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ABSTRACT
Value of ultrasound-guided fine-needle
aspiration cytology in diagnosising thyroid
nodules
Objective: To determine the diagnostic
value of cytology by fine-needle aspiration
under ultrasound guidance in the diagnosis of
thyroid cancer at the National Hospital of
Endocrinology. Methodology: A crosssectional descriptive study on 862 patients
with US-FNA cytology at the Department of
Hematology and cytology, National Hospital
of Endocrinology from December 2020 to
October 2021. Results: The mean age of the
study group was 47.29 ± 12.68. The
female/male ratio is 6.9/1. Cytological results
according to the Bethesda system: malignancy
group 40.7%, suspected malignancy 6.0%,
benign group 47.6%, and the remaining
groups accounted for 5.7%. Histopathological
results after surgery: the cancer group
accounted for 49.5%, the non-cancerous group
accounted for 50.5%. Compared with the
histopathological results, cytology by thyroid
fine-needle aspiration under ultrasound
guidance has a sensitivity of 92.7%,
specificity of 98.4%, an accuracy of 95.6%, a
positive predictive value of 98.3%, a negative
predictive value of 93.2%, and a false-positive
rate 1.6%, false-negative 7.3%. Conclusion:
Thyroid fine-needle aspiration cytology under
ultrasound guidance has an accuracy of
95.6%, sensitivity, and specificity of 92.7%
and 98.4%, respectively.
Keywords: US-FNA, thyroid cytology, the
Bethesda system for reporting thyroid
cytopathology.

TÓM TẮT
Mục tiêu: Xác định giá trị giá trị chẩn đoán
của xét nghiệm tế bào học bằng chọc hút kim
nhỏ dưới hướng dẫn siêu âm trong chẩn đoán
ung thư tuyến giáp tại Bệnh viện Nội Tiết
Trung Uơng. Đối tượng và phương pháp
nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên
862 bệnh nhân có xét nghiệm tế bào học bằng
chọc hút kim nhỏ dưới hướng dẫn siêu âm tại
Khoa Huyết học và Chẩn đoán tế bào, Bệnh
viện Nội tiết Trung ương từ tháng 12 năm
2020 đến tháng 10 năm 2021. Kết quả: Độ
tuổi trung bình của nhóm nghiên cứu là 47,29
± 12,68. Tỷ lệ nữ/nam là 6,9/1. Kết quả tế bào
học theo hệ thống Bethesda: nhóm ác tính
40,7%, nghi ngờ ác tính 6,0%, nhóm lành tính
47,6% và các nhóm còn lại chiếm 5,7%. Kết
quả mô bệnh học sau phẫu thuật: nhóm ung
thư chiếm 49,5%, nhóm không ung thư chiếm
50,5%. Đối chiếu với kết quả mô bệnh học
thấy xét nghiệm tế bào học bằng chọc hút kim
nhỏ tuyến giáp dưới hướng dẫn siêu âm có độ
nhạy 92,7%, độ đặc hiệu 98,4%, độ chính xác
là 95,6%, giá trị dự đoán dương tính 98,3%,
giá trị dự đoán âm tính 93,2% và tỉ lệ dương
tính giả 1,6%, âm tính giả 7,3%. Kết luận: Xét
nghiệm tế bào học chọc hút kim nhỏ tuyến
giáp dưới hướng dẫn siêu âm có độ chính xác
95,6%, độ nhạy, độ đặc hiệu lần lượt là 92,7%
và 98,4%.
Từ khóa: Chọc hút tế bào bằng kim nhỏ
dưới hướng dẫn siêu âm, tế bào học tuyến giáp,
phân loại Bethesda tế bào học tuyến giáp.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Bướu giáp nhân là một bệnh phổ biến, trong
đó bao gồm ung thư tuyến giáp, chỉ chiếm dưới
10% các nhân nhưng là ung thư phổ biến nhất
của hệ nội tiết.1 Theo GLOBOCAN năm 2020,
ung thư tuyến giáp đứng thứ 11 trong trên bảng
xếp hạng các loại ung thư trên toàn thế giới, với
586.202 ca mắc mới và 43.646 ca tử vong.2 Tại
Việt Nam, ung thư tuyến giáp đứng thứ 9 về tỉ
lệ mắc mới, với tỉ lệ nữ/nam là 4/1.3 Các triệu
chứng lâm sàng và xét nghiệm hóa sinh của
bướu giáp nhân nói chung và ung thư tuyến
giáp nói riêng là không đặc hiệu. Chẩn đoán
bướu giáp nhân lành tính hay ác tính là một vấn
đề bức thiết, đặc biệt quan trọng để quyết định
phương pháp điều trị. Các trường hợp bướu
giáp nhân lành tính chỉ cần phẫu thuật tối thiểu,
đơn thuần mà không cần nạo vét hạch cổ và
điều trị bổ trợ như với ung thư tuyến giáp.
Trong các phương pháp chẩn đoán, xét
nghiệm tế bào chọc hút kim nhỏ rất có ý nghĩa
trong việc phân biệt các nhân lành tính và ác
tính. Trước đây chọc hút kim nhỏ chủ yếu thực
hiện với các nhân kích thước lớn. Hiện nay,
cùng với sự phát triển của siêu âm hướng dẫn
đường đi, có thể lấy mẫu tế bào các nhân kích
thước nhỏ, nằm sâu, không sờ thấy. Một số
nghiên cứu trong và ngoài nước cho thấy xét
nghiệm tế bào chọc hút kim nhỏ dưới hướng
dẫn siêu âm nhân tuyến giáp có độ nhạy và độ
đặc hiệu khá cao.4–8
Tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương , thống
kê mỗi ngày có khoảng 100-300 bệnh nhân
thực hiện xét nghiệm tế bào chọc hút kim nhỏ
dưới hướng dẫn siêu âm, tuy nhiên thực tế
chưa có nghiên cứu nào tại bệnh viện về giá trị
của phương pháp này. Vì vậy, chúng tôi thực
hiện nghiên cứu nhằm mục tiêu đánh giá giá
trị chẩn đoán của xét nghiệm tế bào chọc hút
kim nhỏ dưới hướng dẫn siêu âm trong chẩn
đoán ung thư tuyến giáp tại Bệnh viện Nội tiết
Trung ương.
2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU
Đối tượng nghiên cứu
Bao gồm 862 bệnh nhân được chẩn đoán tế
bào chọc hút kim nhỏ dưới siêu âm và mô
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bệnh học tại khoa Huyết học – Chẩn đoán tế
bào, Bệnh viện Nội tiết Trung ương từ
12/2020 đến tháng 10/2021.
Tiêu chuẩn lựa chọn
- Bệnh nhân có nhân tuyến giáp được chẩn
đoán tế bào chọc hút kim nhỏ dưới siêu âm và
chẩn đoán mô bệnh học sau phẫu thuật.
- Có đủ tiêu bản tế bào, tiêu bản mô bệnh
học và khối nến.
- Có hồ sơ bệnh án đủ các biến số cần thiết
cho nghiên cứu.
Tiêu chuẩn loại trừ
- Những trường hợp ung thư tuyến giáp tái
phát, hoặc đã điều trị trước phẫu thuật
- Các trường hợp ung thư từ cơ quan khác
di căn tới tuyến giáp
Thời gian và địa điểm nghiên cứu
- Thời gian: 12/2020 đến tháng 10/2021.
- Địa điểm: khoa Huyết học - Chẩn đoán tế
bào, Bệnh viện Nội tiết Trung ương
Phương pháp nghiên cứu
- Thiết kế nghiên cứu: nghiên cứu mô tả cắt
ngang.
- Chọn mẫu nghiên cứu: chọn mẫu có chủ
đích, bao gồm 862 bệnh nhân thỏa mãn tiêu
chuẩn lựa chọn.
Các biến số nghiên cứu
- Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu:
+ Giới: nam, nữ
+ Tuổi: <30, 30-39, 40-49, 50-59, ≥60 (tuổi
tính theo năm dương lịch)
- Đặc điểm giải phẫu bệnh nhân tuyến giáp:
+ Kết quả tế bào học: nhóm I, II, III, IV, V,
VI (theo Bethesda 2018)
+ Kết quả mô bệnh học: không ung thư,
ung thư
- Đối chiếu kết quả tế bào học với kết quả
mô bệnh học
- Giá trị của xét nghiệm tế bào chọc hút
kim nhỏ dưới hướng dẫn siêu âm: độ nhạy, độ
đặc hiệu, độ chính xác, giá trị dự đoán dương
tính, giá trị dự đoán âm tính, tỉ lệ dương tính
giả, tỉ lệ âm tính giả.
Quy trình tiến hành nghiên cứu
- Xây dựng phiếu thu thập thông tin.
- Thu thập thông tin hành chính của bệnh
nhân theo hồ sơ bệnh án.
- Thu thập thông tin đặc điểm tế bào học,
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mô bệnh học của nhân tuyến giáp theo các chỉ
số/biến số nghiên cứu.
- Thu thập tiêu bản tế bào Giemsa, tiêu bản
HE và khối nến kèm theo.
- Phân tích và xử lí số liệu.
Phân tích và xử lí số liệu: Phân tích và xử
lý số liệu sử dụng phần mềm Excel 2013 và
SPSS 22.0.

Đạo đức nghiên cứu:
- Tất cả biến số, chỉ số đều được thu thập,
tính toán trung thực và khoa học.
- Nghiên cứu chỉ nhằm mục đích nâng cao
chất lượng chẩn đoán, điều trị, giúp chăm sóc,
nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống bệnh
nhân.

3. KẾT QUẢ
3.1. Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu

Biểu đồ 3.1. Phân bố nhóm tuổi theo giới
Tuổi trung bình của đối tượng nghiên cứu là 47,29 ± 12,68, tuổi thấp nhất là 12, cao nhất là
83. Nhóm đối tượng chiếm tỉ lệ cao nhất là 30-49 tuổi với 48,1%. Tuổi trung bình của nhóm mô
bệnh học ung thư là 44,55 ± 12,03.
Tỉ lệ nữ/nam = 6,9/1, với nữ giới chiếm đa số ở tất cả các độ tuổi.
3.2. Chẩn đoán tế bào học và mô bệnh học
Bảng 3.1. Kết quả tế bào học theo Bethesda 2018
Kết quả tế bào học
Số lượng
Tỉ lệ (%)
Nhóm I

32

3,7

Nhóm II

410

47,6

Nhóm III

9

1,0

Nhóm IV

8

0,9

Nhóm V

52

6,0

Nhóm VI

351

40,7

Tổng

862

100
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Trong số 862 trường hợp nhân tuyến giáp, chiếm tỉ lệ cao nhất là nhóm II với 47,6%, nhóm
VI chiếm 40,7%, nhóm IV chiếm tỉ lệ thấp nhất là 0,9%. Các nhóm I, II và V chiếm tỉ lệ tương
ứng là 3,7%, 1% và 6,0%.

Kết quả mô bệnh học

Bảng 3.2. Kết quả mô bệnh học
Số lượng

Tỉ lệ (%)

Không ung thư

435

50,5

Ung thư

427

49,5

862
100
Tổng
Trong nhóm nghiên cứu tỉ lệ không ung thư chiếm 50,5%, ung thư chiếm 49,5%.
Bảng 3.3. Đối chiếu kết quả tế bào học với mô bệnh học
Mô bệnh học
Không ung thư
Ung thư
Tế bào học

N

%

n

%

Nhóm I

32

100

0

0

Nhóm II

379

92,4

31

7,6

Nhóm III

9

100

0

0

Nhóm IV

8

100

0

0

Nhóm V

7

13,5

45

86,5

Nhóm VI

0

0

351

100

Tổng

435

50,5

427

49,5

Toàn bộ 100% bệnh nhân chẩn đoán nhóm VI có kết quả mô bệnh học là ung thư. Trong số
52 trường hợp chẩn đoán nhóm V, kết quả mô bệnh học như sau: 86,5% ung thư và 13,5% không
ung thư. Trong nhóm II, tỉ lệ chẩn đoán mô bệnh học ung thư là 7,6. Không có trường hợp nhóm
I, III, IV nào có kết quả mô bệnh học là ung thư.
3.3. Giá trị chẩn đoán của xét nghiệm tế bào học bằng chọc hút kim nhỏ dưới hướng
dẫn siêu âm trong chẩn đoán ung thư tuyến giáp
Bảng 3.4. Đối chiếu giữa nhóm chẩn đoán tế bào học và kết quả mô bệnh học
Mô bệnh học
Ung thư
Không ung thư
p
Tế bào học
396
7
Nhóm V, VI
Nhóm I, II, III, IV

31

428

<0,05

427
435
Tổng
Chẩn đoán tế bào học nhóm V, VI có tỉ lệ mô bệnh học ác tính cao hơn nhóm I, II, III, IV, sự
khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05).
Từ kết quả bảng trên chúng tôi tính được giá trị của xét nghiệm tế bào học bằng chọc hút kim
nhỏ dưới hướng dẫn siêu âm trong chẩn đoán ung thư tuyến giáp theo bảng sau:
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Bảng 3.5. Giá trị của xét nghiệm tế bào học bằng chọc hút kim nhỏ dưới hướng dẫn siêu âm
Tỉ lệ (%)
Giá trị
92,7
Độ nhạy
98,4
Độ đặc hiệu
95,6
Độ chính xác
98,3
Giá trị dự báo dương tính
93,2
Giá trị dự báo âm tính
1,6
Tỉ lệ dương tính giả
7,3
Tỉ lệ âm tính giả
4. BÀN LUẬN
4.1. Đặc điểm chung nhóm đối tượng
Qua phân tích kết quả nghiên cứu chúng tôi
nhận thấy tỷ lệ nữ/nam = 6,9/1. Tính riêng
nhóm mô bệnh học ung thư, tỉ lệ nữ/nam =
7,1/1.
Nhìn chung kết quả của chúng tôi tương tự
nghiên cứu của tác giả Đào Thị Luận,9 Đặng
Công Thuận,6 Papini 10 nhưng cao hơn so với
kết quả của tác giả Bùi Minh Nhựt (2019) 7 và
một số tác giả nước ngoài.11–13 Tuy nhiên, tất
cả chúng tôi đều có chung nhận định là nữ gặp
nhiều hơn nam.
Trong nghiên cứu của chúng tôi, tuổi trung
bình của đối tượng nghiên cứu là 47,29 ±
12,68, tuổi nhỏ nhất là 12, cao nhất là 83.
Nhóm đối tượng chiếm tỉ lệ cao nhất là 30-49
tuổi với 48,1%.
Tuổi trung bình của nhóm mô bệnh học
ung thư là 44,55 ± 12,03. Kết quả nghiên cứu
này cũng tương tự với các nghiên cứu trong và
ngoài nước. Tuổi mắc bệnh trung bình trong
nghiên cứu của Đặng Công Thuận là 46,85 ±
11,07,6 của Papini là 47,8 ± 13,3,10 Taha là
46,3 ± 11,7.11
Nghiên cứu của Bùi Minh Nhựt cho thấy
độ tuổi <45 chiếm 59%.7 Tuổi mắc bệnh nhìn
chung cao hơn trong nghiên cứu của Đào Thị
Luận, với tuổi trung bình là 40,10 ± 10,9, tuổi
nhỏ nhất là 20 và cao nhất là 79, nhóm tuổi từ
30-49 chiếm tỉ lệ cao nhất với 52%,9 và Li cho
thấy tuổi trung bình là 35,9 ± 8,7.12
Phân tích các nghiên cứu cho thấy ưu thế
mắc bướu giáp nhân nói chung và ung thư
tuyến giáp nói riêng ở giới nữ, và bệnh có thể

gặp ở mọi độ tuổi với tỉ lệ cao ở tuổi từ 30-49.
Sự khác biệt tuổi và giới giữa nghiên cứu của
chúng tôi và một số nghiên cứu khác có thể do
cách thức chọn mẫu hoặc các yếu tố dịch tễ.
4.2. Phân bố kết quả tế bào học theo
Bethesda 2018
Chúng tôi nhận thấy hai nhóm chiếm tỉ lệ
cao nhất là nhóm II (lành tính) 47,6% và nhóm
VI (ác tính) 40,7%. Theo các nghiên cứu, tỉ lệ
u tuyến giáp ác tính có sự chênh lệch khá lớn.
Nghiên cứu của Đặng Công Thuận cho
thấy nhóm V, VI (nghi ngờ ác tính/ác tính)
chiếm 51,9%, nhóm I (không đủ điều kiện
chẩn đoán) 14,8% và nhóm II (lành tính)
16,7%.6
Kết quả nghiên cứu của Bùi Minh Nhựt,
nhóm V là 40,3% và nhóm VI là 46,1%.7 Tác
giả Taha nghiên cứu trên 392 mẫu cho thấy có
13,1% nhóm I, 55,4% nhóm II, 14,8% nhóm
III, 25,9% nhóm V và 11,5% nhóm VI.11
Papini đưa ra tỉ lệ 18,6% (92/494) trường hợp
không đủ tiêu chuẩn chẩn đoán, 306/402
(76,3%) lành tính, 73/402 (18,1%) nghi ngờ và
23/402 (5,7%) là ác tính.10
Sự khác biệt kết quả giữa nghiên cứu của
chúng tôi và các nghiên cứu khác trong nước
có thể là do cách thức chọn mẫu. Các tác giả
chọn mẫu bệnh nhân có nghi ngờ trên siêu âm
thì tỉ lệ nhóm nghi ngờ ác tính và ác tính cao
hơn nghiên cứu của chúng tôi.
Thông thường các trường hợp nhân xơ
hoặc vôi hóa thô thường không lấy được đủ tế
bào hoặc tế bào rời rạc không đánh giá được,
các trường hợp nhân tăng sinh mạch hoặc mới
làm FNA trong thời gian <3 tháng mẫu thường
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nhiều máu che lấp tế bào nang giáp. Những
trường hợp này chúng tôi loại khỏi nghiên cứu
do không đủ tiêu chuẩn chẩn đoán và không
có kết quả mô bệnh học. Do đó nhóm I trong
nghiên cứu của chúng tôi chỉ bao gồm các
trường hợp nang chảy máu, nên tỉ lệ thấp hơn
trong các nghiên cứu khác.
4.3. Phân bố kết quả mô bệnh học
Qua phân tích kết quả nghiên cứu, chúng
tôi thấy nhóm tổn thương lành tính và nhóm
ung thư tuyến giáp có tỷ lệ không chênh lệch
nhiều (50,5% và 49,4%).
Theo nghiên cứu của Đào Thị Luận tỉ lệ
ung thư biểu mô là 91,0%,9 của Bùi Minh
Nhựt là 82%7 và Đặng Công Thuận là 70,4%.6
Nghiên cứu của Papini với 107 mẫu mô bệnh
học cho thấy ung thư chiếm 28,9%, u tuyến
dạng nang 22,4% và tổn thương lành tính
chiếm 48,6%.10
Taha đưa ra tỉ lệ ung thư trên mô bệnh học
là 28,1%.11 Tỉ lệ chẩn đoán mô bệnh học ung
thư ở nghiên cứu của chúng tôi thấp hơn các
nghiên cứu trên là do cách chọn mẫu. Tại
Bệnh viện Nội tiết Trung ương có tỉ lệ khá
cao bệnh nhân bướu giáp nhân lành tính được
chọc hút tế bào và phẫu thuật làm mô bệnh
học.
4.4. Đối chiếu kết quả tế bào học với mô
bệnh học
Trong nghiên cứu của chúng tôi có 31/410
(7.6%) trường hợp kết quả tế bào học nhóm II
là ung thư, tỉ lệ này trong nhóm V là 45/52
(86,6%). Toàn bộ 351 trường hợp tế bào chẩn
đoán nhóm VI là ung thư.
Nghiên cứu của Bùi Minh Nhựt cho thấy
nhóm VI có tỉ lệ ác tính trên mô bệnh học là
99%, nhóm V là 88%.7 Đặng Công Thuận đưa
ra kết quả 96,4% trường hợp chẩn đoán tế bào
học nhóm VI là ác tính, và tỉ lệ này ở nhóm tế
bào học nhóm II là 22,2%.6 Tác giả Papini cho
thấy 8/31 ung thư được chẩn đoán tế bào học
là nghi ngờ.10
Sự khác biệt giữa các nghiên cứu là có thể
do cách phân nhóm kết quả, tác giả Đặng
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Công Thuận gộp nhóm V và VI khi phân tích
kết quả. Tuy nhiên, các nghiên cứu đều cho
thấy tỉ lệ tương đồng khá cao giữa kết quả tế
bào và mô bệnh học.
4.5. Về giá trị của chẩn đoán tế bào học
chọc hút kim nhỏ
Phần lớn ung thư ở các cơ quan khác
thường được sinh thiết để chẩn đoán trước
phẫu thuật. Tuy nhiên, do vị trí giải phẫu và
chức năng đặc biệt của tuyến giáp nên hầu như
chỉ sử dụng phương pháp xét nghiệm tế bào
chọc hút kim nhỏ làm cơ sở cho điều trị, đặc
biệt trong chỉ định phẫu thuật cắt bỏ các nhân
tuyến giáp.
Phương pháp chọc hút kim nhỏ đã được
các nhà bệnh học và ung thư học trên khắp thế
giới thừa nhận là phương pháp tốt nhất để
chẩn đoán các nhân tuyến giáp. Theo DeMay
và Carpi A, khi sử dụng các phương pháp
truyền thống, chưa áp dụng xét nghiệm tế bào
chọc hút kim nhỏ thì chỉ có khoảng 10-25%
các trường hợp được phẫu thuật là u ác
tính.14,15
Kết hợp với các phương pháp chẩn đoán
truyền thống, xét nghiệm tế bào chọc hút kim
nhỏ dưới hướng dẫn siêu âm đã làm giảm 50%
các trường hợp phẫu thật và làm tăng gấp đôi
tỷ lệ ung thư tuyến giáp được cắt bỏ.14
Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy độ
chính xác là 95,6%, độ nhạy 92,7%, độ đặc
hiệu 98,3%, tỷ lệ âm tính giả 7,3%, tỷ lệ
dương tính giả 1,7%, giá trị dự đoán dương
tính 96,9%, giá trị dự đoán âm tính 92,9%.
Một số báo cáo cho thấy tỷ lệ chẩn đoán
dương tính của tế bào học với ung thư biểu mô
tuyến giáp đạt 85-90%, trong khi chọc hút các
u lành tính độ chính xác thấp hơn khoảng
1%.15
Với những chuyên gia giàu kinh nghiệm,
độ chính xác của chẩn đoán có thể cao tới 95%
thậm chí cao hơn đối với các mẫu thỏa đáng.14
Nghiên cứu của Taha cho thấy dương tính giả
là 7,8%, giá trị dự đoán dương tính là 75,3%
và giá trị dự đoán âm tính là 88,6%.11
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Bảng 4.1. Độ nhạy, độ đặc hiệu và độ chính xác của xét nghiệm tế bào chọc hút kim nhỏ dưới
hướng dẫn siêu âm
Tác giả
Độ nhạy
Độ đặc hiệu
Độ chính xác
Chúng tôi

92,7

98,4

6

81,1

92,3

Nguyễn Thị Hồng 8

Đặng Công Thuận

94,8

98,38

4

85,6

89,5

11

69,7

91,1

85,1

Nhân ≤ 1cm

100

28,57

92,95

Nhân > 1cm

100

63,64

97,96

Mustafa Cesur
Ibrahim Taha
Juan Li 12

95,6

Phân tích các mẫu tế bào học chọc hút kim
nhỏ, chúng tôi nhận thấy rằng, lý do chủ yếu
làm cho kết quả chẩn đoán âm tính giả là do
mẫu không thỏa đáng, theo tiêu chuẩn của
phân loại Bethesda, phải có ít nhất 6 đám tế
bào, mỗi đám ít nhất 10 tế bào.
Một nguyên nhân khác có thể do không lấy
đúng nhân ung thư ở bệnh nhân có nhiều nhân,
các nhân nhỏ nằm sát mặt sau thùy giáp khó
lấy mẫu tế bào, một số trường hợp nhân nhỏ
đến bỏ sót nhân trên siêu âm.
Các trường hợp dương tính giả chủ yếu là
quá sản biểu mô nang dạng u tuyến, quá sản
biểu mô nang/viêm tuyến giáp mạn tính giàu
lympho bào. Trên tiêu bản thấy số lượng tế
bào nhiều, sắp xếp thành đám lớn - nhỏ, tế
bào không đều, nên dễ bị đánh giá là nghi
ngờ ác tính.
Các trường hợp u thể nang không xâm
nhập với đặc điểm nhân thể nhú cũng thường
được xếp nhóm nghi ngờ ác tính.
5. KẾT LUẬN
Qua khảo sát 862 trường hợp tại Bệnh viện
Nội tiết Trung ương , chúng tôi nhận thấy tỉ lệ
nữ/nam = 6,9/1, giới nữ chiếm ưu thế ở cả tổn
thương lành tính và ác tính. Độ tuổi 30-49
chiếm tỉ lệ cao nhất với 48,1%.
Xét nghiệm tế bào chọc hút kim nhỏ dưới
hướng dẫn siêu âm có độ chính xác cao
(95,6%), độ nhạy 92,7%, độ đặc hiệu 98,3%, tỉ
lệ dương tính giả và âm tính giả thấp, tương
ứng là 1,6% và 7,3%.
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