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Ung thư biểu mô tế bào thận là một loại ung thư xảy ra ở thận. Các tế bào ung thư được tìm thấy
ở tấm đệm của các đường ống nhỏ (tubules) trong thận. Nó là loại ung thư thận phổ biến nhất ở
người lớn.       

Nguyên nhân, tỉ lệ mắc và các yếu tố có tính nguy cơ.
 Ung thư biểu mô tế bào thận ảnh hưởng khoảng 3 trên 10.000 ngườI, dẫn đến 32.000 trường
hợp mắc mớI ở Mĩ hang năm. MỗI năm, khoảng 12.000 ngườI ở Mĩ chết vì ung thư biểu mô tế
bào thận. Xảy ra phổ biến nhất ở những ở tuổI 50-70, và điển hình ảnh hưởng ở nam giới
 Nguyên nhân chính xác chưa được biết
 Những nhân tố có tính nguye cơ:
 • Hút thuốc
 • Di truyền
 • Lịch sử có bệnh của gia định
 • Điều trị thẩm tách (lọc máu ngòa thận)
 • Bệnh Hippel-Lindau, một bệnh di truyền ảnh hưởng đến các capillariest của não
 Triệu chứng đầu tiên thường là có máu trong nước tiểu. Đôi khi có liên quan đến cả hai thận.
Ung thư lan rộng một cách dễ dàng, phần lớn thường tớI phổI và các cơ quan nộI tạng khác.
Khoảng một phần 3 bệnh nhân có sự lan rộng (di căn) tạI thờI điểm chuẩn đoán
 Các triệu chứng
 • Có máu trong nước tiểu
 • Màu nước tiểu khác thường (Sẫm, hay nâu, váng)
 • Đan ở sườn
 • Đau lưng
 • Đau vùng bụng
 • Giảm cân không chủ địch nhiều hơn 5% trọng lượng cơ thể
 • Sự lớn lên của một tinh hoàn
 • Sưng hay phù ở bụng
 Các triệu chứng phụ ma có thể có liên quan đến bệnh này:
 • Các bệnh lí về mắt
 • Xanh xao
 • Sự tăng trưởng tóc quá mức ở phụ nữ
 • Táo bón
 • Chịu lạnh kém
 Các dấu hiệu và các xét nghiệm
 Bắt mạch vùng bụng có thể chỉ ra một khốI lớn lên của nộI tạng, đặc biệt là ở thận hay gan. Có
thể có các mạch máu quấn dọc them sự lớn lên của dây tinh hoàn ở đàn ông.
 * Các xét nghiệm
 • Đếm máu toàn phần (gồm bạch cầu, hồng cầu và tiểu cầu)
 • Xét nghiệm nước tiểu có thể cho thấy các tế bào hồng cầu trong đó
 • Canxi huyết thanh có thể cao
 • SGPT và alkaline phốt phát có thể cao
 • Xét nghiệm tế bào nước tiểu
 • Các xét nghệm chức năng gan
 • Siêu âm bụng và thận
 • X Quang thận
 • Xét nghiệm IVP
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 • Chụp mạch thận
 Các xét nghiệm sau đây có thể được thực hiện để xem liệu có sự lan rộng của ung thư hay
không.
 • CT vùng bụng có thể cho thấy một khốI gan
 • Chụp cộng hưởng từ (MRI) có thể quyết định liệu ung thư đã lan tớI các mạch máu xung
quanh chưa
 • X Quang ngực có thể thấy một khốI ở ngực
 • Scan xương có thể cho thấy sự liên quan của xương
 Điều trị
 Phẫu thuật cắt tất cả phần bị ung thư của thận (nephrectomy) sẽ được đề nghị. Điều này có
thể bao gồm cả cắt bỏ bàng quang hay các mô xung quanh hay các hạt lymph
 Liệu pháp xạ trị không thường có tác dụng đốI vớI ung thư biểu mô tế bào thận và, do đó,
không thường được sử dụng. Các liệu pháp hormone có thê giảm sự tăng trưởng của khốI u ở
một số trường hợp
 Các thuốc như alpha-interferon và interleukin đã làm giảm thành công sự tăng trưởng của một
số trường hợp ung thư biểu mô tế bào thận, bao gồm cả một số đã lan rộng. Vào tháng 12 năm
2005, cơ quan quản lí thuốc và dược phẩm của Hoa Kì (FDA) đã chấp nhận một loạI thuốc mớI
được gọI là Nexavar cho những ngườI lớn mắc ung thư biểu mô tế bào thận tiên tiến. Thuốc hoạt
động bằng cách ngăn chặn sự cung cấp máu cho khốI u
 Liệu pháp hóa học có thể được sử dụng ở một số trường hợp, nhưng sự chữa trị này là không
thể trừ khi tất cả ung thư được bỏ đi bằng phẫu thuật.
 Các nhóm hỗ trợ.
 Các bạn có thể thăm website của chúng tôi thường xuyên để cập nhật các thôgn tin mớI nhất
về các loạI bệnh thận, và cả một loạI thuốc mớI nhất Nexavar, chúng tôi sẽ đăng các thông tin
làm thế nào đê mua thuốc và làm thế nào để được sử dụng thuốc này
 Tiên lượng
 Những khác nhau về kết quả tùy thuộc vào mức độ di căn. Tỉ lệ sống 5 năm là khoảng 60-75%
nếu khốI u vẫn ở trong các giai đoạn sớm và chưa lan rộng ra bên ngoài thận khi được chuẩn
đoán. Nếu đã di căn tớI các hạt lymph, thì tỉ lệ sống 5 năm là từ 5-15%. Còn nếu đã lan rộng tớI
các nộI tạng khác, tỉ lệ sống 5 năm là dướI 5%
 Các biến chứng
 • Cao huyết áp
 • Metastasis of the cancer
 Gọi tới chuyên gia y tế
 Gọi tới chuyên gia y tế của bạn bất kì lúc nào có máu trong nước tiểu. Đồng thời cũng gọi khi
bạn có bất cứ triệu chứng của rối loạn khác của bệnh này xảy ra.
 Ngăn chặn
 Bỏ thuốc lá. Làm theo các yêu cầu của chuyên gia về y tế của bạn trong điều trị các rối loạn
về thận, đặc biệt các rối loạn mà yêu cầu lọc máu ngoài thận
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