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1. Sơ lược 

- Tên đề tài: Đánh giá kết quả phẫu thuật cắt đầu tụy tá tràng trong điều 

trị ung thư bóng Vater. 

- Chuyên ngành: Ngoại tiêu hóa 

- Mã số: 62.72.01.25 

- Tên của nghiên cứu sinh:  Hồ Văn Linh 

- Tên của người hướng dẫn: GS. TS. Bùi Đức Phú 

2. Nội dung 

Qua nghiên cứu 44 bệnh nhân được phẫu thuật cắt đầu tụy tá tràng điều 

trị ung thư bóng Vater tại Bệnh viện Trung ương Huế. Một số đóng góp mới 

của đề tài như sau: 

- Đề tài có ý nghĩa khoa học và giá trị thực tiễn đối với chuyên ngành 

phẫu thuật tiêu hóa. Một trong những đề tài nghiên cứu mang tính cập nhật và 

thời sự. Tác giả luận án đã rút ra những kết luận khách quan, khoa học phù 

hợp với mục tiêu. 

- Là một đề tài luận án nghiên cứu lâm sàng mô tả, có can thiệp không 

so sánh và theo dõi dọc do chính tác giả thực hiện nên độ tin cậy cao, có 

phương pháp nghiên cứu hợp lý, được theo dõi đánh giá một cách trung thực 

khách quan . Hầu hết bệnh nhân được theo dõi  sau phẫu thuật theo từng giai 

đoạn nên các kết quả có độ chính xác cao. 

- Luận án đã nêu được một số đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng nỗi 

bậc có giá trị trong việc chẩn đoán và điều trị ung thư bóng Vater như: Nam 

giới nhiều hơn nữ giới, tỷ lệ nam/nữ là 2,1. Tu i trung b nh của bệnh nhân 

56,05   14,02  18 - 83 , tỷ lệ mắc bệnh cao nh t   nhóm tu i từ 41 - 60 

(55,2%). Độ tu i mắc bệnh ngày một trẻ hơn, điều này cảnh báo nguy cơ mắc 

bệnh ung thư thư bóng Vater   người trẻ tu i, người   độ tu i lao động ngày 



càng gia tăng. Triệu chứng lâm sàng ph  biến của bệnh lý ung thư bóng Vater 

là đau bụng  100  , vàng da, vàng mắt  88,6  , túi mật to  63,6  , tiếp đến 

là triệu chứng sút cân  56,8   và ngứa  56,8  , gan to  25  . 

 

Huế, ngày 27 tháng 12 năm 2016 

Nghiên cứu sinh 

 

 

 

Hồ Văn Linh 


