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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm cung cấp thông tin về các triệu chứng lâm sàng, đặc điểm bệnh lý đại thể và 

vi thể trên tử cung của 6 thỏ cảnh tại Hà Nội. Các thỏ cảnh trong nghiên cứu được xác định triệu chứng, bệnh tích 

đại thể và đánh giá tổn thương vi thể thông qua phương pháp chẩn đoán lâm sàng và phương pháp mô bệnh học. 

Các dấu hiệu lâm sàng thường không đặc trưng, tập trung ở đường tiết niệu - sinh dục như tiết dịch lẫn máu, sưng 

to bất thường. Tổn thương được phát hiện trong quá trình triệt sản (4/6 con) và sờ nắn quá trình khám lâm sàng (2/6 

con). Kết quả chẩn đoán bệnh lý vi thể xác định các biến đổi thường gặp là ung thư biểu mô nội mạc tử cung (3/6 

con), tăng sinh nội mạc (2/6 con), u xơ và tăng sinh nội mạc tử cung (1/6 con). Do đó, thỏ nuôi làm cảnh nên được 

khám sức khoẻ định kỳ và triệt sản sớm nếu không có mục đích sinh sản để giảm nguy cơ mắc các vấn đề về  

tử cung. 

Từ khoá: Mô bệnh học, nội mạc tử cung, tăng sinh, thỏ cảnh, ung thư. 

Endometrial Proliferative Lesions of Female Pet Rabbits in Hanoi 

ABSTRACT 

This study was conducted in order to provide further information on clinical signs as well as macroscopic and 

microscopic lesions in the uterus of the 6 rabbits in Hanoi. In the present study, pet rabbits were determined the clinical 

symptoms, gross features, and microscopic lesions using through clinical observation and histopathological methods. 

Clinical symptoms were often non-specific, mainly in the genital-urinary tract, such as vaginal discharge/bleeding, 

abnormal swelling. The condition was discovered as an incidental finding during neutering (in 4 rabbits) and abdominal 

palpation (in 2 rabbits). The histopathological examination revealed that uterine adenocarcinoma in 3 rabbits, 

endometrial hyperplasia in 2 rabbits, and uterine leiomyoma with endometrial hyperplasia in a rabbit. Therefore, female 

rabbits as pets should be routine check-ups. Additionally, ovariohysterectomy should be performed early if the rabbit is 

not intended to be bred for reducing the risk of uterine problems. 

Keywords: Adenocarcinoma, endometrium, histopathology, hyperplasia, pet rabbits. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nhiîu nëm qua, thú được nuôi phổ biïn ở 

các tõnh thành của Viòt Nam với mục đôch chônh 

là sinh sân và cung cçp thực phèm (Lukefahr, 

2007; Nguyñn Th÷ Vönh Chåu & Nguyñn Vën 

Thu, 2014). Với bân tính hiîn lành và vê ngoài 

thân thiòn, thú cøn được nhiîu người lựa chün 

đð nuôi làm thú cânh. Theo đù, các vçn đî liên 

quan tới sức khoê của thú cânh cũng phát sinh 

và được quan tåm. Cũng như các thú nuôi sân 

xuçt hay sinh sân, thú cânh cũng gặp các vçn đî 

vî sức khoê như bònh truyîn nhiñm phổ biïn 

như cæu trùng, xuçt huyït truyîn nhiñm, viêm 

da hay viêm phổi (Nguyñn Hữu Hưng & cs., 

2009; FAO, 2012) và đặc biòt là các bònh liên 

quan tới khÿi u (FAO, 2012; Patricia & cs., 

2018). Tuy nhiên, do mục đôch nuýi là khác 

nhau nên thú nuôi làm cânh ít gặp các vçn đî 

như viím tử cung, viêm tử cung tích mủ 
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(pyometra) hay xoín tử cung vÿn thường gặp đÿi 

với thú nuôi sinh sân hoặc làm thực phèm 

(Harcourt-Brown, 2017). Ở thú cânh, ung thư 

nội mäc tử cung và tëng sinh nội mäc tử cung 

chiïm tỷ lò cao nhçt (Walter & cs., 2010; Künzel 

& cs., 2015; Harcourt-Brown, 2017). Theo Van 

Zeeland (2017), các rÿi loän và bònh khÿi u vî 

đường sinh dục là thường gặp nhçt trên thú cái 

nuôi làm cânh.  

Tổn thương tử cung rçt đa däng (Harcourt-

Brown, 2017) khiïn cho viòc đánh giá qua låm 

sàng hay tổn thương đäi thð trên thú của các 

bác sỹ thú cânh gặp nhiîu khù khën. Bín cänh 

đù, hiòn có ít các thông tin khoa hüc trên thú, 

đåy là một trong những nghiên cứu đặt nîn 

tâng cho vçn đî này trên thú nuôi cânh ở Viòt 

Nam. Viòc nghiên cứu tổn thương nội mäc tử 

cung thú täi Hà Nội nhìm mục đôch mý tâ triòu 

chứng lâm sàng, tổn thương đäi thð và vi thð tử 

cung thú cânh trong chèn đoán bònh. Đþng thời, 

kït quâ này së làm cơ sở khoa hüc hỗ trợ các bác 

sỹ thú cânh cù hướng xử lý và điîu tr÷ và chëm 

sùc được hiòu quâ hơn.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu 

Méu bònh phèm là tử cung của các thú nuôi 

làm cânh do khách nuôi mang tới thëm khám ở 

một sÿ phøng khám thú y trín đ÷a bàn Hà Nội. 

Các méu bònh sau đù được gửi vî Bộ môn Bònh 

lý - Khoa Thú y - Hüc viòn Nông nghiòp Viòt 

Nam đð kiðm tra vi thð từ tháng 12/2017 đïn 

cuÿi tháng 10/2019.  

2.2. Phương pháp nghiên cứu  

2.2.1. Phương pháp chẩn đoán lâm sàng 

a. Điều tra thông tin từ chủ vật nuôi 

Thông tin vî lâm sàng của các thú trong 

nghiên cứu được theo dõi và ghi chép khi các 

biðu hiòn bçt thường được chủ vêt nuôi nhên ra 

trong quá trónh chëm sùc. Các thýng tin này bao 

gþm các thông tin chung vî độ tuổi và giÿng, 

cũng như các thýng tin vî triòu chứng lâm sàng 

trước khi mang tới các phøng khám đð kiðm tra 

và điîu tr÷.  

b. Khám lâm sàng tổng quát 

Thông tin lâm sàng tiïp tục được bổ sung từ 

kït quâ khám tổng quát thông qua quan sát 

toàn thân (biðu hiòn, cử động,...) cũng như quan 

sát quanh vùng bụng dưới đð thçy những biïn 

đổi khác thường. Đþng thời, sờ nín đð kiðm tra 

träng thái, tính chçt của tổ chức và phân xä đau 

của con vêt (Hþ Vën Nam, 2001). Trong một sÿ 

trường hợp, các tổn thương vý tónh được phát 

hiòn trong quá trình triòt sân theo yêu cæu của 

chủ vêt nuôi. Các thông tin vî triòu chứng lâm 

sàng sau đù së được thu thêp qua quá trình húi 

trực tiïp chủ vêt nuôi.  

2.2.2. Phương pháp lấy mẫu  

Thú nghi ngờ có tổn thương tử cung hoặc yêu 

cæu triòt sân được gây mê, phéu thuêt cít bú 

hoàn toàn tử cung và buþng trứng dưới sự đþng ý 

của chủ nuýi. Đð đâm bâo không bú sót các tổn 

thương, xåm lçn trong trường hợp ác tính, các 

vùng xung quanh được kiðm tra và đánh giá cèn 

thên. Tử cung và buþng trứng sau khi kiðm tra 

tổn thương đäi thð së được ngâm bâo quân trong 

dung d÷ch formol trung tính 10%. 

2.2.3. Quan sát tổn thương đại thể 

Tổn thương đäi thð của tử cung thú được 

xác đ÷nh qua đánh giá vî kôch thước và cít kiðm 

tra bî mặt. Các đặc điðm vî tính chçt bî mặt, 

däng và màu síc tổn thương së được kiðm tra 

chi tiït, sau đù ghi chép và chụp ânh lưu hþ sơ. 

2.2.4. Phương pháp làm tiêu bân mô bệnh lý 

Méu bònh phèm được cÿ đ÷nh trong dung 

d÷ch formol trung tính 10%, làm tiêu bân vi thð 

theo quy trình tèm đúc khÿi paraffin bìng máy 

chuyðn đúc tự động Microm STP 120 (Thermo 

Fisher Scientific, Walldorf, Đức) và cít tiêu bân 

(độ dày 2-4µm) bìng máy cít mânh Reichert 

Jung Biocut 2030 (Leica, Nussloch, Đức). Tiêu 

bân được nhuộm bìng Hematoxylin-Eosin 

(H&E) theo đúng quy trónh của phòng thí 

nghiòm. Các tiêu bân sau đù được quan sát bìng 

kính hiðn vi quang hüc Olympus CX-31 

(Olympus, Tokyo, Nhêt Bân) và chụp ânh qua 

kït nÿi với máy ânh kö thuêt sÿ Nikon DS-Ri1 

(Nikon, Tokyo, Nhêt Bân). 
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2.2.5. Phân loại tổn thương nội mạc tử cung 

của thỏ 

Kït quâ chèn đoán vi thð tiêu bân nhuộm 

H&E của tổn thương nội mäc tử cung së được 

phân loäi cũng như đánh giá dựa trên hò thÿng 

phân loäi mô hüc khÿi u hò sinh dục của vêt 

nuôi (Kennedy & cs., 1998). 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Triệu chứng lâm sàng của thỏ nghi có 

tăng sinh nội mạc tử cung 

Các thông tin chi tiït vî triòu chứng lâm 

sàng trong nghiên cứu được tổng hợp và trình 

bày ở bâng 1. Kït quâ cho thçy các thú thuộc 

nhiîu giÿng thú khác nhau như thú sử tử 

(Lionhead), thú lùn Hà Lan (Netherland Dwarf) 

hay Mini rex và một sÿ thú lai giữa các giÿng. 

Đây chủ yïu là các thú ngoäi nhêp có giá tr÷ cao 

và ngoäi hónh đìp, thường được chün nuôi làm 

thú cânh. Tổn thương nội mäc tử cung xây ra 

trên thú đîu đã trưởng thành 2-5 nëm tuổi. 

Trong đù, 4/6 thú từ 3 nëm tuổi xuçt hiòn tổn 

thương, thú dưới 3 nëm tuổi có 2 con míc. Theo 

Harcourt-Brown (2017), dù vén có thð gặp ở thú 

non, nhưng các tổn thương tëng sinh nội mäc tử 

cung rçt thường gặp ở thú trín 3 nëm tuổi. Đþng 

thời, tỷ lò ung thư tử cung së tëng theo thời 

gian; từ 3% trên thú dưới 3 nëm tuổi tëng lín 

48,1% khi thú trín 7 nëm tuổi (Bertram & cs., 

2018). Ngoài ra, tổn thương cù thð xuçt hiòn 

một bên trái hoặc phâi của tử cung, nhưng cũng 

có thð xuçt hiòn tổn thương giÿng hoặc khác 

nhau ở câ hai bên (phâi và trái) của tử cung do 

thú có tử cung kép (uterus duplex) với cổ tử cung 

riêng biòt (Harcourt-Brown, 2017). 

 Bảng 1. Triệu chứng lâm sàng của các thỏ nghi có tăng sinh nội mạc tử cung 

TT Giống 
Tuổi 

(năm) 
Triệu chứng 

Chẩn 
đoán 

1 
a
 Thỏ sử tử 3  Kém ăn, không tiêu hoá hết thức ăn trái 

2
 a
 Lai 4  Âm đạo tiết dịch lẫn máu trong 3-4 ngày 2 bên 

3
 a
 Thỏ lùn Hà Lan 2  Kém ăn; bụng dưới sưng cứng, đau khi sờ nắn khi khám  phải 

4
 a
 Mini rex 2  Run rẩy; kém ăn; siêu âm cho kết quả tích nước tử cung  2 bên 

5
 b
 Thỏ trắng 5  Âm đạo tiết dịch lẫn máu trong 2 tuần; bụng dưới sưng to cứng; điều trị kháng sinh 

không hiệu quả  
phải  

6
 b
 Lai 3  Âm đạo tiết dịch lẫn máu kéo dài 3 tuần; bụng dưới sưng to cứng, bất thường 2 bên 

Ghi chú:
 a Các thô có tổn thương tử cung phát hiện trong quá trình triệt sân; b Các thô được chẩn đoán tổn 

thương tử cung trong quá trình khám lâm sàng. 

  

Ghi chú: A. Thô 4: Tử cung xuất hiện các u cục tại nhiều vị trí ở hai bên sừng tử cung; B. Thô 2: Tử cung sưng 

căng, thành mông, xuất huyết; C. Thô 5: Lòng tử cung bên phâi (sau khi cố định trong formol) bị lấp kín bởi các 

khối u dạng nhú. 

Hình 1. Tổn thương bệnh lý đại thể của thỏ có tổn thương nội mạc tử cung 
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Phæn lớn các ca bònh trong nghiên cứu này 

(4/6 thú) được phát hiòn trong quá trình triòt 

sân cho thú. Các tổn thương tử cung trên thú có 

thð câm nhên qua sờ nín trong quá trình khám 

lâm sàng nhưng chõ có 15 trong 32 ca có hiòn 

tượng xuçt huyït đường niòu - sinh dục (Saito & 

cs., 2002). Trong nghiên cứu này, các triòu 

chứng xuçt hiòn têp trung ở đường niòu - sinh 

dục, đặc biòt thường thçy là åm đäo tiït d÷ch lén 

máu (3/6 thú). Khi khám, có thð nhên thçy phæn 

dưới bụng của một sÿ thú nổi u cục cứng bçt 

thường (3/6 thú), thú thường có biðu hiòn đau 

(giãy giụa mänh) khi b÷ sờ nín vùng này. Các 

dçu hiòu này cũng phù hợp với một sÿ nghiên 

cứu được công bÿ trước đåy (Saito & cs., 2002; 

Walter & cs., 2010; Künzel & cs., 2015). Do đù, 

bác sỹ thú cânh có thð cân nhíc dçu hiòu này 

như các đặc điðm quan trüng trong chèn đoán sơ 

bộ cho bònh tử cung của thú. Ngoài ra, các dçu 

hiòu ít phổ biïn hơn như kém ën, run rèy và 

thức ën tiíu hoá khýng hït, lén phân trong 

những ngày trước đù được chủ nuôi cung cçp khi 

mang thú tới triòt sân. 

3.2. Tổn thương bệnh lý đại thể trên tử 

cung thỏ 

Trước khi được cÿ đ÷nh trong formol, tử 

cung đîu có hiòn tượng nổi u cục cứng nhiîu v÷ 

trí ở sừng tử cung (Hình 1A) hoặc tử cung sưng 

cëng to toàn bộ, thành tử cung múng đi (Hónh 

1B). Đþng thời, trên tiït diòn cít ngang, lòng tử 

cung thường chứa d÷ch nhày, đặc, sém màu do 

lén máu. Lòng tử cung thường b÷ thu hìp läi, 

kôch thước khýng đîu do các mô tân sinh phát 

triðn däng u nhú hoặc hoặc là các khÿi chíc, đặc 

lçp kín (Hình 1.C - sau khi cÿ đ÷nh trong 

formol). Đð đánh giá mức độ tổn thương, tử cung 

cæn kiðm tra bònh tích vi thð. Theo Harcourt-

brown (2017), ung thư nội mäc tử cung thường 

xuçt hiòn täi nhiîu v÷ trí ở câ hai bên sừng tử 

cung. Các khÿi u phát triðn, mở rộng và kït hợp 

läi gây ânh hưởng tới phæn lớn tử cung. Ung thư 

nội mäc tử cung cũng được báo cáo khi xâm lçn 

và lan vào trong khÿi u xơ tử cung trên cùng 

một thú (Kurotaki & cs., 2007). Một sÿ nguyên 

nhân khác có thð làm tử cung sưng to như mang 

thai, viêm tử cung hay tëng sinh nội mäc tử 

cung… (Klaphake & Paul-Murphy, 2012). 

3.3. Tổn thương bệnh lý vi thể trên tử  

cung thỏ 

Ở 6 méu tử cung thú thu được trong nghiên 

cứu, các tổn thương vi thð phát hiòn được chia 

làm hai loäi là tổn thương giÿng khÿi u 

(tumorlike lesion) và tổn thương khÿi u theo hò 

thÿng phân loäi mô hüc khÿi u hò sinh dục của 

vêt nuôi (Kennedy & cs., 1998). Trong đù, tổn 

thương giÿng khÿi u chủ yïu là nội mäc tử cung 

tëng sinh (Endometrial hyperplasia) được phát 

hiòn trên 2 con thú. Các tổn thương khÿi u là 

ung thư nội mäc tử cung (endometrial 

adenocarcinoma) trên 3 con thú. Trên thú cuÿi 

cùng, bònh tôch quan sát được không giÿng nhau 

giữa hai sừng tử cung với câ hai loäi tổn thương 

là u lành tính (uterine leiomyoma) ở bên phâi và 

nội mäc tử cung tëng sinh ở bên trái. 

3.3.1. Nội mạc tử cung tăng sinh 

(Endometrial hyperplasia) 

Đặc điðm chung của sự tëng sinh là lớp nội 

mäc tử cung của thú dày lên khiïn lòng tử cung 

b÷ thu hìp läi. Với thú sÿ 1 và sÿ 6, lòng tử cung 

b÷ thu hìp läi bởi sự tëng sinh của các nang 

trÿng (cyst). Các nang cù kôch thước to nhú và 

hình däng khác nhau (Hình 2A). Lòng nang 

chứa d÷ch, tổ lớp đòm thành nang dày lên do 

hiòn tượng phù, tích d÷ch (Hình 2B) và thâm 

nhiñm tï bào viêm nhì. Các nang giãn rộng này 

được lót một phía bởi các tï bào biðu mý đơn lát 

däng dìt; phía còn läi được bao phủ bởi lớp biðu 

mý đơn hộp có lông (Hình 2C). Với thú sÿ 4, lòng 

tử cung b÷ thu hìp do lớp tổ chức liên kït và 

niêm mäc dày lên (Hình 2D). Nìm xen lén các 

ÿng của tuyïn tử cung bónh thường là các ÿng 

tuyïn b÷ giãn rộng (Hình 2E). Do đù, đặc trưng 

của nội mäc tử cung tëng sinh là sự tëng lín vî 

sÿ lượng của ÿng tuyïn với kôch thước không 

đþng đîu. Cùng với đù, hiòn tượng thâm nhiñm 

tï bào viím được quan sát thçy ở lớp chức nëng 

của niêm mäc tử cung (Hình 2F). Theo Walter & 

cs. (2010), tëng sinh nội mäc tử cung thường 

gặp trên các thú trín 3 nëm tuổi. Tuy nhiên, các 

thú dưới 3 tuổi vén có thð gặp. Nguyên nhân gây 

tëng sinh chủ yïu là do rÿi loän điîu hoà các 

hormone sinh dục như estrogen và progesteron 

trên thú (Van Zeeland, 2017). Trên thú, mÿi liên 

hò giữa tëng sinh nội mäc và ung thư nội mäc tử  
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Ghi chú: Thô 1: A. Các nang nhiều kích thước tăng sinh vào lòng tử cung của thô (H&E). Bar, 0,5cm; B. Khoâng 

giữa thành các nang trống có hiện tượng phù (dấu hoa thị) (H&E). Bar, 100m. C; Thành nang được cấu trúc bới 

lớp tế bào biểu mô đơn hộp có lông (đầu mũi tên) ở mặt ngoài và biểu mô đơn lát ở mặt trong (H&E). Bar, 25m. 

Thô 4; D. Nội mạc tử cung dày lên khiến lòng tử cung hẹp lại (đầu mũi tên) (H&E). Bar, 0,5cm; E. Tuyến nội 

mạc tử cung giãn rộng (dấu hoa thị) (H&E). Bar, 100m; F. Thâm nhiễm tế bào viêm nằm râi rác (đầu mũi tên) 

(H&E). Bar, 25m. 

Hình 2. Tổn thương bệnh lý vi thể tăng sinh nội mạc tử cung trên thỏ 

cung trên vén cøn chưa rû ràng (Harcourt-

Brown, 2017) và gây tranh cãi (Bertram & cs., 

2018). Theo Asawaka & cs. (2008), không có 

bìng chứng vî bçt kỳ sự tiïn triðn nào từ tëng 

sinh nội mäc tử cung sang ung thư biðu mô 

tuyïn trong cùng một lát cít sinh thiït. Theo 

Bertram & cs. (2018), kït quâ hþi cứu trên 854 

ca mổ khám và 152 méu sinh thiït từ thú cũng 

không hỗ trợ hay loäi trừ giâ thuyït vî mÿi liên 

hò này mà cæn được nghiên cứu thêm. 

3.3.2. Ung thư nội mạc tử cung 

(Endometrial adenocarcinoma) 

Các khÿi u xuçt hiòn täi nhiîu v÷ trí của 2 

bên tử cung trên 3 thú (sÿ 2, 3 và 5). Những khÿi 

u này thường không có ranh giới rõ ràng với các 

vùng mô tổ chức lân cên. Các tï bào ung thư 

phát triðn đþng thời từ nhiîu phía của lớp nội 

mäc thành däng các khÿi u đặc (solid) hoặc nhú 

(papillary) vào trong lòng tử cung của các thú 

(Hình 3A). Chúng thường síp xïp lan tràn và 

dày đặc, có däng như các mít sàng (cribiform) 

(Hình 3B). Trung tâm của các cçu trúc ÿng 

tuyïn thường xuçt hiòn các ổ hoäi tử tï bào và 

thâm nhiñm tï bào viêm (Hình 3C). Cùng với 

đù, các mäch quân tëng sinh cũng thường xuçt 

hiòn trín vi trường này (Hình 3C). Riêng với 

khÿi u của thú 3, các tï bào ung thư síp xïp có 

däng ÿng nhú (tubulopapillary). Tï bào ung thư 

thường cù kôch thước lớn, đa hónh, giàu tï bào 
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chçt bít màu eosin nhät. Nhân tï bào có kích 

thước to nhú khýng đîu, méo mù, tëng síc với 

một häch nhân lớn, síc nét và chçt nhiñm síc 

thô (Hình 3D). Tï bào ung thư phát triðn xuÿng 

câ những phæn sâu của nội mäc tử cung (lớp cơ 

bân) và được tìm thçy xâm lçn sang câ phæn cơ 

tử cung của câ 3 thú (Hình 3E & 3F). Dù mức độ 

xâm lçn là khác nhau nhưng đåy là một đặc 

điðm quan trüng trong chèn đoán khÿi u ác tính 

ở nội mäc tử cung của thú (Asakawa & cs., 

2008). Kït quâ này phù hợp với mô tâ vî ung 

thư nội mäc tử cung trong hò thÿng phân loäi 

mô hüc khÿi u hò sinh dục của vêt nuôi 

(Kennedy & cs., 1998). Theo Asawaka & cs. 

(2008), ung thư biðu mô nội mäc tử cung có thð 

chia thành däng nhú (papillary type) và däng 

ÿng/đặc (tubular/solid type). Trong nghiên cứu 

này, khÿi u của câ 3 thú đîu được xïp vào ung 

thư biðu mô nội mäc tử cung däng nhú. Dù di 

cën ôt gặp, nhưng ung thư biðu mô nội mäc tử 

cung vén có thð di cën tới màng bụng, gan hoặc 

các cơ quan xa hơn như phổi hay não (Raftery, 

1998; Walter & cs., 2010; Klaphake & Paul-

Murphy, 2012; Künzel & cs., 2015). 

Nhiîu giâ thuyït cho rìng, ung thư nội mäc 

tử cung trên nhiîu loài động vêt như chù, mèo 

và thú… do ânh hưởng của các loäi hormone sinh 

dục (ví dụ như progesterone và eostrogen). Do 

đù, một sÿ nhóm tác giâ đã kiðm tra đánh giá 

thuyït này trên thú bìng cách sử dụng marker 

đặc hiòu cho các hormone này đð nhuộm hoá mô 

miñn d÷ch (Asakawa & cs., 2008; Vinci & cs., 

2010). Kït quâ cho thçy các kích thích do 

hormone có khâ nëng gåy ra ung thư biðu mô 

däng nhú và däng ÿng/đặc theo các hướng phát 

triðn khác nhau (Asakawa & cs., 2008) nhưng 

biðu hiòn của các hormone marker này không có 

ý nghöa trong tiín lượng trong ung thư nội mäc 

tử cung (Vinci & cs., 2010). 

3.3.3. U xơ tử cung (Uterine leiomyoma) 

Trên thú 6, khÿi u phát triðn từ một phæn 

của cơ nội mäc tử cung, sau đù lớn dæn và làm 

lòng tử cung thu hìp (Hình 4A). Ở các phæn còn 

läi của tử cung, các lớp như nội mäc, cơ tử cung 

đîu phát triðn bónh thường. Khÿi u có ranh giới 

rõ ràng, không xâm lçn với phæn cơ tử cung và 

các tổ chức xung quanh (Hình 4B). Các tï bào 

khÿi u síp xïp thành các bó giÿng các bù cơ đan 

chéo vào nhau (Hình 4C). Các tï bào này có 

däng hình thoi, dài và dìt ở hai đæu, tï bào chçt 

nhät màu hematoxylin. Nhân có däng từ tròn 

tới ovan với một häch nhân nhú (Hình 4D). 

Mitosis (phân bào gián phân) hiïm khi được tìm 

thçy. Như vêy, u xơ tử cung bít nguþn từ các tï 

bào trung mô của tử cung, không giÿng với các 

tï bào ung thư nội mäc tử cung có nguþn gÿc từ 

các tï bào biðu mô. Theo hò thÿng phân loäi mô 

hüc khÿi u hò sinh dục của vêt nuôi, u xơ tử 

cung là khÿi u lành tính, ít xâm lçn mô bào tổ 

chức xung quanh (Kennedy & cs., 1998). U xơ tử 

cung thường gặp trín chù, nhưng ôt gặp hơn 

trên thú và ôt hơn nhiîu so với tëng sinh hay 

ung thư biðu mô nội mäc tử cung trên thú 

(Kennedy & cs., 1998; Sato & cs., 2002; Künzel 

& cs., 2015; Bertram & cs., 2018). U xơ thường 

dñ phát hiòn khi sờ nín trong thëm khám do 

đường kính khÿi u có thð tới 10cm (Kennedy & 

cs., 1998). Trong khi đù, u xơ tử cung ác tính 

(leiomyosarcoma) ít gặp trên thú (Saito & cs., 

2002; Künzel & cs., 2015; Bertram & cs., 2018). 

Khÿi u biðu mô tuyïn ác tônh thường phát 

triðn chêm nhưng nïu khýng điîu tr÷ së có khâ 

nëng xåm lçn sâu vào nội mäc tử cung và di cën 

tới các cơ quan khác (Raftery, 1998; Klaphake & 

Paul-Murphy, 2012). Do đù, phéu thuêt cít bú 

tử cung - buþng trứng là yêu cæu bít buộc trong 

điîu tr÷ (Corey & Jessica, 2020). Đþng thời, bác 

sỹ cæn yêu cæu chủ vêt nuýi theo dûi và thëm 

khám đ÷nh kỳ (3-6 tháng) đð kiðm soát các khâ 

nëng di cën chưa đánh giá được khi thực hiòn 

phéu thuêt læn đæu trong 1-2 nëm (Walter & 

cs., 2010). Các thú khýng cù di cën thường có 

tiín lượng tÿt hơn tới 80% so với các thú không 

được can thiòp (Künzel & cs., 2015). Hoá tr÷ 

cũng cù thð được nghö tới nhưng thường mçt 

nhiîu thời gian và khù đánh giá được cơ hội 

thành cýng (Varga, 2014). Đð giâm nguy cơ míc 

các tổn thương tử cung trên thú, nhiîu bác sỹ 

thú cânh khuyên cít bú tử cung - buþng trứng 

của thú không có mục đôch sinh sân trước khi 

thú được 2 nëm tuổi (Klaphake & Paul-Murphy, 

2012). Hiòu quâ cao nhçt khi thực hiòn trên các 

thú dưới 6 tháng tuổi (Van Zeeland, 2017). 
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4. KẾT LUẬN 

Thú nuôi làm cânh có tổn thương nội mäc tử 

cung thường biðu hiòn triòu chứng ôt đặc trưng 

như tiït d÷ch lén máu hay sưng to bçt thường. 

Các tổn thương chủ yïu được phát hiòn trong 

quá trình triòt sân. Vî đặc điðm vi thð, tổn 

thương thường gặp là ung thư nội mäc và tëng 

sinh nội mäc tử cung có nguþn gÿc từ tï bào biðu 

mý. U xơ tử cung lành tính có nguþn gÿc từ tï bào  

trung mô ít gặp hơn. Những thông tin từ kït 

quâ nghiên cứu này là cơ sở giúp hỗ trợ đào täo, 

chèn đoán bònh trên thú cho sinh viên thú y và 

bác sỹ thú cânh. Do các dçu hiòu lâm sàng 

khýng điðn hónh, các đánh giá vi thð là cæn 

thiït, giúp chèn đoán và phån loäi đặc điðm mô 

bònh lý, từ đù hỗ trợ các thông tin quan trüng 

hướng điîu tr÷ và chëm sùc cho các bác sỹ lâm 

sàng cũng như chủ vêt nuôi. 

 

Ghi chú: A. Thô 5. Lòng tử cung (dấu hoa thị) thu hẹp do sự phát triển của các khối u từ nhiều phía (H&E). 

Bar, 0,5cm. B; Thô 5. Các tế bào ung thư phát triển lan tràn tạo thành các thuỳ (đầu mũi tên), cấu trúc như 

các mắt sàng (H&E). Bar, 250m; C. Thô 2. Thâm nhiễm tế bào viêm và các ổ hoại tử ở trung tâm của các ống 

tuyến (dấu hoa thị) (H&E). Bar, 50m; D. Thô 2. Tế bào ung thư thường đa hình, giàu tế bào chất bắt màu 

eosin nhạt với nhân méo mó, tăng sắc (đầu mũi tên) (H&E). Bar, 25m;E. Thô 2. Các tế bào ung thư xâm lấn 

xuống lớp cơ nội mạc tử cung (đầu mũi tên) (H&E). Bar, 100m;F. Thô 2. Các tế bào ung thư xâm lấn xuống 

lớp cơ nội mạc tử cung ở độ phóng đại cao hơn (H&E). Bar, 50m. 

Hình 3. Hình ảnh bệnh lý vi thể ung thư biểu mô nội mạc tử cung trên thỏ 
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Ghi chú: Thô 6. A. Khối u (dấu hoa thị) có dạng đặc nằm giữa lớp cơ và lớp biểu mô của nội mạc tử cung (H&E). 

Bar, 0,5cm; B. Khối u có ranh giới rõ ràng với các lớp mô, tổ chức xung quanh (H&E). Bar, 250m;C. Các tế bào 

khối u sắp xếp thành các bó giống các bó cơ đan chặt vào nhau (H&E). Bar, 50m; D. Các tế bào đồng dạng hình 

thoi với nhân từ tròn tới ovan (H&E). Bar, 25m. 

Hình 4. Hình ảnh bệnh lý vi thể u xơ tử cung trên thỏ 
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