẹp, siêu âm nội soi phế quản, nội soi phế quản định vị điện từ…Đã góp phần quan trọng trong 

chẩn đoán sớm và điều trị ung thư phổi [2], [3]. 

2.     Một số kỹ thuật nội soi phế quản trong chẩn đoán sớm ung thư phổi 

2. 1. Nội soi phế quản huỳnh quang ( Fluorescence bronchoscopy) 

2.1.1. Nguyên lý của kỹ thuật  

 Chúng ta biết rằng các mô tân sinh có thể phân biệt được với các mô bình thường xung 

quanh bởi tính chất huỳnh quang của chúng khi tiếp xúc với ánh sáng xanh. Gần đây, các 

nghiên cứu về niêm mạc phế quản cho thấy ung thư biểu mô xâm nhập và các tổn thương tiền 

xâm nhập như loạn sản và ung thư biểu mô tại chỗ biểu hiện huỳnh quang màu xanh yếu hơn 

và yếu hơn nhiều so với các mô bình thường. Nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt này vẫn chưa 

được hiểu biết đầy đủ, nhưng có thể do sự khác biệt về độ dày của biểu mô, lưu lượng máu và 

nồng độ các chất huỳnh quang. Mặc dù những sự khác biệt về huỳnh quang này không thể nhìn 

thấy bằng mắt thường, nhưng chúng có thể được nhìn thấy bằng cách sử dụng các bộ lọc quang 

học và hình ảnh được tăng cường bởi máy vi tính [4]. 

 Từ đầu thế kỷ 20, người ta đã nhận thấy các mô có khả năng phát huỳnh quang khi tiếp 

xúc với ánh sáng có bước sóng phù hợp. Khả năng chẩn đoán của huỳnh quang mô trở nên rõ 

ràng khi người ta quan sát thấy các khối u xâm nhập bị rối loạn các đặc tính phát huỳnh quang. 

Ví dụ, ánh sáng tia cực tím từ ánh sáng của Wood được sử dụng trong những năm 1930 - 1940 

để phân biệt khối u với các mô bình thường xung quanh trong các mẫu bệnh phẩm từ đường 

tiêu hóa, vú và da. Một nhược điểm của tự phát huỳnh quang là màu sắc của hình ảnh huỳnh 

quang thay đổi và cường độ của nó thường quá thấp để phát hiện bằng mắt thường. Do đó, 

người ta quan tâm đến việc sử dụng các hợp chất huỳnh quang ngoại sinh được giữ lại một 

cách chọn lọc bởi các mô ác tính và tạo ra hình ảnh huỳnh quang đặc trưng và mạnh hơn khi 

tiếp xúc với tia cực tím [5].  

 Vào năm 1960, Lipson và Baldes đã báo cáo về việc sử dụng một dẫn xuất của 
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haematoporphyrin (HpD) để tạo ra huỳnh quang màu đỏ khác biệt trong một số tổn thương ác 

tính. Tuy nhiên, nhược điểm quan trọng của HpD là gây ra sự nhạy cảm ánh sáng thoáng qua 

của da và , mặc dù nó có tiềm năng điều trị đáng kể trong liệu pháp quang động (photodynamic 

therapy) ngày nay, giá trị chẩn đoán của nó bị hạn chế hơn. Việc quan tâm sử dụng tự phát 

huỳnh quang như một công cụ chẩn đoán đã trở lại với sự phát triển của camera tăng cường 

hình ảnh và hình ảnh được tăng cường bởi máy vi tính cho phép thể hiện sự khác biệt rất nhỏ 

trong hình ảnh huỳnh quang. Các quan sát các tổn thương phổi đã cho thấy loạn sản, ung thư 

biểu mô tại chỗ và ung thư biểu mô xâm nhập tối thiểu biểu hiện huỳnh quang đỏ yếu hơn một 

chút nhưng huỳnh quang màu xanh lá cây yếu hơn nhiều so với các mô bình thường khi được 

chiếu sáng bởi ánh sáng xanh [6].  

 Máy nội soi phế quản huỳnh quang được biết đến nhiều nhất khi sử dụng nguyên lý này 

là thiết bị nội soi huỳnh quang hình ảnh phổi (LIFE: lung imaging fluorescence endoscopy) 

được phát triển bởi nhóm của Steven Lam và CS kết hợp với Tập đoàn Công nghệ Xillix - 

Vancouver. Cây phế quản được chiếu sáng bằng ánh sáng xanh (438nm) từ helium-cadmium 

laser và hình ảnh huỳnh quang được thu thập bởi các bó sợi truyền hình ảnh của ống soi phế 

quản, được lọc thành các bước sóng riêng biệt và bước sóng đỏ và xanh lục được đo cường độ. 

Sử dụng camera tăng cường hình ảnh và chuyển đổi thuật toán (phối hợp hàm biệt số phi tuyến 

tính của các giá trị cường độ màu đỏ và màu xanh lá cây), hình ảnh giả được tăng cường bởi 

máy vi tính cho phép phân định các khu vực bất thường khi hiển thị trên màn hình. Nhược 

điểm về mặt lý thuyết của một hệ thống sử dụng camera tăng cường hình ảnh và hình ảnh tăng 

cường bởi máy vi tính là sự khuếch đại nhiễu nền và hậu quả là mất tính đặc hiệu. Các thiết bị 

khác đang được phát triển, tuy nhiên, không yêu cầu camera tăng cường hình ảnh. Ví dụ, Stepp 

và CS đang phát triển một hệ thống, phối hợp với Karl Storz của Đức, cho phép hình ảnh 

huỳnh quang được hiển thị bằng cách sử dụng các bộ lọc quang học được tích hợp trong ống 

soi phế quản. Sự khác biệt là hệ thống nội soi phế quản Storz có thể được tăng cường huỳnh 

quang hơn nữa bằng cách sử dụng axit 5-amino-laevulinic (ALA). Dùng ALA dẫn đến sự tích 

tụ tiền chất porphyrin tới Haem, đặc biệt là protoporphyrin IX, bộc lộ huỳnh quang màu đỏ 

mạnh và tích tụ tốt hơn trong các tổn thương loạn sản, ung thư biểu mô tại chỗ và ung thư biểu 

mô xâm lấn. Chiếu sáng cây phế quản bằng ánh sáng xanh 3 giờ sau khi dùng ALA dẫn đến 

tăng huỳnh quang đỏ tại các mô bất thường trong khi huỳnh quang xanh vẫn thấp, do đó làm 
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tăng độ tương phản giữa các khu vực bình thường và bất thường. Mặc dù ALA có thể được 

dùng bằng đường uống, nhưng có thể dùng đường khí dung để giảm thiểu các tác dụng phụ 

toàn thân. Do đó, ALA phù hợp cho công việc chẩn đoán hơn so với dùng HpD [5]. Kỹ thuật 

này cho phép chẩn đoán những tổn thương loạn sản và ung thư tại chỗ carcinoma insitu gấp 

6,3 lần so với soi ánh sáng trắng thông thường [7]. 

  

Hình 2.1. Sự thay đổi niêm mạc phế quản theo bước sóng [8] 

Tissue response: đáp ứng của mô, Excitation bronchoscopic illumination: chiếu sáng kích thích qua nội soi phế quản; 

green channel: tần số ánh sáng xanh lá cây; Normal: bình thường; Red channel: tần số ánh sáng đỏ; Dysplasia: loạn 

sản; CIS (carcinoma in situ): ung thư biểu mô tại chỗ; Blue light: ánh sáng xanh da trời, Green light: ánh sáng xanh lá 

cây; Red light: ánh sáng đỏ. 

 

  

Hình 2.2.  NSPQ ánh sáng trắng và NSPQ huỳnh quang [7] 

2.1.2. Giá trị của kỹ thuật 

 Nghiên cứu so sánh nội soi huỳnh quang và nội soi anh sáng trắng trên 53 bệnh 

nhân với 328 vị trí sinh thiết và 41 người tình nguyện cho thấy cả hai phương pháp cho 

độ đặc hiệu tương đương (94%), nhưng độ nhạy của nội soi huỳnh quang cao hơn 50% 

so với nội soi ánh sáng trắng trong chẩn đoán các tổn thương loạn sản và ung thư tại chỗ 

[9]. Một nghiên khác cứu 95 bệnh nhân với 174 lần soi phế quản, sinh thiết 681 mảnh 
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bệnh phẩm so sánh nội soi huỳnh quang phối hợp với nội soi ánh sáng trắng và nội soi 

ánh sáng trắng đơn thuần cho thấy giá trị chẩn đoán các tổn thương tiền xâm nhập có độ 

nhạy 85% và 59%, độ đặc hiệu 60% và 85%, trị số dự báo dương 23% và 35%, trị số dự 

báo âm 97% và 94% [4]. Theo Lam S và CS (1994), nội soi huỳnh quang cho khả năng 

phát hiện tốt hơn nội soi ánh sáng trắng đối với các tổn thương loạn sản trung bình/nặng 

và các tổn thương ung thư tại chỗ, khả năng phát hiện loạn sản đa ổ hoặc ung thư từ 13-

24% trong nhóm nghiên cứu [10]. Một nghiên cứu khác ghi nhận độ nhạy khi phối hợp 

nội soi huỳnh quang với nội soi ánh sáng trắng cao hơn 6,3 lần so với nội soi ánh sáng 

trắng đơn thuần đối với các tổn thương tân sinh nội mô và 2,1 lần đối với các tổn 

thương ung thư xâm nhập, độ đặc hiệu theo thứ tự là 0,33 và 0,39, trị số dự báo âm theo 

thứ tự 0,89 và 0,83 [11]. Đánh giá tổng quan của Moghissi K và CS (2008) ghi nhận nội 

soi huỳnh quang xác định và khu trú các tổn thương loạn sản và ung thư tại chỗ có độ 

nhạy 25-47% (trung bình 33%), cao hơn nội soi ánh sáng trắng; độ đặc hiệu 7-18% 

(trung bình 11%), thấp hơn nội soi ánh sáng trắng [12]. Nội soi phế quản huỳnh quang 

mặc dù có độ đặc hiệu và độ nhạy cần phải xác định rõ thêm, nhưng kỹ thuật có khả 

năng phát hiện sớm các tổn thương loạn sản nặng và ung thư biểu mô tại chỗ. Hiện tại 

hiểu biết về diễn tiến tự nhiên của các tổn thương dạng này còn chưa đầy đủ và đặc biệt 

nguy cơ tiến triển thành ung thư biểu mô xâm lấn. Nếu các hệ thống khác có thể phát 

triển cho phép phát hiện các tổn thương dị sản, loạn sản và ung thư biểu mô tại chỗ một 

cách đáng tin cậy, nội soi phế quản huỳnh quang có thể chứng minh là một công cụ 

nghiên cứu rất có giá trị bằng cách hỗ trợ các nghiên cứu dọc trên quần thể bệnh nhân bị 

các tổn thương dạng này. 

2.2.Nội soi phế quản tự phát huỳnh quang (Autofluorescence bronchosopy) 

2.2.1. Nguyên lý kỹ thuật 

 Khi bề mặt phế quản được chiếu sáng, ánh sáng có thể bị phản xạ, tán xạ ngược, hấp thụ 

hoặc gây ra tự phát huỳnh quang mô. Tự động phát huỳnh quang mô không thể nhìn thấy bằng 

mắt thường, vì cường độ của nó rất thấp và bị áp đảo bởi ánh sáng phản xạ và tán xạ ngược. 

Tuy nhiên, với dụng cụ phù hợp, có thể nhìn thấy sự tự phát huỳnh quang mô. Cường độ của 

quá trình tự phát huỳnh quang khác nhau đáng kể giữa các mô bình thường và mô u, cho phép 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Moghissi%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19356663
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nhìn thấy các tổn thương ung thư và tiền ung thư ở phế quản.   

 Hệ thống LIFE, được thiết kế bởi Lam và CS tại Vancouver, British, Columbia, Canada, 

bao gồm một nguồn sáng (helium-cadmium laser, bước sóng 438nm), bộ tăng cường hình ảnh 

(thiết bị chuyển đổi hình ảnh CCD: charge-coupled device) với bộ lọc màu xanh lá cây và màu 

đỏ) và bảng điều khiển hình ảnh. Bức xạ bước sóng 438nm tạo ra ánh sáng màu xanh lam, 

được đưa đến bề mặt mô phế quản thông qua ống nội soi. Tự phát huỳnh quang được phát ra từ 

mô được camera phát hiện, có 2 CCD chụp hình ảnh tự phát huỳnh quang màu xanh lá cây và 

đỏ, và hình ảnh được xử lý ngay lập tức và hiển thị trên màn hình dưới dạng hình ảnh màu. 

Niêm mạc phế quản bình thường xuất hiện màu xanh lá cây, trong khi ung thư và các tổn 

thương tiền xâm nhập xuất hiện màu nâu, hoặc nâu đỏ. 

 Storz và Pentax đã độc lập phát triển hệ thống D-Light, sử dụng nguồn sáng xenon đã 

được cải tiến, một bộ lọc trong vật kính của ống soi phế quản và một camera tích hợp các tùy 

chọn. Bộ lọc trong vật kính của ống soi phế quản truyền các bước sóng màu đỏ và màu xanh lá 

cây, cùng với một dải hẹp trong bước sóng kích thích, cho phép nhìn thấy tự phát huỳnh quang 

mức độ thấp. Các hình ảnh huỳnh quang có thể được xem trực tiếp qua thị kính hoặc hiển thị 

trên màn hình được kết nối với camera, và mô bất thường xuất hiện màu đỏ/nâu trái ngược nền 

xám/xanh bình thường. Hệ thống SAFE 1000 sử dụng đèn xenon thay vì ánh sáng laser. Ánh 

sáng hồng ngoại được loại bỏ bằng bộ lọc hồng ngoại và chỉ cho phép ánh sáng có bước sóng 

420 - 480nm qua bộ lọc và truyền đến bộ xử lý hình ảnh. Niêm mạc bình thường xuất hiện 

màu xanh lá cây, và các khu vực niêm mạc bất thường cho thấy một hình ảnh lạnh do thiếu tự 

phát huỳnh quang. Các hệ thống AFB đầu tiên và vẫn được sử dụng phổ biến nhất hiện nay 

đều dựa trên máy soi phế quản sợi quang tích hợp máy ảnh CCD.  

 Khi ống nội soi phế quản sợi quang được thay thế bằng nội soi video tại hầu hết các cơ sở 

nội soi phế quản, các hệ thống chẩn đoán tự phát huỳnh quang được tích hợp vào ống nội soi 

đã được phát triển. Giá trị của Videobronchoscopes đã tạo ra hình ảnh độ phân giải cao và tăng 

độ nhạy và độ đặc hiệu quang học. Hai hệ thống tự phát huỳnh quang video hiện có là hệ thống 

SAFE 3000 và AFI. Hệ thống SAFE 3000 sử dụng cả đèn xenon, để tạo hình ảnh ánh sáng 

trắng và laser diode đơn sắc, để tạo hình ảnh tự phát huỳnh quang. Vì cả hai nguồn sáng đều có 

sẵn cùng một lúc, hệ thống cho phép xem đồng thời cả video ánh sáng trắng và hình ảnh AFB. 

Mô phế quản bình thường phát ra quá trình tự phát màu xanh lục cực mạnh khi bị kích thích 
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bởi ánh sáng xanh từ laser diode (408nm), do đó niêm mạc bình thường xuất hiện màu xanh lá 

cây và niêm mạc bất thường thiếu sự tự phát huỳnh quang màu xanh lá cây này và xuất hiện 

màu tối. AFI là một hệ thống AFB mới được phát triển bao gồm 3 phần: videobronchoscope tự 

phát huỳnh quang (BF-F260, nói chung), bộ xử lý video Evis Lucera Spectrum (CV-260SL) và 

nguồn sáng xenon. Hình ảnh AFI được hiển thị trên màn hình 48 cm (OEV-191). Hệ thống 

truyền đi 3 bước sóng: ánh sáng xanh kích thích (395-445nm, để tạo ra tự phát huỳnh quang), 

550nm (ánh sáng phản xạ màu đỏ) và 610nm (ánh sáng phản xạ màu xanh). Niêm mạc bình 

thường xuất hiện màu xanh lá cây, niêm mạc viêm xuất hiện màu xanh lam (vì nó chứa nồng 

độ hemoglobin cao, hấp thụ các bước sóng màu xanh lá cây và màu đỏ), và các tổn thương ung 

thư và tiền ung thư xuất hiện màu đỏ tươi, vì chúng trộn lẫn màu đỏ/tín hiệu phản xạ màu xanh 

và thiếu tín hiệu tự động phát quang màu xanh lá cây. 

  

Hình 2.2. Hình ảnh NSPQ ánh sáng trắng và hình ảnh NSPQ phát huỳnh quang [13] 

  

Hình 2.3. (A) Niêm mạc phế quản thùy trên phải bình thường, có màu xanh; (B) Niêm 

mạc phế quản thùy trên trái bất thường, có màu đỏ tía [14] 

2.2.2. Giá trị của NSPQ tự phát huỳnh quang 

 Một số thử nghiệm đã đánh giá vai trò của AFB trong phát hiện các tổn thương tiền ung thư. 

Các nghiên cứu nhận thấy AFB có khả năng chẩn đoán sớm ung thư phổi và làm thay đổi đáng kể 
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chiến lược điều trị. AFB cũng được sử dụng để theo dõi bệnh nhân bị ung thư phổi týp biểu mô vảy 

sau phẫu thuật triệt để, giám sát các mỏm cắt tại phế quản. Trong cả hai trường hợp, AFB cho thấy 

ưu thế vượt trội so với WLB trong phát hiện các tổn thương tiền ác tính và ác tính tại phế quản. AFB 

cũng có khả năng đánh giá bờ và tình trạng xâm lấn của khối u, từ đó giúp xác định các liệu pháp 

điều trị phù hợp [15].  

 Phân tích gộp của Chen W và CS (2011) ghi nhận độ nhạy và độ đặc hiệu của nội soi huỳnh 

quang và nội soi anh sáng trắng theo thứ tự: 0,9 (95% CI: 0,84-0,93) và 0,56 (95% CI: 0,45-0,66), 

0,66 (95% CI: 0,58-0,73) và 0,69 (95% CI: 0,57-0,79). Trong nghiên cứu này, các đặc điểm về 

nguồn phát sáng, tiêu chuẩn mô học, các phương pháp sinh thiết không được tính là các biến số 

đồng biến [16]. Đây có lẽ là nghiên cứu quan trọng nhất xác định giá trị vượt trội của nội soi huỳnh 

quang so với nội soi ánh sáng trắng trong việc xác định các tổn thương ung thư và các tổn thương 

tiền tân sinh (preneoplastic).  

Hình 2.4. So sánh hình ảnh WLB và AFI trong tổn thương ung thư [14] 

  

Hình A: Nội soi ánh sáng trắng 

Phù nề, sung huyết cựa phế quản thùy trên và thùy 

dưới phải, tổn thương không đặc hiệu và quyết 

định có thể sẽ không sinh thiết 

Hình B: Nội soi tự phát huỳnh quang 

Tổn thương niêm mạc màu đỏ tươi, kết quả sinh 

thiết là ung thư biểu mô tuyến 

 

 Một phân tích gộp khác của Sun J và CS (2011) so sánh giá trị của nội soi tự phát huỳnh quang 

(Autofluorescence bronchoscopy: AFB) phối hợp với nội soi ánh sáng trắng (white light bronchoscopy: 

WLB) so với WLB đơn thuần (n=3266, 21 nghiên cứu) ghi nhận: độ nhạy trong chẩn đoán mỗi tổn 

thương tân sinh trong biểu bì (intraepithelial neoplasia) và ung thư xâm nhập của AFB + WLB so với 

WLB đơn thuần là 2,04 (95% CI: 1,72-2,42) và 1,15 (95% CI: 1,05-1,26), độ đặc hiệu trên mỗi tổn 

thương của AFB + WLB so với WLB đơn thuần là 0,65 (95% CI: 0,59-0,73) [17]. 
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Bảng 2.1. Tóm tắt vai trò của AFB qua một số nghiên cứu [15] 

Tác giả Hệ thống Độ nhạy (%) Độ đặc hiệu (%) 

Chiyo M và CS AFI 80 83,3 

Chiyo M và CS LIFE 96,7 36,6 

Häuβinger L và CS  D‐Light 82,3 58,4 

Ueno K và CS AFI 94.7 71,1 

Chhajed PN và CS LIFE 96 23 

Lam B và CS SAFE‐1000 91,7 26,4 

Stringer MR và CS LIFE 84,4 60.7 

Hanibuchi M và CS SAFE‐1000 96,8 56,1 

Beamis JF và CS D‐Light 61,2 75,3 

Ernst A và CS D‐Light 66 73 

Herth FJF và CS AFI 65 40 

Hirsch FR và CS LIFE 73 46 

Edell E và CS Onco‐LIFE 44 75 

Cetti E J và CS AFI 93,3 81,8 

Chen W và CS Meta analysis 90 56 

Sun J và CS Meta analysis 94,7 60,9 

 

 Nhưng AFI có độ đặc hiệu thấp và có thể cho kết quả dương tính giả nếu AFI không phù 

hợp. Một số tổn thương lành tính, chẳng hạn như các tổn thương viêm tại phế quản hoặc tổn 

thương do lao cũng xuất hiện dưới dạng đỏ tươi trên màn hình ảnh AFI. AFI không thể xác 

định được nguyên nhân tổn thương, nó phân biệt tính chất quang học của các mô bề mặt dựa 

trên độ dày, tình trạng cấp máu hoặc cấu trúc khung ngoại bào. Không dễ để phân biệt các tổn 

thương lành tính như viêm, sung huyết hoặc các tổn thương ung thư tiền xâm lấn, do đó độ đặc 

hiệu của AFI có thể thấp. Độ đặc hiệu thấp và tỷ lệ dương tính giả cao có thể dẫn đến số lượng 

tổn thương bất thường lớn hơn được xác định trong quá trình nội soi phế quản, kéo dài quy 

trình để sinh thiết các tổn thương, do đó làm tăng số lượng mẫu bệnh phẩm và chi phí xét 

nghiệm [14]. 
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Hình 2.5. So sánh WLB và AFI trong tổn thương Lao [14] 

  

Hình A. Nội soi ánh sáng trắng 

Niêm mạc cựa phế quản thùy trên và thùy 

dưới trái phù nề nhẹ 

Hình B. Nội soi tự phát huỳnh quang 

Niêm mạc phế quản có màu đỏ tươi. Kết quả 

sinh thiết cho tổn thương Lao 
 

 Tuy nhiên, Chiyo và CS (2005) cho thấy có thể giảm tỷ lệ dương tính giả của hệ thống 

AFI khi sử dụng phân tích các tín hiệu màu khác nhau. Đối với chứng loạn sản vừa phải, 

cường độ trung bình của các tín hiệu đỏ, xanh lá cây và xanh da trời lần lượt là 42,19 ± 12,19 

pixel, 30,5 ± 2,56 pixel và 21,31 ± 3,98 pixel và tỷ lệ đỏ/xanh lá cây của cường độ tín hiệu 

màu trung bình là 1,38 (42,19/30,5 ). Trong trường hợp viêm phế quản, cường độ của các tín 

hiệu đỏ, xanh lá cây và xanh da trời trung bình lần lượt là 28,6 ± 3,53 pixel, 38,5 ± 1,7 pixel và 

24,7 ± 1,0 pixel và tỷ lệ đỏ/xanh lá cây của cường độ tín hiệu màu là 0,74 (28,6 / 38,5). Tỷ lệ 

đỏ/xanh lá cây trong loạn sản vảy cao hơn so với viêm phế quản. Các tác giả kết luận AFI với 

phân tích tông màu có thể phân biệt chính xác và khách quan các tổn thương tiền xâm lấn và 

ác tính với viêm phế quản [18]. 

2.3. Nội soi phế quản sử dụng hình ảnh dải tần hẹp (NBI:Narrow Band Imaging) 

 Kỹ thuật này được áp dụng đầu tiên trong nội soi tiêu hóa vào năm 2002 để phát hiện 

tổn thương ung thư và tiền ung thư của thực quản, sau đó được áp dụng trong chẩn đoán sớm 

ung thư niêm mạc phế quản. NBI cho phép quan sát kỹ lưỡng và chi tiết niêm mạc và cấu trúc 

dưới niêm mạc, các tổn thương vi nhú giúp chẩn đoán sớm tổn thương tiền ung thư [19]. 

2.3.1. Nguyên lý của kỹ thuật 

 Hình ảnh dải tần hẹp giúp hiển thị các mạch máu được tăng cường trong các lớp bề mặt 

của niêm mạc và bộc lộ các mô hình nhanh chóng trên lớp màng niêm mạc khi mô được chiếu 

bằng hai dải sóng hẹp. Hệ thống NBI sử dụng một dải tần hẹp màu xanh da trời (có bước sóng 
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nằm trong khoảng 390 - 445nm) được sử dụng để quan sát các mao mạch của lớp bề mặt niêm 

mạc. Một dải hẹp màu xanh lá cây (có bước sóng từ 530 - 550nm) được sử dụng để quan sát 

các mạch máu bên trong màng. Phương pháp này mang lại độ tương phản tốt hơn trên bề mặt 

niêm mạc, giảm thời gian thủ thuật và loại bỏ sinh thiết vô ích, tuy nhiên, những kết quả này 

chủ yếu được xác nhận trong các nghiên cứu về hệ tiêu hóa [19]. Sự kết hợp của nội soi 

videobronchoscopy khuếch đại hình ảnh và NBI cho thấy khả năng lớn trong việc phát hiện 

các tổn thương tiền ung thư và ung thư tại niêm mạc phế quản. Các nghiên cứu ban đầu đã 

khẳng định ưu thế vượt trội của NBI so với nội soi video sáng trắng trong việc phát hiện các 

tổn thương ung thư và tiền ung thư. Mô hình bệnh lý của mao mạch niêm mạc phế quản đã 

được Shibuya mô tả (các mạch lốm đốm, ngoằn ngoèo và kết thúc đột ngột) [20]. 

Hình 2.6. Lọc ánh sáng trong hệ thống hình ảnh dải tần hẹp [19] 
 

  
 

Nội soi ánh sáng trắng:  tạo bởi phức hợp tương 

đương của ánh sáng xanh lá cây/xanh da trời/đỏ 

Nội soi dải tần hẹp: hai dải tần riêng biệt được hấp thụ bởi 

Hemoglobin 
 

  

Ánh sáng trắng được chia thành hai dải tần hẹp: dải tần hẹp màu xanh da trời (bước sóng 415 nm), 

dải tần hẹp màu xanh lá cây (bước sóng 540 nm). 
 

 Hệ thống nội soi video RGB (RGB: red/green/blue: đỏ/xanh lá cây/xanh da trời) thông 

thường có đèn xenon và đĩa xoay với 3 bộ lọc quang RGB. Đĩa xoay và CCD (CCD: Charge 

Coupled Device: cảm biến chuyển đổi hình ảnh quang học sang tín hiệu điện trong các máy 
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thu nhận hình ảnh) đơn sắc được đồng bộ hóa và 3 dải tần hình ảnh 3 dải được phát ra liên tục. 

Hình ảnh màu có thể được tổng hợp bằng cách sử dụng hình ảnh 3 dải tần của bộ xử lý video. 

Hình ảnh dải tần hẹp được phát triển cùng với tập đoàn quang học Olympus, Tokyo, Nhật Bản, 

là một hệ thống mới có thể được sử dụng để quan sát cấu trúc vi mạch bằng bộ lọc dải tần hẹp 

mới trên hệ thống video nội soi RGB liên tục thay vì bộ lọc dải tần rộng RGB thông thường. 

Phạm vi bước sóng của bộ lọc NBI mới là B1: 400 - 430nm, B2: 420 - 470nm và G: 560 -

590nm. Ngược lại, phạm vi bước sóng trong bộ lọc dải tần rộng RGB thông thường là B: 400 – 

500 nm, G: 500 - 600 nm và R: 600 - 700 nm. Đặc tính hấp thụ quang của mô và tính chất tán 

xạ phụ thuộc mạnh vào bước sóng, chẳng hạn ánh sáng xanh da trời có bước sóng ngắn hơn 

ánh sáng có thể nhìn thấy bằng mắt thường chiếu vào các bề mặt nông. Thể nhiễm sắc chính 

trong các mô phế quản nằm trong phạm vi bước sóng khả kiến là hemoglobin, có bước sóng 

hấp thụ tối đa gần 415nm, và nằm trong phạm vi bước sóng của NBI-B1. Do đó, người ta hy 

vọng rằng bộ lọc NBI-B1 sẽ phát hiện các cấu trúc mạch máu chính xác hơn các bộ lọc khác. 

Khi ánh sáng dải tần rộng của hệ thống RGB thông thường được truyền qua máy nội soi lên bề 

mặt mô, một số tia sáng được phản xạ từ mô, một số bị tán xạ hoặc hấp thụ trong mô và tia 

sáng nhỏ được phát hiện để tạo thành hình ảnh trên màn hình. Tuy nhiên, ánh sáng dải tần hẹp 

được phân phối trên cùng một bề mặt cho thấy ít tán xạ hơn và cho phép hiển thị hình ảnh trên 

màn hình rõ hơn [20]. 

  

Hình 2.7. Nguyên lý tạo hình ảnh dải tần hẹp [20] 

2.3.2. Giá trị của kỹ thuật NBI 

 Các tổn thương loạn sản và tân sinh đặc trưng bởi tình trạng tăng sinh mạch, do đó, NBI 

với khả năng quan sát chính xác các mạch máu sẽ cho phép phát hiện sớm các tổn thương loạn 
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sản tốt hơn các hình thức nội soi phế quản khác [21]. 

Hình 2.8. So sánh hình ảnh nội soi ánh sáng trắng và hình ảnh dải tần hẹp [21] 

  

Nội soi ánh sáng trắng: U trong lòng phế quản, 

bề mặt nhẵn 

Nội soi dải tần hẹp: u trong lòng phế quản, tăng 

sinh mạch với các mạch máu giãn ngoằn ngoèo 

 Shibuya K và CS (2003) thu thập 48 bệnh nhân với các mẫu tế bào học trong đờm ác tính hoặc 

nghi ngờ ác tính được đưa vào nghiên cứu. Các mạng lưới mạch máu, vi mạch với nhiều cấp độ 

khác nhau, các đốm mạch (dotted vessels) trong mô ASD ( ASD:  angiogenic squamous dysplasia: 

dị sản vảy tân sinh mạch) được quan sát rõ ràng trên hình ảnh NBI-B1. Đường kính của các đốm 

mạch nhìn thấy trên hình ảnh NBI-B1 phù hợp với đường kính của các mạch máu ASD được chẩn 

đoán bằng mô bệnh học. Các mao mạch cũng được thấy rõ qua huỳnh quang màu xanh lá cây dựa 

trên kính hiển vi quét laser đồng tiêu điểm. Có mối liên quan rõ rệt giữa tần số của các đốm mạch 

bằng hình ảnh NBI-B1 và các mô được xác nhận bệnh lý ASD (p = 0,002) [20]. 

  

Hình 2.9. So sánh giữa các đốm mạch (dotted vessels) quan sát bằng nội soi phế quản độ 

phóng đại cao kết hợp với NBI với quan sát bằng kính hiển vi đường kính các mạch 

máu ở tổn thương dị sản vảy tân sinh mạch (ASD) [20]. 

 Zaric B và CS (2013) tiến hành nghiên cứu tiến cứu 96 bệnh nhân được chỉ định nội soi 

phế quản, đánh giá vai trò của việc phối hợp các kỹ thuật nội soi trong chẩn đoán các tổn 
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thương phế quản tiền ác tính. Các tổn thương được phân loại là dương tính nếu phát hiện 

huỳnh quang bệnh lý dựa trên hình ảnh tự phát huỳnh quang (AFI) hoặc các tổn thương với 

biểu hiện các mạch máu ngoằn ngoèo, cắt cụt hoặc các đốm mạch được xác định dưới hình ảnh 

dải tần hẹp (NBI). Dị sản vảy, loạn sản nhẹ, trung bình hoặc nặng và ung thư biểu mô tại chỗ 

(CIS) được đánh giá như tổn thương ác tính trên hình ảnh mô học. Kết quả cho thấy độ nhạy, 

độ đặc hiệu, trị số dự báo dương và trị số dự báo âm của nội soi ánh sáng trắng (WLB) trong 

phát hiện các tổn thương tiền ung thư lần lượt là 26,5%, 63,9%, 34,4% và 54,9%; các giá trị 

tương ứng của AFI lần lượt là 52%, 79,6%, 64,6% và 69,9%, đối với NBI là 66%, 84,6%, 

75,4%, 77,7%, trong khi giá trị kết hợp giữa NBI và AFI là 86,1%, 86,6%, 84,6% và 88%, 

theo thứ tự. Các tác giả kết luận phối hợp NBI và AFI cải thiện đáng kể độ nhạy khi so sánh 

với từng kỹ thuật riêng lẻ (P <0,001). Khi độ đặc hiệu được quan tâm, sự kết hợp của các kỹ 

thuật giúp cải thiện độ đặc hiệu của WLB (P <0,001) và độ đặc hiệu của AFI (P = 0,03), nhưng 

nó không ảnh hưởng đáng kể đến độ đặc hiệu của NBI (P = 0,53) [22]. 

2.4. Nội soi phế quản định vị điện từ (Electromagnetic navigation bronchosopy: ENB) 

2.4.1. Nguyên lý kỹ thuật 

 Hệ thống nội soi phế quản định vị điện từ superDimension (ENB) (inReach system, 

superDimension Ltd, Minneapolis, Minnesota) là một công nghệ tương đối mới hỗ trợ định vị 

kết hợp với khả năng điều khiển để định vị tổn thương và lấy mẫu PPLs (PPLs: peripheral 

pulmonary lesions: các tổn thương phổi ngoại vi). Những nghiên cứu ban đầu được tiến hành 

trên người vào năm 2005 và đã có hơn 20.000 quy trình đã được thực hiện. Hệ thống này bao 

gồm: phần mềm lập kế hoạch nội soi phế quản ảo iLogic; một "bộ định vị: location board" phát 

ra sóng điện từ tần số thấp; một kênh làm việc rộng có chức năng tương tự như ống dẫn hướng 

(guide sheath); một catheter có thể điều khiển tám cách khác nhau cho phép tạo đường hầm 

chọn lọc trong lòng phế quản; và một "hướng dẫn định vị" chứa các cảm biến cho phép theo 

dõi chính xác cả vị trí và hướng trong trường điện từ [23]. Về cơ bản, quy trình ENB gồm 2 

pha chính: pha lập kế hoạch và pha thực hiện kỹ thuật soi phế quản và sinh thiết tổn thương. 

❖ Pha lập kế hoạch 

 Thành công của quy trình chịu ảnh hưởng rất lớn bởi quá trình lập bản đồ chính xác 

đường dẫn đến tổn thương đích trước quy trình, và điều này phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng 

hình ảnh chụp cắt lớp vi tính (CT). Hình ảnh CT được định dạng và chuyển đổi kỹ thuật số 
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ứng dụng trong y học (DICOM: Digital Imaging and Communications In Medicine) phải có độ 

dày lát cắt được xác định trước, tái tạo nhiều lớp để truyền tải lên phần mềm iLogic từ đĩa 

compact (CD) hoặc thông qua một kết nối mạng. Phần mềm sau đó tái cấu trúc những hình ảnh 

này thành định dạng đa mặt phẳng. Màn hình lập kế hoạch bao gồm bốn ô, thể hiện hình ảnh 3 

mặt phẳng: axial, coronal và sagittal và một hình ảnh cây phế quản được tái tạo không gian 3 

chiều (3D) có các chức năng như phóng to, xoay, đo khoảng cách, độ tương phản, độ sáng và 

cấp độ cửa sổ có thể truy cập thông qua một thanh công cụ. Người vận hành có thể điều hướng 

qua chế độ nội soi phế quản ảo (virtual endobronchial) giống như xuất hiện trong quá trình nội 

soi phế quản và vị trí tương ứng của "đầu ống soi phế quản ảo" được nhìn thấy trong cả ba mặt 

cắt của hình ảnh CT [24]. 

  

Hình 2.10. Mô tả pha lập kế hoạch định vị tổn thương [24] 

 

❖ Pha thực hiện quy trình soi phế quản và lấy bệnh phẩm 

 Sau khi nội soi phế quản loại bỏ dịch tiết và loại trừ các tổn thương nội phế quản, kênh 

làm việc mở rộng (EWC: extended working channel) và hướng dẫn định vị (LG: locatable 

guide) được đưa vào qua kênh làm việc của ống soi phế quản cho đến khi hướng dẫn định vị 

được nhìn thấy khoảng 8 mm. Khai báo và xử lý khớp hình ảnh CT với giải phẫu đời sống thực 

(real life anatomy) của bệnh nhân, sau đó có thể bắt đầu quy trình tự động hoặc thủ công. 

Phiên bản mới nhất của phần mềm iLogic có thể đăng ký "tự động" không cần phải thực hiện 

đăng ký thủ công. Dữ liệu định vị và định hướng LG được đưa trở lại hệ thống với tốc độ 166 

lần mỗi giây trong khi thực hiện quy trình nội soi. Độ chính xác đăng ký được đo bằng hệ 

thống sai số đăng ký mục tiêu chuẩn trung bình (AFTRE: Average Fiducial Target Registration 

Error) và nên <5 mm. AFTRE > 5 mm thể hiện sự khác biệt không thể chấp nhận được giữa 
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CT và giải phẫu bệnh nhân và sẽ dẫn đến giảm độ chính xác định vị; trong trường hợp này 

đăng ký nên được lặp đi lặp lại để giảm chênh lệch. Khi đủ dữ liệu thu thập được để khớp với 

CT và giải phẫu bệnh nhân, hình ảnh nội soi phế quản ảo sẽ xuất hiện và định vị có thể tiến 

hành. Nếu đăng ký tự động không thành công và với các phiên bản phần mềm cũ hơn, cần phải 

đăng ký thủ công [25].  
 

 

Hình 2.11. Trang thiết bị phòng soi ENB. (A, B) Bàn nội soi huỳnh quang với bảng định vị bên dưới 

ngực bệnh nhân. (C) Thiết bị chứa bộ xử lý định vị, dây cáp máy vi tính có phần mềm lập kế hoạch. 

(D) Cảm biến bệnh nhân (mũi tên đen) cho phép theo dõi phổi trong quá trình chuyển động hô hấp. 

(E) Hướng dẫn định vị (mũi tên lớn) và kênh làm việc mở rộng (mũi tên nhỏ) kết hợp (F) để cho phép 

điều khiển kênh làm việc đến tổn thương đích [25]. 

 

  

Hình 2.12. Pha thực hiện quy trình soi phế quản và sinh thiết [23] 
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Hình 2.13. Trước khi tiến hành sinh thiết phải xác nhận đầu dẫn đường đúng tại tổn 

thương. Có thể kiểm tra dưới C-arm (A) hoặc Nội soi phế quản siêu âm đầu dò tròn (B) [25] 

2.4.2. Giá trị của kỹ thuật 

 ENB là kỹ thuật tương đối mới. Các tác giả mô tả các trường hợp tiến hành sinh thiết các 

tổn thương phổi ngoại vi với giá trị chẩn đoán xác định dao động khoảng 59 - 77,3%. Theo 

Eberhardt R và CS (2007), giá trị chẩn đoán của ENB đạt 59% nhưng nếu phối hợp với nội soi 

có đầu dò siêu âm thì giá trị chẩn đoán đạt 88% (p= 0,02) [26]; Bertoletti L và CS (2009) cho 

thấy giá trị chẩn đoán của ENB 77,3% đối với các tổn thương ngoại vi có kích thước trung 

bình 31,2 mm [27]; Lamprecht B và CS (2012) ghi nhận hiệu quả  chẩn đoán của ENB với tổn 

thương < 20mm là 75,6%, > 20mm là 89,6% [28]. Phân tích gộp của Gex G và CS (2014) cho 

thấy tỷ lệ tiếp cận tổn thương của ENB là 97,4% (95% CI: 95,4 - 98,5). Giá trị chẩn đoán dao 

động 55,7% - 87,5%, giá trị chẩn đoán toàn bộ là 64,9% (95% CI: 59,2 - 70,3). Độ chính xác 

chẩn đoán đạt 73,9% (95% CI 68 - 79.2), dao động 59 - 93,1%. Độ nhạy toàn bộ của ENB 

trong chẩn đoán ung thư là 71,1% (95% CI: 64,6 – 76,8) dao động 55,2 - 90,3%. Độ chính xác 

trong chẩn đoán ung thư dao động 66,7 - 98,0%, độ chính xác toàn bộ trong chẩn đoán ác tính 

là 78,6% (95% CI: 72,8 – 83,4). Giá trị dự báo âm của ENB trong chẩn đoán ung thư là 52,1% 

(95% CI: 43,5 - 60,6%) dao động 25 - 89,5%. Biến chứng tràn khí gặp 3,1%, trong đó 1,6% số 

ca tràn khí phải đặt ống dẫn lưu màng phổi [29]. Một phân tích gộp khác của Zhang W và CS 

(2015) cho thấy độ nhạy, độ đặc hiệu, tỷ số khả dĩ dương, tỷ số khả dĩ âm, tỷ số odd của ENB 

trong chẩn đoán các nốt mờ ở phổi lần lượt là: 82%, 100%, 19,36, 0,23, 97,6; AUC là 0,97. 

Không có tai biến nào được ghi nhận [30]. 

A B 
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Tác giả         n/N Giá trị   Forest plot Tác giả      n/N Độ chính xác Forest plot 

  

Giá trị chẩn đoán của ENB [29] Độ chính xác của ENB [29] 
 

Tác giả         n/N Độ nhạy    Forest plot Tác giả            n/N Độ chính xác Forest plot 

  
Độ nhạy của ENB đối với ác tính [29] Độ chính xác của ENB đối với ác tính [29] 

 

3. Nội soi phế quản siêu âm (Endobronchial Ultrasound: EBUS) trong chẩn đoán và đánh 

giá giai đoạn ung thư phổi 

3.1. Nguyên lý của kỹ thuật  

Nội soi phế quản siêu âm cho hình ảnh rõ nét cấu trúc của trung thất, rốn phổi, tình 

trạng xâm lấn mạch máu, tổn thương ở các lớp khác nhau của niêm mạc phế quản từ lớp dưới 

niêm mạc đến mạng mạch máu phế quản. Thông qua đó sinh thiết hạch trung thất, chẩn đoán 

chính xác hơn, đánh giá giai đoạn TNM ung thư phổi chính xác hơn [31-33]. 

 Việc chẩn đoán các hạch lympho, các khối trung thất, các nốt phổi ngoại vi vẫn còn nhiều 

thách thức. Một số lựa chọn tiếp cận tổn thương để lấy bệnh phẩm bao gồm sinh thiết qua da 

dưới hướng dẫn chụp cắt lớp vi tính, chọc hút bằng kim xuyên vách phế quản, nội soi trung 

thất, phẫu thuật cắt bỏ trung thất trước bên trái hoặc phẫu thuật nội soi dưới hỗ trợ của video. 

Tuy nhiên, các phương pháp này có cả ưu điểm và hạn chế về hiệu quả lấy bệnh phẩm và biến 

chứng. Nội soi phế quản siêu âm (EBUS: endobronchial ultrasound) là một kỹ thuật mới, xâm 
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lấn tối thiểu, giúp mở rộng tầm quan sát của bác sĩ nội soi phế quản vượt ra ngoài lòng phế 

quản. Hiện có hai hệ thống EBUS. (1) RP- EBUS (radial probe: đầu dò xuyên tâm) cho phép 

đánh giá đường thở trung tâm, xác định chính xác tình trạng xâm lấn đường thở và giúp chẩn 

đoán các tổn thương phổi ngoại vi;  CP – EBUS (convex probe: đầu dò lồi) cho phép thăm dò 

và chọc hút kim nhỏ, sinh thiết (miniforcef) các tổn thương trung thất [34-36]. 

❖ Đầu dò xuyên tâm (RP-EBUS) 

 Có hai loại RP - EBUS. (1) Đầu dò xuyên tâm 20 MHz (UM-BS20-26R; Olympus, 

Tokyo, Nhật Bản) được thiết kế với một catheter, đầu cathter có một quả bóng nước được sử 

dụng để đánh giá đường thở trung tâm. Đầu dò này có thể được đưa qua kênh làm việc 2,8 mm 

và xoay 360 độ theo hướng vuông góc với lối vào của đầu dò, để thu được hình ảnh chi tiết của 

các cấu trúc xung quanh và cấu trúc thành phế quản. EBUS 20 MHz có độ phân giải dưới 1 

mm và độ xuyên sâu 5 cm, cho phép xác định các lớp đường dẫn khí. Một số nghiên cứu ghi 

nhận giá trị chẩn đoán của loại đầu dò này có độ nhạy 66,7%, độ đặc hiệu 100%, độ chính xác 

93 – 95%. (2) Đầu dò xuyên tâm siêu nhỏ (ultra-miniature radial probe) (UM-S20 192020; 

Olympus) được sử dụng để phát hiện các nốt phổi ngoại vi. Nó cũng là một đầu dò xuyên tâm 

20 MHz với đường kính ngoài 1,4 mm. Đầu tiên đưa guide sheath đến tổn thương ngoại vi qua 

kênh làm việc 2.0 mm của ống soi phế quản (thường là với sự trợ giúp của C-arm), sau đó đầu 

dò được đưa qua guide sheath để đến tổn thương, sau khi phát sóng siêu âm xác định đúng tổn 

thương, đầu dò được rút ra khỏi guide sheath. Một dụng cụ lấy bệnh phẩm (kìm sinh thiết, kim 

hút, chổi chải phế quản) được đưa đến tổn thương qua guide sheath để lấy bệnh phẩm (thường 

là với sự trợ giúp của C-arm). Nên chụp X quang ngực sau quy trình để  đánh giá biến chứng 

tràn khí màng phổi [34], [35].  

 Các tổn thương phổi ngoại vi ngày càng được phát hiện phổ biến trong thực hành lâm sàng 

do hiệu quả của các chương trình sàng lọc phát hiện sớm ung thư phổi. Các khuyến cáo hiện nay 

đều đồng thuận nên sinh thiết những tổn thương có kích thước ≥ 8mm, đặc biệt ở những đối tượng 

có nguy cơ cao kỹ thuật sinh thiết phổi dưới hướng dẫn của chụp CLVT hoặc sinh thiết xuyên 

vách phế quản qua nội soi quy ước cũng mang lại hiệu quả chẩn đoán, tuy nhiên tai biến tràn khí 

màng phổi và chảy máu là các tai biến cần lưu ý. Các kỹ thuật lấy bệnh phẩm bằng kỹ thuật RP-

EBUS thông qua sinh thiết, chải, rửa, hút kim nhỏ cho hiệu quả chẩn đoán cao và hạn chế được 

các biến chứng nêu trên, đặc biệt được thực hiện dưới hỗ trợ của hệ thống C-arm [37]. 
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Hình 3.1. Hệ thống RP-EBUS [38] 

   

Kết nối đầu dò xuyên tâm để tạo 

hình ảnh siêu âm 

Đưa đầu dò qua kênh làm việc 

của ống soi phế quản 

Dụng cụ kết hợp với guide 

sheath để điều hướng 
 

Hình 3.2. Quy trình RP- EBUS [39] 

  

  
 

Hình 3.3. Đầu dò xuyên tâm tại tổn thương [35] 

   

Đầu dò xuyên tâm EBUS (đầu mũi 

tên) trong guide sheath 

Đầu dò xuyên tâm EBUS trong tổn 

thương (nhìn đồng tâm) 
Đầu dò xuyên tâm EBUS nằm cạnh 

tổn thương (nhìn lệch tâm) 
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Hình 3.4. Phối hợp chụp CLVT và RP-EBUS [38] 

  

Tổn thương trên hình ảnh chụp CLVT và xác định trên hình ảnh EBUS đầu dò xuyên tâm (dầu dò 

cạnh tổn thương 
 

❖ Đầu dò lồi (convex probe) 

 CP - EBUS tần số 7,5 MHz được tích hợp ở đầu ống soi phế quản, đầu dò siêu âm quét 

song song với hướng đi của ống soi phế quản, tạo một góc 50 độ. Đường kính ngoài của ống 

ống soi phế quản là 6,7 mm và đầu ống là 6,9 mm. Vì lý do này, nên đưa ống soi vào đường 

thở qua ống nội khí quản hoặc mask thanh quản. Góc nhìn là 80 độ, và hướng nhìn là 35 độ 

xiên về phía trước. Hình ảnh siêu âm có thể thu được bằng cách đặt đầu dò tiếp xúc trực tiếp 

với khí quản hoặc thành phế quản, hoặc sau khi bơm bóng trên đầu ống soi phế quản bằng 

nước muối. Sử dụng bóng chứa đầy nước có thể cải thiện chất lượng hình ảnh. Ngoài ra, hình 

ảnh siêu âm có thể được tạm dừng hình, cho phép đo tổn thương hoặc hạch bạch huyết theo hai 

chiều. Hình ảnh nội soi siêu âm và hình ảnh nội soi ánh sáng trắng có thể được xem cùng lúc. 

Chế độ Doppler cho phép phân biệt mô với các cấu trúc mạch máu [40]. 

Hình 3.5. Đầu dò lồi và kim chọc hút [40] 

   

Hình ảnh đầu dò lồi Đầu dò lồi sau kho bơm bóng nước Kim chọc hút tổn thương 

 Chỉ định của EBUS đầu dò lồi để thăm dò và cẩn đoán các hạch lympho trung thất và rốn 

phổi, các khối u phổi và trung thất. Tất cả các hạch trung thất, ngoại trừ hạch nhóm 5 (cửa số 
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chủ phổi hoặc dưới động mạch chủ), hạch nhóm 6 (cạnh động mạch chủ), hạch nhóm 8 (cạnh 

thực quản), hạch nhóm 9 (dây chằng phổi) đều có thể tiếp cận được. Tuy nhiên do đầu của ống 

soi đầu dò lồi khá lớn (6,9mm) hạch nhóm 10, 11 có thể tiếp cận được nhưng một phần hạch 

nhóm 12 không thể tiếp cận được [41]. 

Hình 3.6. Hình ảnh đầu dò lồi và chọc hút tổn thương [31] 

   

Đầu dò lồi và kim chọc hút của 
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Hình 3.7. Một số loại kim sử dụng trong kỹ thuật EBUS-TBNA [35] 
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3.2. Giá trị của RP-EBUS (đầu dò xuyên tâm) trong chẩn đoán ung thư phổi 

 Được giới thiệu vào những năm 1990, đầu dò xuyên tâm EBUS (RP-EBUS) lần đầu tiên được sử 

dụng để đánh giá tính toàn vẹn của thành khí quản và bệnh lý hạch trung thất. Kể từ đó, RP-EBUS đã 

được điều chỉnh để đánh giá các PPNs (PPNs: peripheral pulmonary nodules: nốt phổi ngoại vi) vì các 

đặc tính quét xuyên tâm (radial side scanning) nên có thể tạo ra hình ảnh siêu âm 360 độ với độ phân giải 

cao của nhu mô phổi xung quanh. Từ năm 2002, việc sử dụng R-EBUS (có hoặc không phối hợp với  

guide sheath và/hoặc nội soi phế quản siêu nhỏ (ultrathin bronchoscope: đường kính ngoài 2,8-3,5mm)) 

để đánh giá và chẩn đoán PPNs đã được ghi nhận có giá trị chẩn đoán dao động 58 - 85%. Các nghiên 

cứu so sánh RP-EBUS và nội soi phế quản định vị điện từ (ENB) trong chẩn đoán ung thư phổi báo cáo 

kết quả chẩn đoán ứng là 69% và 63%. Một nghiên cứu sau đó của Eberhardt và CS so sánh giá trị chẩn 
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đoán RP-EBUS, ENB đơn thuần hoặc phối hợp trong chẩn đoán ung thư phổi giá trị chẩn đoán đơn lẻ 

từng kỹ thuật lần lượt là 69% và 59%; tuy nhiên, phối hợp 2 kỹ thuật cho giá trị chẩn đoán 88%. Một số 

phân tích gộp cho thấy giá trị chẩn đoán của RP-EBUS từ 56,3 - 60,9% đối với các tổn thương < 20 mm, 

77,7 - 82,5% đối với các tổn thương > 20 mm [35]. 

 Nghiên cứu của Chen A và CS (2014) trên 496 bệnh nhân giai đoạn 2008 – 2012 cho thấy hiệu 

quả chẩn đoán 58% đối với các tổn thương có kích thước 1-2cm, 72% đối với các tổn thương có kích 

thước 2,1-3cm, 77% đối với các tổn thương có kích thước 3,1-4cm, 87% đối với các tổn thương có kích 

thước 4,1-5cm, 88% đối với các tổn thương có kích thước > 5cm. 96% xác định chính xác tổn thương 

bằng RP-EBUS, khi đầu dò xuyên tâm nằm trong tổn thương, giá trị chẩn đoán đạt 84% so với 48% khi 

đầu dò xuyên tâm nằm cạnh tổn thương [42], có lẽ đây là phát hiện quan trọng nhất, đã được ứng dụng 

và khẳng định qua các nghiên cứu sau này. 

 Jacomelli M và CS (2015) nghiên cứu 54 bệnh nhân có các tổn thương dạng nốt hoặc khối ở phổi 

ghi nhận độ nhạy của kỹ thuật RP-EBUS là 66,7% (độ nhạy 79,5% cho các tổn thương nhìn thấy qua 

RP-EBUS và 25% cho các tổn thương không nhìn thấy). Trong số các tổn thương nhìn thấy qua RB-

EBUS, độ nhạy 91,7% cho các tổn thương dạng khối và 74,1% cho các tổn thương dạng nốt. Biến 

chứng tràn khí 3,7% và chảy máu 9,3% [38]. 

 Một phân tích gộp và tổng quan hệ thống của Steinfor DP và CS (2011) trên tổng số 1420 bệnh 

nhân từ 16 nghiên cứu xác định vai trò của RB-EBUS trong chẩn đoán các tổn thương ung thư phổi 

ngoại vi cho thấy độ đặc hiệu là 1 (95% CI: 0,99-1), độ nhạy 0,73 (95% CI: 0,7-0,76), tỷ số khả dĩ dương 

26,88 (12,6-57,2), tỷ số khả dĩ âm 0,28 (0,23-0,36) [43]. 

3.3. Giá trị của EBUS - TBNA (TBNA: transbronchial needle aspiration: hút kim nhỏ xuyên vách phế 

quản) trong đánh giá giai đoạn ung thư phổi 

 Phương pháp chọc hút bằng kim nhỏ xuyên vách phế quản qua nội soi phế quản siêu âm (EBUS-

TBNA) là một phương pháp xâm lấn tối thiểu đánh giá giai đoạn các hạch lympho trung thất ở bệnh 

nhân ung thư phổi cũng như chẩn đoán bệnh lý hạch rốn phổi và trung thất. Phương pháp này giúp thay 

thế cho sinh thiết phẫu thuật để đánh giá bệnh nhân với các hạch lympho trung thất và/hoặc rốn phổi. 

Các khối tế bào thu được bởi EBUS-TBNA có thể được áp dụng không chỉ cho chẩn đoán căn nguyên 

mà còn giúp các nghiên cứu sâu hơn như hóa mô miễn dịch và huỳnh quang lai tại chỗ (FISH: 

fluorescence in situ hybridization). Ngoài ra, các mẫu thu được bởi EBUS-TBNA cũng có thể được sử 

dụng để phân tích phân tử. Không giống như nội soi phế quản thông thường, EBUS-TBNA sử dụng đầu 

dò lồi EBUS với đầu dò siêu âm trên đầu của ống soi phế quản mềm. Điều quan trọng là các bác sĩ nội 

soi phế quản phải hiểu đầy đủ về giải phẫu trung thất và mối tương quan với hình ảnh siêu âm để thực 

hiện EBUS-TBNA thành công. Kim chọc hút xuyên vách phế quản chuyên dụng được sử dụng cho 

EBUS-TBNA hơi khác so với kìm sinh thiết xuyên vách phế quản thông thường [44], [39], [31].  
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Hình 3.8. Tương quan giải phẫu và vị trí các hạch thực hiện kỹ thuật EBUS-TBNA [45] 

                                             

   
 

Hình 3.9. Tương quan giải phẫu và vị trí các hạch thực hiện kỹ thuật EBUS-TBNA [45] 
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 Báo cáo nghiên cứu đầu tiên về vai trò của EBUS-TBNA trong đánh giá giai đoạn hạch 

lympho trung thất ở bệnh nhân ung thư phổi cho thấy độ nhạy 94,5%, độ đặc hiệu và trị số dự 

báo dương là 100%, trị số dự báo âm là 89,5%, độ chính xác là 96,3%. Tỷ lệ di căn hạch trung 

thất là 63%. Ở 19% bệnh nhân, ngoài việc cung cấp thông tin về giai đoạn, EBUS-TBNA còn 

cung cấp thông tin chẩn đoán, loại bỏ sự cần thiết phải làm thêm các xét nghiệm xâm lấn. Ứng 

dụng EBUS-TBNA, giúp loại 29 trường hợp phải nội soi trung thất, 8 trường hợp phải mở ngực, 

4 trường hợp phải nội soi lồng ngực và 9 trường hợp phải sinh thiết hạch lympho qua da [46]. 

EBUS – TBNA giúp phân biệt rõ mạch máu, hạch, định hướng vị trí kim chính xác các 

hạch, u trung thất, giá trị chẩn đoán cao hơn PET/CT cho phân giai đoạn TNM trung thất : đặc 

biệt là hữu ích với hạch <10 mm, thay thế nội soi trung thất khi chẩn đoán giai đoạn ung thư 

phổi, đánh giá giai đoạn TNM ung thư phổi cùng với PET/CT chính xác hơn. Theo Sebastián 

Fernández-Bussy CS (2015), EBUS-TBNA có độ nhạy : 91.17%, độ đặc hiệu 100.0%, giá trị 

dự báo âm 92.9% [47]. Annema JT và CS (2008),  phối hợp chọc hút kim nhỏ xuyên thành phế 

quản với siêu âm nội soi trong chẩn đoán ung thư phổi đối với những khối u không nhìn thấy 

qua nội soi phế quản quy ước, tỷ lệ chẩn đoán đạt 82%, giá trị dự báo âm 23% [48]. 

Hình 3.10. Quy trình lấy, nhuộm bệnh phẩm và đọc kết quả [45] 

   

   

 

 Nghiên cứu của Herth và CS (2005) xác định giá trị của EBUS-TBNA trên 502 bệnh 

nhân, tập trung vào bệnh lý hạch trung thất hoặc rốn phổi không rõ nguồn gốc, với đường kính 



26 

 

các hạch > 1cm. 94% trường hợp lấy được bệnh phẩm tế bào. Độ nhạy, độ đặc hiệu và giá trị 

dự báo âm tính lần lượt là 94%, 100% và 11% [33]. 

 Chrissian A và CS (2011), nghiên cứu 50 bệnh nhân được thực hiện 2 kỹ thuật EBUS-

TBNA (TBNA: transbronchial needle aspiration: hút kim nhỏ xuyên vách phế quản) và EBUS-

MFB (MFB: miniforceps biopsy: kìm sinh thiết nhỏ) trên tổng số 74 nhóm hạch. Giá trị chẩn 

đoán toàn bộ của EBUS -TBNA và EBUS-MFB lần lượt là 81% và 91% (p 0,09). Khi kết hợp 

2 kỹ thuật, giá trị chẩn đoán toàn bộ là 97% (p <0,001), không có biến chứng nghiêm trọng nào 

được ghi nhận [49].  

 Bailey N và CS (2019) đánh giá 327 bệnh nhân được tiến hành 337 lần EBUS-TBNA. 

EBUS-TBNA được chỉ định để chẩn đoán các tình trạng lành tính và ác tính. Ứng dụng chính 

là chẩn đoán và phân loại các tình trạng ác tính (70,6%), và trong chẩn đoán các tình trạng lành 

tính như sarcoidosis 40 (12,2%) và silicoanthracosis 17 (5,2%). Sử dụng kỹ thuật EBUS-

TBNA là đủ để chẩn đoán và xếp giai đoạn bệnh 59,2% trường hợp. EBUS-TBNA là kỹ thuật 

xâm lấn được chỉ định cuối cùng ở 283 bệnh nhân (87,6%). Độ nhạy, độ đặc hiệu chung, trị số 

dự báo âm và độ chính xác chẩn đoán của EBUS-TBNA lần lượt là 89,7%, 100%, 85,1% và 

89,9%, trong đó biến chứng nhẹ gặp 0,9% [44]. 

 Nhiều nghiên cứu hình ảnh không xâm lấn sử dụng chụp cắt lớp vi tính ngực (CT) và 

chụp cắt lớp phát xạ positron (PET)/CT đã được tiến hành để xếp giai đoạn các hạch trung 

thất. Độ nhạy chẩn đoán và độ đặc hiệu toàn bộ của CT ngực và PET/CT lần lượt là 55% và 

81%, và 62% và 90%. Tuy nhiên xếp giai đoạn hạch trung thất có tỷ lệ dương tính giả và âm 

tính giả cao, do đó vẫn cần sinh thiết để xếp giai đoạn một cách chính xác [50]. Nội soi trung 

thất trước đây được xem là tiêu chuẩn vàng trong xếp giai đoạn các hạch lympho trung thất với 

độ nhạy 78%, trị số dự báo âm 91%, nội soi trung thất với hỗ trợ video (VAM: video-assisted 

mediastinoscopy) có độ nhạy 89%, trị số dự báo âm 92%. Tuy nhiên cả 2 kỹ thuật này xâm 

nhập hơn và tỷ lệ biến chứng gặp 2%, tử vong 0,08% [51], [50]. EBUS-TBNA là kỹ thuật ít 

xâm nhập hơn, tỷ lệ gặp biến chứng chỉ 0,07%, có thể xếp giai đoạn các hạch trung thất và rốn 

phổi một cách chính xác, một số nghiên cứu cho thấy có độ nhạy tương tự nội soi trung thất 

(88% - 100% và 80% - 93%) [32], [52]. Nghiên cứu của Um SW và CS (2015, 138 bệnh nhân 

được thực hiện EBUS-TBNA, 127 bệnh nhân được thực hiện đồng thời cả 2 kỹ thuật EBUS-

TBNA và nội soi trung thất), các tác giả ghi nhận độ nhạy, độ đặc hiệu, độ chính xác, trị số dự 
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báo dương, trị số dự báo âm của EBUS-TBNA 88%, 100%, 92,9%, 100% và 85,2%. độ nhạy, 

độ đặc hiệu, độ chính xác, trị số dự báo dương, trị số dự báo âm của nội soi trung thất là 

81.3%, 100%, 89.0%, 100%, và 78.8%. Các tác giả kết luận EBUS-TBNA vượt trộ hơn nội soi 

trung thất trong xếp giai đoạn hạch trung thất cN1-3 ở bệnh nhân ung thư phổi không tế bào 

nhỏ [53]. 
 

4.  Kết luận 

 Những tiến bộ mới của các kỹ thuật ứng dụng qua nội soi phế quản ống mềm đã góp 

phần quan trọng trong chẩn đoán chính xác, chẩn đoán sớm và đánh giá chính xác giai đoạn 

ung thư phổi, từ đó góp phần lựa chọn các phương pháp điều trị, kéo dài thờ gian sống thêm ở 

bệnh nhân ung thư phổi. 
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