








 

 

 
 

TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN SƠN TRÀ 

KHOA XÉT NGHIỆM 

 

CÁC CHỈ ĐIỂM DẤU ẤN UNG THƯ 
 

 
 

STT 

 

CÁC DẠNG UNG THƯ 

 

CHỈ THỊ UNG THƯ 

 

1 

 

VÚ 

 

CA 15-3, CEA, CYFRA 21-1 

 

2 

 

BUỒNG TRỨNG 

 

CEA, CA 125, CA 19-9, AFP,ßHCG 

 

3 

 

TỬ CUNG 

 

SCC,CYFRA 21-1,CEA,CA 19-9,CA 125 

 

4 

 

TUYẾN TIỀN LIỆT 

 

PSA, FPSA 

 

5 

 

TINH HOÀN 

 

ßHCG, AFP 

 

6 

 

RUỘT KẾT (ĐẠI, TRỰC TRÀNG) 

 

CEA, CA 19-9, CA 125 

 

7 

 

TỤY 

 

CEA, CA19-9, CA 72-4 

 

8 

 

GAN 

 

AFP, CEA 

 

9 

 

DẠ DÀY 

 

CA72-4, CEA, CA 19-9 

 

10 

 

THỰC QUẢN 

 

CEA, CYFRA 21-1 

 

11 

 

TUYẾN GIÁP 

 

CEA, NSE, T3, FT4, TSH 

 

12 

 

PHỔI 

 

NSE, CYFRA 21-1, CEA, CA125, CA19-9 

 

13 

 

BÀNG QUANG 

 

TPA, CEA, CYFRA 21-1 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN SƠN TRÀ 

KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH 

 

Số:         /CĐHA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sơn Trà, ngày       tháng 04 năm 2022 

 

 

CHỈ ĐỊNH CÁC KỸ THUẬT MỚI TRIỂN KHAI 

 

I. CHỈ ĐỊNH CHỤP CT SCANNER 

1. CT Scanner sọ não 

- Bệnh cảnh chấn thương: Chấn thương sọ não, chấn thương đầu mặt, đa 

chấn thương. 

- Bệnh cảnh tai biến mạch máu não: Tai biến mạch máu não thoáng qua, tai 

biến mạch máu não có dấu hiệu thần kinh khu trú (liệt mặt, liệt nửa người, thất 

ngôn…). 

- Dấu hiệu thần kinh: động kinh, co giật, chóng mặt, đau nửa đầu. 

- Hội chứng tăng áp lực nội sọ (đau đầu, buồn nôn, nhìn mờ…). 

- Một số bệnh lý khác: viêm não, viêm màng não, áp xe não, lao não-màng 

não, sa sút trí tuệ… 

2. CT Scanner đầu mặt cổ 

- Chấn thương vùng đầu mặt cổ. 

- U vùng đầu mặt cổ. 

- Viêm, áp xe mô mềm vùng cổ. 

- Bệnh lý các xoang và hốc mũi. 

- Dị vật đường ăn và đường hô hấp. 

3. CT Scanner cột sống 

- Chấn thương cột sống. 

- Đa chấn thương, trong đó có nghi ngờ chấn thương cột sống. 

- Bệnh lý khác: U xương lành tính, u xương ác tính, di căn xương. 

- Bệnh nhiễm trùng: Lao cột sống, áp xe mô mềm cạnh sống, hội chứng 

chèn ép tủy. 

- Bất thường bẩm sinh cột sống: Gù cột sống, vẹo cột sống, bất sản đốt 

sống, dính đốt sống. 

- Bệnh lý vôi hóa dây chằng dọc trước, dọc sau. 

4. CT Scanner phổi và lồng ngực 

- Bệnh lý u phổi: Xác định kích thước, số lượng, tính chất của u; đánh giá 

sự xâm lấn và lan tràn của u.
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- Bệnh lý phế quản: Dãn phế quản, viêm tiểu phế quản cấp. 

- Bệnh lý phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. 

- Bệnh lý nhiễm trùng phổi: Viêm phổi, áp xe phổi, lao phổi, nấm phổi. 

- Bệnh lý khác: Bệnh bụi phổi, bệnh lý phổi kẽ, bất thường bẩm sinh, phổi 

biệt lập, ho ra máu kéo dài… 

- Bệnh lý màng phổi: Tràn dịch, tràn khí màng phổi, u màng phổi, ổ cặn 

màng phổi. 

- Bệnh lý trung thất: U trung thất, u tuyến ức, tuyến giáp thòng, kén màng 

tim, kén màng phổi, hạch trung thất. 

- Bệnh lý mạch máu: Phình bóc tách động mạch, thuyên tắc động mạch 

phổi, bất thường mạch máu bẩm sinh. 

- Bệnh lý xương thành ngực: Xương sườn, sụn sườn, xương ức, đốt sống 

ngực. 

- Chấn thương ngực hoặc nghi ngờ chấn thương ngực. 

5. CT Scanner bụng chậu 

- Bệnh lý gan và đường mật: U gan lành và ác tính, chấn thương gan, ung 

thư đường mật, sỏi mật, viêm và áp xe gan, nhiễm ký sinh trùng gan, xơ gan,… 

- Bệnh lý tụy, lách, thượng thận: U, viêm, di căn, chấn thương. 

- Bệnh lý thận và tiết niệu: Sỏi, u, nhiễm trùng, chấn thương. 

- Bệnh lý đường tiêu hóa: Tắc ruột, xoắn ruột, viêm, ruột thừa viêm, lao, u 

đại tràng…. 

- Bệnh lý tử cung, buồng trứng, tiền liệt tuyến. 

6. CT Scanner xương khớp 

- Chấn thương xương. 

- Bệnh lý xương: Viêm xương, u xương, di căn xương, lao xương. 

- Bất thường bẩm sinh xương. 

II. CHỈ ĐỊNH SIÊU ÂM DOPPLER 

1. Siêu âm Doppler U tuyến, hạch vùng cổ 

- Bệnh nhân tự sờ thấy nổi hạch ở cổ như hạch dưới hàm, hạch góc hàm, 

hạch trên đòn... 

- Tự quan sát thấy có nhiều hạch nổi ở cổ. 

- Khi sờ vào những hạch vùng cổ thấy cảm giác đau nhiều, cảm thấy đau 

nhiều về đêm. 

- Vùng da hạch cổ sưng tấy đỏ, bầm tím, lở loét... 

- Sưng hạch kèm theo dấu hiệu như sốt, mệt mỏi, sụt cân, chán ăn... 
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Để đánh giá tình trạng tăng sinh mạch vùng vỏ hạch hay trung tâm hạch. 

- Kết hợp với sưng các vùng hạch khác trong cơ thể. 

2. Siêu âm Doppler tử cung, buồng trứng qua đường bụng  

Chỉ định cho tất cả các trường hợp nghi ngờ có bệnh lý ở tử cung, vòi trứng 

và buồng trứng hai bên. Điển hình là các nhóm bệnh lý sau: 

- Bệnh lý U xơ tử cung, K thân tử cung, K cổ tử cung, K niêm mạc tử cung. 

Bất thường mạch máu tử cung – buồng trứng. 

- Bệnh lý Xoắn buồng trứng. 

- Thai ngoài Tử cung (GEU). 

- U hạ vị, ra máu bất thường ở phụ nữ. 

- Viêm nhiễm vòi trứng một hoặc hai bên. 

- Các loại u buồng trứng. 

3. Siêu âm Doppler thai nhi (thai, nhau thai, dây rốn, động mạch tử 

cung) 

- Chỉ định cho tất cả các trường hợp bệnh nhân có thai, đánh giá tăng 

trưởng của  thai qua các thời kỳ và bất thường của thai, phần phụ thai nếu có. 

4. Siêu âm Doppler tuyến vú hai bên 

Chỉ định cho tất cả các trường hợp nghi ngờ có bệnh lý và để góp phần 

đánh giá bản chất tổn thương ở vú. Điển hình là các nhóm bệnh lý sau: 

- Khối u vú, viêm và apxe vú. 

- Chấn thương nghi ngờ tụ máu đụng dập vùng ngực và vú. 

- Các loai đường rò ở vú, tìm nguyên nhân, nguyên ủy, liên quan của đường 

rò. 

- Các bệnh có hạch to ở ngực. 

- Bệnh lý ở xương, các tạng liên quan nghi ngờ có phá hủy xâm lân phần 

vú. 

- Tổng kiểm tra sức khỏe. 

- Theo yêu cầu chuyên môn của bác sỹ khi điều trị. 

5. Siêu âm Doppler tinh hoàn, mào tinh hoàn hai bên  

- Bệnh lý giãn mạch thừng tinh hoàn. 

- Xoắn tinh hoàn. 

- Viêm mào tinh hoàn. 

- Viêm tinh hoàn. 

- Nang mào tinh hoàn. 
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- Chấn thương tinh hoàn. 

- Một số bệnh lý mạch máu ở tinh hoàn – bìu – dương vật. 

III. CHỈ ĐỊNH SIÊU ÂM DOPLER TIM 

Phương pháp siêu âm tim sẽ giúp các bác sĩ trong việc chẩn đoán sức khỏe 

tim mạch nhanh chóng và hiệu quả. Một trong những phương pháp chẩn đoán 

không xâm nhập, an toàn, nhanh chóng để đưa ra phương án điều trị kịp thời 

giúp duy trì một trái tim khỏe mạnh. 

Chỉ định: Tất cả các trường hợp cần khảo sát hình thái và chức năng tim. 

Các chỉ định cụ thể như sau: 

- Chỉ định khi nghi ngờ nguyên nhân tim: Bệnh nhân có triệu chứng và 

dấu hiệu nghi của bệnh tim như khó thở, chẹn ngực, ngất và các dấu hiệu liên 

quan tới mạch não. Xét nghiệm được lựa chọn, xét nghiệm cơ bản trong chẩn 

đoán bệnh tim. 

- Chỉ định đối với bệnh tim bẩm sinh ở người lớn: Xác định lại một bệnh 

tim bẩm sinh đã biết hoặc khi nghi ngờ bệnh tim bẩm sinh (bất thường mạch 

máu lớn và buồng tim, van tim hoặc có luồng thông trong tim như thông liên 

nhĩ, thông liên thất, còn ống động mạch). Theo dõi định kỳ hàng năm với người 

mắc bệnh tim bẩm sinh hoặc trên 1 năm đối với bệnh nhân đã được sữa chữa. 

- Chỉ định khi loạn nhịp: Bệnh nhân bi nhịp trên thất/nhĩ, nhịp trên 

thất/thất mà không có biểu hiện khác của tim. Bệnh nhân có cơn tim nhanh trên 

thất hoặc tim nhanh thất 

- Chỉ định nhằm đánh giá chức năng thất trái: Đánh giá chức năng thất 

trái ở bệnh nhân tim mạch nếu lâm sàng không có diển biến bất thường. Đánh 

giá chức năng thất trái ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp. Theo dõi diển tiến 

chức năng tim của bệnh nhân nhồi máu cơ tim trong giai đoạn hồi phục để giúp 

cho điều trị tốt hơn. 

- Tăng áp lực động mạch phổi,  Huyết khối động mạch phổi/ nhồi máu 

phổi. 

- Tụt huyết áp hoặc huyết động không ổn định:Đánh giá tình trạng của 

bệnh nhân tụt áp hoặc huyết động không ổn định khi nghi ngờ nguyên nhân do 

bệnh lý tim mạch. 

- Bệnh tim thiếu máu/ nhồi máu cơ tim: Bệnh nhân đau ngực nghi ngờ 

do bênh tim thiếu máu cơ tim/ nhồi máu cơ tim và men tim không rỏ rang. Nghi 

ngờ bệnh tim thiếu máu cơ tim có biến chứng: hở hai lá, suy hô hấp, X Q bất 

thường, thủng vách thất/ ép tim, sốc, suy tim, huyết khối trong buồng tim. 

- Suy hô hấp: Siêu âm tim cho những người bệnh suy hô hấp nghi ngờ do 

nguyên nhân tim mạch. 

- Bệnh van tim: Bệnh nhân có tiếng thổi do van tim hoặc các cấu trúc khác 

của tim. Bệnh nhân nghi sa van 2 lá. 

IV. CHỈ ĐỊNH SIÊU ÂM TỬ CUNG BUỒNG TRỨNG QUA ĐƯỜNG 

ÂM ĐẠO 
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Siêu âm qua ngã âm đạo là một siêu âm vùng chậu được sử dụng để kiểm 

tra các cơ quan sinh sản nữ bao gồm tử cung, ống dẫn trứng, buồng trứng, cổ tử 

cung và âm đạo. Không giống như siêu âm đường bụng hoặc vùng chậu thông 

thường, đầu dò nằm bên ngoài khung chậu, ở kỹ thuật này, đầu dò siêu âm sẽ 

được đặt vào khoảng 5-8cm trong âm đạo. 

* Các lợi điểm của siêu âm qua ngã âm đạo: 

- Bệnh nhân không phải chờ cho bàng quang đầy nước tiểu. 

- Khảo sát tốt hơn siêu âm qua ngã bụng ở bệnh nhân béo phì. 

- Khảo sát tốt hơn siêu âm qua ngã bụng khi tử cung gập sau. 

- Sử dụng tần số cao hơn, cho độ phân giải hình ảnh tốt hơn. 

1. Chỉ định 

- Thăm khám phụ khoa hoặc đau vùng bụng – chậu bất thường. 

- Chảy máu âm đạo chưa rõ nguyên nhân. 

- Đau vùng chậu. 

- Mang thai ngoài tử cung (xảy ra khi thai làm tổ bên ngoài tử cung, thường 

là trong ống dẫn trứng). 

- Khô âm đạo. 

- Kiểm tra u nang buồng trứng hoặc u xơ tử cung. 

- Xác nhận rằng đặt vòng tránh thai đúng vị trí. 

Có thể đề nghị siêu âm qua âm đạo trong thai kỳ để: 

- Theo dõi nhịp tim của thai nhi. 

- Quan sát cổ tử cung để biết bất kỳ thay đổi nào có thể dẫn đến các biến 

chứng như sảy thai hoặc sinh non. 

- Kiểm tra bất thường của nhau thai. 

- Xác định nguyên nhân chảy máu bất thường. 

- Chẩn đoán nguy cơ sẩy thai. 

- Xác nhận có thai sớm. 

2. Chống chỉ định 

- Không được sự đồng ý của bệnh nhân. 

- Bệnh nhân còn trinh. 

- Khó khăn trong việc đưa đầu dò vào trong âm đạo (do ân đạo quá hẹp), 

cần phải ngưng ngay cuộc thăm khám. 

V. SIÊU ÂM DOPPLER MẠCH MÁU 

1. Siêu âm Doppler Động mạch, Tĩnh mạch chậu  
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- Đau bụng. 

- Khám lâm sàng ổ bụng phát hiện khối phình, đập theo nhịp tim. 

- Rối loạn huyết động, nghi ngờ do vỡ phình ĐM chủ bụng. 

- Người có tiền sử gia đình bị phình ĐM chủ bụng. 

- Bệnh nhân phát hiện có phình động mạch ở các vị trí khác. 

- Theo dõi sau đặt stent-graft ĐM chủ bụng. 

2. Siêu âm Doppler hệ động mạch, tĩnh mạch chi dưới 

2.1. Siêu âm Doppler hệ động mạch chi dưới 

- Đau cách hồi chi dưới. 

- Đau chi dưới khi nghỉ. 

- Loét, hoại tử chi dưới. 

- Đánh giá khả năng liền sẹo của vết loét. 

- Mất mạch chi dưới. 

- Chỉ số ABI bất thường. 

- Tím đầu chi. 

- Tăng nhạy cảm với lạnh. 

- Chấn thương và phình động mạch. 

2.2. Siêu âm Doppler hệ tĩnh mạch chi dưới 

- Chẩn đoán hoặc loại trừ huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới ở bệnh nhân 

nghi ngờ bị huyết khối tĩnh mạch sâu và/hoặc tắc mạch phổi trên lâm sàng. 

- Bệnh nhân có giãn tĩnh mạch nông trên lâm sàng, có thể có triệu chứng 

hoặc không. 

- Bệnh nhân không có giãn tĩnh mạch nông quan sát thấy trên lâm sàng, 

nhưng có các dấu hiệu nghi ngờ do tăng áp lực tĩnh mạch: phù, tê bì, chuột rút 

về đêm,… 

- Siêu âm lập bản đồ tĩnh mạch và hướng dẫn thủ thuật điều trị ở bệnh nhân 

có chỉ định điều trị suy tĩnh mạch. 

- Bệnh nhân có giãn tĩnh mạch dạng lưới hoặc mạng nhện trên da. 

3. Siêu âm Doppler Động mạch, Tĩnh mạch cảnh 

- Tiếng thổi vùng động mạch cảnh – sống nền. 

- Khối đập theo nhịp mạch ở vùng cổ. 

- Chấn thương vùng cổ. 

- Mù thoáng qua. 

- Tai biến mạch máu não thoáng qua. 
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- Đột quỵ do thiếu máu cục bộ. 

- Choáng, ngất. 

- Viêm mạch máu. 

- Theo dõi tình trạng xơ vữa động mạch cảnh. 

- Sau phẫu thuật hoặc can thiệp động mạch cảnh. 

4. Siêu âm Doppler động mạch thận 

Chỉ định cho tất cả các trường hợp nghi ngờ có bệnh lý ở hệ thống mạch 

máu thận. Điển hình là các nhóm bệnh lý sau: 

- Cơn tăng huyết áp (THA) kịch phát ở người bệnh THA trước đó vẫn được 

kiểm soát tốt. 

- THA áp mới xuất hiện ở người người trẻ. 

- THA ác tính. 

- Suy thận không giải thích được nguyên nhân. 

- THA kèm theo xơ vữa động mạch chủ - chậu và ngoại vi. 

- Suy thận sau điều trị ức chế men chuyển. 

- Teo thận. 

- Nhiều cơ phù phổi cấp kịch phát không có nguyên nhân từ tim. 

- Phát hiện tình trạng tái hẹp sau can thiệp động mạch thận. 

5. Siêu âm Doppler Động mạch chủ bụng, Tĩnh mạch chủ dưới 

-  Siêu âm được chỉ định thăm khám cho tất cả các khối đập thấy ở bụng. 

- Trước các trường hợp có vôi hoá mạch máu trên phim chụp bụng hay 

ngực không chuẩn bị. 

- Thăm khám toàn thể trong trường hợp cao huyết áp, viêm động mạch chi 

dưới, một số bệnh di truyền( bệnh Marfan phình động mạch bóc tách. 

- Thăm khám tổng quát trong trường hợp chấn thương bụng nghi ngờ có 

tổn thương mạch máu. 

- Thăm khám trong trường hợp phình động mạch chủ bụng đã biết trước để 

tìm biến chứng. 

- Cuối cùng là thăm khám hệ thống các trường hợp khám siêu âm bụng 

nhất là những người trên 50 tuổi và bệnh lý ở động mạch chủ bụng tìm thấy tình 

cờ khi thăm khám siêu âm. 

VI. CHỈ ĐỊNH NỘI SOI TIÊU HÓA 

1. Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng (không có gây mê) 

- Nôn ra máu, đi cầu phân đen. 

- Hóc dị vật. 
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- Giun chui ống mật. 

2. Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng (có dùng thuốc gây mê) 

- Đau thượng vị, nôn không rõ nguyên nhân, hội chứng trào ngược. 

- Thiếu máu, gầy sút cân. 

- Nôn máu, đi ngoài phân đen. 

- Giun chui ống mật. 

- Đau ngực sau khi đã kiểm tra tim mạch bình thường. 

- Nuốt nghẹn. 

- Hội chứng kém hấp thu. 

- Tiền sử dùng thuốc chống viêm, giảm đau. 

- Cắt 2/3 dạ dày sau 10 năm. 

- Xơ gan. 

- Bệnh Polyp. 

- Bệnh Crohn. 

3. Nội soi đại tràng, trực tràng toàn bộ ống mềm 

- Người bệnh có tiến sử gia đình có người mắc ung thư đại tràng. 

- Đi ngoài phân đen. 

- Thiếu máu chưa rõ nguyên nhân. 

- Test tìm hồng cầu trong phân dương tính. 

- Ỉa chảy kéo dài chưa rõ nguyên nhân. 

- Ia chảy cấp tính. 

- Rối loạn phân. 

- Rối loạn đại tiện. 

- Kiểm tra những bất thường trên phim X-Quang khung đại tràng. 

- Đau bụng không rõ nguyên nhân. 

- Xuất huyết tiêu hóa thấp không rõ nguyên nhân. 

- Soi kiểm tra định kỳ người bệnh có Polyp, ung thư đại trực tràng. 

- Bệnh túi thừa. 

- Các bệnh viêm đại tràng. 
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