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- Đề tài: “Đánh giá kết quả điều trị ung thư biểu mô tuyến phần xa dạ dày giai  

đoạn tiến triển tại chỗ bằng phẫu thuật kết hợp xạ-hóa sau mổ”. 
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Được công nhận NCS theo Quyết định số: 870/QĐ-ĐHH ngày 10 tháng 5 năm 
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- Cán bộ hướng dẫn 2: PGS.TS Lê Quang Thứu 

Sau đây là những đóng góp mới của luận án:  

Ung thư dạ dày là bệnh lý thường gặp, bệnh nhân vào viện thường ở giai đoạn 

tiến triển, nên ảnh hưởng đến chiến lược và kết quả điều trị, cần phải có thêm điều 

trị bổ trợ sau mổ. Xạ - hóa đồng thời sau mổ ung thư dạ dày giai đoạn tiến triển tại 

chỗ là một trong những chọn lựa được chấp nhận ở nhiều nước trên thế giới. Tuy 

nhiên ở Việt Nam, điều trị xạ - hóa sau phẫu thuật ung thư dạ dày giai đoạn tiến 

triển tại chỗ mới bắt đầu thực hiện ở một số trung tâm điều trị ung thư và chưa  có 

đánh giá kết quả một cách đầy đủ và lâu dài để khẳng định vai trò cũng như tính an 

toàn đối với phương pháp điều trị bổ trợ này.    

Kết quả của luận án khẳng định phác đồ điều trị bao gồm phẫu thuật, xạ - 

hóa trị đồng thời sau mổ là an toàn, dễ dung nạp và là một trong những chọn lựa 

điều trị phù hợp đối với ung thư dạ dày giai đoạn tiến triển tại chỗ, giúp cải thiện 

kết quả điều trị về tỷ lệ sống thêm toàn bộ và sống thêm không bệnh tiến triển. 

Những tiến bộ trong các kỹ thuật xạ trị hiện đại cho phép thực hiện xạ trị bổ trợ 



chính xác và hiệu quả, đồng thời giảm bớt các độc tính gây ra do xạ trị, nên được 

áp dụng rộng rãi tại các cơ sở ung bướu có đầy đủ phương tiện.   

Trên đây là những thông tin về đóng góp mới của luận án.  

Kính mong quí Hội đồng, quí Thầy chấp nhận và cho phép luận án được bảo 

vệ trước Hội đồng chấm luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế 

Xin trân trọng cám ơn.  
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II. Contributions to knowledge 

Gastric cancer is a common disease in which postoperative adjuvant therapy 

is essential for prognosis since most of the patients present at an advanced 

stage. 

Globally, postoperative adjuvant radiochemotherapy for advanced gastric 

cancer has been so far accepted. However, this strategy has just been started at 

several cancer centers in Vietnam and thus comprehensive and long-term data 

remain insufficient to confirm the role as well as the safety of this therapy. 

Findings of the present study proved that the strategy of surgical resection 

plus adjuvant radiochemotherapy is safe, tolerable and acceptable for the 

treatment of locally advanced gastric cancer. Significant progress in modern 

radiotherapy allows targeted precise and effective adjuvant radiotherapy while 

reduces undesirable effects. Therefore this treatment algorithm can be widely 

reproducible at equipped cancer centers. 

 

 

 


