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Abstract
Pediatric low grade gliomas (PLGGs) are the most common brain tumors in the pediatric
population comprising around 30-50% of all newly diagnosed brain tumors and comprising
around 80% glioma. LGG can occur anywhere within the central nervous system, and the
most common location is within the posterior fossa (aroud 20-25%), other common locations
are brainsterm or midline location (optic pathway, suprasella, tectal, thelamic); primary
spinal location is rare, described at around 5%. Intraspinal and intracranial LGG share the
same histologic features and have similar biologic behavior. PLGGs are associated with an
excellent long term survival, treatment strategies should therefore arm for disease control
during childhood and adolescence with an emphasis on minimizing long term tumor itself and
treatment induced morbidity.
Three cases of progressive intraspinal LGG and their responses to chemotherapy are report
here and a review of the literature.
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Tóm tắt
U thần kinh đệm bậc thấp (u TKĐBT) là u não thường gặp nhất ở trẻ em, chiếm khoảng
30 - 50% các khối u não mới chẩn đoán và chiếm khoảng 80 % u thần kinh đệm. U có thể
gặp ở bất kỳ vị trí nào của hệ thần kinh trung ương (TKTƯ), hay gặp nhất ở hố sau chiếm
20 - 25%; những vị trí hay gặp khác như thân não hoặc đường giữa (đường thị giác, trên
yên, thể mái, đồi thị); u nguyên phát ở tủy sống hiếm gặp, chỉ chiếm khoảng 5%. Các khối
u TKĐBT trong tủy sống và nội sọ có chung đặc điểm mô bệnh học và có đặc điểm sinh
học tương tự nhau. Trẻ em với u TKĐBT có tỷ lệ sống lâu dài cao, vì vậy chiến lược điều
trị hướng tới kiểm soát bệnh trong thời kỳ niên thiếu và vị thành niên, đồng thời tập trung
giảm thiểu tình trạng bệnh lâu dài gây ra bởi khối u và các liệu pháp điều trị.
Nhân báo cáo ba trường hợp u TKĐBT tủy sống tiến triển và đáp ứng của các bệnh nhân
này với hóa trị liệu, bài viết này tổng quan lại vấn đề chẩn đoán, điều trị u TKĐBT hệ thần
kinh trung ương nói chung và u thần kinh đệm bậc thấp tủy sống nói riêng.
Từ khóa: hóa trị liệu, u thần kinh đệm bậc thấp, tủy sống, hệ thần kinh trung ương.

I. Giới thiệu ca bệnh
Bệnh nhân số 1
Trẻ nam 45 tháng tuổi, bệnh diễn biến 2
tháng với triệu chứng đột ngột đau cổ, tăng
dần, cổ gập, hạn chế ngửa cổ, vai khom; đau
và hạn chế vận động hai tay. MRI tủy sống:
Khối u vùng tủy cổ từ C1–D1, kích thước 79
x15 x11 mm, ngấm thuốc đối quang từ mạnh,
không đều, chiếm gần hết toàn bộ ống sống;
khối phát triển ra ngoài tủy cổ ở phần thấp mặt
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lưng (Hình 1). Không có khả năng phẫu thuật
cắt u, sinh thiết u được tiến hành. Mô bệnh học
của khối u là u sao bào lông độ I, có chỉ định
điều trị hóa chất. Gia đình chưa đồng ý điều trị.
Bệnh tiến triển trong 1 tháng tiếp theo, cổ gập,
đau nhiều, không ngồi được, liệt tứ chi không
hoàn toàn, tay nhiều hơn chân; tăng trương
lực cơ và phản xạ gân xương tứ chi, có cơn
xoắn vặn tay phải. MRI tủy sống: khối u trong
tủy tiến triển từ hành não đến D2; 110 x15x11
mm. Bệnh nhân được điều trị hóa chất phác đồ
SIOP-LGG 2004 [1], giai đoạn tấn công gồm
VCR/Carboplatin/Etoposide 21 tuần, duy trì
bằng VCR/Carboplatin đến 81 tuần. Sau điều
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trị 4 tuần, bệnh nhân cải thiện về lâm sàng: hết
đau cổ, đau tay; cổ đỡ gập, ngồi được; sau tuần
21 trẻ hết liệt chi, đi lại được. MRI thấy bệnh
ổn định trong quá trình điều trị. Kết thúc điều
trị, dáng đi và cơ lực trẻ bình thường; MRI thấy
khối tủy cổ từ C1- D1; chủ yếu là nang dịch,
có ít vách mỏng, ngấm thuốc thành, có nốt đặc
5mm ngang mức C3, ngấm thuốc mạnh; khối
đẩy nhu mô tủy ra ngoại vi. 42 tháng sau khi
kết thúc hóa chất, bệnh nhân vẫn ổn định về
lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh.
Bệnh nhân số 2
Trẻ nữ 65 tháng tuổi, bệnh biểu hiện 2 tháng
trước khi phát hiện với dáng đi cúi đầu, ưỡn
lưng, đau ngực; mức độ đau tăng giảm từng
đợt, trẻ vẫn đi học. MRI tủy sống: U tủy ngực
từ D4-9, kích thước 62x13x11 mm, chiếm gần
hết tủy, ngấm thuốc đối quang từ không đồng
nhất, giãn ống tủy trung tâm đoạn cao đường
kính 9mm. Chỉ định phẫu thuật, gia đình xin
về điều trị thuốc đông y. Bệnh tiến triển dần,
trẻ không ngẩng được cổ, lưng ưỡn, đau cổ ngực tăng; tê tay, yếu 2 chân, đi hay ngã, táo
bón. Sau 19 tháng trẻ xuất hiện tê bì và rối loạn
vận mạch ngoại vi 2 tay; liệt 2 chân, đau các
chi, lưng, hông; trẻ không ngồi, không ngẩng
cổ được, rối loạn cơ tròn. MRI tủy sống thấy
u tiến triển, chiếm toàn bộ tủy từ C2 – D12,
kích thước 155 x 12 x 11mm, phần đặc ngấm
thuốc, xen kẽ các nang dịch; vùng chóp tủy
dày, ngấm thuốc. MRI sọ não thấy khối dạng
nang và ít phần đặc vị trí trung tâm ống tủy
cổ ngang mức C2 lan lên hố sau, kích thước
45x19x18mm, ống nội tủy giãn to; hệ thống
não thất giãn: P 18mm, T 20mm, III 14mm.
Đặt van dẫn lưu não thất – màng bụng, sinh
thiết u tủy D4 – D6. Mô bệnh học khối u là
u sao bào lan tỏa độ II. Trẻ được điều trị theo
phác đồ SIOP-LGG 2004 [1] nguy cơ chuẩn
với VCR/Carboplatin kéo dài 81 tuần. Sau
điều trị tấn công tuần 21, trẻ ngửa được đầu,
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không đau cổ, ngực, lưng, hai tay hết tê bì và
đỡ rối loạn vận mạch ngoại vi; còn liệt 2 chân;
MRI thấy bệnh ổn định trong quá trình điều trị.
Đánh giá khi kết thúc điều trị, trẻ ngồi được,
vận động cổ, 2 tay bình thường, còn liệt 2 chân
và rối loạn cơ tròn; MRI thấy khối u tủy từ
C2 – D10 ngấm thuốc ngoại vi không đều, bên
trong chủ yếu cấu trúc nang dịch, 130 x 10
mm; tủy thắt lưng tăng kích thước, phần trung
tâm từ D9 – 10 đến sát chóp tủy có nang dịch
98 x 13mm; khối dạng nang trung tâm vùng hố
sau liên tục với khối cổ - ngực, phần nhu mô
tủy sống ở ngoại vi ngấm thuốc sau tiêm.
Bệnh nhân số 3
Trẻ nam 46 tháng tuổi, bệnh diễn biến 2
năm với biểu hiện đau cổ, cổ gập, khó quay
cổ, tay trái cầm nắm kém, hay làm rơi đồ với
mức độ tăng dần. Khám lúc nhập viện: vai trái
xệ; yếu 2 tay, trái yếu hơn phải, cơ lực 2/5;
giật cơ tay trái; tăng phản xạ gân xương tứ
chi, bên trái tăng hơn phải, clonus 2 bên (+);
babinski bên trái (+), không rối loạn cơ tròn.
MRI tủy sống: khối u cột trước tủy cổ – ngực
từ C5–D7, kích thước 74 x 21 x 16 mm; rải rác
có ổ giảm tín hiệu nhỏ trên T1W; ngấm thuốc
ít, có ổ tăng ngấm thuốc dạng viền 23x 10 x
8mm. Phẫu thuật cắt u có nguy cơ cao gây liệt
chi và liệt hô hấp, sinh thiết u được tiến hành.
Mô bệnh học của khối u là u sao bào lông độ
I. Bệnh nhân được điều trị hóa chất phác đồ
SIOP-LGG 2004 [1] nguy cơ chuẩn với VCR/
Carboplatin kéo dài 81 tuần. Sau giai đoạn tấn
công tuần 21, bệnh nhân cải thiện về lâm sàng:
hết đau cổ, vận động cổ bình thường, liệt nhẹ
tay trái, cơ lực 4/5; chỉ giật nhẹ cơ tay trái khi
chống tay; MRI thấy khối tủy cổ từ C5 – D5;
kích thước 70 x 17 x 16 mm, chủ yếu là nang
dịch, ngấm thuốc ít, có ổ tăng ngấm thuốc
dạng viền 23x 10 x8 mm. Bệnh nhân tiếp tục
được điều trị hóa chất theo phác đồ, hiện đến
tuần 59 và ổn định về lâm sàng.
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II. Bàn luận
U thần kinh đệm bậc thấp hệ thần kinh trung
ương
Triệu chứng lâm sàng: Bệnh thường diễn
biến vài tháng đến hàng năm với triệu chứng
chính là não úng thủy mãn tính (u vị trí mái
gian não, hố sau hoặc não thất). U thần kinh
đệm đường thị giác thường gặp chứng rung
giật nhãn cầu, ám điểm, giảm thị lực, lồi mắt,
thu hẹp hoặc mất thị trường. U vùng trên yên
thường có biểu hiện rối loạn nội tiết, như thiếu

hormon tăng trưởng và hội chứng não giữa.
Tổn thương cuống não có thể biểu hiện hội
chứng Parinaud, nôn không kèm đau đầu, hạ
huyết áp tư thế, khó nuốt, khàn tiếng, ngừng
thở trung tâm hoặc tắc nghẽn. Thâm nhiễm
màng não chiếm khoảng 3 - 10%, thường
xảy ra trong trường hợp bệnh tiến triển. Yếu
tố thuận lợi làm dễ mắc bệnh là hội chứng u
thần kinh – da ngoại bì di truyền như u xơ
thần kinh typ 1 và 2 (NF-1 và 2) hoặc xơ hóa
củ (TS) [2, 3].

Hình 1. MRI U sao bào lông kéo dài từ hành não đến D2 của bệnh nhân nam 45 tháng tuổi. Sagittal
T1 có tiêm thuốc đối quang từ (A) lúc chẩn đoán; (B) sau sinh thiết 1 tháng, bệnh tiến triển; (C) sau
điều trị 24 tuần, bệnh đáp ứng một phần; (D) khi kết thúc điều trị, bệnh đáp ứng tốt; (E) sau kết thúc
điều trị 18 tháng, bệnh ổn định; (G) sau kết thúc điều trị 42 tháng, bệnh duy trì ổn định.
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Chẩn đoán hình ảnh
Cộng hưởng từ (MRI) có thuốc cản quang
là thăm dò chuẩn cho những khối u này. Hình
ảnh điển hình là u giảm tỷ trọng trên T1, tăng
tỷ trọng trên T2. Mức độ ngấm thuốc rất thay
đổi. Cộng hưởng từ chức năng có thể giúp
cho kế hoạch phẫu thuật.
U sao bào lông vùng hố sau điển hình là
phức hợp gồm nang lớn với phần đặc nhỏ ở
thành, tăng ngấm thuốc. Khối u lồi ra ngoài
ở thân não gợi ý một u TKĐBT. U thần kinh
đệm thị giác có hình ảnh điển hình là dây thần
kinh thị đoạn trong ổ mắt dày và uốn khúc. U
sao bào tế bào khổng lồ dưới màng não thất
có hình ảnh “các quả bóng tuyết” trong não
thất [2,3].
Giải phẫu bệnh
U TKĐBT là một nhóm các khối u không
đồng nhất độ I hoặc II theo hệ thống phân
độ của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Theo
Phân loại WHO 2016 các khối u hệ TKTƯ
nguyên phát, u TKĐBT gồm các u thường
gặp: u sao bào lông độ I; u sao bào tế bào
khổng lồ dưới màng não thất độ I; u sao bào
lan tỏa đột biến IDH độ II; u sao bào vàng đa
hình độ II; u hạch thần kinh đệm độ I hoặc II;
u thần kinh đệm ít nhánh đột biến IDH hoặc
mất đoạn 1p/19q độ II, u thần kinh đệm mạch
mạc não thất III độ I hoặc II, u thần kinh đệm
mạch trung tâm độ I hoặc II, u u thần kinh
đệm và u sao bào xơ trẻ nhỏ độ I [4].
Sinh học phân tử
Trọng tâm nghiên cứu hiện nay tập trung
vào đột biến gen BRAF, một gen ung thư
nguyên thủy. Phần lớn u sao bào bậc thấp có
gen hợp nhất KIAA -1549. Sự hợp nhất gen
BRAF – KIAA – 1549 là yếu tố tiên lượng
đáng tin cậy ở bệnh nhân u sao bào bậc thấp
cắt không hoàn toàn. Con đường này có thể
sử dụng làm liệu pháp đích sinh học với các
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thuốc ức chế BRAF và/hoặc MEK. Sự hoạt
hóa con đường mTor đã được quan sát thấy ở
bệnh nhân u TKĐBT. Việc nhận ra các dấu ấn
này không những đưa chúng ta tới các thuốc
đích phân tử mới, mà còn cho phép nhanh
chóng xác định và phân loại mô bệnh học các
khối u này [5].
Điều trị
Bệnh có thể được chữa khỏi khi khối u
được cắt bỏ hoàn toàn với sự thiếu hụt chức
năng có thể chấp nhận được.
Phẫu thuật là phương thức điều trị chính,
đầu tiên và được áp dụng với 80% u TKĐBT.
Với những khối u ở vị trí có thế cắt bỏ hoàn
toàn (u tiểu não hoặc bán cầu đại não), phẫu
thuật là biện pháp điều trị hiệu quả nhất với
PFS 10 năm đạt hơn 90% [6-8]. U ở vùng
dưới đồi/đồi thị, thân não thường không cắt
bỏ được hoàn toàn vì di chứng thần kinh nặng
nề nếu cố gắng cắt bỏ xâm lấn; u thường tái
phát hoặc tiến triển với OS 5 năm là 62%
[9,10].
Chiến lược điều trị những khối u không thể
cắt bỏ, vẫn còn được bàn luận; những cách
tiếp cận khác như hóa trị liệu, xạ trị, hoặc
theo dõi có thể được cân nhắc, OS 5 năm đạt
trên 80% [6,7].
Xạ trị tại chỗ có thể được áp dụng cho
những khối u ở vị trí sâu, hạn chế khả năng
phẫu thuật, u tiến triển hoặc tái phát. Xạ trị
theo hình thái ít độc tính hơn xạ trị trường
rộng truyền thống, có vai trò quan trọng trong
điều trị đa chuyên ngành các khối u tái phát
hoặc tiến triển với OS và PFS 5 năm là 93%
và 71%; tuy nhiên nên hạn chế sử dụng với trẻ
nhỏ vì độc tính đáng kể [11]. Qua nhiều năm,
giới hạn tuổi được chỉ định xạ trị như một
liệu pháp bổ trợ lựa chọn đầu tiên đã được
tăng lên (hơn 10 tuổi). Người ta đã có thêm
những hiểu biết về sự suy giảm thần kinh
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nhận thức và cả những biến chứng về mạch
máu, như u máu thể hang (cavernomas), bệnh
Moyamoya, các bệnh lý nội tiết liên quan đến
xạ trị và ung thư thứ phát đặc biệt ở trẻ NF
1. Những trẻ được điều trị bằng xạ trị có OS
thấp hơn nhóm trẻ không nhận xạ trị bất kể
tình trạng phẫu thuật. Vì vậy xạ trị được gợi
ý nên dành cho số ít những trẻ có bệnh không
kiểm soát được bằng phẫu thuật, hóa trị liệu
hoặc thuốc đích [12,13].
Hiện nay hóa trị liệu đã giành được vai trò
quan trọng, là liệu pháp hàng đầu điều trị u
TKĐBT, đặc biệt với trẻ nhỏ. Nhiều nghiên
cứu tiến cứu đã chứng minh sự an toàn và
hiệu quả của hóa trị liệu như lựa chọn điều trị
đầu tiên với PFS 2 năm và 3 năm là 75% và
68%. Vì tác dụng phụ nặng nề và lâu dài của
xạ trị đến sự phát triển của trẻ, việc cân nhắc
nhắc lại hóa trị liệu ngay cả đối với các khối
u tiến triển đã tăng lên [9].
Phức hợp được sử dụng phổ biến nhất là
Carboplatin/Vincristin (CV) và Thioguanine,
Procarbazine,
Lomustine,
Vincristine
(TPCV). Nghiên cứu ngẫu nhiên hiệu quả của
2 phức hợp trên với những bệnh nhân tái phát
hoặc tiến triển cho thấy không có sự khác biệt
về EFS; OS và EFS 5 năm của cả 2 nhóm lần
lượt là 86% và 45% [14]. Với OS và PFS 5
năm là 89% và 46%, thử nghiệm SIOP- LGG
2004 sử dụng CV 6 tháng tấn công, 12 tháng
củng cố được coi là liệu pháp chuẩn lựa chọn
đầu tiên hiện nay tại châu Âu [15].
Đơn hóa trị liệu Vinblastine hàng tuần đã
được sử dụng đối với trẻ em mắc u TKĐBT
tiến triển chưa được điều trị hóa chất hoặc thay
thế nếu bệnh nhân phản ứng với Carboplatin
(lên tới 30%) [16]. Một thử nghiệm tiến cứu
pha II Vinblastine hàng tuần đối với những
khối u TKĐBT tái phát hoặc tiến triển, OS và
PFS 5 năm là và 94,4 % và 53,2% [17].

Liệu pháp hóa chất mới hơn, mà cơ sở là
Bevacizumab đang được nghiên cứu đối với u
TKĐBT tái phát [18]. Phần lớn bệnh nhân nhận
được phức hợp là Bevacizumab và Irinotecan.
86% bệnh nhân đáp ứng với điều trị ban đầu,
PFS 2 năm là 47,8%; các bệnh nhân chỉ tiến
triển sau khi ngừng điều trị nhưng tất cả lại
được cứu với Bevacizumab [19].
Điều trị đích hiện đang được nghiên cứu
với u TKĐBT có NF I, TS, hoặc những khối
u tái phát hoặc tiến triển. Những chất ức chế
con đường mTor (sirolimus, everolimus) hiện
đang được áp dụng trong thử nghiệm pha I/
II để điều trị u sao bào tế bào khổng lồ dưới
màng não thất [20]. Các thử nghiệm pha I/
II đã sử dụng Everolimus đơn thuần [21],
phức hợp erlotinib và sirolimus [22], những
chất ức chế BRAF V600E như sorafenib,
vemurafenib, dabrafenib hoặc chất ức chế
MEK selumetinib để điều trị bệnh nhân tái
phát hoặc tiến triển[ 23-27]. Liệu pháp đích
hướng tới con đường RAS/MAPK đã cho
thấy triển vọng ban đầu có ý nghĩa, nhiều
bệnh nhân đáp ứng một phần hoặc ổn định
bệnh lâu dài .
III. U thần kinh đệm bậc thấp tủy sống
U trong ống tủy chỉ chiếm 4-8% các khối
u hệ TKTƯ , hầu hết u xuất hiện ở tủy cổ,
ngực nhưng cũng có thể gặp u toàn bộ tủy
sống. Khoảng 90% u tủy sống là u TKĐBT,
bệnh thường tiến triển rất dài, có thể từ vài
tháng đến vài năm. Trẻ nhỏ có những triệu
chứng không đặc hiệu kèm theo chậm hoặc
thoái triển phát triển thể chất như quấy khóc,
giảm vận động và ngoẹo cổ. Trẻ lớn biểu hiện
đau cổ, đau lưng tiển triển, gù vẹo cột sống
và giảm vận động. Một số trường hợp bệnh
có thể biểu hiện triệu chứng bán cấp (dưới 3
tháng) như đau vẹo cổ cấp tính, liệt 2 chân
cấp do chảy máu trong u [28,29].
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Các khối u TKĐBT trong tủy sống và nội
sọ có chung đặc điểm mô bệnh học như nhau
và có đặc điểm sinh học tương tự nhau. Vì thế
những bài học từ việc điều trị u TKĐBT nội sọ
trong nhiều năm gần đây, là rất quan trọng [30].
Phẫu thuật đóng vai trò quan trọng trong
chẩn đoán và điều trị u TKĐBT nội tủy với
những nguyên lý được áp dụng với các u
TKĐBT nội sọ [8]. Epstein và Epstein đã
trình bày loạt bệnh nhân u TKĐBT nội tủy
đầu tiên được điều trị ban đầu bằng phẫu
thuật cắt bỏ xâm lấn và trì hoãn các biện pháp
hỗ trợ [31]. Tuy nhiên, có khả năng sự thiếu
hụt chức năng thần kinh lâu dài liên quan đến
phẫu thuật ngày càng tăng [32]. Hơn nữa, 2540% bệnh nhân chịu đựng tình trạng tủy sống
xấu đi sau phẫu thuật cắt cung sau cột sống
chủ yếu do mất ổn định cơ học [30]. Cắt bỏ
hoàn toàn đại thể có tiên lượng tốt với tỷ lệ
sống kéo dài, nên được thực hiện nếu có thể
để giảm bệnh tiến triển, nhưng phải cân nhắc
với nguy cơ gây thiếu hụt chức năng thần
kinh [33]. Khoảng 70% các khối u được cắt
bỏ một phần; 25% chỉ sinh thiết u; sau đó các
bệnh nhân được theo dõi hoặc điều trị bổ trợ.
OS 5 năm và 10 năm đạt 95% và 89%; PFS 5
năm và 10 năm là 62% và 58% [28].
Vai trò của xạ trị đối với bệnh nhân u
TKĐBT nội tủy vẫn là vấn đề đang tranh cãi
[34,35]. Tủy sống vẫn đang phát triển của trẻ
em dung nạp 10-15% thấp hơn người lớn vì
tính nhạy cảm hơn với tia xạ và có thể còn giảm
thấp hơn nữa vì sự thâm nhiễm của khối u. Trên
ngưỡng tủy sống, tác dụng phụ đáng kể của xạ
trị bao gồm giảm chiều cao cột sống tới 15cm,
biến dạng cột sống (lên tới 70%) và bệnh lý tủy
(nguy cơ 5-10%), ngoài ra là hoại tử cấp do xạ
trị hoặc bệnh mạch máu mãn tính, tăng nguy cơ
ung thư thứ phát (lên tới 20%); tăng tỷ lệ biến
chứng vết thương, giảm khả năng sinh sản và
những vấn đề dạ dày ruột [28,36].
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Xem xét giữa lợi ích và tác dụng phụ của
xạ trị ảnh hưởng đến tỷ lệ sống lâu dài, các
nghiên cứu đưa ra khuyến cáo nên tránh hoặc
trì hoãn xạ trị càng lâu càng tốt [37] và gợi ý
phương pháp này chỉ nên cân nhắc sử dụng
trong u TKĐBT nội tủy khi bệnh tái phát
hoặc tiến triển, không kiểm soát được bằng
phẫu thuật, hóa trị liệu hoặc thuốc đích [12,
13,33].
Dựa trên kinh nghiệm điều trị u TKĐBT
nội sọ, giả thiết hóa trị liệu có thể là một lựa
chọn điều trị cho u TKĐBT nội tủy đã bắt đầu
được đưa vào y văn. Nhiều báo cáo đã trình
bày bằng chứng những bệnh nhi có u TKĐBT
nội tủy tiến triển đáp ứng hóa trị liệu [9,32,3436,38,39]. Phần lớn bệnh nhân đã được điều
trị liệu pháp cơ sở là Carboplatin. Các bệnh
nhân u TKĐBT tủy sống có tỷ lệ sống cao
nhưng thường tái phát hoặc tiến tiển, OS và
EFS 10 năm lần lượt là 93% và 38%. Điều trị
đa phương thức có thể kiểm soát bệnh lâu dài.
Những chất ức chế BRAF V600E hoặc chất
ức chế MEK cũng đã được sử dụng để điều
trị bệnh nhân tái phát hoặc tiến triển[28,40].
Ba bệnh nhân trong báo cáo được điều
trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương từ năm
2016 - 2021. Các bệnh nhân đều biểu hiện
dáng đi bất thường và các triệu chứng khác
nhau trong thời gian dài trước khi chẩn đoán.
Triệu chứng báo trước một thời gian dài là
điển hình của các khối u này và đã được lưu
ý bởi các tác giả khác. Tình trạng chức năng
của trẻ đã giảm rõ rệt vào thời điểm chẩn
đoán, các bệnh nhân đều có u tủy cổ - ngực
và đều không có khả năng cắt bỏ. Hai bệnh
nhân đã được điều trị bằng VCR/Carboplatin;
một ca tiến triển bán cấp, VCR/Carboplatin/
Etoposide đã được sử dụng trong giai đoạn
tấn công, sau đó được tiếp tục duy trì bằng
VCR/Carboplatin. Hóa chất này được dùng
với mục tiêu đạt được một giai đoạn ổn định
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