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ECCT - Liệu pháp điện dung điều trị ung thư 

 

Khái niệm ECCT? 

ECCT – viết tắt của: Electro-Capacitive Cancer Therapy (Liệu pháp điện dung điều trị ung thư) là phương 

pháp điều trị ung thư sử dụng nguồn tần số thấp và cường độ thấp (tần số <100KHz và cường độ 

<30Vpp) của sóng điện tĩnh tạo ra phân cực điện trong khu vực trường gần được giới hạn bởi một số 

điện cực điện dung được nhúng trong chiếc áo trang bị để bệnh nhân mặc hàng ngày. 

Công nghệ này được phát minh lần đầu tiên bởi Dr.Warsito P. Taruno và nhóm của CTech Labs Edwar 

Technology Company (IDN Patent REG P00201200092, 2012) 

 

Hình 1 -  Thiết bị ECCT bao gồm trang phục cho người bệnh và bộ dao động 

Nguyên lý của ECCT 

Một trong những đặc điểm nổi bật nhất của tế bào ung thư là sự phân chia không kiểm soát của tế bào. 

Sự phân chia tế bào được liên kết chặt chẽ với hoạt động phân tử sinh học quy mô nano được điều 

chỉnh bởi sự hình thành cấu trúc tuần hoàn và phá hủy các polyme vi ống. Các polyme vi ống được cấu 

tạo từ các chất nhị trùng micro-tubulin có tính phân cực điện cao, do đó nhạy cảm với điện trường bên 

ngoài. ECCT về cơ bản là kỹ thuật tạo ra điện trường từ các điện cực điện dung không tiếp xúc đặt xung 

quanh vị trí của khối u với tần số và cường độ phù hợp để can thiệp vào quá trình phân chia tế bào và 

cuối cùng tiêu diệt các tế bào ung thư. Với tần số thấp và cường độ thấp, ECCT về cơ bản là an toàn, hầu 

như không có tác dụng phụ và không gây hại cho các tế bào bình thường. 

Thiết bị ECCT 
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Về cơ bản, ECCT bao gồm hai phần: trang phục làm giá đỡ của các điện cực điện dung và bộ dao động để 

tạo ra sóng điện với cường độ, dạng sóng và tần số nhất định. Thông số kỹ thuật ECCT để điều trị ung 

thư được xác định bởi độ phủ của trang phục, tần số, cường độ và dạng sóng của bộ dao động, và thời 

gian sử dụng thiết bị tương quan với thời gian tiếp xúc của bệnh ung thư với sóng tĩnh điện. Để loại bỏ 

hoàn toàn ung thư, thiết kế trang phục là điều cần thiết trong phương pháp điều trị và phải được tùy 

chỉnh theo vị trí khối u và giai đoạn của nó. Về nguyên tắc, độ phủ của  trang phục được chia thành hai 

loại: phạm vi tổng thể để ngăn ngừa di căn và phạm vi cục bộ để phá hủy toàn bộ khối u nguyên phát. 

Tần số, cường độ và dạng sóng của bộ dao động, và thời gian sử dụng được xác định dựa trên mức độ ác 

tính của ung thư, giải phẫu bệnh và đặc tính điện của tế bào ung thư. Nói chung, mức độ giai đoạn càng 

cao và mức độ ác tính càng cao thì ung thư càng phản ứng nhanh hơn với sóng điện và do đó càng ít thời 

gian để tiếp xúc vì cơ thể có khả năng hấp thụ và hòa tan các tế bào chết bị hạn chế. 

Phương thức và quá trình điều trị Ung thư bằng ECCT 

 

Hình 2 - 
Các tế bào ung thư “tan chảy” và 
tái tạo tế bào bình thường với ECCT: 
A. Điều trị ban đầu, 
B. 2 tháng điều trị, 
C. 3 tháng điều trị, 
D. 4 tháng điều trị, 
E. 5 tháng điều trị, 
F. 2 năm điều trị. 
 

Hình 2 cho thấy quá trình vĩ mô của quá trình “làm tan chảy” các tế bào ung thư và tái tạo các tế bào 

bình thường trong quá trình điều trị ung thư vú đã bị thương hở. Hình ảnh cho thấy sự tiêu diệt tế bào 

ung thư diễn ra trong thời gian rất ngắn trong vòng một tháng, trong khi sự tái tạo của các tế bào bình 

thường phụ thuộc vào việc loại bỏ hoặc hấp thụ toàn bộ tế bào chết và có thể mất nhiều năm nếu được 

tiến hành tự nhiên.  

Hình 3 cho thấy hai trường hợp hình ảnh của vú được chụp bằng chụp nhũ ảnh và hình ảnh đặc tính 

điện bằng ECVT (Hình ảnh khối lượng điện dung, Taruno và cộng sự, 2014) trong quá trình điều trị ECCT. 

Hình ảnh chụp quang tuyến vú bên trái cho thấy các nốt nhỏ ở nách biến mất sau 6 tháng điều trị ECCT 

và tiêu biến nốt ban đầu có kích thước tương đối lớn (đường kính > 2 cm) trên vú, trong khi bức ảnh 

(trái) cho thấy làn da đen sạm do tế bào chết bị thải ra. Bức ảnh bên phải cho thấy khối u tương đối lớn 



 
 

3 
 

cuối cùng biến mất sau 2 năm điều trị với việc thải hết các tế bào chết. Hình ảnh ECVT cho thấy tính chất 

điện của khối u giảm dần trong cả hai trường hợp được điều trị. 

 

Hình 3 - Chụp X-quang tuyến vú và ảnh chụp ung thư vú trong quá trình điều trị ECCT cùng với hình ảnh đặc tính 

điện được chụp bởi ECVT. 

Tại sao các tế bào khỏe mạnh không bị ảnh hưởng bởi ECCT? 

Tính chất điện trong tế bào ung thư khác với những người khỏe mạnh. Tế bào ung thư có đặc tính điện 

tương đối cao hơn (độ dẫn điện và điện môi) so với tế bào bình thường. Do đó, các tế bào ung thư 

tương đối phản ứng nhanh hơn với các trường điện bên ngoài so với các tế bào bình thường. Phản ứng 

của tế bào ung thư với điện từ bên ngoài nổi bật hơn và có tính phá hủy trong quá trình phân chia tế bào 

do sức điện động cao tạo ra bởi hoạt động của vi ống trong quá trình nguyên phân. ECCT được đặt ở 

cường độ và tần số đủ thấp để tương đối chỉ ảnh hưởng đến các tế bào ung thư trong quá trình nguyên 

phân. 

Làm thế nào để loại bỏ các tế bào ung thư đã chết? 

Tiếp xúc ECCT thích hợp với vị trí được chỉ định của khối u có thể tiêu diệt và phá vỡ các tế bào ung thư 

trong thời gian tương đối ngắn trong khoảng vài ngày đến vài tuần. Nếu được thiết kế và sử dụng đúng 

cách, ECCT có thể tiêu diệt khối u ung thư có kích thước vài cm trong vòng vài tuần. Tuy nhiên, một số 

vấn đề có thể phát sinh đối với các tế bào ung thư đã chết nếu tích tụ vượt quá khả năng hấp thụ của cơ 

thể và đào thải ra bên ngoài cơ thể theo hình thức bài tiết. Các tế bào ung thư chết chứa 70% nước, 20% 

protein và phần còn lại là khí. Nếu quá trình trao đổi chất của bệnh nhân diễn ra bình thường, tế bào 

chết thường có thể được máu hấp thụ dễ dàng và thải ra ngoài qua nước tiểu, phân, mồ hôi hoặc đờm 
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đôi khi có mùi hôi cực kỳ khó chịu do protein bị phân hủy. Hiệu quả của việc điều trị để tiêu diệt hoàn 

toàn tế bào ung thư sẽ phụ thuộc vào khả năng cơ thể hấp thụ và phân giải tất cả các tế bào chết vì các 

tế bào chết nếu tích tụ có thể gây khử cực điện và ngăn cản quá trình điều trị tiếp theo. Do đó, phẫu 

thuật chủ yếu được khuyến khích để loại bỏ các tế bào chết một cách hoàn toàn và an toàn. Đối với 

trường hợp ung thư đã di căn, hiệu quả của việc điều trị phụ thuộc vào kích thước của các khối u di căn 

chứ không phụ thuộc vào mức độ lan rộng. Các cục nhỏ hoặc nốt sần bất kể sự phân bố mở rộng trong 

cơ thể tương đối dễ bị phá hủy bằng kỹ thuật, và kết quả là các tế bào chết sẽ dễ dàng được cơ thể hấp 

thụ và xử lý. Do đó, kỹ thuật này hiệu quả nhất là sử dụng kết hợp với phẫu thuật, để làm sạch và ngăn 

ngừa di căn trước và sau phẫu thuật. 

Quy trình điều trị ECCT 

 Quy trình điều trị ECCT bao gồm 3 bước: 

(1) xác định vị trí của khối u dựa trên hình ảnh chụp MRI hoặc CT, 

(2) thiết kế các điện cực điện dung và tính toán sự phân bố nhiệt điện bên trong vùng điều trị của khối u, 

(3) tối ưu hóa thiết kế điện cực dựa trên sự phân bố cường độ điện trường để đạt đủ cường độ cần thiết 

tại vị trí khối u bằng cách xem xét kênh phóng điện có thể có để loại bỏ tế bào chết thông qua các tĩnh 

mạch được kết nối liên kết với vị trí khối u. 

Hình 4 - minh họa quy trình điều trị ECCT. 

 

Hình 4 - Ba bước điều trị ECCT từng 
bước: 
(1) Mô hình hóa phương pháp phần tử 
hữu hạn dựa trên vị trí của khối u 
trong hình ảnh chụp MRI hoặc CT, 
(2) Thiết kế điện cực và tính toán điện 
trường, 
(3) Tối ưu hóa phân bố cường độ điện 
trường cần thiết. 

Điều trị ECCT cho ung thư vú 

 Ung thư vú là một khối u ác tính bắt đầu trong các tế bào của vú, có thể phát triển vào hoặc xâm lấn các 

mô xung quanh hoặc di căn (di căn) đến các khu vực xa của cơ thể. Điều trị hiệu quả bệnh ung thư vú 

bằng cách sử dụng ECCT phụ thuộc vào khả năng cơ thể hấp thụ và thải các tế bào chết ra bên ngoài cơ 

thể. Khả năng hấp thụ tế bào chết của cơ thể bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi kích thước của các cục hoặc 

nốt riêng lẻ hơn là mức độ di căn của ung thư. 
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Điều trị tối ưu ung thư vú với ECCT dựa trên giai đoạn 

1. Giai đoạn 0—1 (Nốt kích thước nhỏ, đường kính tối đa 1—2 cm, không di căn): 

Đối với ung thư vú có các nốt nhỏ đường kính 1—2cm, đủ độ che phủ, cường độ và cách sử dụng, thông 

thường ECCT phải mất 4-6 tháng để tiêu diệt hoàn toàn tế bào ung thư. 

Cơ thể thường có thể hấp thụ và hòa tan các tế bào chết mà không có vấn đề gì. 

2. Giai đoạn 1—2 (Các nốt kích thước trung bình đường kính 1—2cm, không di căn): 

Đối với các nốt có kích thước đường kính 1—2 cm, với cường độ và cách sử dụng phù hợp, điều trị ECCT 

từ 1 đến 3 tháng thường đủ để làm suy yếu hoặc thậm chí tiêu diệt hoàn toàn tế bào ung thư. Tuy 

nhiên, khả năng cơ thể hấp thụ và tiêu tan hoàn toàn các tế bào chết sẽ phụ thuộc vào vị trí của khối u. 

Đôi khi, phẫu thuật là cần thiết để loại bỏ các tế bào ung thư bị suy yếu hoặc chết nếu khối u không liên 

kết với hệ thống tĩnh mạch chính như là kênh xả các tế bào chết. 

3. Giai đoạn 2 - 3 (Kích thước nốt to đường kính 2 - 5cm, có di căn hạch, không có vết thương hở): 

Đối với kích thước lớn của các nốt có hạch bạch huyết di căn trên các hạch nách, trung thất và thượng 

đòn và chưa có vết thương hở, với chỉ định điều trị ECCT thích hợp, điều trị 1-3 tháng thường là đủ để 

làm suy yếu các tế bào ung thư và loại bỏ các nốt bạch huyết di căn nhỏ kích thước (<1 cm). Tuy nhiên, 

thông thường cơ thể có tính khuếch tán để hấp thụ và hòa tan các tế bào chết do ung thư có kích thước 

tương đối lớn (> 2cm). Đối với trường hợp này, phẫu thuật cắt bỏ vú triệt để để loại bỏ hoàn toàn các tế 

bào ung thư đã suy yếu hoặc rạch tối thiểu để mở kênh thải chất cặn bã ra ngoài. Sau khi phẫu thuật, 

nên sử dụng lại thiết bị ECCT để loại bỏ hoàn toàn các tế bào ung thư có thể còn sót lại. Nếu phẫu thuật 

không được thực hiện, các tế bào ung thư đã chết tích tụ có thể gây hoại tử quá mức và ở vết thương 

hoặc thậm chí là vết thương hở. Vết thương hở có thể giúp dễ thải các tế bào ung thư đã chết, nhưng 

quá trình này thường mất nhiều thời gian (hơn 6 tháng) để vết thương lành hoàn toàn. 

4. Giai đoạn 3 - 4 (Kích thước khối u lớn đường kính> 5cm, di căn đến các hạch bạch huyết và / hoặc các 

cơ quan khác, có / không có vết thương hở): 

Đối với trường hợp ung thư vú khối u lớn, với di căn hạch bạch huyết trên nách, thượng đòn và trung 

thất và / hoặc các cơ quan khác như phổi, gan, xương và não, với phạm vi bao phủ thích hợp cho tất cả 

các khu vực có thể di căn, việc sử dụng ECCT được bắt đầu với thời gian ngắn khoảng thời gian, ví dụ 

4X30 phút mỗi ngày tùy theo tình trạng của bệnh nhân. Thời gian sử dụng được tăng lên khi tình trạng 

bệnh được cải thiện. Sau 3-6 tháng điều trị, các nốt di căn kích thước nhỏ (<1 cm) trên các hạch bạch 

huyết và / hoặc các cơ quan khác (phổi, gan, xương và não) có thể giảm đáng kể hoặc thậm chí được làm 

sạch. Sau đó, việc điều trị khối u nguyên phát có thể được thực hiện bằng phẫu thuật để loại bỏ hoàn 

toàn các tế bào ung thư đã suy yếu, hoặc được thực hiện tự nhiên nếu có vết thương hở để thải tế bào 

ung thư đã chết nếu không thể phẫu thuật. Quá trình làm sạch các nốt di căn nhỏ thường mất thời gian 

tương đối ngắn dưới 6 tháng. Tuy nhiên, để chữa lành hoàn toàn ung thư vết thương hở có thể mất 
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nhiều thời gian hơn tùy thuộc vào việc loại bỏ toàn bộ tế bào chết và quá trình tái tạo tế bào bình 

thường ở vùng sau vết thương. 

5. Giai đoạn 4+ (Sau phẫu thuật, kích thước nhỏ (<1cm) di căn vào các hạch bạch huyết và / hoặc các cơ 

quan khác): 

Đối với trường hợp vú sau phẫu thuật (cắt bỏ vú hoặc cắt bỏ khối u), kích thước nhỏ di căn trên các hạch 

bạch huyết và hoặc các cơ quan khác có thể được làm sạch mà không có vấn đề gì với ECCT. Với phạm vi 

bao phủ thích hợp cho tất cả các khu vực có thể di căn và sử dụng ECCT 6—8 giờ mỗi ngày thường mất 

3—6 tháng để làm sạch hoàn toàn các di căn. 

Giám sát và Thăm khám định kỳ 

 Điều trị ECCT được tùy chỉnh cao theo tình trạng của bệnh nhân, giai đoạn ung thư, giải phẫu bệnh lý và 

phản ứng của nó với điện trường. Tất cả điều trị được thực hiện hàng ngày tại nhà trong khi tiến hành 

các hoạt động hàng ngày. Sự hiện diện của bác sĩ hoặc nhà vật lý trị liệu để tư vấn định kỳ trong quá 

trình điều trị là điều cần thiết để điều trị hiệu quả và an toàn nhằm đạt được khả năng chữa khỏi hoàn 

toàn, có thể thực hiện được với ECCT ngay cả khi ung thư ở giai đoạn muộn. 

Kiểm tra định kỳ thiết bị 

 ECCT được sử dụng hàng ngày và trong thời gian dài. Do đó, cần phải kiểm tra định kỳ (mỗi tháng một 

lần) các thiết bị ECCT để đảm bảo rằng tất cả các thiết bị hoạt động bình thường. 

 

Hình A.1 - Nghiên cứu trường hợp: Nữ (47 tuổi), Ung thư vú (ung thư biểu mô ống xâm lấn, độ 4) di căn vào xương: 

Sau khi phẫu thuật cắt bỏ triệt để vú trái, bệnh nhân này đã di căn ung thư đến xương ở hầu hết khắp cơ thể (PET-

CT 18/09/12). Trước khi điều trị bằng ECCT, bệnh nhân cảm thấy đau dữ dội ở cột sống và xương chậu, và chỉ có 
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thể nằm trên giường trong 7 tháng. Sau khi điều trị bằng ECCT, cảm giác đau giảm dần, tình trạng của bệnh nhân 

được cải thiện đáng kể và từ từ bệnh nhân có thể đứng dậy và đi lại. Sau 7 tháng điều trị ECCT, bệnh nhân đã hồi 

phục bình thường. Kết quả chụp PET-CT (13/3/14) cho thấy không phát hiện ung thư và tất cả các chỉ số xét nghiệm 

bao gồm máu, chất chỉ điểm khối u, chức năng gan, thận đều trong ngưỡng bình thường. Bệnh nhân đã hoàn toàn 

hồi phục sinh hoạt bình thường cho đến nay (tính đến tháng 6/2015). 

 

Hình A.2 - Nghiên cứu trường hợp: Nữ (51 tuổi), ung thư vú di căn đến phổi: Bệnh nhân này từ chối nhận bất kỳ 

phương pháp điều trị y tế thông thường nào cho bệnh ung thư của mình. Điều trị ban đầu là vết thương hở trên 

ngực trái của cô ấy (13/04/13) và di căn với nhiều nốt ở cả phổi phải và trái. Sau khi điều trị ECCT trong 6 tháng, vết 

thương hở trên vú bắt đầu lành và sự phát triển của các nốt phổi được hạn chế (ảnh chụp X-quang lồng ngực 

(29/10/12) so với (19/10/13). Sau 1 năm điều trị, ảnh chụp X-quang lồng ngực cho thấy các nốt nhỏ dần đáng kể 

trên cả hai phổi (ảnh chụp Xquang lồng ngực ngày 25/06/14), khối u ở vú mềm dần và nhỏ lại, vết thương đã lành. 

Bệnh nhân sống sót cho đến ngày báo cáo được thực hiện (tính đến tháng 6 năm 2015) trong tình trạng tốt. 
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Hình A.3 - Nghiên cứu trường hợp: Nữ (44 tuổi), Ung thư vú (độ 4) di căn đến xương, gan, phổi, não và bạch huyết: 

Bệnh nhân này đã tiến hành cắt bỏ vú triệt để, xạ trị và hóa trị, nhưng ung thư đã di căn đến xương, phổi, bạch 

huyết và não (PET CT 22/01/13). Tình trạng của bệnh nhân trước khi điều trị bằng ECCT rất yếu và cảm thấy đau dữ 

dội ở xương chậu. Sau khi điều trị ECCT 1-2 tháng, cơn đau trên xương dần dần giảm bớt. Sau một năm rưỡi điều 

trị bằng ECCT, chụp PET-CT (22/01/13) cho thấy các nốt di căn đã gần như biến mất hoàn toàn. Hiện bệnh nhân 

đang trong tình trạng tốt, không mấy phàn nàn, với các dấu hiệu khối u ở mức bình thường. 

ECCT Điều trị ung thư phổi 

Theo số liệu do Hiệp hội Phổi Hoa Kỳ đưa ra, có 54% bệnh nhân ung thư phổi sống được 5 năm trong các 

trường hợp ung thư phổi khu trú (giai đoạn đầu). Tuy nhiên, chỉ có khoảng 15% những người được chẩn 

đoán ở giai đoạn đầu. Hầu hết các trường hợp được chẩn đoán ở giai đoạn giữa và cuối. Điều đó làm 

giảm đáng kể tỷ lệ sống sót sau 5 năm. Ung thư phổi dễ dàng di căn sang các cơ quan quan trọng khác 

như não, gan, xương và thường gây tử vong. Phương pháp điều trị hiện có ngày nay vẫn chưa có hiệu 

quả ngăn chặn sự di căn gây tử vong. Mặc dù ung thư ban đầu đã được điều trị phù hợp, nhưng một khi 

ung thư đã di căn đến các cơ quan quan trọng, khả năng sống sót là rất kém với tiên lượng thường ít 

hơn 6 tháng.  

Quy trình chung của điều trị ECCT đối với ung thư phổi được thể hiện trong Hình 5. Phương pháp điều 

trị ECCT cho bệnh ung thư phổi chủ yếu sử dụng các loại áo mặc để che toàn bộ phổi và gan, loại áo có 

mũ bảo hiểm để che não để phòng ngừa và áo được thiết kế riêng theo vị trí của khối u để che phủ cục 

bộ. Độ phủ với phạm vi toàn bộ chủ yếu nhằm mục đích ngăn ngừa di căn, trong khi phạm vi phủ cục bộ 

được chỉ định để tiêu diệt hoàn toàn các khối u nguyên phát. Cường độ của bộ dao động được thiết lập 

theo giải phẫu bệnh lý của ung thư phổi. Thời gian sử dụng dao động từ 4X30 phút đến 4X2 giờ mỗi ngày 

dựa trên giai đoạn và tình trạng lâm sàng của bệnh nhân. Mức độ ung thư càng nhiều và mức độ ác tính 
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càng nhiều thì thời gian sử dụng thiết bị càng ít. Việc loại bỏ toàn bộ khối ung thư phổi thường là từ 6-12 

tháng. 

 

 
        Mô phỏng điện trường của ECCT                                                   Trước điều trị  

 

  

 
                             6 tháng sau điều trị                                                          2 năm sau điều trị 
 

Hình 5 - Quy trình chung của điều trị ECCT đối với ung thư phổi: tính toán bằng điện và hình ảnh chụp CT tiếp theo 

của ung thư phổi trước và sau khi điều trị ECCT. Tổng thời gian để loại bỏ hoàn toàn ung thư phổi từ 6 đến 12 

tháng nếu thiết bị được thiết kế phù hợp. 

Hình 6 - Điều trị ECCT có thể được kết hợp với các phương pháp điều trị y tế khác, nhưng thông thường 

việc uống thuốc có ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch sẽ kéo dài quá trình chữa bệnh. Các hình ảnh cho 

thấy thời gian loại bỏ ung thư tương đối lâu hơn với hóa trị liệu đường uống kết hợp. 
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                              ECCT đơn thuần                                                ECCT kết hợp hóa trị liệu đường uống 

 
          Trước điều trị                Sau điều trị 12 tháng                  Trước điều trị               Sau điều trị 12 tháng 
 
                              ECCT đơn thuần                                                ECCT kết hợp hóa trị liệu đường uống 

 
          Trước điều trị                Sau điều trị 5 tháng                  Trước điều trị                Sau điều trị 5 tháng 

 

Hình 6 - Điều trị ECCT đơn thuần đối với ung thư phổi, so với điều trị ECCT kết hợp với hóa trị liệu đường uống. 
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Hình B.1 - Nghiên cứu trường hợp: Ung 
thư phổi, nam (43 tuổi): Bệnh nhân được 
chẩn đoán có khối u rắn ở phổi trái kích 
thước 6,8X12,5cm vùng rốn; khối này dính 
vào tim, động mạch chính và thực quản, 
và xác định tràn dịch màng phổi lớn (CT 
22/06/13). Tình trạng ban đầu của bệnh 
nhân là khó thở, ho và đau ngực. Sự hiện 
diện của tràn dịch màng phổi yêu cầu 
bệnh nhân phải được dẫn lưu chất lỏng 5 
ngày một lần lên đến 2000cc. Trong thời 
gian đầu sử dụng ECCT, tình trạng khó 
thở, ho và tràn dịch màng phổi tăng lên, 
nhưng cơn đau giảm nhanh chóng. Tuy 
nhiên, sau 3 tháng điều trị, tình trạng ho, 
khó thở và tràn dịch màng phổi trong phổi 
bắt đầu tiêu biến, và sau 1 năm điều trị thì 
kích thước khối u bắt đầu giảm dần (CT 
13/05/14). Tình trạng cuối cùng của bệnh 
nhân (tính đến tháng 6/2015): hết khó 
thở, ho hết hẳn. Dịch phổi không được xác 
định nữa, nhưng cặn rắn từ dịch phổi lắng 
đọng vẫn còn. 
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Hình B.2 - Nghiên cứu trường hợp: Ung thư 
phổi (ung thư biểu mô tuyến), nữ (66 tuổi): 
Bệnh nhân này được chẩn đoán có khối u ở 
phổi phải với nhiều nốt ở cả hai phổi (CT 
29/08/14). Tình trạng ban đầu của bệnh 
nhân là khó thở, ho, đau ngực và sụt cân 
nghiêm trọng. Sau một tháng điều trị ECCT, 
tình trạng khó thở, ho, đau tức ngực đã 
giảm và cảm giác thèm ăn cũng tăng lên rõ 
rệt. Sau 6 tháng điều trị, kết quả chụp CT 
(02/02/15) cho thấy khối u giảm rõ rệt, 
bệnh nhân có cải thiện đáng kể về lâm sàng, 
hết khó thở, ho và đau ngực, bệnh nhân bắt 
đầu tăng cân. 
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Hình B.3 - Nghiên cứu trường hợp: Ung thư phổi di căn xương: Bệnh nhân được chẩn đoán có một khối u ở phổi 
bên phải di căn cột sống (CT 02/10/13). Bệnh nhân ban đầu chỉ nằm được trên giường, rất yếu và cảm thấy khó thở 
do tràn dịch màng phổi cả hai phổi. Trong thời gian đầu sử dụng ECCT, bệnh nhân cảm thấy đau dữ dội trên xương 
nên việc sử dụng rất hạn chế. Sau một tháng điều trị, các cơn đau trên xương bắt đầu giảm, và sau 3 tháng, tình 
trạng chung bắt đầu được cải thiện. Sau 7 tháng điều trị, khối u trên phổi và xương có dấu hiệu giảm đáng kể, bệnh 
nhân có cải thiện lâm sàng rõ rệt, có thể đứng dậy đi lại chậm rãi, hết khó thở, ho và tràn dịch phổi. 
 

ECCT Điều trị ung thư não 

U thần kinh đệm chiếm hơn 70% tổng số các khối u não, trong khi u tế bào hình sao và u nguyên bào 

thần kinh đệm là phổ biến nhất, ác tính và là loại mô học của u thần kinh đệm. Xu hướng tỷ lệ mắc u 

thần kinh đệm cao hơn ở các nước phát triển. Tuy nhiên, tiên lượng của bệnh nhân u thần kinh đệm vẫn 

còn tương đối kém. ECCT đã được chứng minh là hiệu quả nhất đối với u tế bào hình sao nhưng ít hiệu 

quả hơn đối với u nguyên bào thần kinh đệm, và ít đáp ứng hơn đối với u thần kinh đệm cấp thấp hoặc 

các khối u não lành tính khác như u màng não.  

Phương pháp điều trị ECCT đối với ung thư não thường sử dụng áo khoác ECCT loại mũ bảo hiểm được 

thiết kế để bao phủ toàn bộ não để ngăn ngừa ung thư lây lan đến khu vực rộng hơn trong não và trang 

phục tùy chỉnh được thiết kế theo vị trí và kích thước của khối u để loại bỏ hiệu quả và hoàn toàn khối u. 

Cường độ của bộ dao động được đặt tùy thuộc vào mức độ ác tính của ung thư và vị trí của khối u bằng 

cách xem xét phản ứng quá mức có thể xảy ra đối với dây thần kinh do các tế bào ung thư bị gián đoạn 

với ECCT. Thời gian sử dụng cho điều trị ung thư não được thiết lập bắt đầu với thời gian rất ngắn, ví dụ: 

4X15 phút mỗi ngày, và tăng dần khi tình trạng lâm sàng của bệnh nhân được cải thiện. 
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         Phân phối điện trường                                  Trước điều trị                                  Sau điều trị 6 tháng 
Hình 7 - Quy trình chung của điều trị ECCT đối với ung thư não: tính toán điện trường và hình ảnh chụp CT của ung 

thư não trước, sau khi điều trị ECCT. 
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Hình C.1 - Nghiên cứu điển hình: Bé trai (9 tuổi), Ung thư não (Khối u mô tuyến tùng cấp độ cao, độ 3 của WHO): 
Trong trường hợp này, vị trí của khối u được liên kết trực tiếp với não thất ra nơi dịch não-tủy sống được thải ra. 
Do đó, các tế bào chết do điều trị ECCT có thể được loại bỏ hoàn toàn và tất cả các khối u hoàn toàn biến mất như 
thể hiện trong hình ảnh MRI sau 6 tháng thực hiện ECCT. Kết quả MRI cũng cho thấy bệnh tràn dịch não giảm dần 
khi ung thư biến mất. 
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Hình C.2 - Nghiên cứu trường hợp: Nam (22 tuổi) được chẩn đoán có khối u não tại vùng tùng kéo dài đến đồi thị: 
Khối u nằm ở trung mô (vùng tùng) ép vào đồi thị (MRI 23/11/12), khiến người bệnh bị suy giảm thị lực và nặng 
đầu. Sau 4 tháng điều trị ECCT, kích thước khối u giảm dần (chụp MRI 01/04/13) và bệnh nhân tiếp tục cải thiện về 
mặt lâm sàng. Sau 15 tháng điều trị, khối u hầu như không thể phát hiện bằng MRI (06/03/14) và tình trạng của 
bệnh nhân gần như hồi phục trở lại bình thường. Khối u trong trường hợp này nằm trong khu vực liên kết với não 
thất thứ tư, nơi có thể xảy ra việc loại bỏ hoàn toàn các tế bào chết. Sử dụng ECCT, toàn bộ khối u trong trường 
hợp này có thể biến mất hoàn toàn mà không cần phẫu thuật. 
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Hình C.3 - Nghiên cứu điển hình: Cậu bé (16 tuổi), được chẩn đoán mắc bệnh ung thư não (Pylocytic Astrocytoma) 
ở hạch nền bên trái: Khối u nằm ở hạch nền bên trái với đường giữa lệch sang bên phải, chèn ép màng não ( MRI 
17/05/14), gây đau đầu dữ dội và các vấn đề về chức năng vận động bên phải, thị lực và thính giác. Tình trạng ban 
đầu của bệnh nhân rất yếu và bị liệt. Sau khi điều trị bằng ECCT trong 4 tháng, người ta phát hiện thấy ung thư trở 
nên tồi tệ hơn từ hình ảnh chụp MRI (6/9/14), cũng như tình trạng chung của bệnh nhân. Thiết kế của trang phục 
ECCT sau đó được thay đổi để tập trung hơn vào phần sâu của khối u. Sau 3 tháng điều trị với thiết kế trang phục 
ECHT mới, bệnh nhân được cải thiện đáng kể các tình trạng lâm sàng bao gồm chức năng vận động, thị lực và thính 
giác. 6 tháng sau khi sử dụng thiết kế mới, kết quả MRI (30/05/2015) cho thấy kích thước khối u giảm đáng kể, 
bệnh tràn dịch não giảm và sự dịch chuyển đường giữa biến mất. Trong trường hợp này, việc thiết kế và sử dụng 
thiết bị ECCT phù hợp có liên quan chặt chẽ đến việc điều trị hiệu quả bệnh ung thư não. 
 

Thử nghiệm In Vitro và In Vivo 
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Một loạt các thí nghiệm trong ống nghiệm nuôi cấy tế bào ung thư tiếp xúc với sóng điện bên ngoài bằng kỹ thuật 
này đã được tiến hành tại Đại học Indonesia (Mursilatun, 2010; Sabrina, 2014) và Đại học Airlangga (Ajrina, 2013; 
Salim, 2015). Các thí nghiệm sử dụng MCF-7 Tế bào u nhú vú ở người làm mẫu tế bào ung thư và Tế bào Vero 
nguyên bào sợi làm mẫu tế bào bình thường. Tất cả các thí nghiệm trong ống nghiệm đều cho kết quả nhất quán là 
giảm đáng kể các tế bào ung thư, không có sự thay đổi đáng kể nào được xác định ở các tế bào đối chứng và tế bào 
bình thường. Hình D.1 - cho thấy hình ảnh của các tế bào ung thư bị tiêu diệt trong quá trình tiếp xúc với sóng điện 
so với các tế bào đối chứng. Hình D.2 - cho thấy sự phát triển của số lượng tế bào ung thư so với tế bào bình 
thường trong quá trình tiếp xúc với sóng điện. Thử nghiệm động vật đã được tiến hành bình thường cũng như 
ung thư được cấy ghép chuột tiếp xúc với sóng điện bằng kỹ thuật tại Viện Y tế Quốc gia Indonesia (2013) và Viện 
Nông nghiệp Bogor (2015). Thử nghiệm trên động vật cho thấy không có thay đổi đáng kể về mặt sinh lý và thể 
chất so với chuột bình thường, và sự co lại đáng kể về kích thước của khối ung thư lên tới 40 - 90% đối với những 
con chuột được cấy tế bào ung thư vú sau 2 tuần tiếp xúc với sóng điện, trong khi không có tác dụng sinh lý phụ 
đáng kể nào được xác định. 

 
Hình D.1 - Thử nghiệm In Vitro với MCF-7 U nhú vú ở người sau 72 giờ tiếp xúc với sóng điện (Sabrina, 2014) 
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Hình D.2 - Thử nghiệm In Vitro với MCF-7 U 
nhú vú ở người (bên trái) so với tế bào Vero 
nguyên bào sợi bình thường (bên phải) sau 72 
giờ tiếp xúc với sóng điện (Mursilatun, 2010). 

Kiểm tra lâm sàng 
Một thử nghiệm lâm sàng đã được tiến hành cho bệnh nhân đầu tiên 50 tuổi bị ung thư vú giai đoạn 3 - 
4 sau khi cắt bỏ toàn bộ vú và các hạch ở nách vào đầu năm 2010, nhưng phần rìa phẫu thuật đã bị 
nhiễm tế bào ung thư. Bệnh nhân từ chối hóa trị hoặc xạ trị và sau 6 tháng phẫu thuật với tình trạng tái 
phát ở vị trí sau phẫu thuật, cô ấy được thông báo để sử dụng ECCT lần đầu tiên. Sau một tháng điều trị, 
bệnh nhân cho thấy sự cải thiện đáng kể về mặt lâm sàng bao gồm các cơn đau đã biến mất và các xét 
nghiệm trong phòng thí nghiệm bao gồm máu, dấu hiệu khối u, chức năng gan và thận trong phạm vi 
bình thường. Sau hai tháng điều trị, siêu âm và chụp X-quang lồng ngực cho thấy vú sau phẫu thuật 
không tái phát cũng như không di căn lên phổi. Bệnh nhân đầu tiên được thử nghiệm với ECCT hiện đã 
sống sót hơn 5 năm kể từ lần đầu tiên được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vào cuối năm 2009, trong tình 
trạng khỏe mạnh và không mấy phàn nàn, tất cả các chỉ số bao gồm chụp X-quang phổi, chụp siêu âm 
bụng và vú, phòng thí nghiệm các xét nghiệm bao gồm chức năng máu, gan và thận vẫn bình thường cho 
đến nay (tính đến tháng 6 năm 2015).  
Một thử nghiệm lâm sàng đối với bệnh nhân ung thư não đầu tiên đã được tiến hành cho một bệnh 
nhân 21 tuổi bị u tế bào hình sao não giai đoạn 3 - 4 ở tiểu não trái sau khi phẫu thuật đặt ống dẫn lưu 
VP để điều trị dịch não tủy. Bệnh nhân từ chối xạ trị và được thông báo sử dụng ECCT lần đầu tiên cho 
trường hợp ung thư não vào năm 2011. Tình trạng ban đầu của bệnh nhân trước khi điều trị là liệt toàn 
thân, yếu ớt. Sau một tháng điều trị, bệnh nhân có cải thiện đáng kể trên lâm sàng. Sau 2 tháng điều trị, 
bệnh nhân có thể dậy khỏi giường và đi lại chậm. Bệnh nhân hồi phục hoàn toàn bình thường sau 3 
tháng. Tuy nhiên chụp MRI vẫn cho thấy một số ổ nhồi máu ở vị trí khối u ban đầu. Bệnh nhân hiện (tính 
đến tháng 6 năm 2015) đã sống được hơn 4 năm trong tình trạng bình thường.  
Các thử nghiệm lâm sàng cũng đã được thực hiện đối với 25 bệnh nhân bị ung thư vú với giai đoạn 2-3 
tại Đại học Indonesia (Handayani, 2012). Tất cả các bệnh nhân đều được thông báo sử dụng ECCT làm 
phương pháp điều trị chính cho bệnh ung thư của họ. Nghiên cứu được thực hiện trong thời gian điều 
trị 6 tháng, đánh giá hiệu quả của phương pháp dựa trên vị trí của các khối u được phân loại ở năm góc 
phần tư khác nhau của vú, tức là trung tâm, trung gian trên và dưới, và các vùng bên dưới và bên trên. 
Kết quả cho thấy kỹ thuật ECCT có hiệu quả nhất trong việc ức chế sự phát triển của tế bào ung thư đối 
với ung thư vú nằm ở góc phần tư bên trên, vẫn cho thấy hiệu quả ức chế đối với ung thư vú nằm ở góc 
phần tư bên dưới với mức độ hiệu quả thấp hơn, trong khi không có tác dụng đáng kể đối với các vị trí 
khác của khối u. Nghiên cứu báo cáo rằng những bệnh nhân có tác dụng ức chế đáng kể đối với bệnh 
ung thư của họ được chỉ ra bởi sự co lại đáng kể trong kích thước ung thư đã trải qua những thay đổi 
đáng kể về bài tiết cơ thể của họ bao gồm mùi hôi, mồ hôi và nước tiểu nhiều, và mùi hôi và phân có 
màu sẫm đến đen, nhưng không có thay đổi cơ bản báo cáo trong các chỉ số sinh lý của họ. Ngược lại, 
những bệnh nhân không có sự thay đổi đáng kể về kích thước của khối u cho biết không có sự thay đổi 
đáng kể trong quá trình bài tiết cơ thể của họ. 
Các nghiên cứu lâm sàng tiếp theo cũng đã được tiến hành về hiệu quả của phương pháp điều trị ung 
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thư vú tại Đại học Indonesia và Viện Công nghệ Bandung (Amdanita, 2013; Nurzannah, 2013; 
Nurhasanah, 2013), để điều trị ung thư não, vòm họng và phổi tại Đại học Indonesia (Hendriyanto, 2013; 
Yulianto, 2012; Musthafa, 2012). Tất cả các nghiên cứu cho thấy rằng phản ứng của bệnh ung thư đối 
với việc điều trị ECCT liên quan chặt chẽ đến thiết kế của điện cực và giải phẫu bệnh học tế bào ung thư 
tương quan với đặc tính điện. Nghiên cứu thống kê đã được thực hiện tại Đại học Gadjah Mada đối với 
76 bệnh nhân ung thư vú, 23 bệnh nhân ung thư phổi và 17 bệnh nhân ung thư não, tất cả được thực 
hiện từ 3 đến 4, được điều trị bằng ECCT là phương pháp điều trị chính từ năm 2013-2014 ( Dimyati dan 
Haryatmi, 2014). Nghiên cứu cho thấy tỷ lệ sống sót là 63% đối với ung thư vú, 49% đối với ung thư não 
và 34% đối với ung thư phổi trong thời gian theo dõi là 1 năm. Nghiên cứu nội bộ đối với 4863 bệnh 
nhân ung thư vú, 1098 bệnh nhân ung thư não và 1189 bệnh nhân ung thư phổi, hơn 70% tổng số bệnh 
nhân ở giai đoạn 3-4, với thời gian điều trị từ 0 đến hơn 3 năm với ECCT như phương pháp điều trị chính 
đã cho thấy sự cải thiện đáng kể tỷ lệ sống sót 80% đối với ung thư vú, 75% đối với ung thư não và 57% 
đối với ung thư phổi. 
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