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ĐẶT VẤN ĐỀ 

 

Ung thư đại trực tràng (trong đó gần một phần ba là ung thư trực tràng) 

là bệnh phổ biến trên thế giới và có xu hướng gia tăng, đứng thứ ba về tỷ lệ 

mắc và đứng thứ tư về tỷ lệ tử vong do ung thư [1],[2]. Theo thống kê của tổ 

chức ghi nhận ung thư toàn cầu IARC (Globocan 2012), mỗi năm, trên thế 

giới ước tính có 1361000 bệnh nhân mới mắc và có 694000 bệnh nhân chết 

do căn bệnh ung thư đại trực tràng (UTĐTT) [3]. Tỷ lệ mắc ung thư đại trực 

tràng cũng thay đổi theo vị trí địa lý. Trong đó, tỷ lệ mắc cao nhất ở Australia, 

New Zealand, các nước Châu âu, Bắc Mỹ; tỷ lệ mắc trung bình ở Châu mỹ La 

Tinh, Đông Á, Đông Nam Á, Tây Á, Nam Phi; tỷ lệ thấp nhất ở Tây Phi. Tuy 

nhiên, bệnh có xu hướng gia tăng ở các nước này [3]. Tại Việt Nam, theo ghi 

nhận Ung thư Hà Nội giai đoạn 2008-2010, ung thư đại trực tràng có tỷ lệ 

mắc chuẩn theo tuổi với nữ là 13,7 và nam là 17,1/100000 dân [4]. 

Nguy cơ tử vong của ung thư trực tràng (UTTT) có liên quan trực tiếp 

tới các yếu tố: ung thư lan tràn tại chỗ, di căn theo đường bạch huyết và theo 

đường máu. Trong đó, bạch huyết là con đường di căn chủ yếu với 30-50% 

ung thư trực tràng có di căn hạch vùng [5],[6],[7],[8],[9],[10],[11],[12].  

Trong ung thư trực tràng, hạch vùng giúp cung cấp thông tin quan 

trọng đối với việc điều trị hóa xạ trị bổ trợ. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, 

hạch bạch huyết là một biến độc lập trong tiên lượng ung thư trực tràng [13]. 

Số lượng hạch vùng vét được phụ thuộc nhiều vào kỹ thuật vét hạch, phương 

pháp đánh giá và xử lý hạch bạch huyết [14],[15],[16],[17],[18]. Đặc biệt, kỹ 

thuật vét hạch có ảnh hưởng rất lớn đến số lượng hạch trong mẫu bệnh phẩm 

có được. Hiện nay, cắt bỏ mạc treo trực tràng (Total mesorectal excision - 

TME) cùng mạch máu tới tới tận gốc một cách có hệ thống trở thành tiêu 

chuẩn trong điều trị phẫu thuật UTTT. Nó giúp lấy bỏ được toàn bộ tổ chức 
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xung quanh khối u và có khả năng tìm thấy hạch bạch huyết nhiều hơn. Các 

khuyến cáo quốc tế đều đồng thuận rằng 12 hạch là tối thiểu để đánh giá 

chính xác giai đoạn bệnh [13],[18],[19]. Ngoài số lượng hạch vùng vét được, 

xét nghiệm chính xác hạch vùng có di căn hay không di căn có vai trò quan 

trọng, giúp quyết định chiến lược điều trị hóa xạ trị bổ trợ. Thông thường, 

xét nghiệm hạch vùng được thực hiện bởi kỹ thuật hiển vi học thông thường. 

Tuy nhiên, kỹ thuật này thường không phát hiện được ổ nhỏ tế bào biểu mô 

di căn [20]. Vì vậy, xét nghiệm hóa mô miễn dịch cho những bệnh nhân 

nguy cơ cao mà trên các kỹ thuật mô học thông thường không phát hiện di 

căn đ  được một số nghiên cứu khuyến cáo [21]. Tại Việt Nam, nghiên cứu 

về hạch vùng, các yếu tố liên quan đến di căn hạch vùng, kết quả điều trị 

phẫu thuật cắt trực tràng và mạc treo trực tràng trong ung thư trực tràng đ  

được thực hiện. Tuy nhiên chưa có nhiều nghiên cứu được công bố. Xuất 

phát từ những vấn đề nêu trên chúng tôi thực hiện đề tài: “Nghiên cứu đặc 

điểm di căn hạch và kết quả điều trị phẫu thuật ung thƣ trực tràng tại 

Bệnh viện K” nhằm 2 mục tiêu sau: 

1. Phân tích đặc điểm di căn hạch và một số yếu tố nguy cơ của nhóm bệnh 

nhân ung thư trực tràng được phẫu thuật triệt căn tại Bệnh viện K. 

2. Đánh giá kết quả điều trị của nhóm bệnh nhân nghiên cứu. 
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Chƣơng 1 

TỔNG QUAN TÀI LIỆU 
 

1.1. Giải phẫu trực tràng 

Trực tràng là đoạn tiếp theo của đại tràng xích ma đi từ đốt sống cùng 

ba tới hậu môn, gồm hai phần: 

- Phần trên phình ra để chứa phân gọi là bóng trực tràng, dài 12 - 15 

cm, nằm trong chậu hông bé. 

- Phần dưới hẹp đi để giữ và tháo phân dài 2 - 3 cm gọi là ống hậu môn 

[18],[22],[23],[24]. 

 

Hình 1.1: Trực tràng và ống hậu môn 

Nguồn: Theo Frank H. Netter (2016) [25] 

1.1.1. Hình thể ngoài 

- Thiết đồ đứng ngang: thấy trực tràng thẳng. 

- Thiết đồ đứng dọc: cong lượn hai phần, phần trên lõm ra trước dựa 

vào đường cong xương cùng cụt, phần dưới lõm ra sau, điểm bẻ gặp ngang 

chỗ bám cơ nâng hậu môn. 
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1.1.2. Hình thể trong 

- Bóng trực tràng: cột Morgani là lớp niêm mạc lồi lên cao 1 cm, rộng ở 

dưới, nhọn ở trên, thường có 6 - 8 cột. Van Morgani là lớp niêm mạc nối chân 

cột với nhau tạo thành túi giống van tổ chim. 

- Ống hậu môn: cao 2 - 3 cm nhẵn màu đỏ tím có nhiều tĩnh mạch, ống 

không có lông và tuyến. 

Niêm mạc trực tràng nhẵn hồng, có ba van: cụt, cùng dưới và cùng trên 

tương đương với các điểm cách hậu môn 7, 11, 12 cm [23]. 

1.1.3. Liên quan định khu 

- Mặt trước: nam và nữ khác nhau 

Ở nam: phần phúc mạc liên quan với túi cùng Douglas và mặt sau bàng 

quang. Phần dưới phúc mạc liên quan với mặt sau dưới bàng quang, túi tinh, 

ống dẫn tinh và tuyến tiền liệt. 

Ở nữ: phần phúc mạc qua túi cùng Douglas liên quan với tử cung, túi 

cùng âm đạo sau. Phần dưới phúc mạc liên quan với thành sau âm đạo. 

- Mặt sau: liên quan với xương cùng và các thành phần ở trước xương. 

- Mặt bên: liên quan với thành chậu hông, các mạch máu, niệu quản, 

thần kinh. 

Trực tràng nằm trong một khoang, bao quanh là tổ chức mỡ quanh trực 

tràng. Ung thư trực tràng thường xâm lấn vào tổ chức mỡ xung quanh này 

[23],[24],[18]. 

1.1.4. Mạc treo trực tràng 

Thuật ngữ mạc treo trực tràng (MTTT) không có trong giải phẫu kinh 

điển của trực tràng. Nó xuất hiện trong y văn ngoại khoa vào năm 1982 bởi 

Heald phẫu thuật viên Anh quốc, người đặt nền tảng cho phẫu thuật UTTT triệt 

căn hiện đại [26]. MTTT là tổ chức xơ mỡ (cellulo-graisseux) giới hạn giữa cơ 
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thành trực tràng và lá tạng của cân đáy chậu hay còn gọi là cân trực tràng (fascia 

recti), bao phủ 3/4 chu vi trực tràng mặt sau bên, dưới phúc mạc. Mặt trước trực 

tràng dưới phúc mạc cũng là tổ chức xơ mỡ. Khối u trực tràng xâm lấn hết chiều 

sâu của thành trực tràng phát triển vào MTTT vượt qua cân trực tràng vào thành 

chậu, xâm lấn vào tổ chức quanh trực tràng. Tổn thương này có nguy cơ tái phát 

tại chỗ cao sau phẫu thuật UTTT mà trước đây chưa được đánh giá đúng mức. 

Hệ thống bạch huyết ở trung tâm MTTT dẫn bạch huyết lên trên, nhưng khi khối 

u phát triển dòng bạch huyết có thể trào ngược xuống dưới khối u vài cm và lan 

ra ngoài cân trực tràng. Những nghiên cứu mô bệnh học UTTT cho thấy có thể 

tế bào ung thư lan theo hệ bạch huyết trong MTTT xuống dưới khối u 4cm và 

trên 98% - 99% diện cắt theo thành trực tràng dưới phúc mạc 5cm là không còn 

tế bào ung thư. Đó là lý do về mặt ung thư học đối với phẫu thuật UTTT phải cắt 

bờ MTTT dưới khối u tối thiểu là 5cm. Với khối u trực tràng thấp cắt toàn bộ 

MTTT là bắt buộc và diện cắt thành trực tràng dưới khối u tối thiểu là 2cm mới 

đảm bảo nguyên tắc phẫu thuật ung thư [22],[27],[28]. 

 

1.Cân Denonvilliers; 2.Cân lá thành; 3.Bàng quang; 4.Túi tinh; 5.Động mạch 

trực tràng giữa; 6.Đám rối chậu bên; 7.Trực tràng; 8.Các nhánh thần kinh  

của trực tràng; 9.Mạc treo trực tràng; 10.Lá tạng mạc treo trực tràng. 

Hình 1.2. Diện cắt ngang mạc treo trực tràng [29] 
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1.1.5. Mạch máu của trực tràng 

* Động mạch trực tràng: trực tràng được cấp máu bởi 3 động mạch:  

- Động mạch trực tràng trên là nhánh tận của động mạch mạc treo tràng 

dưới sau khi đ  chia ra các nhánh vào đại tràng xích ma. Đây là động mạch 

quan trọng nhất cấp máu cho trực tràng và niêm mạc ống hậu môn, sau khi 

bắt chéo bó mạch chậu gốc trái thì chia ra làm 2 nhánh ở mức xương cùng 3. 

Nhánh bên phải đi thẳng xuống cho ra các nhánh nhỏ vào 1/3 sau bên phải 

bóng trực tràng, nhánh trái đi vào mặt trước trái bóng trực tràng cho ra các 

nhánh đi xuyên qua lớp cơ hình thành lên hệ thống mạch dưới niêm mạc đi 

xuống tới đường lược. Động mạch trực tràng trên cấp máu cho toàn bộ bóng 

trực tràng và niêm mạc ống hậu môn [29],[30]. 

- Động mạch trực tràng giữa chỉ tồn tại với tỷ lệ 50%, có ở 1 bên là 

22%. Xuất phát từ động mạch chậu trong đi ngang qua cơ nâng dưới dây 

chằng bên với kích thước nhỏ chia làm 3-4 nhánh tận vào trực tràng và cơ 

quan sinh dục [29],[30]. 

- Động mạch trực tràng dưới xuất phát từ động mạch lỗ bịt đi ngang 

qua hố ngồi trực tràng cấp máu cho cơ thắt trong, cơ thắt ngoài, cơ nâng hậu 

môn và lớp dưới niêm mạc ống hậu môn [29],[30]. 

- Động mạch cùng giữa xuất phát từ chỗ chia của động mạch chậu gốc 

đi thẳng xuống trước xương cùng, sau cân trước xương cùng kết thúc trước 

xương cụt với các nhánh vào mặt sau trực tràng và ống hậu môn [29],[30]. 

Trong phẫu thuật UTTT khi thắt động mạch trực tràng trên tận gốc và 

cắt đoạn trực tràng thì mỏm trực tràng còn lại càng xuống thấp tưới máu càng 

kém nên tỷ lệ rò miệng nối tăng lên. 
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Hình 1.3. Mạch máu của trực tràng (nhìn từ mặt sau)  

Nguồn: theo Frank H. Netter (2016) [25] 

* Tĩnh mạch trực tràng: 

- Tĩnh mạch trực tràng trên là nhánh chính kết hợp với tĩnh mạch trực 

tràng dưới, tĩnh mạch trực tràng giữa và tĩnh mạch cùng giữa hợp lưu với các 

tĩnh mạch xích ma đổ về tĩnh mạch mạc treo tràng dưới. Tĩnh mạch trực tràng 

trên bắt nguồn từ 5-6 nhánh tĩnh mạch xuyên qua lớp cơ thành trực tràng hợp 

lại thành thân tĩnh mạch trực tràng trên ở phía trước hoặc bên trái động mạch 

tinh [29],[30]. 

- Tĩnh mạch trực tràng giữa và dưới dẫn máu từ ống hậu môn và phần 

thấp trực tràng về tĩnh mạch bịt và tĩnh mạch chậu trong [29],[30]. 

- Tĩnh mạch cùng giữa dẫn máu từ phần trên của trực tràng thấp đổ về 

tĩnh mạch chậu gốc trái [29],[30]. 
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1.1.6. Bạch huyết của trực tràng 

Kiến thức về giải phẫu, sinh lý hệ thống bạch huyết và hạch bạch huyết 

của UTTT đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu về nạo vét hạch cũng như 

đánh giá giai đoạn di căn hạch của UTTT. 

- Cấu trúc giải phẫu của một hạch bạch huyết có kích thước trung bình 

từ 0,3 cm đến 2,5 cm hình hạt đậu được chia thành các khoang ngăn cách với 

nhau gọi là hạt lympho bao quanh bởi lớp vỏ liên kết. Hạt lympho chứa các 

đại thực bào và tế bào lympho cách nhau bởi các dải xoang. Tuần hoàn bạch 

huyết trong hạch bạch huyết diễn ra theo chu trình kín khi dịch bạch huyết 

được dẫn vào trong hạch qua vỏ rồi vào trong xoang bạch huyết sau đó qua 

rốn hạch bạch huyết đi ra ngoài đổ về chặng hạch bạch huyết tiếp theo. Mạng 

lưới nối giữa hai hạch bạch huyết gọi là lưới bạch huyết. Dịch bạch huyết 

chứa dưỡng chấp, protein, chất béo, bạch cầu và tế bào lympho chưa trưởng 

thành. Tế bào ung thư di chuyển theo hệ thống dòng dịch bạch huyết đi từ 

hạch này sang hạch khác, đây chính là bản chất của di căn các chặng hạch 

trong ung thư [31]. 

- Hệ bạch huyết hình thành từ bạch huyết dưới niêm mạc thành trực 

tràng và ống hậu môn đổ về các hạch bạch huyết cạnh trực tràng trong tổ chức 

mỡ quanh trực tràng. Lưới bạch huyết trực tràng đi song song với động mạch 

trực tràng. Bạch huyết đoạn cuối trực tràng và đoạn tiếp nối trực tràng ống 

hậu môn có nguồn gốc từ lá ngoài đi ngang qua tổ chức tầng sinh môn xuyên 

qua cơ thắt và cơ nâng lên trên ở ngoài cân trực tràng, hiếm khi đi về bó mạch 

chậu trong. Chính sự phân bố hệ thống bạch huyết của trực tràng lý giải một 

phần tại sao UTTT càng thấp thì tỷ lệ tái phát càng cao. Cuối cùng lưới bạch 

huyết đổ về cuống trực tràng trên đi qua MTTT và có một số nhánh nhỏ đổ về 

hạch chậu trong, hạch chậu ngoài, hạch bẹn [29]. 

Bạch huyết của MTTT: đây là đường bạch huyết chính của trực tràng đi 

dọc theo mạch máu trong MTTT. Các hạch cạnh trực tràng dẫn bạch huyết về 
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hạch trung gian nằm ở chỗ chia của động mạch trực tràng trên (hạch 

Mondor); sau đó tiếp tục đi lên theo bó mạch mạc treo tràng dưới đổ về hạch 

cạnh động mạch chủ nơi xuất phát động mạch mạc treo tràng dưới; rồi qua 

một số chặng hạch phía trên như hạch sau tụy, hạch gốc động mạch mạc treo 

tràng trên, hạch tĩnh mạch cửa và cuối cùng đổ về ống ngực [29].  

Hạch bạch huyết dưới cân lá thành trực tràng: dẫn bạch huyết của phần 

thấp trực tràng và tầng sinh môn hoặc đi theo mạch trực tràng giữa đổ về hạch 

bạch huyết chậu trong hoặc các hạch bạch huyết phần sau cạnh trực tràng đổ 

trực tiếp về hạch chậu trong. Hệ bạch huyết này đi dưới cân lá thành ngoài 

mạc treo nằm giữa đám rối thần kinh chậu và thành chậu. Xuất phát từ giải 

phẫu phần bạch huyết này mà các tác giả Nhật Bản dùng kỹ thuật phát hiện 

hạch cửa (ganglions sentinelles) để tiến hành nạo vét hạch chậu trong UTTT 

thấp: tiêm chất chỉ thị màu và chất đồng vị vào quanh khối u trực tràng sau đó 

tìm vị trí hạch chặng đầu có chỉ thị để đánh giá di căn ung thư qua sinh thiết 

tức thì nếu kết quả dương tính thì chỉ định nạo vét hạch chậu và lỗ bịt cũng 

như các chặng hạch tiếp theo. Tuy nhiên đây chỉ là những nghiên cứu mang 

tính chất khám phá (pilot study) chưa trở thành nguyên tắc trong điều trị 

ngoại khoa UTTT [29]. 

Bạch huyết hố ngồi trực tràng: một phần bạch huyết của ống hậu môn 

đi xuyên qua cơ nâng đi qua hố ngồi trực tràng đổ về hạch lỗ bịt. Đó là lý do 

tại sao trong phẫu thuật cắt cụt trực tràng phải cắt trực tràng và cơ nâng thành 

một khối hình trụ nhằm mục đích triệt căn. Bạch huyết dưới đường lược có 

thể đổ về hạch chậu trong và hạch vùng bẹn [29]. 

- Di căn hạch bạch huyết UTTT có thể theo các con đường:  

Hạch trong MTTT đi theo cuống mạch trực tràng trên sau đó lan dọc 

theo chuỗi hạch bó mạch mạc treo tràng dưới, hạch sau tụy. Hạch dọc theo bó 

mạch chậu trong và chậu ngoài với UTTT trung bình và UTTT thấp. Hạch hố 

ngồi trực tràng với UTTT thấp và ống hậu môn, hạch vùng bẹn với ung thư ống 
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hậu môn. Nạo vét hạch là một tiêu chuẩn phẫu thuật trong ung thư. Trong 

UTTT nạo vét hạch chậu vẫn là chủ đề còn tranh luận sâu sắc giữa các tác giả 

Nhật Bản và các tác giả Âu-Mỹ. Các phẫu thuật viên Nhật Bản chủ trương tiến 

hành nạo vét hạch chậu một cách hệ thống, trong khi các phẫu thuật viên Âu-

Mỹ chỉ nạo vét hạch chậu khi có bằng chứng hạch di căn trên các phương tiện 

chẩn đoán hình ảnh trước mổ hay đánh giá trong mổ vì khi nạo vét hạch chậu 

thường kèm theo tỷ lệ biến chứng thần kinh tiết niệu sinh dục trong và sau mổ 

cao trong khi đó thời gian sống thêm sau mổ không cải thiện nhiều [16],[29].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.4. Hệ bạch huyết trực tràng 

Nguồn: theo Frank H. Netter (2016) [25] 

1.1.7. Thần kinh trực tràng 

Đám rối thần kinh hạ vị chi phối trực tràng, bàng quang và cơ quan 

sinh dục. Hiểu rõ về giải phẫu thần kinh trực tràng làm giảm tỷ lệ biến chứng 

về thần kinh tiết niệu sinh dục trong phẫu thuật UTTT mà theo báo cáo của 

các tác giả chiếm từ 21% đến 44% [32],[33]. 
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- Thần kinh giao cảm: các rễ thần kinh giao cảm xuất phát từ L1, L2, L3 

hình thành nên đám rối thần kinh hạ vị trên ở trước động mạch chủ bụng rồi chia 

ra 2 nhánh, nhánh trái gần bó mạch mạc treo tràng dưới, nhánh phải gần góc của 

bó mạch cửa chủ đi xuống tạo nên đám rối trước xương cùng. Đám rối trước 

xương cùng nằm ở trước ụ nhô chia ra lám 2 nhánh hạ vị phải và hạ vị trái đi 

song song cách 1cm - 2cm phía trong niệu quả và phía sau cân trước xương cùng 

(cân Waldeyer). Hai nhánh thần kinh này đi xuống phía sau trên MTTT đi ngoài 

lá tạng của cân đáy chậu hình thành nên đám rối thần kinh hạ vị dưới ở thành 

chậu bên. Đây là tổ chức mạch thần kinh được bao phủ bởi lá thành của cân đáy 

chậu. Phần dưới trước của đám rối này tiếp giáp với MTTT ở thành bên của cân 

Denonvillier nơi mà lá thành và lá tạng của cân đáy chậu hợp lại. Từ đám rối hạ 

vị dưới cho ra các nhánh vào trực tràng, bàng quang và cơ quan sinh dục (ở nam 

chi phối phóng tinh, ở nữ chi phối tiết chất nhờn âm đạo) [23]. 

- Thần kinh phó giao cảm: hình thành bởi các nhánh thần kinh phó giao 

cảm xuất phát từ S2, S3, S4 chi phối cương cứng dương vật ở nam và cương 

tụ âm đạo ở nữ. Các nhánh này kết hợp với các nhánh thần kinh giao cảm tạo 

nên cân mạch thần kinh Walsh ở ngoài cân Denovillier gần mặt trước bên của 

trực tràng và túi tinh [32]. 

 

Hình 1.5. Thần kinh các tạng chậu hông (nam)  

Nguồn: theo Frank H. Netter 2016 [25] 
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1.2. Giải phẫu bệnh ung thƣ trực tràng 

Ung thư biểu mô tuyếnchiếm 90 - 95% trong tổng số các ung thư của 

trực tràng [34],[35],[36],[37].    

1.2.1. Đại thể 

Ung thư trực tràng có hình ảnh đại thể đa dạng: 

- Thể sùi: bề mặt khối u sùi lên (Exophytic carcinoma); 

- Thể loét: bề mặt khối u có tổ chức hoại tử gây loét (Ulcerating Carcinoma); 

- Thể thâm nhiễm: khối u lan tỏa theo thành trực tràng (Infiltrating Carcinoma); 

- Ngoài ra còn có các thể khác: chít hẹp dạng vòng nhẫn (Stenosing 

Carcinoma), thể dưới niêm mạc do u phát triển từ lớp dưới niêm đội niêm 

mạc lên, bề mặt niêm mạc bình thường [38]. 

Mặc dù UTTT có nhiều thể, nhưng các tổn thương ung thư thường có 

những đặc tính: tổ chức u mủn, bở, đáy cứng, bờ không đều, dễ chảy máu khi 

tiếp xúc, đụng chạm. 

1.2.2. Phân loại mô bệnh học 

Cho đến nay hầu như toàn bộ các trung tâm, cơ sở y tế trên toàn cầu đều 

sử dụng phân loại mô bệnh học các khối u của Tổ chức Y tế thế giới. Ở Việt 

Nam, hầu như tất cả các cơ sở giải phẫu bệnh trong cả nước đang áp dụng phân 

loại u đường tiêu hóa năm 2000. Tuy nhiên, theo thời gian, đ  có nhiều tiến bộ 

vượt bậc trong hiểu biết về ung thư đường tiêu hóa, bao gồm cả các kiến thức 

mới về gen học, sinh học phân tử và ứng dụng điều trị đích, năm 2010, Tổ chức 

Y tế thế giới đ  xuất bản phân loại u đường tiêu hóa cập nhật nhất [39]. 

* U biểu mô 

- Tổn thương tiền ác tính 

- Ung thư biểu mô 

+ Ung thư biểu mô tuyến    

. Ung thư biểu mô tuyến trứng cá dạng sàng 

. Ung thư biểu mô tủy 
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. Ung thư vi nhú 

. Ung thư biểu mô dạng keo 

. Ung thư biểu mô tuyến răng cưa 

. Ung thư tế bào nhẫn 

+ Ung thư biểu mô tuyến vảy 

+ Ung thư biểu mô tế bào hình thoi 

+ Ung thư biểu mô vảy 

+ Ung thư biểu mô không biệt hóa 

- U thần kinh nội tiết  

* U trung mô 

* U lympho 

1.2.3. Các type mô bệnh học 

Ung thư biểu mô tuyến: type ung thư biểu mô tuyến chiếm khoảng 98% 

tổng số các type mô học ung thư trực tràng. Ung thư biểu mô tuyến xuất phát 

từ các tế bào biểu mô phủ hoặc các tế bào tuyến dưới niêm mạc. Các tế bào u, 

điển hình sắp xếp thành ống tuyến với các hình thái và kích cỡ khác nhau, tùy 

thuộc vào mức độ biệt hóa. Các ung thư biệt hóa cao thường thấy các cấu trúc 

ống tuyến điển hình, các ung thư biệt hóa thấp thường có các cấu trúc tuyến 

không điển hình (méo mó hay chỉ gợi hình ống tuyến). Các tế bào u mất cực 

tính, nhân tế bào lớn, tỷ lệ nhân/bào tương tăng cao, chất nhiễm sắc thô, ưa 

kiềm, hạt nhân to, rõ, có thể thấy nhân chia không điển hình. Mức độ biệt hóa 

của tế bào u phụ thuộc vào độ mô học của u. Độ mô học càng cao, tính bất 

thường và tỷ lệ nhân chia càng rõ, càng nhiều. Mô đệm tăng sinh xơ, xâm 

nhập các tế bào viêm một nhân. Tùy giai đoạn bệnh, mô u có thể giới hạn ở bề 

mặt, lớp đệm dưới niêm mạc (giai đoạn sớm) hoặc xâm nhập, phá hủy lớp cơ 

hay xâm nhập thanh mạc, mạc nối (giai đoạn muộn).  
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Ung thư biểu mô tuyến trứng cá dạng sàng: đây là type ung thư xâm 

nhập hiếm gặp của trực tràng, đặc trưng bởi sự hiện diện của các cấu trúc 

tuyến ác tính dạng sàng với vùng biến đổi hoại tử ở trung tâm, giống với type 

u cùng tên ở vú [40]. 

Ung thư biểu mô tuyến chế nhày: đây là một type đặc biệt của UTTT 

được xác định bằng > 50% diện tích mô u chứa chất nhày ngoại bào. Những 

mô u có <50% diện tích mô u chứa chất nhầy ngoại bào được xếp vào type 

ung thư biểu mô tuyến không có ghi chú đặc biệt. Ung thư biểu mô tuyến chế 

nhày thường cho thấy cấu trúc tuyến lớn với hồ bơi của chất nhầy ngoại bào. 

Một số tế bào nhẫn cũng có thể được tìm thấy. Tiên lượng của ung thư tuyến 

chế nhày so với ung thư tuyến thông thường đ  gây tranh c i giữa các nghiên 

cứu khác nhau [41],[42]. Ung thư biểu mô tuyến chế nhày hay gặp ở những 

bệnh nhân có di truyền ung thư đại trực tràng không đa polyp (nonpolyposis -

HNPCC) hoặc hội chứng Lynch và do đó đại diện cho MSI độ cao (MSI-H). 

Những khối u này được dự kiến sẽ điều trị như một ung thư độ thấp.  

Ung thư biểu mô tủy: mô u có mẫu phát triển dạng đám tế bào, dạng cơ 

quan, không thấy cấu trúc ống hay tuyến và không thấy sản xuất chất nhày. 

Các tế bào u tương đối đồng nhất, ưa eosin hình tròn hay đa diện, lượng bào 

tương vừa phải, hạt nhân nhỏ, nhiều nhân chia. Vùng ngoại vi tế bào u thường 

xâm nhập rất nhiều lympho bào. Mô u không bộc lộ các dấu ấn thần kinh nội 

tiết. Typ này khó phân biệt với loại ung thư biểu mô không biệt hóa, ung thư 

biểu mô thể tủy có liên quan hội chứng MSI và hội chứng ung thư đại trực 

tràng di truyền không đa polyp. 

Ung thư biểu mô tế bào nhẫn: mô u thấy tăng trưởng khuyếch tán của 

các tế bào nhẫn ấn (trên 50% tổng số tế bào khối u) có ít hình cấu trúc tuyến. 

Các tế bào nhân hình tròn, bào tương rộng, chứa nhiều chất nhày, đẩy nhân ra 

sát màng bào tương trong giống chiếc nhẫn đính mặt đá. Hình thái vi thể 

giống type tế bào nhẫn ở dạ dày, vú hay phổi. 
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Ung thư tế bào nhỏ: cấu trúc mô u giống như ung thư tế bào nhỏ của 

phổi. Mô u gồm các đám, ổ tế bào tròn nhỏ hay bầu dục, không đa hình thái 

với nhân tăng sắc, hạt nhân nhỏ, nhiều nhân chia, nhiều hoại tử u và các tế 

bào hình đậu ở phía ngoại vi. Có thể thấy cấu trúc tuyến hiện diện 30-40%. 

Ung thư vảy: type này vô cùng hiếm. Bệnh hay kết hợp với viêm loét 

đại trực tràng, xạ trị và bệnh sán máng. Chẩn đoán ung thư vảy trực tràng 

nguyên phát cần phải xác minh không có ung thư vảy ở bất kỳ nơi nào khác 

trong cơ thể và cần lấy mẫu rộng r i để loại trừ ung thư biểu mô tuyến vảy. 

Về vi thể mô u giống ung thư vảy ở các định vị khác trong cơ thể. 

U carcinoid: hiếm khi thấy chất nhày hoặc hình ảnh bất thục sản. Các 

tế bào u xắp xếp thành đảo, bè hay các đám đơn dạng với bào tương sáng 

hồng nhạt, nhân nhỏ, hạt nhân nhỏ, ít hoạt động phân bào. 

Ung thư thần kinh nội tiết: mô u có cấu trúc dạng cơ quan. Tế bào u lớn 

hơn loại tế bào nhỏ. Tế bào u có nhân đa hình rõ, tăng sắc, hạt nhân lớn, nhiều 

nhân chia và hoại tử. Tế bào u dương tính với các dấu ấn thần kinh nội tiết. 

1.2.4. Độ biệt hóa tế bào 

* Phân loại độ biệt hoá theo Dukes 

- Độ 1 (biệt hoá cao): U có sự biệt hoá cao nhất với cấu trúc tuyến được 

tạo thành rõ rệt nhất, có tính đa hình thái nhất và sự phân chia nhân ít nhất. 

- Độ 3 (biệt hoá kém): U có sự biệt hoá thấp nhất, chỉ có rải rác cấu trúc 

tuyến, các tế bào đa hình thái và tỷ lệ gián phân cao. 

- Độ 2 (biệt hoá vừa): Độ trung gian của độ 1 và độ 3. 

* Jass và cộng sự sử dụng 7 tiêu chuẩn phân độ biệt hoá bao gồm: loại mô 

bệnh học, sự biệt hoá u nói chung, tính chất nhân, cấu trúc tuyến, kiểu tăng 

trưởng, sự thâm nhiễm tế bào lympho và khối lượng tố chức xơ.  

Cho đến nay, hệ thống phân độ biệt hoá của Dukes được ứng dụng 

nhiều nhất trên thế giới [39]. 
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1.2.5. Di căn hạch vùng của ung thư biểu mô trực tràng 

* Di căn hạch vùng 

Trong UTĐTT, sự hiện diện của di căn hạch bạch huyết vẫn là yếu tố 

dự báo tiên lượng đáng tin cậy nhất và chỉ số vàng cho điều trị bổ trợ. Quá 

trình di căn của mô ung thư diễn ra như sau: khối ung thư phá vỡ màng đáy 

xâm nhập vào mô đệm và từ đó lan xa. Khởi đầu, tế bào ung thư phá vỡ 

màng đáy để vượt qua phần mô liên kết xen kẽ, phá vỡ cả màng đáy quanh 

mạch, xâm nhập vào trong mạch máu (quá trình xâm nhập mạch). Tiếp theo, 

tế bào ung thư lan theo dòng máu (có thể đi rất xa u nguyên phát) rồi thực 

hiện ngược lại con đường xâm nhập mạch (tế bào u từ mạch đi vào các mô), 

đây là quá trình xuất mạch. Bình thường, các tế bào biểu mô dính nhau nhờ 

phần ngoại bào có chứa những phân tử dính glucoprotein màng có bản chất 

là cadherin. Như vậy, các tế bào biểu mô đều mang cadherin biểu mô và do 

vậy chúng dính với nhau. Trong trường hợp ung thư, các tế bào ung thư có 

biến đổi cadherin màng biểu mô do vậy làm các tế bào ung thư mất dính, rời 

nhau nên dễ lan rộng và đi xa. Mặt khác, các tế bào biểu mô bình thường có 

nhiều thụ thể có ái tính cao với chất laminin của màng đáy, còn các tế bào 

ung thư lại có nhiều thụ thể cả trên màng tế bào làm tăng khả năng tế bào u 

kết dính vào màng đáy. Khi kết dính, các tế bào u chế tiết nhiều enzym tiêu 

đạm (như cathepsin D…) hoặc kích thích các tế bào (đại thực bào, nguyên 

bào sợi) sản sinh nhiều protease (secretin, cystein, metallo proteinase); tất cả 

các chất này đều giúp giáng hóa màng đáy và mô liên kết, tạo điều kiện 

thuận lợi cho tế bào u đi qua màng đáy và mô liên kết dễ dàng.  

Nhiều tác giả nhận thấy rằng di căn hạch vùng liên quan đến một số 

yếu tố nguy cơ như: mức độ xâm lấn của khối u, kích thước khối u, hình dạng 

u, thể giải phẫu bệnh, độ mô học... Theo Bazluova có 20,7% hạch vùng bị di 

căn trên những bệnh nhân ung thư chưa bị phá huỷ hết thành trực tràng, trong 

khi ở các bệnh nhân ung thư đ  xâm lấn hết thành trực tràng có 43,4% hạch 
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vùng bị di căn. Nghiên cứu của Bacon cho thấy: kích thước khối u có liên 

quan đến xâm lấn hạch, 28,5% xâm lấn hạch khi u chưa quá 1/4 chu vi trong 

khi 64% xâm lấn hạch khi u đ  chiếm toàn bộ chu vi. Nghiên cứu của Coller 

và cộng sự lại cho thấy: hình dạng u liên quan đến di căn hạch, ung thư thể sùi 

có 57,8% di căn hạch, ung thư thể thâm nhiễm có 83,3% di căn hạch. Thể giải 

phẫu bệnh cũng liên quan tới xâm lấn hạch: ung thư không biệt hoá hay di căn 

hạch hơn thể biệt hoá. Helen và cộng sự nghiên cứu tổng hợp từ nhiều nghiên 

cứu cho thấy: khối u xâm nhập sâu, độ mô học cao và tuổi trẻ là các yếu tố dự 

báo nguy cơ di căn hạch cao [13],[19],[41],[43],[44],[45]. 

Thông thường, việc xác định các hạch di căn được khẳng định bởi xét 

nghiệm mô bệnh học thường quy (nhuộm HE) của các nhà giải phẫu bệnh. 

Tuy nhiên, hạn chế của xét nghiệm này là độ nhậy thấp, không thể phát hiện 

các nhóm tế bào di căn có đường kính nhỏ hơn 2 mm [20]. 

* Vi di căn 

Các thuật ngữ vi di căn (micrometastasis) và di căn đại thể (macrometastasis) 

ban đầu dùng để chỉ các di căn của ung thư vú đo được nhỏ hơn hay lớn hơn 

2 mm tương ứng. Tuy nhiên, trong phân loại giai đoạn lâm sàng của AJCC 

đ  đưa ra khuyến cáo rằng một lượng nhỏ tế bào ung thư di căn nên được 

phân loại như là vi di căn hoặc tế bào u bị cô lập (ITCs) dựa trên kích thước 

của chúng. ITCs được phân loại như các tế bào u đơn lẻ hoặc các cụm tế bào 

đo được nhỏ hơn 0,2 mm và vi di căn được phân loại như các cụm tế bào đo 

được lớn hơn 0,2 mm, nhưng nhỏ hơn 2,0 mm [46]. Vi di căn khác biệt so 

với di căn. Vi di căn không có nguồn cung cấp máu và nó sử dụng chất dinh 

dưỡng cũng như oxy một cách thụ động dẫn tới hạn chế sự phát triển của các 

tế bào di căn này. Vì vậy, vi di căn ở trạng thái ngủ cho đến khi hệ thống 

miễn dịch loại bỏ nó hoặc cho đến khi hình thành mạch cho phép nó tăng 

trưởng [47]. 
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Hơn mười năm qua, phát hiện vi di căn bằng nhuộm hóa mô miễn dịch 

(HMMD) đ  được áp dụng và kết quả lâm sàng của nó đ  được xác nhận. 

Hiện nay, phương pháp này được coi là phương pháp tiêu chuẩn để phát hiện 

sớm các vi di căn. Phương pháp HMMD dựa vào kháng thể đơn dòng đ  được 

sử dụng để phát hiện các tế bào ung thư biểu mô. Kỹ thuật này có thể phát 

hiện 2-4 tế bào trong 10×10
6
 tế bào tủy xương và bằng cách ngoại suy, có 

95% cơ hội phát hiện một tế bào ung thư trong 2×10
6
 tế bào tủy xương. Hầu 

hết các kỹ thuật hóa mô miễn dịch để phát hiện các tế bào u của UTĐTT sử 

dụng kháng thể đơn dòng kháng keratin. Phản ứng này cho phép nhận được 

sự hiện diện của các tế bào u trong mô hạch và xác định được tính chất di căn 

ung thư của nó [47],[48].  

Trong UTTT, có khoảng 19-32% các hạch vùng âm tính trên xét 

nghiệm HE đ  tìm thấy có vi di căn bằng nhuộm HMMD [49]. Nghiên cứu 

của Oberg và cộng sự đ  phát hiện được vi di căn ở 32% các trường hợp hạch 

âm tính trên nhuộm HE [50]. Một nghiên cứu cực đoan cho thấy: đ  phát hiện 

vi di căn trong 76% các hạch lympho được xác nhận là âm tính khi nhuộm 

HE và các tác giả giải thích tỷ lệ phát hiện cao này là do số lượng hạch nghiên 

cứu trong mỗi trường hợp là nhiều (trung bình 16 hạch). Các tác giả khác đ  

sử dụng kháng thể đơn dòng nhằm mục tiêu các protein khác nhau như CEA, 

cytokeratin 20 (CK 20), và cytokeratins AE1/AE3 (11,14,25-29), nên có thể 

dẫn đến sự khác biệt trong tỷ lệ phát hiện vi di căn [51]. Một đánh giá lớn 

được thực hiện bởi Nicastri và cộng sự đo độ nhậy của một số kháng thể được 

sử dụng trong hóa mô miễn dịch phát hiện vi di căn chỉ ra sự thiếu một "tiêu 

chuẩn vàng" [52]. Kông và cộng sự sử dụng kỹ thuật PCR để phát hiện các 

chỉ dấu sinh học như CEA, CK 20 và guanylyl cyclase C trong việc phát hiện 

các vi di căn hạch lympho của UTĐTT và kết luận rằng sự kết hợp các chỉ 

dấu sinh học khác nhau có thể làm tăng độ nhậy trong kỹ thuật phát hiện.  
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Về lý thuyết, các bệnh nhân UTĐTT không có di căn hạch hoặc di căn 

xa (giai đoạn I và II), các bệnh nhân có nguy cơ cao, hướng dẫn hiện hành 

không khuyến cáo điều trị hỗ trợ cho các bệnh nhân này [53]. Tuy nhiên, có 

tới 25% bệnh nhân UTĐTT giai đoạn I và II cuối cùng sẽ chết như một hậu 

quả của bệnh [54]. Những hiểu biết hiện tại về sự liên quan giữa tiên lượng 

bệnh và vi di căn đ  được xem xét kỹ lưỡng bởi Iddings và Nicastri [52],[55]. 

Tác giả kết luận rằng tiên lượng bệnh có liên quan đến vi di căn, vi di căn 

hạch làm giảm thời gian sống thêm không bệnh và thời gian sống thêm toàn 

bộ. Ngoài ra, các bằng chứng từ các trung tâm nghiên cứu lớn quốc tế cho 

thấy tiên lượng xấu của bệnh nhân có vi di căn hạch [20],[56].  

1.2.6. Phân giai đoạn bệnh ung thư trực tràng 

Trong ung thư trực tràng, có nhiều cách phân loại giai đoạn, mỗi cách có 

những ưu điểm riêng. Nhìn chung, tất cả các cách phân loại giai đoạn đều dựa 

trên giải phẫu bệnh theo mức độ xâm lấn và di căn của ung thư. Phân loại giai 

đoạn có giá trị quan trọng để đánh giá tiên lượng bệnh và làm cơ sở xây dựng 

phác đồ điều trị ung thư trực tràng. Cho đến nay, có nhiều cách phân loại giai 

đoạn ung thư trực tràng, trong đó phân loại Dukes và phân loại TNM của hiệp 

hội ung thư hoa kỳ (AJCC) được ứng dụng rộng r i nhất [30],[57],[58],[59]. 

1.2.6.1. Phân loại Dukes 

Năm 1932, Dukes đề xuất phân UTTT làm ba giai đoạn A, B, C sau 

này bổ sung thêm giai đoạn D [57],[58],[59]. 

- Giai đoạn A: ung thư xâm lấn tới lớp cơ giới hạn ở thành trực tràng, 

chưa di căn hạch; 

- Giai đoạn B: ung thư xâm lấn thanh mạc đến tổ chức xung quanh, 

chưa di căn hạch; 

- Giai đoạn C: có di căn hạch; 

- Giai đoạn D: di căn xa. 



 20 

Phân loại của Dukes tiện dụng, đơn giản, dễ nhớ nên vẫn có giá trị. Cho 

đến nay, phác đồ điều trị UTTT vẫn còn dựa trên giai đoạn Dukes. Phẫu thuật 

đơn thuần cho giai đoạn A, trong khi giai đoạn B, C cần phải phối hợp hoá trị 

để làm tăng thêm kết quả sống trên 5 năm. 

Ngoài ra còn có phân loại của Astler - Coller phân loại này chi tiết hơn 

so với phân loại Dukes cổ điển, giúp nhiều cho đánh giá tiên lượng, được 

nhiều nước ứng dụng vào điều trị UTTT. Phân loại của Gunderson và Sosin 

chi tiết hơn của Astler nhưng ít được ứng dụng trong lâm sàng. 

Bảng 1.1: Xếp giai đoạn bệnh theo Dukes và Astler - Coller 

Dukes Astler-Coller Tình trạng tổn thƣơng 

A 

 

B 

 

C 

 

 

 

 

D 

A 

 

B1 

B2 

C1 

C2 

 

C3 

 

D 

U xâm lấn tới lớp dưới niêm mạc, lớp cơ dưới 

niêm mạc, lớp cơ trơn 

U xâm lấn tới sát lớp thanh mạc 

U xâm lấn qua lớp thanh mạc 

U xâm lấn tới lớp cơ, có di căn hạch cạnh trực tràng 

U xâm lấn tới lớp thanh mạc, di căn hạch nhóm 

trung gian 

U xâm lấn qua lớp thanh mạc, di căn hạch cạnh 

trực tràng 

Đ  có di căn xa 
 

1.2.6.2. Phân loại TNM trong ung thư trực tràng theo AJCC [30] 

Năm 1954 AJCC (Liên hiệp ủy ban ung thư Mỹ - American Joint 

Committe on Cancer) và năm 1997 UICC (Hiệp hội quốc tế chống ung thư - 

Union Internationnal Control Cancer) sửa đổi để đưa ra hệ thống TNM đánh 

giá giai đoạn cho hầu hết các bệnh ung thư. Hệ thống này bao gồm 3 yếu tố:  

T (Tumor): khối u, N (Node): hạch, M (Metastasis): di căn. Hệ thống này 

được cập nhật theo thời gian để phân độ chi tiết hơn. Sau đây là phân loại 

TNM trong ung thư trực tràng theo AJCC 2010 [30]. 
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* T: U nguyên phát 

Tis: Ung thư tại chỗ, chưa phá vỡ màng đáy, khu trú ở niêm mạc 

T1: U xâm lấn lớp dưới niêm 

T2: U xâm lấn lớp cơ 

T3: Khối u xâm lấn qua lớp cơ tới sát thanh mạc 

T4a: U thâm nhiễm bề mặt thanh mạc  

T4b : U xâm lấn vào tổ chức xung quanh trực tràng. 

* N: Hạch vùng 

N0: Chưa di căn hạch vùng 

N1: Di căn 1-3 hạch vùng 

N1a: Di căn 1 hạch vùng 

N1b: Di căn 2-3 hạch vùng 

N1c: Di căn nhân vệ tinh dưới thanh mạc, mạc treo ruột, tổ chức xung 

quanh trực tràng 

N2: Di căn 4 hạch vùng trở lên 

N2a: Di căn 4-6 hạch vùng 

N2b: Di căn 7 hạch vùng trở lên. 

* M: Di căn xa 

M0: Chưa di căn 

M1: Có di căn xa 

M1a: Có di căn một cơ quan, vị trí, hạch xa 

M1b: Có di căn nhiều cơ quan, phúc mạc. 

Chú ý: Khái niệm hạch vùng của trực tràng là: hạch ở MTTT, mạc treo 

đại tràng xích ma, mạc treo tràng dưới, mạch chậu trong, mạch trực tràng trên, 

mạch trực tràng giữa, mạch trực tràng dưới. 
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Bảng 1.2: So sánh xếp giai đoạn giữa hệ thống TNM-Dukes và MAC 

AJCC T N M Dukes Astler- Coller 

Giai đoạn 0 

Giai đoạn I 

 

Giai đoạn IIa 

IIb 

IIc 

Giai đoạn IIIa 

 

Giai đoạn IIIb 

 

 

Giai đoạn IIIc 

 

 

Giai đoạn IVa 

Giai đoạn IVb 

Tis 

T1 

T2 

T3 

T4a 

T4b 

T1-T2 

T1 

T3-T4a 

T2-T3 

T1-T2 

T4a 

T3-T4a 

T4b 

T bất kỳ 

T bất kỳ 

N0 

N0 

N0 

N0 

N0 

N0 

N1/N1c 

N2a 

N1/N1c 

N2a 

N2b 

N2a 

N2b 

N1/N2 

N bất kỳ 

N bất kỳ 

M0 

M0 

M0 

M0 

M0 

M0 

M0 

M0 

M0 

M0 

M0 

M0 

M0 

M0 

M1a 

M1b 

- 

A 

A 

B 

B 

B 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

- 

- 

- 

A 

B1 

B2 

B2 

B3 

C1 

C1 

C2 

C1/C2 

C1 

C2 

C2 

C3 

- 

- 

 

1.2.7. Tình trạng đột biến KRAS, NRAS và BRAF 

Hiện nay, về mặt thực hành lâm sàng người ta chú trọng đến tình trạng 

đột biến của gen KRAS, NRAS và BRAF, vì nó có vai trò tiên lượng và lựa 

chọn bệnh nhân để sử dụng thuốc kháng thụ thể yếu tố tăng trưởng biểu mô 

(EGFR: Epidermal Growth Factor Receptor), góp phần kéo dài thời gian sống 

thêm cho bệnh nhân [5],[60],[61],[62]. 
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Hoạt tính tyrosine kinase của EGFR đóng vai trò quan trọng trong tăng 

sinh và sống còn của tế bào, thông qua quá trình tự phosphoryl hóa thụ thể 

EGFR hoặc thông qua 2 con đường truyền tín hiệu trung gian hạ nguồn là con 

đường PIK3CA/AKT/mTOR và RAS/RAF/MAPK [30]. Sự hoạt hóa của 

protein EGFR khởi động cho các dòng thác tín hiệu nội bào, có liên quan đến 

một số con đường truyền tin để gây ra những đáp ứng tế bào vô cùng quan 

trọng bao gồm tăng sinh tế bào, biệt hóa tế bào, di căn, thoát khỏi apoptosis, 

tăng sinh mạch máu. Trong UTĐTT, protein EGFR thường biểu hiện quá mức 

trên bề mặt tế bào 49-82% và được xem là nguồn gốc khởi phát các tín hiệu 

tăng sinh tế bào quá độ trong khối u [58],[63],[64]. Ức chế hoạt tính tyrosine 

kinase của EGFR là một chiến lược điều trị thích hợp, đ  được nghiên cứu 

trong UTĐTT. Tuy nhiên kháng thể đơn dòng ức chế đặc hiệu sự hoạt hóa 

EGFR như Cetuximab hay Panitumumab được chứng minh chỉ có hiệu quả 

trong điều trị UTĐTT giai đoạn tiến xa trên nhóm bệnh nhân không mang đột 

biến gen KRAS, giúp kéo dài thời gian sống thêm và thời gian sống thêm 

không bệnh [60],[61],[62]. Hiệp hội Ung thư Châu Âu và Hiệp hội Ung thư 

Hoa Kỳ đều khuyến cáo chỉ điều trị Cetuximab hay Panitumumab cho những 

bệnh nhân không mang đột biến gen KRAS. 

Các dữ liệu hiện tại đ  chỉ ra rằng UTĐTT có đột biến ở codon 12 hoặc 

13 của exon 2 gen KRAS thì không nhạy với điều trị Cetuximab hoặc 

Panitumumab. Bằng chứng gần đây cho thấy các đột biến gen KRAS ngoài 

exon 2 và đột biến NRAS cũng là một yếu tố tiên lượng bất lợi cho điều trị 

Cetuximab và Panitumumab [65],[66]. Xét nghiệm đột biến gen BRAF có thể 

được xem xét thực hiện đối với các bệnh nhân không có đột biến gen 

KRAS/NRAS, tuy nhiên hiện tại xét nghiệm này không phải là bắt buộc cho 

việc ra quyết định có hay không sử dụng thuốc kháng EGFR. Hiện nay, các 

khuyến cáo đề nghị xét nghiệm gen RAS (KRASexon 2 và không-exon 2; 
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NRAS) và BRAF cho tất cả các bệnh nhân UTTT di căn và không nên thực 

hiện đối với UTTT giai đoạn I, II và III.  

Xác định tình trạng đột biến của gen KRAS, NRAS và BRAF có vai trò 

quan trọng, giúp điều trị đích trong việc lựa chọn bệnh nhân để sử dụng thuốc 

kháng thụ thể yếu tố tăng trưởng biểu mô (EGFR: Epidermal Growth Factor 

Receptor), góp phần kéo dài thời gian sống thêm cho bệnh nhân.  

1.3. Chẩn đoán 

1.3.1. Triệu chứng lâm sàng 

Hiện nay, chẩn đoán UTTT có những tiến bộ đáng kể. Sự phát triển 

nhanh chóng của các kỹ thuật hiện đại như nội soi bằng ống soi mềm, chụp 

cắt lớp vi tính, chụp cộng hưởng từ, chụp PET - CT và các xét nghiệm sinh 

học phân tử... đ  làm cho việc chẩn đoán giai đoạn và các yếu tố tiên lượng 

được chính xác hơn. 

1.3.1.1. Triệu chứng cơ năng 

- Chảy máu trực tràng: máu lẫn phân hoặc máu lẫn nhày đỏ tươi hoặc lờ 

lờ máu cá, dấu hiệu này có thể bị nhầm sang bệnh lỵ hoặc viêm đại tràng. 

- Rối loạn lưu thông ruột: phân táo, ỉa lỏng hoặc xen kẽ cả táo và lỏng. 

- Thay đổi khuôn phân: phân có thể rẹt, vẹt góc hoặc có r nh do khối u 

trực tràng tạo ra. 

- Đau hạ vị, đau tầng sinh môn, buồn đi ngoài, cảm giác đi ngoài không 

hết phân... 

- Một số bệnh nhân đến bệnh viện ở giai đoạn muộn với triệu chứng tắc 

ruột do khối u chít hẹp hoàn toàn lòng trực tràng. 

Khi có các triệu chứng nêu trên, đặc biệt là dấu hiệu đi ngoài ra máu 

cần lưu ý khám, xét nghiệm để có chẩn đoán xác định, tránh bỏ sót bệnh [67], 

[68],[69],[70],[71],[72],[73],[74]. 
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1.3.1.2. Triệu chứng thực thể 

- Toàn thân:  

+ Thiếu máu: do chảy máu trực tràng kéo dài, biểu hiện: da xanh, niêm 

mạc nhợt. 

+ Gầy sút: có thể gầy sút 5 - 10 kg trong vòng 2 - 4 tháng [74]. 

+ Suy kiệt.  

- Tại chỗ: 

Thăm trực tràng: là phương pháp kinh điển, cho đến nay vẫn là phương 

pháp quan trọng không thể thiếu khi khám, không những giúp chẩn đoán bệnh 

mà còn để sàng lọc UTTT trong cộng đồng. Thăm trực tràng cho phép xác 

định hình dạng u, kích thước khối u so với chu vi trực tràng, vị trí u cách rìa 

hậu môn và mức xâm lấn ung thư, đây là một thông tin quan trọng trong chiến 

lược điều trị UTTT. 

Đánh giá mức xâm lấn ung thư qua thăm trực tràng, Mason Y. phân 

chia làm 4 giai đoạn [74],[75]. 

+ Giai đoạn I: u di động so với thành trực tràng; 

+ Giai đoạn II: u di động so với tổ chức xung quanh; 

+ Giai đoạn III: u di động hạn chế; 

+ Giai đoạn IV: u cố định. 

Nicholls R. J. và cộng sự chỉ phân chia 2 giai đoạn, đơn giản hơn nhưng 

có giá trị đánh giá tiên lượng bệnh [74],[75],[76]: 

+ Giai đoạn I: u còn khu trú ở trực tràng (gồm giai đoạn I và giai đoạn 

II của Mason Y.); 

+ Giai đoạn II: u xâm lấn qua thành trực tràng (gồm giai đoạn III và 

giai đoạn IV của Mason Y.). 
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1.3.2. Triệu chứng cận lâm sàng 

- Soi trực tràng: 

+ Soi trực tràng ống cứng: cho đến nay vẫn là phương pháp quan trọng 

để chẩn đoán UTTT. Qua soi có thể biết vị trí, kích thước, hình dạng u, đồng 

thời có thể giúp sinh thiết để chẩn đoán giải phẫu bệnh hoặc giúp đặt đầu dò 

siêu âm để đánh giá mức xâm lấn, di căn hạch vùng của ung thư [73],[74]. 

+ Soi trực tràng ống mềm: cho phép đánh giá tổn thương toàn bộ từ  

hậu môn lên tới manh tràng, thường được chỉ định để phát hiện tổn thương 

phối hợp của đại tràng giúp cho điều trị không bỏ sót tổn thương [74]. 

- Chụp X quang: trước đây khi chưa có nội soi ống mềm, chụp khung 

đại tràng là một trong những phương pháp quan trọng để chẩn đoán UTTT. 

Chụp đối quang kép cho hình ảnh tốt hơn. Chụp không chuẩn bị được chỉ 

định trong cấp cứu để chẩn đoán tắc ruột hay thủng ruột. Hình ảnh tổn thương 

trên phim chụp khung đại tràng, gồm: hình chít hẹp chu vi của ruột; hình 

khuyết; tổn thương phối hợp. Ngày nay, ung thư trực tràng chẩn đoán chủ yếu 

bằng lâm sàng và nội soi. Vì vậy, chụp X quang ít ứng dụng, chỉ được thực 

hiện trong một số UTTT cao, khi nội soi thất bại. 

- Chụp cắt lớp vi tính (CLVT): cho phép xác định chính xác khối u, 

kích thước u, mức độ xâm lấn của u. Nó còn cho phép phát hiện những hạch 

di căn tiểu khung mà thăm khám bằng tay không thể sờ thấy [77]. Đánh giá 

mức độ xâm lấn theo Theoni [74],[78]:  

+ Giai đoạn 1: u sùi vào lòng ruột, thành trực tràng bình thường; 

+ Giai đoạn 2: thành trực tràng dày quá 5mm, tổ chức xung quanh 

bình thường; 

+ Giai đoạn 3A: ung thư xâm lấn tổ chức xung quanh;  

   Giai đoạn 3B: ung thư xâm lấn thành chậu; 

+ Giai đoạn 4: ung thư đ  di căn. 
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- Chụp cộng hưởng từ (CHT): kỹ thuật chụp CHT tiểu khung hiện đại 

ngày nay hiển thị mạc treo trực tràng rất rõ nét. Theo mô tả, nếu khối u nằm 

phạm vi trên 1mm ở mạc treo, thì diện phẫu thuật có khả năng phức tạp. Vì 

vậy, CHT là công cụ hỗ trợ đắc lực để xác định những bệnh nhân nguy cơ cao 

về diện cắt không an toàn xét trên phương diện ung thư học, giúp lựa chọn 

những BN này trước phẫu thuật để điều trị hóa xạ trị tân bổ trợ. Chụp cộng 

hưởng từ là phương pháp chẩn đoán hình ảnh được lựa chọn đầu tiên trong 

quyết định điều trị đa mô thức. Có nhiều nghiên cứu cho thấy giá trị của chụp 

CHT cao hơn chụp CLVT trong đánh giá giai đoạn xâm lấn khối u và di căn 

hạch với độ nhạy là 95%, độ đặc hiệu 90%. Theo các chuyên gia chẩn đoán 

hình ảnh hiện nay thì CHT là phương tiện tốt nhất để phát hiện tái phát tiểu 

khung vì CHT cung cấp hình ảnh tổ chức mô mềm rõ và chi tiết về cấu trúc 

giải phẫu [4],[48],[79],[80]. 

 

Hình 1.6. Ung thư trực tràng giữa T3 trên lát cắt dọc T2W [81] 

- Chụp PET-CT: được coi là một trong những phương tiện chẩn đoán 

hình ảnh mới nhất hiện nay trong việc đánh giá tổn thương ung thư. Tuy 

nhiên do giá thành chụp cao nên hạn chế chỉ định rộng r i. Vai trò quan trọng 

nhất của PET-CT là phát hiện sớm tái phát sau mổ và di căn xa của ung thư 

[82]. Đây được xem là chỉ định tốt vì nếu phát hiện sớm tái phát tại chỗ và di 
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căn xa kích thước dưới 2cm sẽ nâng tỷ lệ mổ cắt lại được tổn thương UTTT 

tái phát lên tới 30% [4]. 

- Siêu âm ổ bụng: nhằm phát hiện các tổn thương di căn gan, đường 

mật, tụy hoặc thận. Finlay I.G. và cộng sự cho biết với các ổ di căn từ 2 cm 

trở lên, siêu âm có độ nhạy tương đương với chụp CLVT. 

- Siêu âm nội trực tràng: là một kỹ thuật khá mới ở nước ta, siêu âm nội 

trực tràng cho phép đánh giá mức xâm lấn của ung thư, đặc biệt nó có thể 

phát hiện các tổn thương di căn hạch tiểu khung với độ nhạy, độ đặc hiệu và 

độ chính xác cao [74],[83],[84]. 

Các nghiên cứu gần đây cho thấy siêu âm nội trực tràng chẩn đoán giai 

đoạn khối u chính xác đến 80-95%, di căn hạch đúng đến 70-80%. Siêu âm 

nội trực tràng kết hợp với sinh thiết xuyên thành trực tràng để có chẩn đoán 

giải phẫu bệnh trong những trường hợp u trực tràng dưới niêm. Sự phát triển 

trong tương lai của siêu âm nội trực tràng với hình ảnh 3 chiều có thể trợ giúp 

cho phương pháp điều trị tiêm hóa chất trực tiếp vào khối u trực tràng [4]. 

- Xét nghiệm CEA (Carcino Embryonic Antigen): những nghiên cứu về 

xét nghiệm CEA huyết thanh cho thấy, nó có nhiều lợi ích trong chẩn đoán và 

điều trị ung thư đại trực tràng. Trong chẩn đoán, có sự tương quan giữa tỷ lệ 

CEA và giai đoạn bệnh [73],[74]. Trong điều trị, CEA có giá trị đánh giá hiệu 

quả điều trị; khi bệnh điều trị có kết quả, CEA huyết thanh sẽ trở lại bình 

thường sau sáu tuần lễ [9]. Ứng dụng lớn nhất của CEA là để theo dõi tái 

phát, di căn sau điều trị, khi nó tăng cao là biểu hiện bệnh tái phát hoặc di căn 

[46],[85]. Hiện nay Hiệp hội ung thư đại trực tràng Mỹ thống nhất xét nghiệm 

CEA có giá trị sau mổ UTTT như là một chất chỉ điểm khối u để theo dõi tái 

phát tại chỗ và di căn xa [4]. 
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1.4. Điều trị 

1.4.1. Phẫu thuật 

Trong điều trị ung thư trực tràng, phẫu thuật là phương pháp quan trọng 

nhất. Phẫu thuật cắt bỏ mạc treo trực tràng trở thành tiêu chuẩn trong điều trị 

phẫu thuật UTTT. Phẫu thuật cắt cụt trực tràng hy sinh cơ tròn vẫn là phương 

pháp chính. Xu hướng hiện nay là tăng cường bảo tồn cơ tròn nhằm cải thiện 

chất lượng sống cho người bệnh nhưng không làm giảm thời gian sống thêm. 

Phẫu thuật nội soi là tiến bộ đang được nghiên cứu và ứng dụng tại nhiều 

trung tâm phẫu thuật. 

1.4.1.1. Phẫu thuật triệt căn 

* Nguyên tắc chung [35],[74] 

- Lấy toàn bộ ung thư và một phần ruột trên, dưới khối u thành một 

khối, đảm bảo diện cắt an toàn không còn tế bào ung thư; 

- Lấy toàn bộ bạch huyết theo khối u một cách triệt để, có hệ thống; 

- Lập lại lưu thông ruột, giảm những bất thường về lưu thông ruột, về 

chức năng và tâm sinh lý của bệnh nhân mà không ảnh hưởng tới hai yêu 

cầu trên. 

* Một số kỹ thuật: 

- Phẫu thuật cắt cụt trực tràng phá huỷ cơ tròn hậu môn 

Năm 1860-1890, hai phẫu thuật viên nổi tiếng Eduard Quenu (Pháp) và 

MilesW.E. (Anh) thực hiện cắt cụt trực tràng đường bụng tầng sinh môn, 

phẫu thuật này trở thành phẫu thuật chủ yếu điều trị UTTT. Ngày nay nó được 

chỉ định cho UTTT có u cách rìa hậu môn từ dưới 5 cm. Phẫu thuật gồm hai 

thì: thì bụng và thì tầng sinh môn. Phẫu thuật thực hiện cắt ngang đại tràng 

xích ma, lấy toàn bộ trực tràng, mạc treo trực tràng, tổ chức mỡ quanh trực 

tràng, cơ nâng hậu môn, cơ thắt hậu môn, nạo vét hạch vùng, chuyển dòng 

phân ra hố chậu trái [74],[86]. 
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- Phẫu thuật bảo tồn cơ tròn hậu môn  

Ngày nay, nhờ sự hiểu biết các đường xâm lấn UTTT, cắt trực tràng 

cực dưới xa u 2 - 2,5 cm có thể đảm bảo an toàn diện cắt, cùng với sự tiến bộ 

gây mê, phương tiện kỹ thuật... Phẫu thuật bảo tồn cơ tròn được chú ý nhằm 

nâng cao chất lượng sống của bệnh nhân. 

+ Phẫu thuật cắt đoạn trực tràng đường bụng: đây là phẫu thuật cơ bản 

nhất trong các phẫu thật bảo tồn cơ tròn, được chỉ định cho UTTT cao và 

UTTT giữa, u cách hậu môn trên 5 cm. Chọn cắt đại tràng ở vị trí đủ xa u theo 

nguyên tắc phẫu thuật UTTT; cắt toàn bộ MTTT đối với UTTT giữa và cắt tối 

thiểu là 5cm bờ mạc treo dưới u đối với UTTT cao và nạo vét hạch; thắt mạch 

máu mạc treo tràng dưới tận gốc (thắt cao-high ligation) hay dưới chỗ chia 

của động mạch đại tràng trái trên (thắt thấp-low ligation), vị trí thắt mạch máu 

mạc treo tràng vẫn được các phẫu thuật viên tranh luận vì các nghiên cứu so 

sánh cho thấy tỷ lệ tái phát và sống thêm không có sự khác biệt giữa 2 nhóm; 

phẫu tích trực tràng sâu qua khối u, cắt trực tràng bờ trên cách rìa khối u trên 

5cm, bờ dưới cách rìa khối u tối thiểu 2 cm để đảm bảo diện cắt an toàn; giải 

phóng đại tràng góc lách, đại tràng trái, đại tràng xích ma làm cho miệng nối 

đại tràng - trực tràng không căng; thực hiện miệng nối đại - trực tràng hoặc 

đại tràng - ống hậu môn kiểu tận - tận hoặc tận - bên [74],[86].  

+ Phẫu thuật cắt trực tràng đường bụng hậu môn 

Phẫu thuật Babcock - Bacon: năm 1932, Babcock W.W. thực hiện cắt 

trực tràng đường bụng. Năm 1971, Bacon H.E. cải tiến thành kỹ thuật 

Babcock - Bacon: phẫu tích trực tràng đến cơ nâng hậu môn, cắt vòng niêm 

mạc từ các dải lược qua cơ tròn, cắt trực tràng, kéo đại tràng lồng vào ống hậu 

môn dài 3 cm, đính vài mũi chỉ. 15 ngày sau cắt lại đại tràng ngang sát hậu 

môn. Phẫu thuật có nhược điểm dễ gây hẹp ống hậu môn và són phân do vậy 

hiện nay ít được thực hiện [74]. 
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Phẫu thuật cắt trực tràng Park - Malafosse: năm 1972, ParkA.G. công 

bố kỹ thuật cắt trực tràng bảo tồn cơ tròn hậu môn. Năm 1987, Malafosse M. 

bổ sung và hoàn thiện kỹ thuật Park. Trực tràng được phẫu tích tận đến cơ 

nâng hậu môn và cắt bỏ qua đường bụng. Ống hậu môn được banh rộng, tiêm 

dung dịch adrenalin lo ng để bóc tách lớp niêm mạc với lớp cơ để dễ dàng cắt 

bóc lớp niêm mạc đến dải lược hậu môn. Đưa đại tràng xuống hậu môn nối 

với cơ tròn tạo lại hậu môn. Phẫu thuật này được chỉ định cho những UTTT 

cách rìa hậu môn 4 - 5 cm [74]. 

- Phẫu thuật cắt u qua đường hậu môn 

Phẫu thuật cắt u qua đường hậu môn được chỉ định cho những UTTT 

sớm T1 N0 M0. Phẫu thuật không phức tạp, thường cho kết quả tốt. Tuy nhiên, 

nó đòi hỏi phải có chẩn đoán chính xác ung thư ở giai đoạn T1 N0 M0 

[74],[87].  

- Phẫu thuật Hartman 

Năm 1921, Hartman trình bày kỹ thuật cắt đoạn trực tràng, làm hậu 

môn nhân tạo đại tràng xích ma, đầu dưới đóng lại. Ngày nay, nó ít được ứng 

dụng, chỉ thực hiện trong những trường hợp đặc biệt: cấp cứu, khó khăn về 

gây mê hồi sức, bệnh nhân cao tuổi...[74],[86]. 

* Phẫu thuật cắt mạc treo trực tràng (TME), nạo vét hạch 

Năm 1982, Heald phẫu thuật viên Anh quốc, người đặt nền tảng cho 

phẫu thuật UTTT triệt căn hiện đại đ  thực hiện cắt mạc treo trực tràng trong 

phẫu thuật UTTT [26]. Ngày nay, cắt bỏ mạc treo trực tràng trở thành tiêu 

chuẩn trong điều trị phẫu thuật ung thư trực tràng, cắt toàn bộ MTTT đối với 

UTTT giữa và UTTT thấp, cắt MTTT dưới khối u tối thiểu 5cm đối với UTTT 

cao là chỉ định tiêu chuẩn [88]. Khái niệm này được coi là một trong những 

thay đổi quan trọng trong lịch sử phẫu thuật UTTT vì nó làm giảm tỷ lệ tái phát 

tại chỗ từ 14% đến 30% xuống còn 5% đến 7% [4],[16],[29],[89],[90],[91]. 
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Giải phóng toàn bộ đại tràng trái tới mức động mạch đại tràng giữa, 

thắt động mạch và tĩnh mạch mạc treo tràng dưới. Cắt đoạn xa đại tràng ở 

mức đảm bảo chiều dài để hạ đầu đại tràng xuống được ống hậu môn. Cắt 

toàn bộ mạc treo trực tràng có diện phẫu tích bên là mạc tạng bao quanh trực 

tràng và mạc treo trực tràng, diện phẫu tích sau là mạc thành phủ lên các 

mạch máu trước xương cùng.  

Ở phía bên, diện phẫu tích nằm giữa mạc treo trực tràng và mạc tạng 

phủ lên cơ hình quả lê và các cơ nâng. Các dây chằng bên, là sự nối kết giữa 

mạc treo trực tràng và đám rối tiểu khung được phẫu tích gọn, bảo tồn các 

thân thần kinh tự chủ. Diện phẫu tích phía trước đối với bệnh nhân nam được 

tiến hành bằng kéo và dao điện, thường phía trước mạc Denonvillier, trừ 

những u nhỏ và ở phía sau vì khi đó phải phẫu tích phía sau mạc Denonvillier. 

Đối với nữ giới, diện phẫu tích phía sau âm đạo được tiến hành trực tiếp dưới 

mắt thường. Mạc trực tràng - xương cùng (mạc Waldeyer) được phẫu tích gọn 

để giải phóng trực tràng tới mức vòng hậu môn - trực tràng. Khi có thể và khi 

kích thước, độ xâm lấn của khối u cho phép thì cố gắng bảo tồn các thân thần 

kinh tự chủ vùng tiểu khung ở trong mạc treo trực tràng bao gồm cả những 

phần cách xa khối u đều được phẫu tích một cách trọn vẹn, do đó mạc treo 

trực tràng có đặc điểm rất bóng và hình hai thùy được phủ ngoài bằng một lá 

cân tạng nguyên vẹn. Đối với ung thư trực tràng cao (ở phía trên của nếp quặt 

phúc mạc), mạc treo trực tràng được phẫu tích xung quanh tới mức cách khối 

u khoảng 5 - 6cm. Thực hiện miệng nối đại tràng hậu môn. 

Nạo vét hạch chậu một cách hệ thống trong UTTT vẫn còn là vấn đề 

đang tranh luận. Do đề cao kết quả ung thư học sau mổ UTTT, các tác giả 

Nhật Bản thường thực hiện nạo vét hạch chậu một cách hệ thống, mặc dù tỷ lệ 

biến chứng trong và sau mổ cao. Các tác giả Âu - Mỹ chỉ nạo vét hạch chậu 

khi có bằng chứng di căn hạch trên các phương tiện chẩn đoán hình ảnh trước 
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mổ hoặc đánh giá di căn hạch trong mổ vì tỷ lệ biến chứng trong và sau mổ 

do nạo vét hạch chậu cao; trong khi kết quả sống thêm, tái phát và di căn sau 

mổ không cải thiện nhiều [16],[92],[93],[94]. 

 

 

PT cắt đoạn trực tràng,  

bảo tồn cơ tròn hậu môn 

PT cắt cụt trực tràng,  

phá hủy cơ tròn hậu môn 

 Hình 1.7. Sơ đồ phẫu thuật ung thư trực tràng [2] 

1.4.1.2. Phẫu thuật nội soi trực tràng 

Năm 1991, Jacobs phẫu thuật viên người Mỹ thực hiện lần đầu tiên trên 

thế giới phẫu thuật nội soi (PTNS) cắt đại tràng. Một năm sau, Sackier áp 

dụng PTNS cắt cụt trực tràng thành công. Sau đó, trên thế giới đ  có những 

nghiên cứu đối chứng đa trung tâm tại Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản về PTNS 

UTĐTT. Tại Việt Nam từ năm 2002-2003, các bệnh viện trường đại học và 

trung tâm PTNS đ  tiến hành PTNS UĐTTT. Trong những năm gần đây, với 

sự thành thạo hơn của phẫu thuật viên và sự trợ giúp của các phương tiện, 

phẫu thuật nội soi ngày càng hiện đại hoàn thiện, chỉ định phẫu thuật nội soi 

với ung thư trực tràng ngày càng được mở rộng. Mặc dù thời gian phẫu thuật 
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lâu hơn, nhưng PTNS đ  đem lại những ưu điểm cho bệnh nhân, như: can 

thiệp nhỏ hơn, ít đau hơn, hồi phục nhanh, rút ngắn thời gian nằm viện và 

sớm trở về với cuộc sống bình thường. Đặc biệt, nhiều nghiên cứu đ  chứng 

minh PTNS ung thư trực tràng hoàn toàn có khả năng nạo vét hạch triệt để 

theo các khuyến cáo [74],[95]. 

1.4.1.3. Phẫu thuật điều trị biến chứng 

- Viêm phúc mạc: là một biến chứng rất nặng, tỷ lệ tử vong lên tới 90%. 

Nguyên nhân là do u trực tràng xâm lấn hoại tử hay áp xe hóa vỡ vào ổ bụng. 

Phẫu thuật cấp cứu đòi hỏi hồi sức tích cực, mổ đưa đoạn đại tràng xích ma ra 

hố chậu trái làm hậu môn nhân tạo, có thể cắt đoạn trực tràng có u vỡ (Phẫu 

thuật Hartmann), hay cắt u thì hai. 

- Tắc ruột: khi khối u trực tràng chít hẹp lòng trực tràng dẫn tới tắc ruột, 

chỉ định mổ cấp cứu được đặt ra. Phẫu thuật làm hậu môn trên dòng ở đại 

tràng xích ma giải quyết tắc ruột. Nếu khả năng có thế cắt bỏ khối u, phẫu 

thuật thì 2 sẽ được tiến hành sau khi chuẩn bị đại tràng tốt và thể trạng bệnh 

nhân cho phép. 

- Rò trực tràng vào các tạng trong tiểu khung: khối u tiến triển xâm lấn 

hoại tử gây rò trực tràng-bàng quang, rò trực tràng-âm đạo… phẫu thuật 

thường được thực hiện 2 thì nếu khối u còn khả năng cắt bỏ. 

Thì 1: làm hậu môn nhân tạo đại tràng xích ma. 

Thì 2: tiến hành cắt trực tràng mở rộng sang các tạng lân cận theo 

nguyên tắc ung thư thành một khối [74],[80]. 

1.4.2. Xạ trị 

Trong UTTT, các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng những năm  

1980-1990 khẳng định vai trò của xạ trị giúp giảm tỷ lệ tái phát tại chỗ và 

sống thêm không bệnh. Từ những thành công này, điều trị đa mô thức, trong 

đó có điều trị xạ trị trở thành điều trị chuẩn trong UTTT giai đoạn II-III. 
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1.4.2.1. Xạ trị trước mổ 

- Mục đích của xạ trị trước mổ là: 

+ Làm giảm kích thước khối u và di căn hạch vùng trước khi phẫu thuật; 

+ Làm giảm tỷ lệ tái phát và di căn tại chậu hông; 

+ Làm giảm tỷ lệ viêm ruột do nó ít bị dính vào chậu hông hơn so với 

xạ trị sau mổ; 

+ Lợi dụng tính chất đáp ứng xạ trị tốt hơn do tế bào ung thư được cung 

cấp ô xy đầy đủ, do các mạch máu chưa bị phẫu thuật làm tổn thương [74],[96]. 

- Xạ trị tiền phẫu được chỉ định cho ung thư trực tràng giai đoạn T3, 

T4; xạ trị liều 45Gy- 50,4Gy trong 5 tuần. Các nghiên cứu của Châu Âu và 

Bắc Mỹ cho thấy kết quả xạ trị tiền phẫu kết hợp hóa chất và phẫu thuật làm 

giảm tỷ lệ tái phát tại chỗ xuống còn dưới 10% [4],[97],[98],[99].  

1.4.2.2. Xạ trị sau mổ 

Mục đích của xạ trị sau mổ là: tiêu diệt nốt những phần u, hạch còn lại 

sau cắt u [74],[96],[100]. Chỉ định đối với ung thư trực tràng ở giai đoạn 

Dukes B2 hoặc Dukes C. Liều xạ trị: 45-50Gy. Những tác giả chủ trương xạ 

trị sau mổ phải xác định chính xác bilan tổn thương để chỉ định xạ trị hợp lý, 

đồng thời nó sẽ phù hợp với những bác sỹ và bệnh nhân không muốn chậm 

trễ thực hiện can thiệp phẫu thuật. 

Xạ trị sau mổ có nhược điểm là: do phẫu thuật làm tổn thương mạch 

máu nuôi dưỡng, nên tổ chức thiếu ôxy sẽ làm giảm đáp ứng của xạ trị. Mặt 

khác ruột non có thể bị dính vào diện mổ dễ gây biến chứng viêm ruột do xạ 

trị [74]. 

1.4.2.3. Xạ trị trước và sau mổ 

Phác đồ điều trị phối hợp: xạ trị trước mổ - phẫu thuật - xạ trị sau mổ 

theo kiểu bánh kẹp “Sandwich” được một số trung tâm điều trị ung thư áp 

dụng, muốn phát huy cả ưu điểm của xạ trị trước mổ và xạ trị sau mổ [74]. 
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Bệnh nhân được xạ trị liều 45 Gy trước phẫu thuật, nghỉ 3 tuần lễ, tiếp 

theo phẫu thuật. Nếu sau phẫu thuật có di căn hạch, bệnh nhân được xạ trị 

thêm liều 20- 25 Gy. 

1.4.2.4. Xạ trị triệt căn 

Xạ trị với mục đích điều trị triệt căn được chỉ định cho những bệnh 

nhân ung thư trực tràng sớm: kích thước u nhỏ hơn 3cm, u di động, thể biệt 

hoá tốt, không có tổn thương hạch vùng trên siêu âm nội trực tràng. Papillon 

J. đề xuất kỹ thuật tia nội trực tràng: sử dụng năng lượng 50 Kv, tia từ 3 - 4 

buổi, trong 6 tuần, mỗi buổi 30 Gy, tổng liều từ 90 - 120Gy; kết quả điều trị 

tốt, tỷ lệ thất bại chỉ chiếm 5%. Xạ trị nội trực tràng còn có thể được áp dụng 

cho những khối u kích thước lớn đến 5 cm, u còn di động, ở người già hoặc ở 

những bệnh nhân từ chối phẫu thuật. 

1.4.2.5. Xạ trị triệu chứng  

Thường chỉ định cho UTTT không có khả năng điều trị triệt căn với 

mục đích: chống đau, chống chảy máu, chống chèn ép [129].  

1.4.3. Hóa trị 

Trong nhiều thập kỷ qua, nhờ những thành tựu trong lĩnh vực dược 

khoa đ  cho ra đời nhiều thuốc mới, điều trị hóa chất đ  trở thành một vũ khí 

quan trọng trong điều trị UTTT [101],[102]. 

1.4.3.1. Điều trị hoá chất bổ trợ  

Mục đích của điều trị hoá chất là tiêu diệt các ổ di căn vi thể, làm giảm 

nguy cơ tái phát. Điều trị hoá chất sau mổ với UTTT giai đoạn III và UTTT 

giai đoạn II có yếu tố nguy cơ cao được chứng minh là kéo dài thời gian sống 

thêm không bệnh, sống thêm toàn bộ và được coi là phương pháp điều trị 

chuẩn. Trong thập niên gần đây với sự tìm ra một số thuốc mới để điều trị bổ 

trợ ung thư trực tràng như Irinotecan với các phác đồ FOLFOX4, FOLFOX6, 

FOLFIRI, CapeOX... đ  đem lại kết quả điều trị bổ trợ cao hơn hẳn so với các 

phác đồ cũ (FUFA, FuFol).  
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1.4.3.2. Điều trị hoá chất tạm thời  

Được chỉ định cho UTTT giai đoạn muộn, không còn chỉ định điều trị 

triệt căn, với mục đích, sử dụng hoá chất toàn thân, để điều trị triệu chứng: 

chống đau, chống chèn ép, chống chảy máu nhằm cải thiện chất lượng sống. 

Hiện nay, bệnh nhân ung thư trực tràng giai đoạn di căn xa được điều trị bằng 

các phác đồ FOLFOX4, FOLFOX6, CAPOX kếp hợp với Bevacizumab hoặc 

Cetuximab cho kết quả khả quan. 

1.4.3.3. Điều trị đích  

Trong thập kỷ gần đây, một thành tựu quan trọng trong điều trị ung thư 

được nghiên cứu và áp dụng là điều trị đích bằng các kháng thể đơn dòng 

“Targeted Therapies”. Nền tảng lý thuyết trong điều trị đích là các yếu tố phát 

triển biển mô (growth factors) và các thụ thể của chúng (receptors). Ngăn cản 

được các yếu tố này nghĩa là ức chế được sự nhân lên của tế bào ung thư. 

Kháng thể đơn dòng phối hợp hóa trị được chỉ định cho các bệnh nhân 

UTĐTT giai đoạn di căn. Các thuốc kháng thể đơn dòng được Hiệp hội thực 

phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ (FAD) chứng nhận sử dụng hiện nay là: 

Cetuximab, Bevacizumab, Panitumumab... [103]. 

- Bevacizumab (Avastin): là một kháng thể đơn dòng người gắn vào thụ 

thể yếu tố phát triển nội mô mạch máu (VEGF), qua đó nó ngăn chặn sự hình 

thành các mạch máu mới, do vậy nó ngăn cản sự phát triển của khối u. 

Bevacizumab đ  được chứng minh có giá trị khi thêm vào các phác đồ 5FU, LV 

và irinotecan hoặc oxaliplatin trong điều trị UTTT giai đoạn muộn, cho kết quả 

cải thiện tỉ lệ đáp ứng cũng như thời gian sống thêm [104],[105],[106],[107]. 

- Cetuximab (Erbitux): là một kháng thể đơn dòng có thành phần cấu 

trúc một phần của người và một phần của chuột, nó gắn vào thụ thể yếu tố phát 

triển biểu mô (EGFR), qua đó ngăn chặn sự truyền thông tin vào trong tế bào 

cho sự sao chép của nhân tế bào. Vì vậy, tế bào không gián phân và chết theo 
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chương trình. Cetuximab được chứng minh có hiệu quả trong điều trị UTTT 

giai đoạn di căn, không có đột biến gen KRAS, NRAS, nhưng chưa được 

chứng minh có hiệu quả trong điều trị bổ trợ ung thư đại tràng [104],[105]. 

- Panitumumab (Vectibix): kháng thể đơn dòng 100% protein người 

(fully human monoclonal antibody). Cơ chế tác dụng tương tự Cetuximab, 

ức chế thụ thể tăng trưởng biểu bì EGFR. Panitumumab được chỉ định cho 

các bệnh nhân ung thư đại trực tràng di căn không có đột biến gen  KRAS, 

NRAS [105].  
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Chƣơng 2 

ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

2.1. Đối tƣợng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu bao gồm 116 bệnh nhân ung thư trực tràng được 

chẩn đoán, điều trị tại Bệnh viện K Trung ương, từ tháng 01/2012 đến tháng 

12/2015.  

2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn 

- Bệnh nhân được chẩn đoán xác định là ung thư biểu mô tuyến trực 

tràng (có xét nghiệm mô bệnh học), chưa có di căn xa (M0); 

- Bệnh nhân được phẫu thuật triệt căn, cắt trực tràng và mạc treo (TME); 

- Có đầy đủ hồ sơ bệnh án và được theo dõi định kỳ trong thời gian 

nghiên cứu. 

2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ 

 - Tất cả các trường hợp không thỏa m n bất kỳ một tiêu chuẩn lựa chọn 

đ  nêu ở trên; 

- Ung thư trực tràng tái phát hoặc ung thư từ nơi khác di căn tới trực tràng; 

- Bệnh nhân có ung thư khác phối hợp. 

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp 

Nghiên cứu mô tả tiến cứu. 

2.2.2. Cỡ mẫu 

- Cỡ mẫu được tính theo công thức: 

n = Z(1 - /2)  
p  q 

( p)
2
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Trong đó: 

 là sai lầm loại I, chấp nhận bằng 5% (0,05); 

Tương ứng ta có: Z(1 - /2) = 1,96
2
; 

p = 0,37 là xác suất ung thư trực tràng có di căn hạch vùng (ước tính 

theo nghiên cứu trước đây) [8]; 

q = 1 - p = 0,6;  

 là giá trị tương đối, lấy  = 0,3; 

Thay vào công thức ta có: 

n = 1,96
2 
 

0,37 0,63 

(0,3 0,37)
2
 

n = 73.  

Như vậy, cỡ mẫu tối thiểu cần cho nghiên cứu là: 73 bệnh nhân. 

2.2.3. Phương pháp tiến hành 

Những bệnh nhân có đủ các tiêu chuẩn nghiên cứu sẽ được chọn vào 

nhóm nghiên cứu. Mỗi bệnh nhân được làm bệnh án theo mẫu bệnh án nghiên 

cứu thống nhất, thu thập các biến số nghiên cứu về các mặt sau: 

2.2.3.1. Đặc điểm di căn hạch và một số yếu tố nguy cơ 

* Đặc điểm di căn hạch qua lâm sàng 

- Tuổi, giới 

+ Về tuổi: 

. Tuổi mắc bệnh trung bình; 

. Khoảng tuổi thường mắc bệnh nhất của nhóm bệnh nhân nghiên cứu; 

. Khoảng tuổi thường mắc bệnh nhất của nhóm di căn hạch và nhóm 

không di căn hạch. 

+ Về giới: tỷ lệ nam giới, tỷ lệ nữ giới. 

- Thời gian mắc bệnh (tháng): Thời gian từ khi có triệu chứng đầu tiên đến 

khi được chẩn đoán là ung thư trực tràng; được chia làm 4 nhóm: dưới 3 

tháng, từ 3 đến 6 tháng, từ 7 đến 12 tháng và trên 12 tháng. 



 41 

- Triệu chứng cơ năng: 

+ Thay đổi thói quen đại tiện;  

+ Đi ngoài phân có máu; 

+ Đi ngoài phân có nhày; 

+ Đi ngoài phân táo;  

+ Đi ngoài phân lỏng; 

+ Đi ngoài ngày nhiều lần;  

+ Đau hạ vị, tầng sinh môn; 

+ Buồn đi ngoài; 

+ Cảm giác đi ngoài không hết phân; 

+ Đi ngoài khó; 

+ Biến đổi khuôn phân.  

Xác định các triệu chứng thường gặp nhất của bệnh. 

- Triệu chứng toàn thân: 

+ Gày sút; 

+ Thiếu máu. 

- Thăm khám trực tràng: 

+ Xác định mức xâm lấn của u theo phân loại của Nicholls: 

. Giai đoạn 1: ung thư còn khu trú ở trực tràng, thăm trực tràng thấy u di động; 

. Giai đoạn 2: ung thư đ  xâm lấn vào tổ chức xung quanh, thăm trực 

tràng thấy u di động hạn chế hoặc cố định; 

. Không rõ: ung thư trực tràng cao, thăm trực tràng không sờ thấy u. 

+ Đánh giá sơ bộ: vị trí u (cách rìa hậu môn), hình dạng u, kích thước 

khối u (so với chu vi trực tràng). 

* Đặc điểm di căn hạch qua cận lâm sàng 

- Xét nghiệm máu 

+ Số lượng hồng cầu: được chia làm 4 nhóm: > 3,8 triệu/ml; 3,5-3,8 

triệu/ml; 2,5-3,4 triệu/ml và < 2,5 triệu/ml. Xem xét bệnh nhân có số lượng 

hồng cầu thấp nhất, cao nhất và số lượng hồng cầu trung bình. 
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+ Mức độ hemoglobin: được chia làm 4 mức độ: >120 g/ml; 80-120 g/ml 

và < 80 g/ml. Xem xét bệnh nhân có mức độ hemoglobin thấp nhất, cao nhất 

và mức độ hemoglobin trung bình. 

- Xét nghiệm CEA trước mổ:  

+ CEA < 5 ng/ml; 

+ CEA 5-10 ng/ml;  

+ CEA > 10 ng/ml. 

- Soi trực tràng: 

+ Xác định vị trí u: 

. Ung thư trực tràng thấp: < 7 cm; 

. Ung thư trực tràng trung bình: từ 7 - 10 cm; 

. Ung thư trực tràng cao: >10 cm. 

+ Sinh thiết u, chẩn đoán xác định UTTT bằng xét nghiệm mô bệnh học. 

+ Kết hợp với xét nghiệm giải phẫu bệnh xác định hình dạng u, kích thước u. 

- Xét nghiệm giải phẫu bệnh 

+ Về đại thể:  

. Đối với u trực tràng: đoạn trực tràng có khối u được rửa sạch và cố 

định trên một tấm gỗ phẳng, phẫu tích mở dọc ở phía đối diện với vị trí khối 

u, thu thập thông tin: 

Hình dạng u: 

Thể sùi;  

Thể sùi loét; 

Thể loét; 

Thể thâm nhiễm. 

Kích thước u (so với chu vi trực tràng): 

Dưới 1/4 chu vi; 

Từ 1/4 đến dưới 1/2 chu vi; 
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Từ 1/2 đến dưới 3/4 chu vi; 

Từ 3/4 đến toàn bộ chu vi. 

. Đối với hạch vùng: bệnh phẩm có chứa hạch sau khi rửa sạch, được cố 

định lên một tấm gỗ phẳng, bề mặt tấm gỗ được kẻ ô, mỗi ô 10 mm, dùng tay 

sờ nắn từ phải sang trái theo các ô vuông đ  kẻ sẵn, các hạch sờ thấy sẽ được 

phẫu tích thu nhận cho vào các lọ đựng Formol 10% có ghi sẵn tên, tuổi bệnh 

nhân và ký hiệu các nhóm hạch; thu thập thông tin liên quan hạch bao gồm: 

Vị trí các hạch: 

Hạch nhóm 1: là hạch quanh khối u (H1); 

Hạch nhóm 2: là hạch nằm trong mạc treo trực tràng (H2); 

Hạch nhóm 3: là các hạch thuộc gốc bó mạch trực tràng trên trở 

lên thân bó mạch mạc treo tràng dưới (H3). 

Số lượng hạch vét được. 

Kích thước hạch:  

< 5 mm;  

5 - 10 mm;   

11 - 20 mm;  

> 20 mm. 

+ Nghiên cứu vi thể thường quy: khối u và hạch được cắt 3 đến 5 mảnh 

ở trung tâm (với hạch nhỏ cắt ngang qua tiết diện lớn nhất của hạch), 2 mảnh 

tại hai đầu diện cắt trực tràng trên và dưới. Các mảnh được cố định formol 

10%, vùi nến, cắt tiêu bản hàng loạt dày 3-4 µm, nhuộm HE. Chẩn đoán mô 

bệnh học thu thập các dữ liệu: 

. Loại mô học: 

Ung thư biểu mô tuyến; 

Ung thư biểu mô tuyến nhày. 
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. Độ mô học của u: 

Biệt hoá cao; 

Biệt hoá vừa;  

Biệt hoá kém. 

. Xâm lấn của khối u trực tràng theo tiêu chuẩn phân giai đoạn TNM 

của AJCC 2010: T1, T2, T3, T4a, T4b. 

. Đánh giá diện cắt đoạn trực tràng có khối u 

Đầu trên: có tế bào ung thư, không có tế bào ung thư; 

Đầu dưới: có tế bào ung thư, không có tế bào ung thư. 

. Phân loại hạch vùng theo AJCC 2010: N0, N1a, N1b, N1c, N2a, N2b. 

+ Xét nghiệm hóa mô miễn dịch (xác định tình trang vi di căn): 

Những bệnh nhân mà hạch vùng được xét nghiệm vi thể thường quy 

(nhuộm HE) không phát hiện thấy di căn ung thư được lựa chọn làm xét 

nghiệm để phát hiện vi di căn hạch bằng nhuộm hóa mô miễn dịch (tại Bộ 

môn Giải phẫu bệnh - Trường Đại học Y Hà Nội). 

Trong nghiên cứu của chúng tôi, phương pháp phát hiện các vi di căn 

hạch được sử dụng là nhuộm hóa mô miễn dịch (HMMD) với các dấu ấn CK 

(cytokeratin) và CK20. CK là một nhóm gồm 19 polypeptid riêng biệt có trọng 

lượng phân tử từ 40-67 Kd. CK được phân bố trong biểu mô của nhiều loại tế 

bào và u khác nhau. Sự biểu lộ của CK phụ thuộc vào loại tế bào và mức độ 

biệt hoá. Tuy nhiên, sự hiện diện của CK không hoàn toàn chứng minh được 

nguồn gốc biểu mô vì một số loại tế bào trung biểu mô và u trung biểu mô cũng 

chứa CK. Vì vậy, chỉ với một mình dấu ấn này không phân biệt được u trung 

biểu mô với các tế bào u của ung thư biểu mô tuyến. Do vậy để đảm bảo chính 

xác các tế bào u có dương tính với CK, chúng tôi nhuộm kèm với một dấu ấn 

biểu mô tuyến khác là dấu ấn CK20. CK20 là một cytokeratin có trọng lượng 

phân tử 46 Kd, thuộc nhóm ưa acid. CK20 dương tính trong các ung thư biểu 
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mô đại trực tràng, dạ dày, ung thư biểu mô tuyến chế nhầy buồng trứng, ung 

thư biểu mô tế bào niệu, ung thư biểu mô tế bào Merkel, ung thư biểu mô tụy, 

ống mật. CK 20 thường dương tính hằng định với ung thư biểu mô tuyến đại 

tràng còn các loại tế bào ung thư tuyến khác thường không hằng định. Với tiêu 

chuẩn như trên, nếu tế bào trong mô hạch dương tính với cả CK chung và 

CK20 thì đó là ung thư biểu mô tuyến đại tràng di căn đến.  

Bệnh phẩm hạch được cắt mảnh nhuộm HMMD với 2 dấu ấn CK chung 

và CK20. Các mảnh cắt được nhuộm hai dấu ấn này theo phương pháp ABC, 

chứng dương là niêm mạc trực tràng, chứng âm là mô hạch bình thường (nội 

chứng). Kết quả dương tính khi toàn bộ màng tế bào và bào tương bắt màu nâu. 

 

Hình 2.1. Hình ảnh vi di căn hạch của UTTT qua nhuộm HMMD 

Nguồn: BN Trần Xuân H, số hồ sơ 13-1-07760 

* Xác định một số yếu tố nguy cơ tới di căn hạch 

Lập bảng 2x2 để xác định các yếu tố nguy cơ: 

- Đối chiếu giữa di căn hạch với thời gian mắc bệnh;  

- Đối chiếu giữa di căn hạch với vị trí u (so với rìa hậu môn); 

- Đối chiếu giữa di căn hạch với hình thái u;  

- Đối chiếu di giữa căn hạch với kích thước u (so với chu vi trực tràng); 

- Đối chiếu giữa di căn hạch với xâm lấn u; 

- Đối chiếu giữa di căn hạch với số lượng hạch vét được (≥ 12 hạch và <12 hạch); 
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- Đối chiếu giữa di căn hạch với kích thước hạch; 

- Đối chiếu giữa di căn hạch với độ mô học; 

- Đối chiếu giữa di căn hạch với nồng độ CEA trước mổ;  

- Đối chiếu giữa di căn hạch với một số yếu tố khác; 

- Phân tích hồi quy đa biến giữa di căn hạch với một số yếu tố nguy cơ. 

2.2.3.2. Đánh giá kết quả điều trị của nhóm bệnh nhân nghiên cứu 

* Phẫu thuật cắt trực tràng và mạc treo trực tràng (TME)  

Các thì chủ yếu, bao gồm: 

- Đối với bệnh nhân phẫu thuật cắt đoạn trực tràng và mạc treo: 

 

Hình 2.2. Phẫu tích bó mạch mạc treo tràng dưới 

Nguồn: BN Nguyễn Thị L, số hồ sơ 14-1-04707 

+ Bộc lộ cuống gốc bó mạch mạc treo tràng dưới. Thắt bó mạch này tận gốc. 

+ Giải phóng đại tràng xích ma, trực tràng và mạc treo trực tràng: 

Rạch mở phúc mạc bắt đầu từ bên trái. Phẫu tích giải phóng đại tràng xích 

ma - trực tràng khỏi phúc mạc thành sau - bên trái theo một nếp rãnh tạo bởi 

phúc mạc tiểu khung và mạc treo trực tràng. Đường phẫu tích đi từ trên xuống 

dưới, từ trái sang phải, từ trước ra sau. Diện phẫu tích đi đúng vào khoảng vô 

mạch nằm giữa lớp cân sau mạc treo trực tràng và mặt trước xương cùng cụt 

(giữa mạc chậu tạng và mạc chậu thành - thường không chảy máu) cần bảo vệ 
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đám rối thần kinh tiểu khung tuỳ thuộc vào tình trạng tổn thương khối u xâm lấn 

vào đám rối thần kinh. Khi phẫu tích cần thấy và bộc lộ rõ niệu quản, động mạch 

chậu trái. Phẫu tích tới sàn chậu (mặt trên khối cơ nâng hậu môn) thì dừng lại, 

khi đó cũng thấy rõ mạch trực tràng trên, kéo nâng ra phía trước.  

Rạch mở bờ phải mạc treo đại tràng xích ma - trực tràng: xác định rõ 

niệu quản phải. Rạch một đường đánh dấu từ bờ phải mạc treo đại tràng xích 

ma (nơi dự kiến thắt gốc mạch mạc treo trực tràng) theo đường rãnh tạo bởi 

mạc treo trực tràng và nếp phúc mạc tiểu khung bên phải vòng qua mặt trước 

trực tràng (điểm thấp nhất túi cùng Douglas). Phẫu tích trực tràng từ trên 

xuống dưới, từ trước ra sau. Thường rất dễ dàng, chỉ cần mở mạc treo phẫu 

tích nhẹ nhàng ta sẽ gặp đường phẫu tích từ phía bên trái. Trong trường hợp 

khối u to, thâm nhiễm xung quanh, để dễ dàng phẫu tích hơn vùng tiểu khung, 

có thể thực hiện cắt rời đại tràng xích ma trước (tương ứng đoạn sẽ đưa ra làm 

hậu môn nhân tạo).  

Phẫu tích giải phóng mạc treo trực tràng phía sau: người phụ dùng panh 

cặp vào đoạn trực tràng phía trước (đoạn sẽ cắt bỏ) kéo trực tràng nâng lên, đặt 

van sâu bộc lộ rõ mặt sau mạc treo trực tràng. Phẫu tích giải phóng mạc treo 

trực tràng đúng lớp vô mạch nằm giữa cân sau mạc treo và mặt trước xương 

cùng cụt. Thường ít chảy máu. Tuy nhiên, không được phẫu tích quá thô bạo, 

tránh thương tổn rách tĩnh mạch trước xương cùng, rất khó cầm máu. Phẫu tích 

đến hết mạc treo tới mặt trên khối cơ nâng, sát lớp co vòng hậu môn.  

Phẫu tích mặt trước trực tràng: nối liện 2 điểm phẫu tích trực tràng bên 

phải và bên trái. Phẫu tích tách trực tràng khỏi bàng quang, tuyến tiền liệt, hai 

túi tinh ở nam (tử cung, âm đạo ở nữ).  

Như vậy, đoạn thấp đại tràng xích ma, trực tràng và toàn bộ mạc treo 

trực tràng được giải phóng khỏi phúc mạc thành sau và tiểu khung.  
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Về việc nạo vét hạch chậu: chúng tôi không nạo vét hạch chậu một 

cách hệ thống cho tất cả các bệnh nhân. Quan điểm nạo vét hạch chậu của 

chúng tôi đồng thuận với Hiệp hội phẫu thuật viên đại trực tràng Mỹ là: chỉ 

nạo vét hạch chậu đối với những bệnh nhân mà trước mổ trên hình ảnh chụp 

CHT tiểu khung hay siêu âm nội trực tràng có hình ảnh di căn hạch chậu hoặc 

trong mổ nghi ngờ di căn hạch chậu. 

Đối với phẫu thuật nội soi: phẫu thuật tương tự mổ mở nhưng phẫu tích 

ngược lại từ phải sang trái.  

+ Cắt đoạn đại tràng xích ma, trực tràng và mạc treo trực tràng: 

Cắt mạc treo trực tràng: với khối u trực tràng cao và trung bình cắt bờ 

MTTT dưới khối u tối thiểu là 5cm. Với khối u trực tràng thấp cắt toàn bộ MTTT.  

Cắt trực tràng: điểm cắt trực tràng dưới u ít nhất 2 cm; chú ý khâu các 

mũi treo trực tràng, cầm máu tỉ mỉ, cắt trực tràng thật cân đối. 

Cắt đại tràng xích ma: cắt một phần đại tràng xích ma ước lượng sao cho 

còn đủ để đưa xuống nối với trực tràng không bị căng, mạch nuôi dưỡng tốt. 

 

Hình 2.3. Phẫu tích cắt trực tràng và mạc treo trực tràng (TME) 

Nguồn: BN Nguyễn Thị L, số hồ sơ 14-1-04707 
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- Đối với bệnh nhân phẫu thuật cắt cụt trực tràng đường bụng - tầng 

sinh môn và mạc treo (TME): 

+ Thì bụng: Giải phóng đại tràng xích ma, trực tràng và mạc treo trực 

tràng (tương tự phẫu thuật cắt đoạn trực tràng và mạc treo).  

+ Thì tầng sinh môn: 

Rạch da quanh hậu môn một vòng phía ngoài cơ thắt.  

Phẫu tích giải phóng ống hậu môn cho đến khi kéo lấy toàn bộ đoạn 

trực tràng cắt bỏ qua tầng sinh môn. 

Kiểm tra cầm máu, đặt dẫn lưu, khâu lại vết mổ tầng sinh môn.  

* Kết quả sớm 

- Phương pháp điều trị 

+ Phẫu thuật đơn thuần; 

+ Phẫu thuật + hóa trị; 

+ Phẫu thuật + hóa trị + xạ trị. 

- Phương pháp phẫu thuật:  

+ Phẫu thuật bảo tồn cơ tròn, phẫu thuật phá hủy cơ tròn; 

+ Phẫu thuật mổ mở, phẫu thuật nội soi. 

- Thời gian phẫu thuật: ngắn nhất, dài nhất, trung bình. 

- Ghi nhận các tai biến, biến chứng và tử vong: 

+ Các tai biến: 

. Chảy máu;  

. Tổn thương tiết niệu: bàng quang, niệu quản... 

. Tổn thương ruột non; 

. Các tai biến khác. 

+ Các biến chứng sau mổ: 

. Chảy máu; 

. Tắc ruột; 
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. Nhiễm trùng, áp xe tồn dư; 

. Liệt bàng quang; 

. Các biến chứng khác. 

+ Tử vong do phẫu thuật: tính từ thời điểm phẫu thuật tới 30 ngày sau mổ. 

+ Thời gian có nhu động ruột sau mổ: tính từ khi kết thúc cuộc mổ đến 

khi có hơi qua hậu môn nhân tạo (đơn vị tính theo ngày). 

+ Thời gian nằm viện sau mổ: tính từ sau mổ tới khi ra viện (đơn vị tính 

theo ngày). 

- Kết quả nạo vét hạch vùng 

Tất cả các bệnh nhân nghiên cứu của chúng tôi được tiến hành cắt bỏ 

toàn bộ mạc treo trực tràng cùng mạch máu tới tới tận gốc một cách có hệ 

thống, lấy bỏ được toàn bộ tổ chức xung quanh khối u (mục tiêu tìm thấy 

hạch bạch huyết nhiều nhất). Bệnh phẩm sau phẫu thuật được phẫu tích, các 

hạch tìm thấy được phân thành các nhóm 1, 2, 3 theo vị trí và được cho vào 

từng lọ có dán tên nhóm hạch. 

Toàn bộ bệnh phẩm gồm trực tràng và tất cả các hạch phẫu tích được gửi 

tới khoa giải phẫu bệnh Bệnh viện K xét nghiệm, với sự hợp tác chặt chẽ giữa 

phẫu thuật viên và bác sỹ giải phẫu bệnh; thu thập thông tin và nghiên cứu các 

thông tin liên quan đến hạch vùng vét được bao gồm: 

+ Kết quả hạch nạo vét được:  

. Tổng số hạch vét được; 

. Số hạch vét được trung bình/1 bệnh nhân;  

. Số hạch vét được nhiều nhất/1 bệnh nhân;  

. Số hạch vét được ít nhất/1 bệnh nhân. 
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Hình 2.4. Hình ảnh khối u trực tràng và hạch vùng 

Nguồn: BN Lê Văn N, số hồ sơ 3277-12 
 

+ Việc thực hiện vét tối thiểu 12 hạch/1 bệnh nhân: 

. Số lương và tỷ lệ bệnh nhân có số lượng hạch vét được ≥ 12 hạch; 

. Số lượng và tỷ lệ bệnh nhân có số lượng hạch vét được <12 hạch. 

+ Kết quả hạch di căn nạo vét được:  

. Tổng số hạch di căn vét được; 

. Số hạch di căn vét được trung bình/1 bệnh nhân; 

. Số hạch di căn vét được nhiều nhất/1 bệnh nhân; 

. Số hạch di căn vét được ít nhất/1 bệnh nhân; 

+ Sau phẫu thuật, căn cứ lâm sàng, cận lâm sàng (đặc biệt xét nghiệm 

mô bệnh học sau mổ), xác định: 

. Số lượng và tỷ lệ bệnh nhân di căn hạch, không di căn hạch; 
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. Giai đoạn bệnh theo AJCC 2010: 

AJCC 2010 T N M 

Giai đoạn 0 Tis N0 M0 

Giai đoạn I T1 

T2 

N0 

N0 

M0 

M0 

Giai đoạn IIa 

IIb 

IIc 

T3 

T4a 

T4b 

N0 

N0 

N0 

M0 

M0 

M0 

Giai đoạn IIIa 

 

Giai đoạn IIIb 

 

 

Giai đoạn IIIc 

 

 

T1-T2 

T1 

T3-T4a 

T2-T3 

T1-T2 

T4a 

T3-T4a 

T4b 

N1/N1c 

N2a 

N1/N1c 

N2a 

N2b 

N2a 

N2b 

N1/N2 

M0 

M0 

M0 

M0 

M0 

M0 

M0 

M0 

Giai đoạn IVa 

Giai đoạn IVb 

T bất kỳ 

T bất kỳ 

N bất kỳ 

N bất kỳ 

M1a 

M1b 
 

* Kết quả xa sau mổ 

- Theo dõi định kỳ sau mổ: 

Bệnh nhân nghiên cứu được theo dõi định kỳ: 3 tháng /1 lần trong vòng 

1 năm đầu. Tiếp theo, 6 tháng /1 lần trong vòng 2 năm tiếp theo, 1 năm /1 lần 

từ năm thứ 4 trở đi. Quy trình khám định kỳ bao gồm: 

+ Khám lâm sàng: đánh giá tình trạng toàn thân; tình trạng tiêu hoá; 

tình trạng vết mổ tầng sinh môn, hậu môn nhân tạo, ghi nhận: 

Tình trạng sức khoẻ chung:    1 = làm được việc nhẹ 

 2 = khoẻ như bình thường 

 3 = sức khoẻ yếu dần, không làm được 
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Tình trạng tiêu hoá:  1 = ăn cơm bình thường 

 2 = chỉ ăn được cháo, sữa  

Tình trạng phân:    1 = đi ngoài 1 - 2 lần/ngày  

 2 = đi ngoài trên 2 lần/ngày     

 3 = phân có nhày máu mũi 

Tình trạng vết mổ tầng sinh môn, hậu môn nhân tạo: 

  1 = bình thường 

  2 = tái phát 

+ Khám cận lâm sàng: chụp XQ phổi, siêu âm ổ bụng thường quy, xét 

nghiệm nồng độ CEA, soi đại trực tràng, cụ thể: 

Xquang phổi:   1 = bình thường 

 2 = di căn    

Siêu âm gan:   1 = bình thường  

 2 = di căn 

Xét nghiệm CEA:     1. < 5 ng/ml 

 2. 5 - 10 ng/ml 

 3. > 10 ng/ml 

Soi trực tràng:  1 = bình thường 

  2 = tái phát 

Nếu nghi ngờ di căn, bệnh nhân được chụp CLVT lồng ngực, CLVT ổ 

bụng. Khi có dấu hiệu tái phát tại chỗ, bệnh nhân được chụp CHT tiểu khung 

để xác định di căn, tái phát. 

+ Kết luận của kiểm tra:  1 = bình thường 

  2 = tái phát 

  3 = di căn 

+ Mất thông tin: nếu bệnh nhân không đến khám theo hẹn, gửi thư, điện 

thoại để ghi nhận thông tin. Nếu sau 3 lần viết thư, điện thoại (cách nhau 1 
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tháng) mà không có trả lời thì được coi là mất thông tin. Thời điểm mất thông tin 

được tính từ ngày gửi thư, điện thoại lần 1. 

- Đánh giá kết quả điều trị và một số yếu tố liên quan của nhóm bệnh nhân 

nghiên cứu 

+ Đánh giá kết quả điều trị (đến thời điểm kết thúc nghiên cứu): 

Thời gian sống thêm toàn bộ: là thời gian tính từ ngày phẫu thuật tới 

ngày chết hoặc ngày có thông tin cuối cùng (tính theo tháng), công thức tính: 

. Nếu bệnh nhân sống: 

Thời gian sống thêm toàn bộ = (ngày sống - ngày phẫu thuật) : 30,45 

 

. Nếu bệnh nhân chết: 

Thời gian sống thêm toàn bộ = (ngày chết - ngày phẫu thuật) : 30,45 

 

+ Phân tích các yếu tố liên quan tới thời gian sống thêm sau mổ: 

. Sống thêm theo hình dạng u; 

. Sống thêm theo kích thức u (so với chu vi trực tràng); 

. Sống thêm theo mức độ xâm lấn u; 

. Sống thêm theo kích thước hạch; 

. Sống thêm theo tình trạng hạch vùng; 

. Sống thêm theo phân loại hạch vùng (N) của AJCC 2010; 

. Sống thêm theo loại mô học; 

. Sống thêm theo CEA trước mổ; 

. Sống thêm theo giai đoạn bệnh; 

. Liên quan sống thêm theo một số yếu tố khác. 

. Phân tích hồi quy đa biến giữa sống thêm với một số yếu tố liên quan. 

2.3. Xử lý số liệu 

- Các số liệu được thu thập theo mẫu bệnh án thống nhất, được m  hoá 

và xử lý bằng phần mền SPSS 20.0.  
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- Tính thời gian, tỷ lệ sống thêm theo phương pháp Kaplan - Meier. 

Sử dụng test Log - Rank để so sánh sự khác biệt thời gian sống thêm giữa 

hai biến. 

- So sánh sự khác biệt giữa các biến định lượng bằng kiểm định T, các 

biến định tính bằng kiểm định khi bình phương (χ
2
 test)với độ chính xác 95%, 

sự khác biệt được coi là có ý nghĩa thống kê với giá trị p < 0,05. Trong trường 

hợp mẫu nhỏ hơn 5 thì sử dụng test 
2 
có hiệu chỉnh Fisher. 

2.4. Đạo đức nghiên cứu 

Trước khi tham gia nghiên cứu, các bệnh nhân được giải thích đầy đủ 

về nội dung nghiên cứu. Bệnh nhân có quyền từ chối tham gia nghiên cứu. 

Nghiên cứu này không làm thay đổi quy trình chẩn đoán, điều trị và theo dõi 

của bệnh nhân. Bệnh nhân có quyền rút lui khỏi nghiên cứu bất cứ lý do gì. 

Các thông tin về bệnh nhân được lưu trữ, m  hóa và bảo mật.  
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SƠ ĐỒ NGHIÊN CỨU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

116 Bệnh nhân UTTT (M0) 

Mô bệnh học: ung thư biểu mô tuyến 
 

- Lâm sàng; 

- Cận lâm sàng. 

 

Phẫu thuật: 

- Cắt trực tràng; 

- Cắt MTTT (TME), nạo vét hạch. 

- PP phẫu 

thuật  

- PP điều trị 

-Tai biến; 

- Biến chứng; 

-Tử vong. 

Phân tích 

bệnh phẩm 

tìm SL hạch, 

đo KT hạch 

Mục tiêu 1: 

- Đặc điểm di căn hạch; 

- Một số YT nguy cơ di căn 

hạch. 

Mô bệnh học: 

N (-) 

N (+) 

Kết quả sớm 

Mục tiêu 2: 

Kết quả điều trị 

N (-): phẫu 

thuật đơn 

thuần 

N (+): 

PT+HT 

PT+HT+XT 

Theo dõi sau điều trị 

Kết quả xa: sống thêm 3 

năm; sống thêm theo 

một số yếu tố liên quan 

- Phân 2 nhóm: di căn, không di căn hạch; 

- N (-): xét nghiệm HMMD tìm vi di căn; 

- Lập bảng 2x2 xác định YT nguy cơ (OR). 
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Chƣơng 3 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

 

Nghiên cứu được tiến hành trên 116 bệnh nhân UTTT được phẫu thuật 

triệt căn. Bệnh nhân nghiên cứu được chia làm 2 nhóm: di căn hạch (36 bệnh 

nhân chiếm tỷ lệ 31,0% và không di căn hạch (80 bệnh nhân chiếm tỷ lệ 

69,0%). Kết quả nghiên cứu như sau: 

3.1. Đặc điểm chung của đối tƣợng nghiên cứu 

3.1.1. Tuổi 

Bảng 3.1. Phân bố bệnh nhân theo nhóm tuổi 

Khoảng tuổi 

mắc bệnh 

BN di căn hạch 

(%) 

BN không di căn 

hạch (%) 

Chung 

(%) 

≤ 30 tuổi 0 (0) 3 (3,8) 3 (2,6) 

31 - 40 tuổi 1 (2,8) 0 (0) 1 (0,9) 

41 - 50 tuổi 5 (13,9) 10 (12,5) 15 (12,9) 

51 - 60 tuổi 16 (44,4) 30 (37,5) 46 (39,7) 

61 - 70 tuổi 10 (27,8) 31 (38,8) 41 (35,3) 

> 70 tuổi 4 (11,1) 6 (7,5) 10 (8,6) 

Tuổi thấp nhất 32 24 24 

Tuổi cao nhất 85 77 85 

Tuổi trung bình 58,5 ± 10 58,6 ± 10  58,6 ± 10 
 

Nhận xét: 

- Tuổi mắc bệnh trung bình là 58,6 ± 10. 

- Khoảng tuổi thường mắc bệnh nhất là 51 - 70, chiếm 75,0%. 

- Trong nhóm di căn hạch, khoảng tuổi 51 - 60 chiểm tỷ lệ cao nhất 

(44,4%). Trong khi nhóm không di căn hạch, khoảng tuổi chiểm tỷ lệ cao nhất 

lại là 61 - 70 (38,8%). 
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3.1.2. Giới 

Bảng 3.2. Phân bố bệnh nhân theo giới 

Giới tính 
BN di căn hạch 

(%) 

BN không di căn 

hạch (%) 

Chung  

(%) 

Nam 15 (41,7) 28 (35,0) 43 (37,1) 

Nữ 21 (58,3) 52 (65,0) 73 (62,9) 

Tổng 36 (100) 80 (100) 116 (100) 
 

Nhận xét:  

- Nam giới chiếm 37,1%, nữ giới chiếm 62,9%.  

- Nhóm bệnh nhân di căn hạch: nam giới chiếm 41,7%, nữ giới chiếm 

58,3%. Nhóm bệnh nhân không di căn hạch: nam giới chiếm 35,0%, nữ giới 

chiếm 65,0%. 

3.2. Đặc điểm di căn hạch và một số yếu tố nguy cơ 

3.2.1. Đặc điểm di căn hạch qua lâm sang, cận lâm sàng 

3.2.1.1. Thời gian mắc bệnh 

Bảng 3.3. Phân bố thời gian mắc bệnh 

Thời gian mắc 

bệnh (tháng) 

BN di căn hạch 

(%) 

BN không di căn 

hạch (%) 

Chung  

(%) 

< 3 tháng 14 (38,9) 37 (46,2) 51 (44,0) 

3 - 6 tháng 10 (27,8) 24 (30,0) 34 (29,3) 

7 - 12 tháng 8 (22,2) 17 (21,2) 25 (21,6) 

> 12 tháng 4 (11,1) 2 (2,5) 6 (5,2) 

Tổng 36 (100) 80 (100) 116 (100) 
 

Nhận xét: 

- Trên 50% bệnh nhân của nhóm bệnh nhân nghiên cứu có thời gian mắc 

bệnh từ 3 tháng trở lên, trên 25% bệnh nhân có thời gian mắc bệnh trên 6 tháng. 

- Tỷ lệ bệnh nhân có thời gian mắc bệnh trên 6 tháng của nhóm có di 

căn hạch (33,3%) cao hơn nhóm không di căn hạch (23,7%). 
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3.2.1.2. Triệu chứng cơ năng 

Bảng 3.4. Triệu chứng cơ năng 

Triệu chứng 
BN di căn 

hạch n (%) 

BN không di 

căn hạch n (%) 

Chung  

n (%) 

Thay đổi thói quen đại tiện 30 (83,3) 58 (72,5) 88 (75,9) 

Đi ngoài phân có máu 33 (91,7) 75 (93,8) 108 (93,1) 

Đi ngoài phân có nhày 33 (91,7) 62 (77,5) 95 (81,9) 

Đi ngoài phân táo 17 (47,2) 31 (38,8) 48 (41,4) 

Đi ngoài phân lỏng 18 (50,0) 34 (42,5) 52 (44,8) 

Đi ngoài ngày nhiều lần 24 (66,7) 58 (72,5) 82 (70,7) 

Đau hạ vị, tầng sinh môn 14 (38,9) 35 (43,8) 49 (42,2) 

Buồn đi ngoài 10 (27,8) 21 (26,3) 31 (26,7) 

Cảm giác đi ngoài không hết phân 18 (50,5) 45 (56,3) 63 (54,3) 

Đi ngoài khó 31 (86,1) 65 (81,3) 96 (82,8) 

Biến đổi khuôn phân 31 (86,1) 70 (87,5) 101 (87,1) 

 

Nhận xét: 

- Các triệu chứng thường gặp nhất là: đi ngoài phân có máu (93,1%), 

biến đổi khuôn phân (87,1%), đi ngoài khó (82,8%), đi ngoài phân có nhày 

(81,9%), thay đổi thói quen đại tiện (75,9%). 

- Nhóm bệnh nhân có di căn hạch: 5 triệu chứng thường gặp nhất là: đi 

ngoài phân có máu (91,7%), đi ngoài phân có nhày (91,7%), đi ngoài khó 

(86,1%), biến đổi khuôn phân (86,1%), thay đổi thói quen đại tiện (83,3%).  
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3.2.1.3. Xét nghiệm máu 

 Số lượng hồng cầu: 

Bảng 3.5. Số lượng hồng cầu 

Số lƣợng hồng 

cầu (triệu/ml) 

BN di căn hạch 

n (%) 

BN không di căn 

hạch n (%) 

Chung 

n (%) 

> 3,8 28 (77,8) 76 (95,0) 104 (89,7) 

3,5 - 3,8 5 (13,9) 2 (2,5) 7 (6,0) 

2,5 - 3,4 3 (8,3) 2 (2,5) 5 (4,3) 

< 2,5 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Thấp nhất 2,8 3,1 2,8 

Cao nhất 5,70 6,44 6,44 

Trung bình 4,3 ± 0,6 4,6 ± 0,5 4,5 ± 0,6 
 

Nhận xét:  

- Tỷ lệ bệnh nhân có số lượng hồng cầu dưới 3,8 triệu/ml của nhóm bệnh 

nhân di căn hạch (21,2%) cao hơn nhóm bệnh nhân không di căn hạch (5,0%). 

- Số lượng hồng cầu trung bình của nhóm bệnh nhân di căn hạch  

(4,3±0,6), không có khác biệt so với nhóm bệnh nhân không di căn hạch (4,6±0,5). 

 Số lượng hemoglobin: 

Bảng 3.6. Số lượng hemoglobin 

Số lƣợng 

hemoglobin (g/ml) 

BN di căn hạch 

n (%) 

BN không di căn 

hạch n (%) 

Chung 

n (%) 

> 120 28 (77,8) 64 (80,0) 92 (79,3) 

80 - 120 8 (22,2) 16 (20,0) 24 (20,7) 

< 80 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Thấp nhất 84 81 81 

Cao nhất 156 254 254 

Trung bình 128 ± 16 130 ± 21,8 129,6 ± 20,2 
 

Nhận xét: 

- Hemoglobin trung bình của nhóm bệnh nhân nghiên cứu là 129,6 ± 20,2.   

- Hemoglobin trung bình của nhóm bệnh nhân di căn hạch (128 ± 16), 

không có khác biệt so với nhóm bệnh nhân không di căn hạch (130 ± 21,8). 
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3.2.1.4. Xét nghiệm CEA trước mổ 

Bảng 3.7. Xét nghiệm CEA trước mổ 

CEA (ng/ml) 
BN di căn hạch 

n (%) 

BN không di căn hạch 

n (%) 

Chung  

n (%) 

< 5 ng/ml 16 (44,4) 46 (57,5) 62 (53,4) 

5 - 10 ng/ml 9 (25,0) 24 (30,0) 33 (28,5) 

> 10 ng/ml 11 (30,6) 10 (12,5) 21 (18,1) 

Tổng 36 (100,0) 80 (100,0) 116 (100,0) 

p=0,065 
 

Nhận xét:  

- Nồng độ CEA ≥ 5 ng/ml chiếm tỷ lệ 46,6%, nồng độ CEA< 5 ng/ml 

chiếm tỷ lệ 53,4%. 

- Tỷ lệ bệnh nhân có nồng độ CEA ≥ 5 ng/ml của nhóm di căn hạch 

(55,6%) cao hơn nhóm không di căn hạch (42,5%). Sự khác biệt không có ý 

nghĩa thống kê (p>0,05). 

3.2.1.5. Thăm và soi trực tràng 

 Vị trí u 

Bảng 3.8. Vị trí u 

Vị trí u so với rìa  

hậu môn (cm) 

BN di căn hạch 

n (%) 

BN không di 

căn hạch n (%) 

Chung  

n (%) 

< 7 cm 8 (22,2) 41 (51,2) 49 (42,2) 

7 - 10 cm 20 (55,6) 22 (27,5) 42 (36,2) 

>10 cm 8 (22,2) 17 (21,2) 25 (21,6) 

Tổng 36 (100) 80 (100) 116 (100) 

p=0,006 
 

Nhận xét: 

- Ung thư trực tràng thấp chiếm tỷ lệ cao nhất (42,2%), tiếp theo là ung thư 

trực tràng trung bình (36,2%), ung thư trực tràng cao chiếm tỷ lệ thấp nhất (21,6%). 

- Nhóm bệnh nhân di căn hạch: ung thư trực tràng trung bình chiếm tỷ 

lệ cao nhất (55,6%), tiếp theo là ung thư trực tràng thấp (22,2%) và ung thư 

trực tràng cao (22,2%). 
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 Tính chất di động của u: 

Bảng 3.9. Tính chất di động của u 

Tính chất  

di động của u 

Di căn hạch 

n (%) 

Không di căn hạch 

n (%) 

Chung 

n (%) 

U di động 13 (36,2) 44 (55,0) 57 (49,1) 

U cố định 7 (19,4) 10 (12,5) 17 (14,7) 

Không rõ 16 (44,4) 26 (32,5) 42 (36,2) 

Tổng 36 (100,0) 80 (100,0) 116 (100) 

p=0,165 

(Không rõ: UTTT cao và một số UTTT trung bình thăm trực tràng không sờ thấy u) 

Nhận xét:  

- U di động chiếm tỷ lệ 49,1%, u cố định chiếm tỷ lệ 14,7% và không 

rõ tính chất di động chiếm tỷ lệ 36,2%. 

- Tỷ lệ u cố định của nhóm bệnh nhân có di căn hạch (19,4%) cao hơn 

nhóm bệnh nhân không di căn hạch (12,5%). Sự khác biệt không có ý nghĩa 

thống kê (p>0,05). 

3.2.1.6. Xét nghiệm giải phẫu bệnh 

 Hình thái u 

Bảng 3.10. Hình thái u 

Hình dạng u 
Di căn hạch  

n (%) 

Không di căn hạch  

n (%) 

Chung  

n (%) 

Thể sùi 12 (33,3) 40 (50) 52 (44,8) 

Thể sùi loét 24 (66,7) 39 (48,8) 63 (54,3) 

Thể loét 0 1 (1,3) 1 (0,9) 

Thể thâm nhiễm 0 0 0 (0) 

Tổng 36 (100,0) 80 (100,0) 116 (100) 

p=0,178 
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Nhận xét:  

- Trong nhóm nghiên cứu, bệnh nhân có hình thái u thể sùi loét chiếm tỷ 

lệ cao nhất (54,3%), tiếp theo là thể sùi (44,8%), chỉ có tỷ lệ nhỏ thể loét (0,9%).  

- Tỷ lệ u thể sùi loét của nhóm bệnh nhân có di căn hạch (66,7%) cao 

hơn nhóm bệnh nhân không di căn hạch (48,8%). Sự khác biệt không có ý 

nghĩa thống kê (p>0,05). 

 Kích thước u 

Bảng 3.11. Kích thước u 

Kích thƣớc u  

(so với chu vi trực tràng) 

BN di  

căn hạch 

n (%) 

BN không di 

căn hạch 

n (%) 

Chung  

n (%) 

Dưới 1/4 chu vi 0 (0,0) 8 (10,0) 8 (6,9) 

Từ 1/4 đến dưới 1/2 chu vi 10 (27,8) 32 (40,0) 42 (36,2) 

Từ 1/2 đến dưới 3/4 chu vi 18 (50,0) 30 (37,5) 48 (41,4) 

Từ 3/4 đến toàn bộ chu vi 8 (22,2) 10 (12,5) 18 (15,5) 

Tổng 36 (100,0) 80 (100,0) 116 (100,0) 

p =0,114 

 

Nhận xét: 

- Chiếm tỷ lệ nhiều nhất là bệnh nhân có u chiếm từ 1/2 đến dưới 3/4 

chu vi (41,4%) và u chiếm từ 1/4 đến dưới 1/2 chu vi (36,2%); tiếp theo là u 

chiếm từ 3/4 đến toàn bộ chu vi (15,5%); chỉ có tỷ lệ nhỏ là u chiếm dưới 1/4 

chu vi (6,9%). 

- Tỷ lệ u có kích thước chiếm ≥1/2 chu vi của nhóm bệnh nhân có di 

căn hạch (72,2%) cao hơn nhóm bệnh nhân không di căn hạch (50%). Sự 

khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). 
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 Loại mô học  

Bảng 3.12. Loại mô học 

Loại mô học 
BN di căn 

hạch n (%) 

BN không di căn 

hạch n (%) 

Chung  

n (%) 

UT biểu mô tuyến 36 (100) 72 (90,0) 108 (93,1) 

UT biểu mô tuyến nhày 0 (0,0) 8 (10,0) 8 (6,9) 

Tổng 36 (100,0) 80 (100,0) 116 (100) 

p=0,049 
 

Nhận xét: 

- Phần lớn bệnh nhân có loại mô học là ung thư biểu mô tuyến (93,1%), 

chiếm tỷ lệ nhỏ là ung thư biểu mô tuyến nhày (6,9%).  

- Nhóm bệnh nhân di căn hạch: tất cả các trường hợp ung thư biểu mô 

tuyến (100%), không có trường hợp nào ung thư biểu mô tuyến nhày (0%). 

 Độ mô học  

Bảng 3.13. Độ mô học 

Độ mô học 
BN di căn hạch 

n (%) 

BN không di căn 

hạch n (%) 

Chung  

n (%) 

Biệt hóa cao 4 (11,1) 12 (15,0) 16 (13,8) 

Biệt hóa vừa  30 (83,3,) 68 (85,0) 98 (84,5) 

Biệt hóa kém 2 (5,6) 0 (0) 2 (1,7) 

Tổng 36 (100,0) 80 (100,0) 116 (100,0) 

p=0,094 
 

Nhận xét: 

- Phần lớn (84,5%) là biệt hóa vừa, chỉ có tỷ lệ nhỏ (13,8%) là biệt hóa 

cao và biệt hóa kém (1,7%).  

- Nhóm bệnh nhân di căn hạch: phần lớn (83,3%) là biệt hóa vừa, chỉ có 

tỷ lệ nhỏ (11,1%) là biệt hóa cao và biệt hóa kém (5,6%). 

- Tỷ lệ biệt hóa kém của nhóm di căn hạch là 5,6%. Trong khi, nhóm 

không di căn hạch không có bệnh nhân nào biệt hóa kém. Sự khác biệt không 

có ý nghĩa thống kê (p>0,05). 
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 Xâm lấn u (theo AJCC 2010) 

Bảng 3.14. Xâm lấn u 

Xâm lấn u 
BN di căn hạch  

n (%) 

BN không di căn hạch  

n (%) 

Chung  

n (%) 

pT1 0 (0) 3 (3,8) 3 (2,6) 

pT2 3 (8,3) 21 (26,3) 24 (20,7) 

pT3 10 (27,8) 23 (28,8) 33 (28,5) 

pT4a + pT4b 23 (63,9) 33 (41,3) 56 (48,2) 

Tổng 36 (100,0) 80 (100,0) 116 (100) 

p=0,049 
 

Nhận xét: 

- Chiếm tỷ lệ nhiều nhất là pT4 (48,2%), tiếp theo là pT3 (28,5%) và 

pT2 (20,7%), chiếm tỷ lệ nhỏ là pT1 (2,6%). 

- Tỷ lệ pT4 của nhóm bệnh nhân có di căn hạch (63,9%) cao hơn nhóm 

bệnh nhân không di căn hạch (41,3%). Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05). 

 Hạch vùng (theo phân loại AJCC 2010) 

Bảng 3.15. Hạch vùng  

Di căn hạch Bệnh nhân Tỷ lệ % 

N0 80 69,0 

N1a 13 11,2 

N1b 16 13,8 

N1c 1 0,9 

N2a 3 2,6 

N2b 3 2,6 

Tổng 116 100,0 
 

Nhận xét:  

- Bệnh nhân di căn hạch là 36 chiếm tỷ lệ 31%; bệnh nhân không di căn 

hạch là 80 chiếm tỷ lệ 69%. 

- Tỷ lệ bệnh nhân có phân giai đoạn hạch vùng N0, N1 và N2 tương 

ứng lần lượt là 69%, 25,9% và 5,2%. 
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 Xét nghiệm hóa mô miễn dịch tìm vi di căn 

Bảng 3.16. Xét nghiệm hóa mô miễn dịch 

Xét nghiệm hóa mô miễn dịch Bệnh nhân Tỷ lệ % 

Có vi di căn hạch 19 23,8 

Không vi di căn hạch 61 76,2 

Tổng 80 100,0 
 

Nhận xét:  

- 80 bệnh nhân mà hạch vùng được xét nghiệm vi thể thường quy 

không phát hiện thấy di căn ung thư được xét nghiệm phát hiện các vi di căn 

hạch bằng nhuộm HMMD cho kết quả: 19/80 bệnh nhân chiếm tỷ lệ 23,8% có 

tổn thương vi di căn của ung thư biểu mô trực tràng.  

- Như vậy, số lượng bệnh nhân di căn và vi di căn hạch là 55/116 (36 

bệnh nhân di căn và 19 bệnh nhân vi di căn) chiếm tỷ lệ 47,4% so với toàn bộ 

nhóm bệnh nhân nghiên cứu. 

3.2.2. Một số yếu tố nguy cơ di căn hạch 

 Đối chiếu giữa di căn hạch với thời gian mắc bệnh  

Bảng 3.17. Đối chiếu giữa di căn hạch với thời gian mắc bệnh 

Di căn hạch 

Thời gian  

Có 

n (%) 

Không 

n (%) 

Tổng 

n (%) 

≥ 6 tháng  12 (38,7) 19 (61,3) 31 (100) 

< 6 tháng 24 (28,2) 61 (71,8) 87 (100) 

Tổng 36 (31,0) 80 (69,0) 116 (100) 

OR
*
 = 1,6; 95% [0,68 - 3,81]; p = 0,28 

OR
*
: odds ratio 

Nhận xét:  

Nguy cơ di căn hạch ở nhóm bệnh nhân có thời gian mắc bệnh trên 6 tháng 

cao gấp 1,6 lần so với nhóm bệnh nhân có thời gian mắc bệnh dưới 6 tháng với 

95% [0,68 - 3,81]. Sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê với p > 0,05. 
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 Đối chiếu giữa di căn hạch với vị trí u (so với rìa hậu môn) 

Bảng 3.18. Đối chiếu giữa di căn hạch với vị trí u  

Di căn hạch 

Vị trí u 

Có 

n (%) 

Không 

n (%) 

Tổng  

n (%) 

≥ 7 cm  28 (41,8) 39 (58,2) 67 (100) 

< 7 cm 8 (16,3) 41 (83,7) 49 (100) 

Tổng 36 (31,0) 80 (69,0) 116 (100) 

OR = 3,6; 95% [1,5 - 9,01]; p = 0,003 

 

Nhận xét:  

Nguy cơ di căn hạch ở nhóm bệnh nhân ung thư trực tràng cao và trung 

bình cao gấp 3,6 lần so với nhóm bệnh nhân ung thư trực tràng thấp với 

CI95% [1,5 - 9,01]. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. 

 Đối chiếu giữa giữa di căn hạch với hình thái u 

Bảng 3.19. Đối chiếu giữa di giữa căn hạch với hình thái u 

Di căn hạch 

Hình thái u 

Có 

n (%) 

Không 

n (%) 

Tổng  

n (%) 

Thể sùi loét  24 (37,5) 40 (62,5) 64 (100) 

Các thể khác 12 (23,1) 40 (76,9) 52 (100) 

Tổng 36 (31,0) 80 (69,0) 116 (100) 

OR = 2,0; CI95% [0,89 - 4,5]; p = 0,095 

 

Nhận xét:  

Nguy cơ di căn hạch ở nhóm bệnh nhân u thể sùi loét cao gấp 2,0 lần so 

với nhóm bệnh nhân u có hình thái khác với CI95% [0,89 - 4,5]. Sự khác biệt 

không có ý nghĩa thống kê với p > 0,05. 
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 Đối chiếu giữa di căn hạch với kích thước u (so với chu vi trực tràng) 

Bảng 3.20. Đối chiếu di giữa căn hạch với kích thước u 

Di căn hạch 

Kích thƣớc u 

Có 

n (%) 

Không 

n (%) 

Tổng  

n (%) 

> 1/2 chu vi 26 (39,4) 40 (60,6) 66 (100) 

≤ 1/2 chu vi 10 (20,0) 40 (80,0) 50 (100) 

Tổng 36 (31,0) 80 (69,0) 116 (100) 

OR = 2,6; CI95% [1,04 - 6,82]; p = 0,025 
 

Nhận xét:  

Nguy cơ di căn hạch ở nhóm bệnh nhân u chiếm >1/2 chu vi trực  

tràng cao gấp 2,6 lần so với nhóm bệnh nhân u chiếm ≤ 1/2 chu vi với CI95% 

[1,04 - 6,82]. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,05. 

 

 Đối chiếu giữa di căn hạch với xâm lấn u 

Bảng 3.21. Đối chiếu giữa di căn hạch với xâm lấn u 

Di căn hạch 

Xâm lấn u 

Có 

n (%) 

Không 

n (%) 

Tổng  

n (%) 

pT4 23 (41,1) 33 (58,9) 56 (100) 

pT1+pT2+pT3 13 (21,7) 47 (78,3) 60 (100) 

Tổng 36 (31,0) 80 (69,0) 116 (100) 

OR = 2,52; CI95% [1,12 - 5,68]; p = 0,024 

 

Nhận xét:  

Nguy cơ di căn hạch ở nhóm bệnh nhân có xâm lấn u pT4 cao gấp 2,52 

lần so với nhóm bệnh nhân cóxâm lấn u pT1+pT2+pT3 với CI95% [1,12 - 

5,68]. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. 
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 Đối chiếu giữa di căn hạch với số lượng hạch vét được 

Bảng 3.22. Đối chiếu giữa di căn hạch với số lượng hạch vét được 

Di căn hạch 

 Số lƣợng  

hạch vét  đƣợc  

Có 

n (%) 

Không 

n (%) 

Tổng  

n (%) 

≥ 12 hạch 22 (37,3) 37 (62,7) 59 (100) 

< 12 hạch 14 (24,6) 43 (75,4) 57 (100) 

Tổng 36 (31,0) 80 (69,0) 116 (100) 

OR = 1,83; CI95% [0,82 - 4,07]; p = 0,139 
 

 

Nhận xét:  

Khả năng phát hiện di căn hạch ở nhóm bệnh nhân số lượng hạch vét 

được ≥ 12 hạch cao gấp 1,83 lần so với nhóm bệnh nhân số lượng hạch vét 

được < 12 hạch với CI95% [0,82 - 4,07]. Sự khác biệt không có ý nghĩa thống 

kê với p>0,05. 

 Đối chiếu giữa di căn hạch với kích thước hạch 

Bảng 3.23. Đối chiếu giữa di căn hạch với với kích thước hạch 

Di căn hạch 

Kích thƣớc hạch  

Có  

n (%) 

Không 

n (%) 

Tổng  

n (%) 

≥ 10 mm   34 (94,4) 6 (7,5) 40 (100) 

< 10 mm 2 (5,6) 74 (92,5) 76 (100) 

Tổng 36 (31,0) 80 (69,0) 116 (100) 

OR = 209,7; CI95% [40,2 - 1093]; p = 0,000  

(test Fisher) 

Nhận xét:  

Nguy cơ di căn hạch ở nhóm bệnh nhân có kích thước hạch ≥10 mm 

cao gấp 209,7 lần so với nhóm bệnh nhân có kích thước hạch <10 mm hạch 

với 95% [40,2 - 1093]. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,001. 
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 Đối chiếu giữa di căn hạch với độ mô học 

Bảng 3.24. Đối chiếu giữa di căn hạch với độ mô học 

Di căn hạch 

Độ mô học  

Có 

n (%) 

Không 

n (%) 

Tổng 

n (%) 

Biệt hóa cao 4 (25,0) 12 (75,0) 16 (100) 

Biệt hóa vừa và kém 32 (32,0) 68 (68,0) 100 (100) 

Tổng 36 (31,0) 80 (69,0) 116 (100) 

OR = 0,71; 95% [0,21 - 2,69]; p = 0,8  

(test Fisher) 

Nhận xét:  

Nguy cơ di căn hạch ở nhóm bệnh nhân độ biệt hóa cao cao gấp 0,71 

lần so với nhóm bệnh nhân độ vừa và kém cao với 95% [0,21 - 2,69]. Sự khác 

biệt không có ý nghĩa thống kê với p>0,05. 

 

 Đối chiếu giữa di căn hạch với nồng độ CEA trước mổ 

Bảng 3.25. Đối chiếu giữa di căn hạch với nồng độ CEA trước mổ 

Di căn hạch 

Nồng độ CEA 

Có 

n (%) 

Không 

n (%) 

Tổng 

n (%) 

> 10 ng/ml 11 (52,4) 10 (47,6) 21 (100) 

< 10 ng/ml 25 (26,3) 70 (73,7) 95 (100) 

Tổng 36 (31,0) 80 (69,0) 116 (100) 

OR = 3,08; CI95% [1,17 - 8,13]; p = 0,019 

 

Nhận xét:  

Nguy cơ di căn hạch ở nhóm bệnh nhân nồng độ CEA > 10ng/ml cao 

gấp 3,08 lần so với nhóm bệnh nhân nồng độ CEA ≤ 10 ng/ml với CI95% 

[1,17 - 8,13]. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. 
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 Phân tích hồi quy đa biến giữa di căn hạch với một số yếu tố nguy cơ 

Bảng 3.26. Phân tích hồi quy đa biến giữa di căn hạch với một số yếu tố nguy cơ 

Các yếu tố OR
 

CI 95%  p 

Vị trí u 
< 7 cm 

≥ 7 cm 
1,41 0,25-8,11 0,698 

Hình dạng u 
U có hình thái khác 

Thể sùi loét 
8,35 0,83-83,6 0,071 

Kích thức u  
< 1/2 chu vi  

≥ 1/2 chu vi 
0,69 0,1-4,67 0,708 

Mức độ xâm lấn u 
Chưa qua thanh mạc 

Qua thanh mạc 
1,87 0,33-10,61 0,477 

Số lượng hạch vét được 
< 12 hạch  

≥ 12 hạch 
2,39 0,4-14,2 0,336 

Kích thước hạch 
< 10 mm  

≥ 10 mm 
503,4 44,3-5702,6 0,000 

CEA trước mổ 
≤ 10 ng/ml  

> 10 ng/ml 
2,55 0,25-26,3 0,43 

p =; R
2
 = 70%     

 

Nhận xét: 

- Nguy cơ di căn hạch ở nhóm bệnh nhân có kích thước hạch ≥ 10 mm 

cao gấp 503,4 lần so với nhóm bệnh nhân kích thước hạch < 10 mm. Sự khác 

biệt có ý nghĩa thống kê (p< 0,001). 

- Nguy cơ di căn hạch ở nhóm bệnh nhân u thể sùi loét, u xâm lấn qua 

thanh mạc, số lượng hạch vét được ≥ 12 hạch, nồng độ CEA trước mổ ≥ 10 

ng/ml lần lượt cao gấp 8,35; 1,87; 2,39 và 2,55 lần so với nhóm bệnh nhân u 

có hình thái khác, u chưa xâm lấn qua thanh mạc, số lượng hạch vét được <12 

hạch, nồng độ CEA trước mổ < 10 ng/ml. Sự khác biệt không có ý nghĩa 

thống kê (p > 0,05). 
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3.3. Kết quả điều trị của nhóm bệnh nhân nghiên cứu 

3.3.1. Kết quả sớm 

3.3.1.1. Phương pháp điều trị 

Bảng 3.27. Các phương pháp điều trị 

Phƣơng pháp điều trị Bệnh nhân Tỷ lệ % 

Phẫu thuật đơn thuần 27 23,3 

Phẫu thuật + hóa trị 33 28,4 

Phẫu thuật + hóa trị + xạ trị 56 48,3 

Tổng 116 100,0 
 

Nhận xét: 

Có trên 3/4 (76,7%) bệnh nhân được điều trị đa mô thức (phẫu thuật + 

hóa trị hoặc phẫu thuật + hóa trị + xạ trị); chỉ có gần 1/4 (23,3%) bệnh nhân 

điều trị phẫu thuật đơn thuần. 

3.3.1.2. Phương pháp phẫu thuật 

 

Biểu đồ 3.1: Các phương pháp phẫu thuật cắt trực tràng 

Nhận xét:  

- Có trên 2/3 (69%) bệnh nhân được phẫu thuật bảo tồn cơ tròn hậu 

môn; chỉ có gần 1/3 (31%) bệnh nhân phẫu thuật cắt cụt trực tràng phá hủy cơ 

tròn hậu môn. 

- Có 30/116 bệnh nhân chiếm 25,9% bệnh nhân được phẫu thuật nội soi. 

Trong nhóm bệnh nhân được phẫu thuật nội soi: có 9/30 bệnh nhân di căn hạch 

chiếm tỷ lệ 30,0%; số lượng hạch vét được trung bình/1 bệnh nhân là 14,6. 

69% 

31% 

PT bảo tồn cơ tròn PT phá hủy cơ tròn 

74,1% 

25,9% 

Phẫu thuật mổ mở Phẫu thuật nội soi 
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3.3.1.3. Thời gian phẫu thuật 

Bảng 3.28. Thời gian phẫu thuật 

Thời gian Bệnh nhân Tỷ lệ % 

< 120 phút 3 2,6 

120 - 150 phút 50 43,1 

> 151 phút 63 54,3 

Trung bình 154 ± 19,5 

Thời gian ngắn nhất 100 

Thời gian dài nhất 190 

 

Nhận xét:  

Thời gian phẫu thuật ngắn nhất là 100 phút, thời gian phẫu thuật dài nhất 

là 190 phút, thời gian phẫu thuật trung bình là 154 ± 19,5 phút. 

 

3.3.1.4. Các tai biến, biến chứng 

Bảng 3.29. Các tai biến, biến chứng 

Tai biến, biến chứng Bệnh nhân Tỷ lệ % 

Chảy máu 4 3,4 

Tai biến tiết niệu 1 0,9 

Rò miệng nối 1/54* 1,8 

Nhiễm trùng vết mổ 11 9,5 

Tai biến, biến chứng khác 5 4,3 

Tổng 22 19,9% 

(*54/116 bệnh nhân có miệng nối)   
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Nhận xét:  

- Có 22 (19,9%) bệnh nhân bị tai biến, biến chứng, trong đó:  

+ 1 bệnh nhân bị chảy máu do rách tĩnh mạch trước xương cùng, được 

khâu cầm máu ổn định; 3 chảy máu sau mổ (chảy máu vết mổ tầng sinh môn, 

vết mổ thành bụng); 

+ 1 bệnh nhân bị rách bàng quang, được khâu phục hồi và dẫn lưu bàng 

quang; 1 bệnh nhân bị thủng ruột non, được khâu phục hồi; 

+ 1 bệnh nhân bị rò miệng nối sau phẫu thuật Park ngày thứ 7, được 

phẫu thuật làm hậu môn nhân tạo đại tràng xích ma; 11 bệnh nhân có nhiễm 

trùng vết mổ, được điều trị kháng sinh theo kháng sinh đồ, khỏi sau 11-14 

ngày; 4 bệnh nhân bị biến chứng khác (tắc ruột, bán tắc ruột sau mổ), được 

phẫu thuật gỡ dính, điều trị nội khoa ổn định; 

- Có 1 bệnh nhân (chiếm 0,9%) tử vong do sốc nhiễm trùng, nhiễm độc, 

viêm phúc mạc/ bục miệng miệng nối ngày thứ 8. 

3.3.1.5. Kết quả nạo vét hạch vùng 

 Kết quả hạch nạo vét được 

Bảng 3.30. Kết quả hạch nạo vét được 

Hạch vùng 
Nhóm 1 

(n=116) 

Nhóm 2 

(n=112) 

Nhóm 3 

(n=77) 
Tổng 

Tổng số hạch vét được 879 398 172 1449 

Số hạch trung bình vét được 7,6 ± 2,7 3,6 ± 1,2 2,2 ± 0,7 12,5 ± 3,6 

Số hạch nhiều nhất/1 BN 16 6 4 24 

Số hạch ít nhất/1 BN 3 1 0 4 

 

Nhận xét:  

Tổng số hạch vét được là 1449; số hạch vét được trung bình/1 bệnh 

nhân là 12,5 ± 3,6; số hạch vét được nhiều nhất/1 bệnh nhân là 24; số hạch vét 

được ít nhất/1 bệnh nhân là 4. 
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 Việc thực hiện vét tối thiểu 12 hạch/1 bệnh nhân 

Bảng 3.31. Việc thực hiện vét tối thiểu 12 hạch/1 bệnh nhân 

Số lƣợng hạch nạo vét 

đƣợc/ 1 bệnh nhân 

BN di căn 

hạch n (%) 

BN không di 

căn hạch n (%) 

Chung  

n (%) 

≥ 12 hạch  22 (61,1) 37 (46,2) 59 (50,8) 

< 12 hạch 14 (38,9) 43 (53,8) 57 (49,2) 

Tổng 36 (100,0) 80 (100,0) 116 (100,0) 
 

Nhận xét:  

- Tỷ lệ bệnh nhân có số lượng hạch vét đủ (≥12 hạch) là 50,8%; tỷ lệ 

bệnh nhân có số lượng hạch vét không đủ (< 12 hạch) là 49,2%.  

- Nhóm bệnh nhân di căn hạch có tỷ lệ bệnh nhân vét đủ 12 hạch là 

61,1%. Trong khi, nhóm bệnh nhân không di căn hạch tỷ lệ bệnh nhân vét đủ 

12 hạch chỉ là 46,2%. 

 

 Kết quả hạch di căn nạo vét được 

Bảng 3.32. Kết quả hạch di căn nạo vét được 

Di căn hạch vùng Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 Tổng 

Tổng số hạch di căn  64 19 14 97 

Số hạch di căn trung bình  0,6 ± 1,2 0,2 ± 0,6 0,2 ± 0,5  0,8 ± 1,9 

Số hạch di căn nhiều nhất/1 BN 7 5 2 14 

Số hạch di căn ít nhất/1 BN 0 0 0 0 

 

Nhận xét:  

Tổng số hạch di căn vét được là 97; số hạch di căn vét được trung 

bình/1 bệnh nhân là 0,8 ± 1,9; số hạch di căn vét được nhiều nhất/1 bệnh nhân 

là 14; số hạch di căn vét được ít nhất/1 bệnh nhân là 0. 
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3.3.2. Kết quả xa 

116 bệnh nhân ung thư trực tràng được chẩn đoán, điều trị, theo dõi tại 

Bệnh viện K, từ tháng 01/2012 đến tháng 12/2015. Tuy nhiên, 11 bệnh nhân 

không đến khám lại theo hẹn, không liên lạc được (do thay đổi địa chỉ, thay 

đổi điện thoại). Như vậy, 105 bệnh nhân có đầy đủ thông tin được đưa vào 

nghiên cứu kết quả điều trị xa. 

3.3.2.1. Sống thêm 3 năm toàn bộ 

Bảng 3.33. Sống thêm 3 năm toàn bộ 

Thời gian n 
Tỷ lệ sống  

3 năm (%) 

Sống trung 

bình (tháng) 

Khoảng tin 

cậy 95% 

3 năm 105 91,7 48,9 ± 0,9 47,3 - 50,7 

 

Nhận xét: 

Tỷ lệ sống thêm 3 năm toàn bộ của nhóm bệnh nhân nghiên cứu là 

91,7%; thời gian sống trung bình là 48,9 tháng. 

Biểu đồ 3.2: Sống thêm 3 năm toàn bộ 
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3.3.2.2. Sống thêm 3 năm toàn bộ theo một số yếu tố liên quan 

 Sống thêm theo hình dạng u 

Bảng 3.34. Sống thêm theo hình dạng u 

Hình dạng u 
Bệnh 

nhân 

Tỷ lệ sống  

3 năm (%) 

Sống trung 

bình (tháng) 

Khoảng tin 

cậy 95% 

Thể sùi loét 56 90,4 48,8 ± 1,2 46,4 - 51,2 

Thể khác 49 93,2 49,2 ± 1,2 46,9 - 51,6 

p=0,754 

 

Nhận xét: 

Tỷ lệ sống thêm 3 năm của nhóm bệnh nhân u thể sùi loét (90,4%) thấp 

hơn so với nhóm bệnh nhân u có hình thái khác (93,2%). Sự khác biệt không 

có ý nghĩa thống kê với p>0,05. 

 
 

Biểu đồ 3.3: Sống thêm theo hình dạng u 
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 Sống thêm theo kích thức u (so với chu vi trực tràng) 

Bảng 3.35. Sống thêm theo kích thước u 

Kích thức u (so với 

chu vi trực tràng) 

Bệnh 

nhân 

Tỷ lệ sống  

3 năm (%) 

Sống trung 

bình (tháng) 

Khoảng tin 

cậy 95% 

< 3/4 chu vi 89 92,8 49,6 ± 0,8 48,1 - 51,1 

≥ 3/4 chu vi 16 87,1 4,2 ± 3,2  37,9 - 50,4 

p=0,105 

 

Nhận xét:  

Tỷ lệ sống thêm 3 năm toàn bộ của nhóm bệnh nhân u chiếm < 3/4 chu 

vi (92,8%) cao hơn so với nhóm bệnh nhân u chiếm ≥ 3/4 chu vi (87,1%). Sự 

khác biệt không có ý nghĩa thống kê với p>0,05. 

 

 

Biểu đồ 3.4: Sống thêm theo kích thước u 
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 Sống thêm theo mức độ xâm lấn u 

Bảng 3.36. Sống thêm theo mức độ xâm lấn u 

Xâm lấn u 
Bệnh 

nhân 

Tỷ lệ sống  

3 năm (%) 

Sống trung 

bình (tháng) 

Khoảng tin 

cậy 95% 

Chưa qua thanh mạc 58 96,4 50,4 ± 0,6 49,1 - 51,6 

Qua thanh mạc 47 85,2 47,2 ± 1,8 43,7 - 50,7  

p=0,066 

 

Nhận xét:  

Tỷ lệ sống thêm 3 năm toàn bộ của nhóm bệnh nhân u chưa xâm lấn 

qua thanh mạc (96,4%) cao hơn so với nhóm bệnh nhân u đ  xâm lấn qua 

thanh mạc (85,2%). Sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê với p>0,05. 

 

 

Biểu đồ 3.5: Sống thêm theo mức độ xâm lấn u 
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 Sống thêm theo kích thước hạch 

Bảng 3.37. Sống thêm theo kích thước hạch 

Kích thƣớc hạch 
Bệnh 

nhân 

Tỷ lệ sống  

3 năm (%) 

Sống trung 

bình (tháng) 
CI 95% 

< 10 mm 74 96,7 50,4 ± 0,6 49,2 - 51,6 

≥ 10 mm 31 78,4 45,3 ± 2,6 40,2 - 50,4 

p=0,008 

 

Nhận xét: 

Tỷ lệ sống thêm 3 năm toàn bộ của nhóm bệnh nhân có kích thước hạch 

<10 mm (96,7%) cao hơn so với nhóm bệnh nhân có kích thước hạch ≥10 mm 

(78,4%). Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. 

 

 
 

Biểu đồ 3.6: Sống thêm theo kích thước hạch 
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 Sống thêm theo tình trạng hạch vùng 

Bảng 3.38. Sống thêm theo tình trạng hạch vùng 

Tình trạng hạch 
Bệnh 

nhân 

Tỷ lệ sống 

3 năm (%) 

Sống trung 

bình (tháng) 
CI 95% 

Có di căn hạch 28 71,6 43,8 ± 3,2 37,5 - 50,1 

Không di căn hạch 77 97,1 50,5 ± 0,5 49,4 - 51,5 

p=0,001 

 

Nhận xét:  

Tỷ lệ sống thêm 3 năm toàn bộ của nhóm bệnh nhân có di căn hạch 

(71,6%) thấp hơn so với nhóm bệnh nhân không di căn hạch (97,1%). Sự 

khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,001. 

 
 

Biểu đồ 3.7: Sống thêm theo tình trạng hạch vùng 
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 Sống thêm theo phân loại hạch vùng (N) của AJCC 2010 

Bảng 3.39. Sống thêm theo phân loại hạch vùng (N) của AJCC 2010 

Phân loại hạch 
Bệnh 

nhân 

Tỷ lệ sống  

3 năm (%) 

Sống trung 

bình (tháng) 

Khoảng tin 

cậy 95% 

pN0 77 97,1 50,5 ± 0,5 49,4 - 51,5 

pN1 25 71,9 44,7 ± 3,3 38,4 - 51,1 

pN2 3 50,0 25,0 ± 7,8 9,8 - 40,2 

p=0,001 

 

Nhận xét: 

Tỷ lệ sống thêm 3 năm toàn bộ của các nhóm bệnh nhân có phân loại 

hạch vùng pN0, pN1, pN2 giảm dần lần lượt tương ứng là 97,1%; 71,9% và 

50,0%. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,01. 

 

Biểu đồ 3.8: Sống thêm theo phân loại hạch vùng  
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 Sống thêm theo loại mô học 

Bảng 3.40. Sống thêm theo loại mô học 

Loại mô học 
Bệnh 

nhân 

Tỷ lệ sống  

3 năm (%) 

Sống trung 

bình (tháng) 
CI 95% 

UT biểu mô tuyển 98 93,7 49,3 ± 0,8 47,7 - 50,9 

UT biểu mô tuyến nhày 7 50,0 36,0 ± 2,1 31,8 - 40,2 

p=0,142 

 

Nhận xét:  

Tỷ lệ sống thêm 3 năm toàn bộ của nhóm bệnh nhân ung thư biểu mô 

tuyến (93,7%) cao hơn so với nhóm bệnh nhân ung thư biểu mô tuyến nhày 

(50,0%). Sự khác biệt không ý nghĩa thống kê với p>0,05. 

 

Biểu đồ 3.9: Sống thêm theo loại mô học 
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 Sống thêm theo CEA trước mổ 

Bảng 3.41. Sống thêm theo CEA trước mổ 

CEA trƣớc mổ 
Bệnh 

nhân 

Tỷ lệ sống  

3 năm (%) 

Sống trung 

bình (tháng) 
CI 95% 

< 5 ng/ml 55 95,8 50,4 ± 0,6 49,2 - 51,6 

≥ 5 ng/ml 50 87,0  47,4 ± 1,7 44,0 - 50,8 

p=0,083 

 

Nhận xét:  

Tỷ lệ sống thêm 3 năm toàn bộ của nhóm bệnh nhân nồng độ CEA 

trước mổ <5 ng/ml (95,8%) cao hơn so với nhóm bệnh nhân nồng độ CEA 

trước mổ ≥5 ng/ml (87,0%). Sự khác biệt không ý nghĩa thống kê với p>0,05. 

 

 

Biểu đồ 3.10: Sống thêm theo CEA trước mổ 
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 Sống thêm theo giai đoạn bệnh 

Bảng 3.42. Sống thêm theo giai đoạn bệnh  

Giai đoạn bệnh 
Bệnh 

nhân 

Tỷ lệ sống  

3 năm (%) 

Sống trung 

bình (tháng) 
CI 95% 

Giai đoạn I-II 77 97,1 50,5 ± 0,5 49,4 - 51,5 

Giai đoạn III 28 71,6 43,8 ± 3,2 37,5 - 50,1 

p=0,001 

 

Nhận xét:  

Tỷ lệ sống thêm 3 năm toàn bộ của nhóm bệnh nhân giai đoạn I-II 

(97,1%) cao hơn so với nhóm bệnh nhân giai đoạn III (71,6%). Sự khác biệt 

có ý nghĩa thống kê với p<0,001.  

 

Biểu đồ 3.11: Sống thêm theo giai đoạn bệnh 
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 Phân tích hồi quy đa biến giữa sống thêm với một số yếu tố liên quan 

Bảng 3.43. Phân tích hồi quy đa biến giữa sống thêm với một số yếu tố liên quan 

Các yếu tố OR CI 95% p 

Kích thước u 
< 3/4 chu vi 

≥ 3/4 chu vi 
21,3 1,19-381,4 0,037 

Mức độ xâm lấn u 
Chưa qua thanh mạc 

Qua thanh mạc 
5,87 0,47-72,2 0,168 

Loại mô học 
K biểu mô tuyến 

K biểu mô tuyến nhày 
2,54 0,00-5,54 0,943 

CEA trước mổ 
< 5ng/ml 

≥ 5 ng/ml 
3,05 0,31-29,9 0,337 

 

Nhận xét: 

- Sống thêm 3 năm toàn bộ của nhóm bệnh nhân có u chiếm < 3/4 chu 

vi cao gấp 21,3 lần so với nhóm bệnh nhân có u chiếm ≥ 3/4 chu vi. Sự khác 

biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05). 

- Sống 3 năm toàn bộ của nhóm bệnh nhân: u chưa xâm lấn qua thanh 

mạc, ung thư biểu mô tuyến, nồng độ CEA < 5ng/ml lần lượt cao gấp 5,87; 

2,54; 3,05 lần so với nhóm bệnh nhân u xâm lấn qua thanh mạc, ung thư biểu 

mô tuyến nhày, nồng độ CEA≥ 5 ng/ml. Sự khác biệt không có ý nghĩa thống 

kê (p>0,05). 

 



 87 

Chƣơng 4 

BÀN LUẬN 

 

4.1. Đặc điểm chung của đối tƣợng nghiên cứu 

Tuổi và giới: 

Phân bố bệnh nhân theo nhóm tuổi cho thấy: tuổi mắc bệnh trung bình 

là 58,6 ± 10. Trong đó, nhóm bệnh nhân di căn hạch có độ tuổi mắc bệnh 

trung bình là 58,5 ± 10. Số bệnh nhân trẻ ≤ 40 tuổi là 4/116 chiếm 3,5%, đặc 

biệt ≤ 30 tuổi có 3/116 bệnh nhân chiếm 2,6% (xem Bảng 3.1). Tuổi mắc 

bệnh trung bình trong nghiên cứu của chúng tôi tương đương với các nghiên 

cứu khác. Theo Li Q. và cộng sự (cs) nghiên cứu 2256 bệnh nhân UTĐTT 

giai đoạn III trong khoảng thời gian 10 năm, độ tuổi mắc bệnh trung bình là 

58. Manilich E.A. và cs nghiên cứu 2430 bệnh nhân UTTT được phẫu thuật 

triệt căn, trong khoảng thời gian từ năm 1969 đến năm 2007, tuổi mắc bệnh 

trung bình là 61,9±13,1 [9]. Trong một số nghiên cứu khác, Priolli D.G. và cs, 

tuổi mắc bệnh trung bình là 58 (25-83 tuổi) [11]; Peng J. và cs là 55,3 [108]. 

Trong nghiên cứu của chúng tôi, tuổi mắc bệnh trung bình thấp hơn 

với một số nghiên cứu. Ahmed S. và cs nghiên cứu 1109 bệnh nhân UTĐTT 

giai đoạn IV trong thời gian từ năm 1992 đến năm 2010 cho thấy tuổi trung 

bình là 70 (22-98 tuổi) [109]. Huang B. và cs nghiên cứu 12036 bệnh nhân 

UTTT, tuổi mắc bệnh trung bình là 69 [110]. Rosenberg R.R. và cs nghiên 

cứu 3026 bệnh nhân UTĐTT, tuổi trung bình là 65 (từ 15-93 tuổi) [111]. Kết 

quả một số nghiên cứu khác như: Dekker J.W.T. và cs, tuổi mắc bệnh trung 

bình là 63 (26-92 tuổi) [112]; Leung A.M. và cs là 68,2 (41-86 tuổi) [113]; 

Iachetta F. và cs là 70,6 (34-95 tuổi) [114]; Leonard D. và cs là 65,6±12,8 

[115]; Langner C. và cs là 68,5 [116]; Nazato D.M. và cs là 67,8±9,7 (37-84 

tuổi) [117]; Ashktorab H. và cs là 63 [118].  
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Tuy nhiên, tuổi mắc bệnh trung bình trong nghiên cứu này cao hơn so 

với kết quả nghiên cứu của Madbouly K.M. Các tác giả nghiên cứu trên 115 

bệnh nhân UTTT từ năm 2006 đến năm 2010 cho thấy, tuổi mắc bệnh trung 

bình chỉ là 49,8 (31-68 tuổi) [119].  

Khoảng tuổi có tỷ lệ mắc bệnh cao nhất của nghiên cứu của chúng                                                                                                                                                                                                                                                                               

tôi là 51-70, chiếm tỷ lệ 75,0%. Trong đó, nhóm bệnh nhân di căn hạch 

khoảng tuổi mắc bệnh chiếm tỷ lệ cao nhất là 51-60 (44,4%) có xu hướng trẻ 

hơn so với nhóm bệnh nhân không di căn hạch là 61-70 (38,8%). Khoảng tuổi 

có tỷ lệ mắc bệnh cao nhất trong nghiên cứu của chúng tôi phù hợp với một 

số nghiên cứu khác. Theo Hội ung thư quốc gia Hoa Kỳ báo cáo năm 2010, 

UTTT thường mắc sau 40 tuổi và tăng lên nhiều nhất ở những năm 50-70 của 

đời người. Theo Elferink M.A.G. và cs, khoảng tuổi thường mắc bệnh 

UTĐTT là 50-69 chiếm tỷ lệ cao nhất (52%). Trong một số nghiên cứu gần 

đây cho thấy, tuổi và giới là 2 yếu tố tiên lượng trong bệnh UTTT. Tuổi mắc 

bệnh càng trẻ tiên lượng càng xấu, bệnh nhân nam tiên lượng phẫu thuật khó 

khăn hơn bệnh nhân nữ do cấu trúc giải phẫu khung chậu hẹp hơn... [8]. 

Về giới, trong nghiên cứu của chúng tôi có 116 bệnh nhân; nam giới là 

43 (37,1%), nữ giới là 73 (62,9%). Trong đó, nhóm bệnh nhân di căn hạch, 

nam giới chiếm 41,7%, nữ giới chiếm 58,3%. Tỷ lệ nam giới trong nghiên 

cứu của chúng tôi tương đương với nghiên cứu của Nazato D.M. và cs theo đó 

nam giới chiếm tỷ lệ 38,3%, nữ giới chiếm tỷ lệ 61,7% [117]. Tuy nhiên khi 

so sánh với nhiều nghiên cứu nói chung về UTTT, tỷ lệ nam giới trong nghiên 

cứu của chúng tôi thấp hơn. Kết quả nghiên cứu của Manilich E.A. và cs cho 

thấy nam giới chiếm tỷ lệ là 64,1%, nữ giới là 35,9% [9]. Rosenberg R. và cs 

nghiên cứu 3026 bệnh nhân UTĐTT trong một khoảng thời gian 25 năm 

(1982-2006) cho thấy: nam giới là 1740 (57,5%), nữ giới là 1286 (42,5%) 

[111]. Nghiên cứu của Elferink M.A.G. và cs cho thấy: nhóm bệnh nhân di 
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căn hạch: nam giới chiếm 58%, nữ giới chiếm 42%; nhóm bệnh nhân không 

di căn hạch: nam giới chiếm 61%, nữ giới chiếm 39% [8]. Trong nghiên cứu 

của chúng tôi, tỷ lệ nam giới thấp hơn nữ giới, khác biệt với các nghiên cứu 

khác, có thể do tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân vào nhóm nghiên cứu của 

chúng tôi không phài là các bệnh nhân UTTT nói chung, không chọn lọc theo 

tuổi, giới mà lựa chọn theo tiêu chuẩn riêng đó là bệnh nhân được phẫu thuật 

triệt căn, cắt trực tràng và mạc treo theo tiêu chuẩn. Tuy nhiên cần có nghiên 

cứu phân tích sâu hơn về yếu tố nêu trên, liệu có phải do tỷ lệ bệnh nhân nữ 

được phát hiện, chẩn đoán sớm, có thể phẫu thuật triệt căn, vét hạch nhiều 

hơn bệnh nhân nam?... 

4.2. Đặc điểm di căn hạch và một số yếu tố nguy cơ 

4.2.1. Đặc điểm di căn hạch qua lâm sàng, cận lâm sàng 

4.2.1.1. Thời gian mắc bệnh 

Trên 50% bệnh nhân có thời gian mắc bệnh từ 3 tháng trở lên. Đặc biệt 

có 33,3% bệnh nhân có di căn hạch có thời gian mắc bệnh trên 6 tháng.  

Nghiên cứu của chúng tôi phù hợp với kết quả nghiên cứu của 

Jullumstro E. và cs, thời gian mắc bệnh trên 6 tháng của nhóm bệnh nhân 

UTTT trong nghiên cứu chiếm tỷ lệ 38% (giai đoạn 1980-2004) và 36,1% 

(năm 2004) [120]. Theo Turkiewicz D. và cs, thời gian mắc bệnh dao động từ 

1 ngày đến 72 tháng, thời gian trung bình 4 tháng, 82% bệnh nhân có triệu 

chứng trong vòng 12 tháng. Như vậy có tỷ lệ cao bệnh nhân mà khoảng thời 

gian từ khi phát hiện triệu chứng đầu tiên đến khi được chẩn đoán là ung thư 

trực tràng là khá dài [70]. Theo Young C.J. và cs nghiên cứu 100 bệnh nhân 

UTĐTT cho thấy có 34 bệnh nhân có một sự chậm trễ trong trong chẩn đoán 

xác định bệnh. Trong đó, 18 (53%) bệnh nhân chậm trễ là do lý do bệnh nhân, 

13 (38%) bệnh nhân chậm trễ là do chậm trễ trong chẩn đoán của bác sĩ và 3 

(9%) bệnh nhân đó là do cả hai [121]. 
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Kết quả trên cho thấy, nhiều bệnh nhân còn chưa quan tâm đến các rối 

loạn chức năng trong cơ thể, chưa có những kiến thức cơ bản về bệnh hoặc do 

chất lượng khám, chữa bệnh ở tuyến cơ sở còn nhiều hạn chế làm chậm trễ 

trong chẩn đoán. Đây cũng là lý do khiến bệnh nhân vào viện đ  ở giai đoạn 

muộn, làm ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả điều trị. Do vậy cần có thêm 

nghiên cứu sâu về vấn đề nêu trên, qua đó xem xét có chương trình truyền 

thông, tăng cường phổ biến kiến thức về bệnh cho người dân, nâng cao trình 

độ của thầy thuốc tuyến cơ sở... giúp phát hiện bệnh sớm, nâng cao hiệu quả 

điều trị bệnh. 

4.2.1.2. Triệu chứng cơ năng 

Triệu chứng cơ năng cho thấy: bốn triệu chứng thường gặp nhất là: đi 

ngoài phân có máu (93,1%), đi ngoài phân có nhày (81,9%), thay đổi thói quen 

đại tiện (75,9%), đi ngoài ngày nhiều lần (70,7%). Trong đó, đối với nhóm bệnh 

nhân có di căn hạch, các triệu chứng thường gặp nhất là: đi ngoài phân có máu: 

91,7%; đi ngoài khó: 86,1%; biến đổi khuôn phân: 86,1%; thay đổi thói quen đại 

tiện: 83,3% (xem Bảng 3.4). Một điều đáng lưu ý là có 9 bệnh nhân (7,8%) trong 

nghiên cứu của chúng tôi có dấu hiệu đi ngoài ra máu bị bỏ sót do bệnh nhân 

hoặc bác sỹ tuyến cơ sở chẩn đoán và điều trị nhầm là bệnh trĩ. 

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi tương đối phù hợp với kết quả của 

một số nghiên cứu đ  thược hiện trước đây. Theo Mai Đình Điểu, ỉa máu tươi, 

đau bụng và đại tiện phân nhầy máu mũi là 3 triệu chứng cơ năng thường gặp 

nhất của bệnh nhân ung thư trực tràng, với tỷ lệ theo thứ tự là 79,5%, 63% và 

56,2% [72]. Theo Tổ chức Ung thư Hoa Kỳ (American Cancer Society) các 

triệu chứng thường gặp bao gồm: đi ngoài phân có máu, thay đổi thói quen 

đại tiện, biến đổi khuôn phân, cảm giác đi ngoài không hết phân [67]. Nghiên 

cứu của Stapley S. cho thấy các triệu chứng thường gặp là: chảy máu (39%), 

đau bụng (38%), đi ngoài phân lỏng (32%), táo bón (23%) [68]. Dozois E.J. 
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và cs nghiên cứu trên 1025 bệnh nhân UTĐTT; 886 (86%) bệnh nhân có triệu 

chứng ở thời điểm chẩn đoán; các triệu chứng thường gặp là: chảy máu trực 

tràng (51%), đau bụng (32%), thay đổi thói quen đại tiện (18%) [122]. Theo 

O’Connell J.B. và cs, hai triệu chứng phổ biến nhất trong UTTT là chảy máu 

trực tràng (46%) và đau bụng (55%) [123]. Theo Turkiewicz D. và cs, sự thay 

đổi trong thói quen của ruột và chảy máu trực tràng là triệu chứng phổ biến 

của UTĐTT [70]. Theo Ewing M. và cs, năm triệu chứng có liên quan với 

UTĐTT trước khi chẩn đoán là: chảy máu, thiếu máu, thay đổi trong thói 

quen đại tiện, đau bụng và giảm cân [71]. Nghiên cứu cho thấy chảy máu kết 

hợp với một trong hai triệu trứng của thay đổi thói quen đại tiện (ỉa phân lỏng, 

táo bón) hoặc đau bụng là yếu tố dự báo mạnh mẽ nhất của UTĐTT. 

Qua kết quả nghiên cứu trên và khuyến cáo của nhiều y văn cho thấy: 

khi có các triệu chứng đi ngoài phân có nhày máu, thay đổi thói quen đại tiện, 

đi ngoài ngày nhiều lần, đặc biệt là dấu hiệu đi ngoài ra máu cần lưu ý khám, 

xét nghiệm để có chẩn đoán xác định, tránh bỏ sót bệnh. 

4.2.1.3. Xét nghiệm CEA trước mổ 

Xét nghiệm CEA trước mổ cho thấy: tỷ lệ bệnh nhân có nồng độ CEA 

≥ 5 ng/ml chiếm tỷ lệ 46,6%, thấp hơn so với nồng độ CEA< 5 ng/ml là 

53,4%. Tuy nhiên khi so sánh nhóm bệnh nhân di căn hạch và không di căn 

hạch cho thấy, nồng độ CEA> 5 ng/ml của nhóm bệnh nhân di căn hạch 

(55,6%) cao hơn nhóm bệnh nhân không di căn hạch (42,5%) (xem Bảng 3.7). 

Kết quả của nhiều nghiên cứu khác nhau cho thấy sự tương đồng với kết quả 

của chúng tôi. Carpelan-Holmström M. và cs nghiên cứu trên 259 bệnh nhân 

UTĐTT cho thấy, bệnh nhân có nồng độ CEA trước mổ >5 ng/ml là 112 

chiếm tỷ lệ 43,2%, bệnh nhân nồng độ CEA trước mổ ≤5 ng/ml là 147 chiếm 

tỷ lệ 56,8% [124]. Theo Chen C.C. và cs, nồng độ CEA trung bình/1 bệnh 

nhân là 11,5 ng/ml, tỷ lệ bệnh nhân nồng độ CEA trước mổ >5ng/ml là 42,3% 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.gate2.inist.fr/pubmed/?term=Ewing%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27821670
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[125]. Các nghiên cứu khác cũng cho kết quả tỷ lệ nồng độ CEA ≥5 ng/ml 

tương đương: Louhimo J. và cs là 44% [124]; Zhong W. và cs là 48,0% [126].  

Trong nghiên cứu của chúng tôi, trên 1/2 bệnh nhân di căn hạch có 

nồng độ CEA> 5 ng/ml. Các nghiên cứu về xét nghiệm CEA huyết thanh cho 

thấy, nó có nhiều lợi ích trong chẩn đoán, điều trị UTĐTT. Đối với điều trị, 

CEA có giá trị đánh giá hiệu quả điều trị; bệnh điều trị có kết quả, CEA huyết 

thanh sẽ trở lại bình thường sau sáu tuần [9]. Đặc biệt, ứng dụng lớn nhất của 

CEA là để theo dõi tái phát, di căn sau điều trị, khi nó tăng cao là biểu hiện 

bệnh tái phát hoặc di căn [46],[85]. 

4.2.1.4. Thăm và soi trực tràng 

- Vị trí u: 

Vị trí khối u so với rìa hậu môn là một tiêu chí quan trọng trong chỉ 

định phương pháp phẫu thuật đối với UTTT. Thăm trực tràng kết hợp soi đại 

trực tràng ở tất cả các bệnh nhân phát hiện những khối ung thư ở những vị trí 

khác nhau, đo kích thước từ rìa hậu môn đến khối u là cách thông dụng và 

hiệu quả nhất trong đánh giá tình trạng bệnh lý ban đầu. Trong nghiên cứu 

của chúng tôi, ung thư trực tràng thấp chiếm tỷ lệ cao nhất (42,2%), tiếp theo 

là ung thư trực tràng trung bình (36,2%), ung thư trực tràng cao chiếm tỷ lệ 

thấp nhất (21,6%). Tuy nhiên khi xem xét riêng nhóm bệnh nhân di căn hạch, 

ung thư trực tràng trung bình chiếm tỷ lệ cao nhất (55,6%). 

Ung thư trực tràng thấp chiếm tỷ lệ cao nhất cũng được một số nghiên 

cứu trong và ngoài nước ghi nhận. Theo Mai Đình Điểu, ung thư trực tràng 

thấp chiếm tỷ lệ là 43,8%, ung thư trực tràng trung bình là 40,4% và ung thư 

trực tràng cao là 15,8% [72]. Theo Leonard D. và cs, ung thư trực tràng thấp 

chiếm tỷ lệ cao nhất (49,6%), tiếp theo là ung thư trực tràng trung bình 

(26,6%) và ung thư trực tràng cao (23,8%) [115]. Bhangu A. và cộng sự 

nghiên cứu 340 bệnh nhân UTTT đầy đủ thông tin, có 203 bệnh nhân ung thư 

trực tràng thấp chiếm tỷ lệ 59,7% [127]. 
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- Tính chất di động của u 

U di động chiếm tỷ lệ 49,1%, u cố định chiếm tỷ lệ 14,7% và không rõ 

tính chất di động (UTTT cao và một số UTTT trung bình thăm trực tràng 

không sờ thấy u) chiếm tỷ lệ 36,2%. So sánh hai nhóm bệnh nhân di căn hạch 

và không di căn hạch, nhóm bệnh nhân có di căn hạch có tỷ lệ u cố định 

(19,4%) cao hơn nhóm bệnh nhân không di căn hạch (12,5%). 

Nghiên cứu của chúng tôi phù hợp với nghiên cứu khác. Williams 

N.S. và cs nghiên cứu đối tượng bệnh nhân là UTTT thấp cho thấy, bệnh 

nhân có u di động chiếm tỷ lệ 51%, u cố định chiếm tỷ lệ 49%. Trong nhóm 

u cố định, 11,1% cố định bởi viêm, 37,8% cố định bởi khối u ác tính  xâm 

lấn ở các mức độ khác nhau tới các cơ quan (tử cung, tuyến tiền liệt, xương 

cùng hoặc thành bên xương chậu) [128]. Quirke P. và cs nghiên cứu bệnh 

nhân UTTT; kiểm tra các mẫu bệnh phẩm trực tràng có khối u bằng cách cắt 

ngang cho thấy có 27% bệnh nhân khối u đ  xâm lấn đến vùng tiểu khung. 

Tác giả cho rằng, trong ung thư trực tràng, tái phát tại chỗ chủ yếu là do xâm 

lấn của khối u mà trước đó đánh giá thấp. Kích thước khối u so với chu vi 

lòng trực tràng là một yếu tố tiên lượng. Nếu khối u càng lan rộng theo chu 

vi lòng trực tràng thì khả năng phẫu thuật triệt để càng kém [129]. 

Ngoài ra, thăm và soi trực tràng kết hợp với xét nghiệm giải phẫu bệnh 

cho phép xác định hình thái u, kích thước khối u so với chu vi trực tràng. 

4.2.1.5. Xét nghiệm giải phẫu bệnh 

- Hình thái u 

Bệnh nhân có hình thái u thể sùi chiếm tỷ lệ 44,8%, thể sùi loét chiếm 

tỷ lệ 54,3% và thể loét 0,9%. Xem xét riêng hai nhóm di căn hạch và không di 

căn hạch cho thấy: tỷ lệ u thể sùi loét của nhóm bệnh nhân có di căn hạch 

(66,7%) cao hơn nhóm bệnh nhân không di căn hạch (48,8%). 



 94 

Nguyễn Văn Hiếu nghiên cứu trên 205 bệnh nhân UTTT tại Bệnh viện 

K cho thấy thể sùi chiếm tỷ lệ là 85,9%, thể loét là 7,8%, thể thâm nhiễm là 

1,9% và thể dưới niêm mạc là 4,4% [130]. Nghiên cứu của Võ Tấn Long 

trên nhóm bệnh nhân UTTT tại Bệnh viện Chợ Rẫy cho thấy thể sùi chiếm 

tỷ lệ là 72,7%. Theo Mai Đình Điểu, bệnh nhân có hình thái u thể sùi chiếm 

tỷ lệ là 92,5%, thể loét là 3,4% và thể thâm nhiễm là 4,1% [72]. Nghiên cứu 

của Nguyễn Minh An và cs cho thấy, bệnh nhân có hình thái u thể sùi chiếm 

tỷ lệ là 36,6%, thể sùi loét là 28%, thể loét là 29,3% và thể thâm nhiễm là 

6,1% [131]. 

Từ các kết quả trên có thể khẳng định, thể sùi có hoặc không kết hợp 

loét bề mặt khối u là hình thái u phổ biến nhất ở các bệnh nhân UTTT. 

- Kích thước u 

Kích thước u cho thấy: tỷ lệ bệnh nhân có khối u chiếm ≥1/2 chu vi 

chiếm 56,9%, cao hơn bệnh nhân có khối u chiếm <1/2 chu vi trực tràng là 

43,1% (Bảng 3.11). Nghiên cứu của chúng tôi phù hợp với nghiên cứu khác. 

Theo Mai Đình Điểu, tỷ lệ bệnh nhân có khối u chiếm ≥1/2 vi trực tràng là 

67,1%, tỷ lệ bệnh nhân có khối u chiếm <1/2 chu vi trực tràng là 32,9% 

[72]. Theo Phạm Văn Bình có tới 98,5% khối u chiếm ≥1/2 đến toàn bộ chu 

vi trực tràng [4]. Qua kết quả trên cho thấy, phần nhiều bệnh nhân đến khám 

ở giai đoạn khối u đ  phát triển lớn, chiếm phần lớn chu vi của trực tràng.  

Phân tích riêng hai nhóm bệnh nhân di căn hạch và không di căn hạch 

cho thấy có sự khác biệt về kích thước khối u. Nhóm bệnh nhân có di căn 

hạch: bệnh nhân có khối u chiếm ≥1/2 vi trực tràng chiếm tỷ lệ (72,2%) cao 

hơn bệnh nhân có khối u chiếm <1/2 chu vi trực tràng (27,8%). Trong khi, 

nhóm bệnh nhân không di căn hạch: bệnh nhân có khối u chiếm ≥1/2 vi trực 

tràng chiếm tỷ lệ (50%) tương đương bệnh nhân có khối u chiếm <1/2 chu vi 

trực tràng (50%). Nghiên cứu của chúng tôi phù hợp với nghiên cứu của 
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Elferink M.A.G. và cs, nhóm bệnh nhân có di căn hạch: bệnh nhân u có kích 

thước trên 1/2 chu vi chiếm tỷ lệ (77%) cao hơn nhóm bệnh nhân có kích thức 

dưới 1/2 chu vi (23%); nhóm bệnh nhân không di căn hạch: bệnh nhân u có 

kích thước trên 1/2 chu vi chiếm tỷ lệ (47%) tương đương bệnh nhân có kích 

thức dưới 1/2 chu vi (53%) [8]. Kết quả trên cho thấy, bệnh nhân có kích 

thước khối u trên 1/2 chu vi có tỷ lệ di căn hạch cao hơn nhóm bệnh nhân có 

kích thước khối u dưới 1/2 chu vi trực tràng.  

- Loại mô học  

Loại mô học cho thấy: phần lớn bệnh nhân có loại mô học là ung thư 

biểu mô tuyến (93,1%), chiếm tỷ lệ nhỏ là ung thư biểu mô tuyến nhày (6,9%) 

(xem Bảng 3.12). Ung thư biểu mô tuyến nhày và ung thư biểu mô tế bào 

nhẫn có xu hướng xảy ra ở bệnh nhân trẻ, có di căn hạch vùng và có nguy cơ 

tái phát cao hơn và tiên lượng xấu hơn. 

Nghiên cứu của chúng tôi phù hợp với các dữ liệu của các nghiên cứu 

khác (ung thư biểu mô tuyến chiếm từ 84% đến 96%). Theo Đặng Trần Tiến 

ung thư biểu mô chiếm 97%. Trong đó, ung thư biểu mô tuyến chiếm tỷ lệ 

cao nhất (84%), ung thư biểu mô tuyến nhầy chiếm tỷ lệ thấp (8,5%), ung 

thư biểu mô tuyến không biệt hoá và ung thư hỗn hợp hiếm gặp (tương ứng 

lần lượt là 1,5% và 3%) [132]. Theo Shen S.S. và cs, ung thư biểu mô tuyến 

chiếm tỷ lệ 84,6%, ung thư biểu mô tuyến nhày chiếm tỷ lệ 15,4% [133]. 

Iachetta F. và cs nghiên cứu trên 657 bệnh nhân UTĐTT giai đoạn IIA cho 

thấy, ung thư biểu mô tuyến chiếm tỷ lệ 92% và ung thư biểu mô tuyến nhày 

chiếm tỷ lệ 8% [114]. Langner C.và cs nghiên cứu 381 (lấy ngẫu nhiên 

khoảng 5% từ 7909) bệnh nhân UTĐTT, ung thư biểu mô tuyến là 330 

(87%), ung thư biểu mô tuyến nhày là 44 (12%) [116]. Huang B. và cs 

nghiên cứu 12036 bệnh nhân UTTT, ung thư biểu mô tuyến (91,9%), ung 

thư biểu mô tuyến nhầy (7,8%) và ung thư biểu mô tế bào nhẫn (0,3%) 
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[110]. Chew M.H. và cs nghiên cứu 2764 bệnh nhân UTĐTT trong khoảng 

thời gian 1999-2005, ung thư biểu mô tuyến là 2567 bệnh nhân (92,9%), ung 

thư biểu mô tuyến nhày là 167 bệnh nhân (6,0%) và ung thư biểu mô tế bào 

nhẫn là 30 bệnh nhân (1,1%) [134]. Theo Ponz de Leon M. và cs, hầu hết 

các khối u là loại ung thư biểu mô tuyến (96%); một số trường hợp khối u là 

loại ung thư biểu mô tuyến nhày; hiếm gặp khối u là loại ung thư biểu mô tế 

bào nhẫn, ung thư biểu mô tế bào vảy, ung thư biểu mô không biệt hóa và 

ung thư biểu mô tủy [34]. 

- Độ mô học  

Phân loại mô học cho thấy: phần lớn (84,5%) là biệt hóa vừa, chỉ có tỷ 

lệ nhỏ (13,8%) là biệt hóa cao và biệt hóa kém (1,7%) (Bảng 3.13). Ung thư 

trực tràng dạng tế bào biệt hóa kém có tiên lượng xấu nhất, do tính chất xâm 

lấn và di căn nhanh, kém đáp ứng với hóa trị [41],[43],[44]. 

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi phù hợp với các nghiên cứu khác. 

Iachetta F. và cs nghiên cứu 657 bệnh nhân UTĐTT giai đoạn IIA cho thấy, 

tỷ lệ biệt hóa cao, biệt hóa vừa, biệt hóa kém tương ứng lần lượt là 9%, 74%, 

17% [114]. Huang B.và cs nghiên cứu 12036 bệnh nhân UTTT, biệt hóa cao 

và biệt hóa vừa chiếm tỷ lệ 86,6%, biệt hóa kém là 13,4% [110]. Jass J.R. và 

cs nghiên cứu 447 bệnh nhân UTTT được phẫu thuật cho thấy, biệt hóa cao 

chiếm tỷ lệ 17%, biệt hóa vừa chiếm tỷ lệ 68% và biệt hóa kém chiếm tỷ lệ 

15% [135]. Theo Shen S.S. và cs, tỷ lệ biệt hóa cao là 8,3%, biệt hóa vừa là 

74,9% và biệt hóa kém là 16,8% [133]. 

Phân tích nhóm bệnh nhân di căn hạch: phần lớn (83,3%) là biệt hóa 

vừa, chỉ có tỷ lệ nhỏ (11,1%) là biệt hóa cao và biệt hóa kém (5,6%). Đối với 

nhóm bệnh nhân không di căn hạch: phần lớn (85,0%) là biệt hóa vừa, chỉ có 

tỷ lệ nhỏ (15,0%) là biệt hóa cao và không có bệnh nhân biệt hóa kém. Như 

vậy có sự khác biệt về mức độ biệt hóa kém giữa hai nhóm bệnh nhân di căn 
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hạch và không di căn hạch; nhóm bệnh nhân di căn hạch tỷ lệ biệt hóa kém là 

5,6%, trong khi nhóm bệnh nhân không di căn hạch không có bệnh nhân có 

mức độ biệt hóa kém. Nghiên cứu của chúng tôi phù hợp với kết quả của 

Elferink M.A.G. và cs, nhóm bệnh nhân di căn hạch, tỷ lệ bệnh nhân có độ 

mô học biệt hóa kém là 19%; nhóm bệnh nhân không di căn hạch, tỷ lệ bệnh 

nhân có độ mô học biệt hóa kém chỉ là 10% [8]. 

- Xâm lấn u (theo AJCC 2010) 

Xâm lấn u cho thấy: chiếm tỷ lệ nhiều nhất là pT4 (48,2%), tiếp theo là 

pT3 (28,5%) và pT2 (20,7%), chiếm tỷ lệ nhỏ là pT1 (2,6%). Trong đó, nhóm 

bệnh nhân có di căn hạch: khối u xâm lấn qua thanh mạc (T4) chiếm tới 

63,9%; tiếp theo là T3: 27,8%; T2: 8,3%; không có trường hợp nào là pT1. 

Như vậy, trên 3/4 bệnh nhân có khối u phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn, khối 

u đ  xâm lấn qua lớp cơ tới sát thanh mạc, hoặc xâm thâm nhiễm bề mặt 

thanh mạc, xâm lấn vào tổ chức xung quanh trực tràng (xem Bảng 3.14).  

Nghiên cứu của chúng tôi phù hợp với kết quả các nghiên cứu khác. 

Theo Priolli D.G. và cs, nhóm bệnh nhân có mức độ xâm lấn u T1 chiếm tỷ 

lệ 4,4%, T2 chiếm tỷ lệ 10,6%, T3 chiếm tỷ lệ 56,6% và T4 chiếm tỷ lệ 

28,3% [11]. Theo Park Y.H. và cs, phần lớn là T3 (69,4%), tiếp theo là T4 

(18,3%), chiếm tỷ lệ nhỏ là T1 (3,8%) và T2 (8,6%) [136]. Theo Peng J. và 

cs, bệnh nhân có mức độ xâm lấn u T1 chiếm tỷ lệ 1,9%, T2 chiếm tỷ lệ 

18,6%, T3 chiếm tỷ lệ 39,6% và T4 chiếm tỷ lệ 39,9% [108]. Jiang K. và cs 

nghiên cứu 288 bệnh nhân UTĐTT giai đoạn III được phẫu thuật, tỷ lệ bệnh 

nhân có khối u phân giai đoạn T1, T2, T3 và T4 tương ứng lần lượt là 0,7%, 

4,9%, 70,1% và 24,3% [137]. Ahmed S. và cs nghiên cứu đối với 1109 bệnh 

nhân UTĐTT giai đoạn IV, tỷ lệ bệnh nhân T3 và T4 là 96% [109]. 

Khi xem xét riêng khối u có mức độ xâm lấn T4 cho thấy: nhóm bệnh 

nhân di căn hạch có tỷ lệ u T4 (63,9%) cao hơn nhóm bệnh nhân không di 
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căn hạch (41,3%). Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Như vậy, khối 

u xâm thâm nhiễm bề mặt thanh mạc hoặc xâm lấn vào tổ chức xung quanh 

trực tràng (T4) thì tăng nguy cơ di căn hạch vùng cao hơn so với khối u xâm 

chưa nhiễm bề mặt thanh mạc. 

- Hạch vùng 

Kết quả Bảng 3.15. cho thấy: trong tổng số 116 bệnh nhân nghiên cứu, 

có 36 bệnh nhân có di căn hạch chiếm tỷ lệ 31%; 80 bệnh nhân không di căn 

hạch chiếm tỷ lệ 69%. Nghiên cứu của chúng tôi phù hợp với kết quả của 

một số nghiên cứu khác. Mammen J.M.V và cs nghiên cứu 5823 bệnh nhân 

UTĐTT cho thấy bệnh nhân có di căn hạch chiếm tỷ lệ 31% [6]. Lee và cs 

nghiên cứu 519 bệnh nhân UTTT được phẫu thuật, đủ tiêu chuẩn nghiên 

cứu, trong khoảng thời gian 2001-2007, số bệnh nhân di căn hạch là 154 

chiếm 29,7%; số bệnh nhân không di căn hạch là 365 chiếm 70,3%, 

(p<0,001) [5]. Theo Astler V.B. và cs, tỷ lệ bệnh nhân có di căn hạch là 

40%, không di căn hạch là 60% [7]. Elferink M.A.G. và cs nghiên cứu 

11818 bệnh nhân UTTT giai đoạn I-III trong khoảng thời gian 2000-2006 tại 

Hà Lan, số bệnh nhân di căn hạch là 4318 (36,5%), số bệnh nhân không di 

căn hạch là 7500 (63,5%) [8].  

Về phân hạch vùng (theo phân giai đoạn TNM của AJCC 2010): tỷ lệ 

bệnh nhân có phân giai đoạn hạch vùng N0, N1 và N2 tương ứng lần lượt là 

69%, 25,9% và 5,2%. Kết quả này phù hợp với các số liệu của một số nghiên 

cứu khác. Manilich E.A. và cs nghiên cứu 2430 bệnh nhân UTTT được phẫu 

thuật triệt căn, số bệnh nhân có phân giai đoạn hạch vùng N0 là 1530 chiếm tỷ 

lệ 63,0%, N1 là 612 chiếm tỷ lệ 25,2% và N2 là 288 chiếm tỷ lệ 11,8% [9]. 

Theo Zedan A. và cs, tỉ lệ bệnh nhân phân loại hạch vùng N0, N1, N2 tương 

ứng lần lượt là 57,4%, 31,7% và 10,9% [10]. Theo Priolli D.G. và cs, 55,8% 

bệnh nhân có phân loại hạch vùng là N0, 23,9% bệnh nhân có phân loại là N1 
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và 20,4% bệnh nhân có phân loại là N2 [11]. Theo Ince M. và cs, 58,5% được 

đánh giá là N0, 26,9% được đánh giá là N1 và 14,6% được đánh giá là N2 [12]. 

Tỷ lệ di căn hạch trong nghiên cứu của chúng tôi thấp hơn so với một 

số nghiên cứu khác. Li Q. và cs nghiên cứu 2256 bệnh nhân UTĐTT giai đoạn 

III, có 1296 (57,4%) bệnh nhân được đánh giá là N1 và 960 (42,6%) bệnh 

nhân được đánh giá là N2 [138]. Jiang K. và cs nghiên cứu 288 bệnh nhân 

UTĐTT giai đoạn III được phẫu thuật, tỷ lệ bệnh nhân có phân giai đoạn N1, 

N2 tương ứng lần lượt là 68,1%, 31,9% [137]. Madbouly K.M. và cs nghiên 

cứu 115 bệnh nhân UTTT giai đoạn III, tỷ lệ bệnh nhân có phân giai đoạn 

hạch vùng N1a, N1b, N1c, N2a, N2b tương ứng lần lượt là 31,3%, 34,8%, 

0%, 16,6%, 18,3% [119]. Ahmed S. và cs nghiên cứu đối với 1109  bệnh nhân 

UTĐTT giai đoạn IV, tỷ lệ bệnh nhân di căn hạch là 82%. Trong đó, tỷ lệ N1 

là 45,0% và N2 là 55,0% [109]. Tỷ lệ di căn hạch trong nghiên cứu của chúng 

tôi thấp hơn so với một số nghiên cứu nêu trên có lẽ là do nghiên cứu của 

chúng tôi bao gồm các bệnh nhân UTTT giai đoạn I-III (không có di căn xa), 

trong khi các nghiên cứu trên chỉ bao gồm các bệnh nhân ở giai đoạn muộn 

(giai đoạn III hoặc IV). 

- Xét nghiệm hóa mô miễn dịch 

Trong nghiên cứu này, 80 bệnh nhân mà hạch vùng được xét nghiệm vi 

thể thường quy không phát hiện thấy di căn ung thư được xét nghiệm phát 

hiện các vi di căn hạch bằng nhuộm hóa mô miễn dịch, chúng tôi tìm thấy 

19/80 bệnh nhân chiếm tỷ lệ 23,8% có tổn thương vi di căn của ung thư biểu 

mô trực tràng. Nếu tính số hạch có vi di căn trên số hạch đ  được nhuộm thì 

tỷ lệ hạch dương tính với vi di căn là 32,6%. Như vậy, tổng số bệnh nhân di 

căn và vi di căn hạch là 55/116 (36 bệnh nhân di căn và 19 bệnh nhân vi di 

căn) chiếm tỷ lệ 47,4% so với toàn bộ nhóm bệnh nhân nghiên cứu. 
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Với tỷ lệ 23,8% các trường hợp UTTT có hạch vi di căn trên tổng số 

các trường hợp được coi là hạch không di căn (trên nhuộm HE), kết quả 

nghiên cứu của chúng tôi phù hợp với kết quả của một số nghiên cứu trên thế 

giới đ  công bố trong thời gian gần đây. Trong một nghiên cứu của Bilchik và 

cs (2007) về vi di căn UTĐTT dựa trên phát hiện có 25% trường hợp UTĐTT 

giai đoạn II tái phát sau phẫu thuật mà không phát hiện thấy di căn hạch qua 

nhuộm HE. Tác giả đ  tiến hành nhuộm HMMD các hạch không di căn trên 

nhuộm HE và phát hiện được 29,6% các trường hợp có vi di căn [20]. Có thể 

coi đây là đánh giá tiềm năng đầu tiên về ảnh hưởng của vi di căn tới tiên 

lượng của ung thư đại trực tràng. Những kết quả nghiên cứu đ  chỉ ra rằng vi 

di căn có thể liên quan với lâm sàng trong UTĐTT và có thể cải thiện việc lựa 

chọn bệnh nhân hóa trị liệu bổ trợ. Những bệnh nhân âm tính khi nhuộm 

HMMD hay giải trình tự có thể được chữa trị bằng phẫu thuật đơn thuần [20]. 

Trong một phân tích gộp từ rất nhiều nghiên cứu với tổng số 4087 bệnh nhân 

UTĐTT, Rahbari N.N. và cs (2012) thấy rằng, bằng cách sử dụng kỹ thuật 

như hóa mô miễn dịch hoặc RT-PCR, các nghiên cứu phát hiện thấy các tế 

bào u đơn độc trong các hạch vùng là từ 25% đến 50% trường hợp mà khi 

phân tích trên các tiêu bản nhuộm HE cho kết quả âm tính [139]. Trong một 

nghiên cứu khác vừa công bố gần đây của Yamamoto H. và cs (2016) với 419 

trường hợp UTĐTT đ  được đăng ký trước mổ, trong số đó có 315 các trường 

hợp bệnh giai đoạn II và sinh thiết hạch không thấy di căn. Sau đó, 304 

trường hợp UTĐTT được phân tích về CEA mRNA trong các hạch. Tiên 

lượng của các bệnh nhân đ  được xác định theo từng phương pháp. Kết quả: 

CEA mRNA dương tính được phát hiện trong 73 trường hợp (24,0%) trong 

304 bệnh nhân. Phân tích hồi quy đa biến Cox cho thấy số lượng vi di căn cao 

là một yếu tố tiên lượng độc lập về tỷ lệ sống thêm 5 năm không bệnh và sống 

thêm toàn bộ thấp. Các tác giả kết luận: số lượng vi di căn là một dấu hiệu 
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hữu ích trong việc xác định bệnh nhân có nguy cơ cao hay thấp cho sự tái 

phát của UTĐTT giai đoạn II [140].  

4.2.2. Một số yếu tố nguy cơ di căn hạch 

- Đối chiếu giữa di căn hạch với thời gian mắc bệnh  

Nguy cơ di căn hạch ở nhóm bệnh nhân có thời gian mắc bệnh trên 6 

tháng cao gấp 1,6 lần so với nhóm bệnh nhân có thời gian mắc bệnh dưới 6 

tháng. Sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê với p>0,05. Nghiên cứu của 

chúng tôi phù hợp với nghiên cứu của Jullumstro E. và cs, tỷ lệ di căn hạch 

(N1 hoặc N2) của nhóm bệnh nhân có thời gian mắc bệnh <1 tuần, 1- 8 tuần, 

2- 6 tháng và >6 tháng có xu hướng tăng tương ứng lần lượt là 22,2%, 21,1%, 

29,6% và 34,5% [120]. 

- Đối chiếu giữa di căn hạch với xâm lấn u 

Nguy cơ di căn hạch ở nhóm bệnh nhân u xâm lấn qua thanh mạc 

(pT4) cao gấp 2,52 lần so với nhóm bệnh nhân u chưa xâm lấn qua thanh 

mạc (pT1+pT2+pT3). Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,05.  

Nghiên cứu của chúng tôi phù hợp với các nghiên cứu khác. Shen S.S. 

và cs nhận thấy, có mối liên quan mạnh mẽ giữa số hạch di căn vét được/1 

bệnh nhân với mức độ xâm lấn của khối u, bệnh nhân mà mức độ xâm lấn u 

T1, T2, T3 và T4 có số hạch di căn vét được/1 bệnh nhân tăng tương ứng lần 

lượt là 0,2±0,6; 0,6±1,6; 2,9±5,1 và 4,8±6,4 (p< 0,001) [133]. Sugimoto K. và 

cs tiến hành nghiên cứu 102 bệnh nhân UTTT từ năm 1999- 2012, phân tích 

đa biến cho thấy xâm lấn của u với độ sâu dưới niêm ≥2700 micron là yếu tố 

tiên lượng độc lập của di căn hạch (p = 0,04, CI 95%: 1,06-16,40) [141]. 

Nghiên cứu của Betge J. và cs cho thấy, số lượng hạch vét được có liên quan 

với mức độ xâm lấn của khối u, kích thước khối u. Số lượng hạch bạch huyết 

thấp chỉ ra kết quả bất lợi ở bệnh nhân có u nguyên phát xâm lấn T3/T4 [142]. 
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- Đối chiếu giữa di căn hạch với số lượng hạch vét được 

Khả năng phát hiện di căn hạch ở nhóm bệnh nhân số lượng hạch vét 

được ≥ 12 hạch cao gấp 1,83 lần so với nhóm bệnh nhân số lượng hạch vét 

được < 12 hạch (p>0,05). Phân tích đa biến cho thấy khả năng phát hiện di 

căn hạch ở nhóm bệnh nhân số lượng hạch vét được ≥ 12 hạch cao gấp 2,39 

lần so với nhóm bệnh nhân có số lượng hạch vét được <12 hạch (p>0,05). Kết 

quả nghiên cứu của chúng tôi phù hợp với các nghiên cứu khác: 

Theo Goldstein và cs, có sự gia tăng đáng kể trong tỷ lệ phần trăm bệnh 

nhân có ít nhất một hạch di căn khi tăng số lượng hạch được kiểm tra. Khi  

12-20 hạch bạch huyết được kiểm tra mỗi mẫu thì có tới 73% bệnh nhân di 

căn hạch, trong khi 6-11 hạch bạch huyết được kiểm tra mỗi mẫu thì chỉ có 

36% bệnh nhân có di căn hạch [16]. Nghiên cứu cũng cho thấy, không có thay 

đổi trong tỷ lệ bệnh nhân di căn hạch bạch huyết khi có trên 20 hạch bạch 

huyết được kiểm tra mỗi mẫu so với bệnh nhân có 12-20 hạch bạch huyết 

được kiểm tra mỗi mẫu. Gönen M. và cs nghiên cứu hồi cứu tổng số 131953 

bệnh nhân ung thư biểu mô tuyến đại tràng giai đoạn I-III thời gian từ năm 

1994 đến năm 2005 cho thấy: xác suất của thiếu một hạch di căn là 29,7% nếu 

chỉ năm hạch được kiểm tra, 20,0% nếu tám hạch được kiểm tra và giảm 

xuống còn 13,6% cho mười hai hạch được kiểm tra [143]. Chen S.L.và cs 

nghiên cứu trên 82896 bệnh nhân UTĐT được phẫu thuật giai đoạn 1988-

2000 cho thấy: tỷ lệ phát hiện hạch di căn, đặc biệt ở bệnh nhân N2 tăng lên 

với số lượng hạch vét được. Sự khác biệt này rõ nhất trong tổn thương T1 

(6,5% so với 11%) và tổn thương T4 (45,8% so với 51,5%). Tổn thương T2 

và T3 có một sự khác biệt nhỏ hơn (tương ứng lần lượt là 14,7% so với 16,7% 

và 39% so với 41,9%) [15]. Swanson và cs nghiên cứu hồi cứu tổng số 35787 

bệnh nhân UTĐTT T3N0M0 đ  được điều trị phẫu thuật trong khoảng thời 

gian 1985-1991 cho thấy tiên lượng của UTĐTT T3N0M0 phụ thuộc vào số 
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lượng hạch kiểm tra; khuyến cáo tối thiểu là 13 hạch bạch huyết nên được 

kiểm tra để xác định UTĐTT T3 hạch âm tính. Betge J. và cs nghiên cứu 381 

bệnh nhân UTĐTT cho thấy: số lượng hạch bạch huyết vét được nhiều hơn ở 

những bệnh nhân có hạch bạch huyết di căn so với các bệnh nhân không hạch 

bạch huyết không di căn (N0 có 15,4 ± 9,3 hạch vét được so với N1/2 có  

20,9 ± 12,3 hạch vét được, p = 0,001) [142]. 

- Đối chiếu giữa di căn hạch với kích thước hạch 

Nguy cơ di căn hạch ở nhóm bệnh nhân có kích thước hạch ≥ 10 mm 

cao gấp 209,7 lần so với nhóm bệnh nhân có kích thước hạch < 10 mm hạch 

(p<0,001). Phân tích đa biến cũng cho thấy nguy cơ di căn hạch ở nhóm bệnh 

nhân có kích thước hạch ≥ 10 mm cao gấp 503,4 lần so với nhóm bệnh nhân 

kích thước hạch < 10 mm (p< 0,001). Như vậy, kích thước hạch ≥ 10 mm có 

liên quan chặt chẽ với tình trạng hạch có di căn.   

Nghiên cứu của chúng tôi phù hợp với một số nghiên cứu. Yamaoka Y. 

và cs nghiên cứu 408 bệnh nhân UTĐTT, với 13750 hạch vét được, tỷ lệ di căn 

của nhóm hạch có kích thước ≥ 15 mm là 48,0% cao hơn nhóm hạch có kích 

thước ≤ 3mm chỉ là 1,1% [144]. Märkl B. và cs nghiên cứu trên bệnh nhân 

UTĐT cho thấy di căn hạch bạch huyết <1mm hiếm gặp (chỉ gặp 2 trong tổng 

cộng 413 hạch bạch huyết). Tỷ lệ hạch di căn tăng lên với đường kính hạch 

tăng (49,5% tìm thấy di căn hạch ở bệnh nhân có đường kính hạch ≤ 5 mm) 

[145]. Sloothaak D.A.M. và cs, không tìm thấy di căn trong số 95 hạch vét 

được có kích thước ≤ 1 mm. Tác giả thấy rằng, nhóm có kích thước hạch  

10,0-14,9 mm và nhóm có kích thước hạch ≥ 15 mm có nguy cơ di căn hạch 

cao gấp 3,59 và 6,73 lần so với nhóm chỉ có kích thước hạch 3,0-5,9 mm. Kích 

thước trung bình của nhóm hạch di căn là 5,0 mm lớn hơn so với kích thước 

trung bình của nhóm hạch không di căn là 3,8 mm (p<0,001) [146]. 
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- Đối chiếu giữa di căn hạch với vị trí u, kích thước u, hình thái u, độ mô học, 

nồng độ CEA trước mổ 

Nguy cơ di căn hạch của các nhóm bệnh nhân ung thư trực tràng cao và 

trung bình, nhóm bệnh nhân u chiếm > 1/2 chu vi trực tràng, nhóm bệnh nhân 

nồng độ CEA > 10ng/ml cao tương ứng gấp 3,6 lần, 2,6 lần, 3,08 lần so với 

các nhóm bệnh nhân ung thư trực tràng thấp, nhóm bệnh nhân u chiếm ≤ 1/2 

chu vi, nhóm bệnh nhân nồng độ CEA ≤ 10ng/ml (p<0,05). 

Nguy cơ di căn hạch của các nhóm bệnh nhân u thể sùi loét, nhóm bệnh 

nhân độ biệt hóa cao cao tương ứng gấp 2,0 lần, 0,71 lần so với các nhóm 

bệnh nhân u có hình thái khác, nhóm bệnh nhân độ vừa và kém cao (p>0,05). 

Qua kết quả trên cho thấy: ung thư trực tràng cao và trung bình, u 

chiếm > 1/2 chu vi trực tràng và nồng độ CEA >10ng/ml có nguy cơ di căn 

hạch vùng cao hơn so với nhóm bệnh nhân còn lại. 

- Phân tích hồi quy đa biến giữa di căn hạch với một số yếu tố nguy cơ 

Nguy cơ di căn hạch ở nhóm bệnh nhân có kích thước hạch ≥ 10 mm 

cao gấp 503,4 lần so với nhóm bệnh nhân kích thước hạch < 10 mm. Sự khác 

biệt có ý nghĩa thống kê (p< 0,001). 

Nguy cơ di căn hạch ở nhóm bệnh nhân u thể sùi loét, u xâm lấn qua 

thanh mạc, số lượng hạch vét được ≥ 12 hạch, nồng độ CEA trước mổ ≥ 10 

ng/ml lần lượt cao gấp 8,35; 1,87; 2,39 và 2,55 lần so với nhóm bệnh nhân u 

có hình thái khác, u chưa xâm lấn qua thanh mạc, số lượng hạch vét được <12 

hạch, nồng độ CEA trước mổ < 10 ng/ml. Sự khác biệt không có ý nghĩa 

thống kê (p>0,05). 

Như vậy, kích thước hạch ≥ 10 mm là các yếu tố tiên lượng độc lập, 

liên quan với tình trạng di căn hạch vùng. 
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4.3. Kết quả điều trị và một số yếu tố tiên lƣợng 

4.3.1. Kết quả sớm 

4.3.1.1. Phương pháp điều trị, phương pháp phẫu thuật và thời gian phẫu thuật 

Có trên 3/4 (76,7%) bệnh nhân được điều trị đa mô thức (phẫu thuật + 

hóa trị hoặc phẫu thuật + hóa trị + xạ trị); chỉ có gần 1/4 (23,3%) bệnh nhân 

điều trị phẫu thuật đơn thuần. Có trên 2/3 (69%) bệnh nhân được phẫu thuật 

bảo tồn cơ tròn hậu môn; chỉ có gần 1/3 (31,0%) bệnh nhân phẫu thuật cắt cụt 

trực tràng phá hủy cơ tròn hậu môn. Có 30/116 bệnh nhân chiếm tỷ lệ 25,9% 

bệnh nhân được phẫu thuật nội soi; 86/116 bệnh nhân được phẫu thuật mổ mở 

chiếm tỷ lệ 74,1%. Thời gian phẫu thuật ngắn nhất là 100 phút, thời gian phẫu 

thuật dài nhất là 190 phút, thời gian phẫu thuật trung bình là 154 ± 19,5 phút. 

Nghiên cứu của chúng tôi phù hợp với các nghiên cứu khác. Về phương 

pháp phẫu thuật, theo Mai Đình Điểu, tỷ lệ bệnh nhân phẫu thuật bảo tồn cơ 

tròn hậu môn là 56,8%, tỷ lệ bệnh nhân phẫu thuật cắt cụt trực tràng phá hủy 

cơ tròn hậu môn là 43,2% [72]. Theo Nguyễn Văn Hiếu, tỷ lệ bệnh nhân phẫu 

thuật bảo tồn cơ tròn hậu môn ở nhóm bệnh nhân tiến cứu là 49,6% và nhóm 

hồi cứu là 41,0% [130]. Về thời gian phẫu thuật, theo nghiên cứu của 

Breukink, thời gian phẫu thuật trung bình đối với phẫu thuật nội soi là 200 

phút và đối với phẫu thuật mổ mở là 180 phút. Theo Leung, thời gian phẫu 

thuật trung bình đối với phẫu thuật nội soi là 190 phút và đối với phẫu thuật 

mổ mở là 144 phút [147]. 

4.3.1.2. Các tai biến, biến chứng 

Trong nghiên cứu của chúng tôi có 22 bệnh nhân bị tai biến, biến 

chứng, chiếm tỷ lệ 19,9%, trong đó: chảy máu là 4 chiểm tỷ lệ 3,4% (1 bị 

chảy máu do rách tĩnh mạch trước xương cùng, được khâu cầm máu ổn định; 

3 chảy máu vết mổ tầng sinh môn, vết mổ thành bụng sau mổ); tai biến tiết 

niệu và tiêu hóa là 2 chiếm tỷ lệ 1,7% (1 bị rách bàng quang, được khâu phục 



 106 

hồi và dẫn lưu bàng quang; 1 bị thủng ruột non, được khâu phục hồi; rò miệng 

nối là 1/54 chiếm tỷ lệ 1,8% (sau phẫu thuật Park ngày thứ 7, được phẫu thuật 

làm hậu môn nhân tạo đại tràng xích ma); nhiễm trùng vết mổ là 11 chiếm tỷ 

lệ 9,5%, được điều trị kháng sinh theo kháng sinh đồ, khỏi sau 11-14 ngày; tai 

biến, biến chứng khác là 4 chiếm tỷ lệ 3,4% (tắc ruột, bán tắc ruột sau mổ, 

được phẫu thuật gỡ dính, điều trị nội khoa ổn định). Trong nghiên cứu này, có 

1 bệnh nhân tử vong (chiếm 0,9%) do sốc nhiễm trùng, nhiễm độc/bệnh nhân 

bị viêm phúc mạc do bục miệng miệng nối. 

Nghiên cứu của chúng tôi phù hợp với kết quả các nghiên cứu khác. 

Theo Nguyễn Minh An và cs, tai biến trong mổ là 9,7% và biến chứng sớm 

sau mổ chiếm 10,9%, không có tử vong trong phẫu thuật [131]. Theo Leonard 

D. và cs, biến chứng sau phẫu thuật là 19,9%, rò miệng nối là 6,8% và tử 

vong là 0,6% [115]. Ingeholm P. và cs nghiên cứu 54326 bệnh nhân UTĐTT 

ở Đan Mạch trong khoảng thời gian từ năm 2001-2014 cho thấy: rò miệng nối 

sau phẫu thuật < 10% (năm 2014); tỷ lệ tử vong 30 ngày sau khi phẫu thuật 

giảm từ > 7% trong giai đoạn 2001-2003 xuống còn <2% từ năm 2013 trở lại 

đây [148]. Bertelsen C.A. và cs nghiên cứu 1495 bệnh nhân UTTT trong 

khoảng thời gian từ tháng 5/2001 đến 12/2004, rò miệng nối sau phẫu thuật là 

163 bệnh nhân chiếm tỷ lệ 11%. Phân tích đa biến, nguy cơ rò miệng nối tăng 

đáng kể ở những bệnh nhân có khối u <10 cm từ rìa hậu môn, bệnh nhân nam, 

chảy máu trong khi phẫu thuật [149]. Dent O.F. và cs nghiên cứu 5217 bệnh 

nhân UTĐTT được phẫu thuật triệt căn trong khoảng thời gian 1971-2013 tại 

Australia cho thấy: 22,5% bệnh nhân trải qua một biến chứng y tế (bao gồm 

cả rò miệng nối), biến chứng có xu hướng xuống giảm dần hàng năm, trung 

bình 35,5% giai đoạn 1976-1979 xuống 22,6% giai đoạn 2010-2013. Tỷ lệ tử 

vong 30 ngày sau phẫu thuật giảm dần từ trung bình hàng năm từ 4,6% trong 

giai đoạn 1971-1974 xuống 1,3% trong giai đoạn 2010-2013 [150]. Paun B.C. 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.gate2.inist.fr/pubmed/?term=Paun%20BC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20395841
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và cs thống kê 95 nghiên cứu với 36315 bệnh nhân (24845 bệnh nhân có một 

miệng nối) đủ dữ liệu cho thấy: tỷ lệ rò miệng nối trong 84 nghiên cứu là 

11%; tỷ lệ nhiễm trùng vùng chậu trong 29 nghiên cứu là 12%; và tỷ lệ nhiễm 

trùng vết thương trong 50 nghiên cứu là 7%; tỷ lệ tử vong sau phẫu thuật 

trong 75 nghiên cứu là 2% [151]. 

4.3.1.3. Kết quả nạo vét hạch vùng  

- Kết quả hạch nạo vét được 

Tổng số hạch vét được là 1449; số hạch vét được trung bình/1 bệnh nhân 

là 12,5 ± 3,6; số hạch vét được nhiều nhất/1 bệnh nhân là 24; số hạch vét được 

ít nhất/1 bệnh nhân là 4. Các hướng dẫn điều trị đều đồng thuận khuyến cáo 

rằng 12 hạch là tối thiểu để đánh giá chính xác giai đoạn bệnh [13],[19],[45]. 

Số lượng hạch vét được trung bình/1 bệnh nhân trong nghiên cứu của 

chúng tôi phù hợp với các dữ liệu của các nghiên cứu khác. Theo Nguyễn 

Hoàng Minh, số hạch nạo vét được trung bình là 12,34 ± 4,89 hạch [152]. 

Dejardin O. và cs nghiên cứu 4197 bệnh nhân UTĐTT từ năm 1997 đến năm 

2004 tại Pháp, số lượng hạch vét được trung bình/1 bệnh nhân là 12,00 

(11,75-12,24 hạch); số lượng hạch vét được trung bình/1 bệnh nhân tăng dần 

theo thời gian từ 9,83 trong năm 1997 lên 13,10 vào năm 2004 [153]. Choi 

H.K. và cs nghiên cứu 664 bệnh nhân UTĐTT giai đoạn II đ  được phẫu 

thuật, số lượng trung bình hạch bạch huyết được kiểm tra là 12 (1-58 hạch) 

[154]. Madbouly K.M. và cs nghiên cứu 115 bệnh nhân UTTT giai đoạn III, 

số lượng hạch vét được trung bình/1 bệnh nhân là 12,1 (5-25 hạch) [119]. 

Balta A.Z. và cs nghiên cứu 439 bệnh nhân, số hạch vét được trung bình/1 

bệnh nhân là 12±0,4 [155]. Jiang K. và cs nghiên cứu 288 bệnh nhân UTĐTT 

giai đoạn III được phẫu thuật, tổng số hạch vét được là 3326, số hạch vét 

được trung bình/1 bệnh nhân là 11,547 [137]. Ince M. và cs nghiên cứu 130 

bệnh nhân có ung thư biểu mô tuyến trực tràng được phẫu thuật từ năm 1996 
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đến năm 2011 cho thấy số hạch vét được trung bình/1 bệnh nhân là 11,5 ± 8 

[12]. Ren J.Q. và cs nghiên cứu 145 bệnh nhân UTĐTT giai đoạn III trong 

khoảng thời gian từ tháng 01/1998 đến tháng 12/2008, tổng số hạch vét được 

là 1917, số hạch vét được trung bình/1 bệnh nhân là 13,22 [156]. Li Q. và cs 

nghiên cứu 2256 bệnh nhân UTĐTT giai đoạn III, số hạch vét được trung 

bình/1 bệnh nhân là 15,0 (12-19 hạch) [138]. Peng J. và cs, số hạch vét được 

trung bình/1 bệnh nhân là 12 (2-38 hạch) [108]. Trong một số nghiên cứu 

khác, số hạch vét được trung bình/1 bệnh nhân cũng cho kết quả tương tự: 

Leonard D. và cs là 12,8±8,78 [115]; Park Y.H. và cs là 13,26±10,23 [136]; 

Leung A.M. và cs là 14,9 [113]; Shen S.S. và cs là 15 [133].  

Số lượng hạch vét được trung bình/1 bệnh nhân trong nghiên cứu của 

chúng tôi cao hơn một số nghiên cứu. Cisz K.C. và cs nghiên cứu 173 bệnh 

nhân UTĐTT đủ thông tin từ năm 2000 đến năm 2008, số hạch vét được trung 

bình/1 bệnh nhân là 8 (0-67 hạch) [157]. Huang B. và cs nghiên cứu 12036 

bệnh nhân UTTT, số hạch vét được trung bình/1 bệnh nhân là 8 [110]. Dekker 

J.W.T. và cs nghiên cứu 605 bệnh nhân UTTT, số hạch vét được trung bình/1 

bệnh nhân là 9 (1-47 hạch) [112]. Qiu H.B. và cs nghiên cứu 626 bệnh nhân 

UTĐTT, số hạch vét được trung bình/1 bệnh nhân là 10 (1-33 hạch) [158]. 

Nadoshan J.J. và cs nghiên cứu 128 bệnh nhân UTTT, số hạch vét được trung 

bình/1 bệnh nhân là 10,3 hạch (2-28 hạch) [159]. 

Số lượng hạch vét được trung bình/1 bệnh nhân trong nghiên cứu của 

chúng tôi thấp hơn một số nghiên cứu. Tsai H.L. và cs nghiên cứu 1167 bệnh 

nhân UTĐTT giai đoạn I-III, từ tháng 1/2006 đến tháng 10/2013 cho thấy số 

hạch vét được trung bình/1 bệnh nhân là 15,73 ± 9,29 [160]. Kotake K. và cs 

nghiên cứu 16865 bệnh nhân UTĐTT giai đoạn II và III, số hạch vét được 

trung bình/1 bệnh nhân là 17,0 [161]. Manilich E.A. và cs nghiên cứu 2430 

bệnh nhân UTTT được phẫu thuật triệt căn, số hạch vét được trung bình/1 
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bệnh nhân là 18 [9]. Betge J. và cs, số lượng trung bình hạch bạch huyết vét 

được/1 bệnh nhân là 18,1 ± 10,7 [142]. Iachetta F. và cs nghiên cứu 657 bệnh 

nhân UTĐTT giai đoạn IIA, số lượng hạch vét được trung bình/1 bệnh nhân 

là 19±9 (1-68 hạch) [114]. Priolli D.G. và cs, số lượng hạch vét được/1 bệnh 

nhân là 22,77 ± 10,77 (12-99 hạch) [11].  

Số lượng hạch vét được liên quan với một số yếu tố như: thời gian 

nghiên cứu, tuổi mắc bệnh, mức độ xâm khối u, mức độ biệt hóa khối u, di căn 

hạch, giai đoạn bệnh, trình độ và kinh nghiệm của phẫu thuật viên... Chen S.L. 

và cs nghiên cứu 82896 bệnh nhân UTĐT được phẫu thuật trong khoảng thời 

gian 1988-2000 tại 13 trung tâm ung thư cho thấy: số hạch vét được trung 

bình/1 bệnh nhân là 9. Tỷ lệ bệnh nhân vét được tối thiểu 15 hạch dao động từ 

22,5% đến 38,6% đối với 13 trung tâm ung thư trong nghiên cứu. Có 4 trung 

tâm tỷ lệ tuân thủ vét tối thiểu 15 hạch là 25%, 5 trung tâm tỷ lệ tuân thủ vét 

tối thiểu 10 hạch là 50% [15]. Việc tuân thủ vét tối thiểu 15 hạch phổ biến 

trong khoảng thời gian gần đây (1996-2000) là 28,9% so với giai đoạn xa 

trước đây (1988-1991) là 24,3%. Goldstein N.S. và cs nghiên cứu hồi cứu 750 

bệnh nhân UTTT giai đoạn pT3 trong khoảng thời gian 1955-1995; số lượng 

trung bình hạch bạch huyết phát hiện mỗi mẫu là 9,8 (khoảng 0-62) [16]. 70% 

có từ 1-12 hạch; 13% có từ 13-16 hạch và 14% có ít nhất 17 hạch thu hồi từ 

mỗi mẫu. Số lượng hạch trung bình vét được/1 mẫu thay đổi theo thời gian 

nghiên cứu; ít hơn 7 hạch trong giai đoạn 1955-1962; tăng đến 9 hạch trong 

giai đoạn 1963-1986; 11,6 hạch trong giai đoạn 1987-1989; 13,6 hạch trong 

giai đoạn 1990-1992 và tăng lên 19,4 hạch trong giai đoạn 1993-1995. Morris 

E.J. và cs nghiên cứu hồi cứu 7062 bệnh nhân UTĐTT, số hạch vét được trung 

bình/1 bệnh nhân tăng lên trong thời gian nghiên cứu, từ 7 hạch trong năm 

1995 lên 13 hạch vào năm 2003. Tỷ lệ bệnh nhân được chẩn đoán là giai đoạn 

III tăng lên khi số lượng hạch vét dược tăng. Thời gian sống thêm sau năm 
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năm thấp hơn ở những bệnh nhân không được vét hạch đầy đủ [162]. Shen 

S.S. và cs, số hạch vét được trung bình/1 bệnh nhân của nhóm bệnh nhân trẻ 

hơn 60 tuổi (≤50 tuổi, >50 đến ≤60 tuổi) tương ứng lần lượt là 18,2 và 17,8 

cao hơn 3 nhóm bệnh nhân cao trên 60 tuổi (>60 đến ≤70 tuổi, >70 đến ≤80 

tuổi, > 80 tuổi) tương ứng lần lượt là 14,4; 15,1 và 14,9 (p<0,001). Theo tác 

giả, số hạch vét được trung bình/1 bệnh nhân tăng so với mức độ xâm lấn tăng 

dần của khối u, nhóm bệnh nhân T1, T2, T3 và T4 có số hạch vét được trung 

bình/1 bệnh nhân tăng tương ứng lần lượt là 13,6±6,8; 14,8±7,2; 16,2±9,1 và 

18,1±10,6. Ngoài ra, tác giả còn nhận thấy, số hạch vét được trung bình/1 bệnh 

nhân của nhóm bệnh nhân có độ mô học biệt hóa kém (17,6 hạch) cao hơn 

nhóm bệnh nhân có độ biệt hóa vừa (15,4 hạch) và nhóm bệnh nhân có độ biệt 

hóa cao (14,4 hạch) [133]. Wong J.H. và cs, số hạch vét được trung bình/1 

bệnh nhân là 17 hạch (0-78 hạch), nhóm bệnh nhân không di căn hạch có số 

hạch vét được trung bình/1 bệnh nhân là 14 hạch thấp hơn nhóm bệnh nhân di 

căn hạch là 20 hạch. Khi có ít nhất 14 hạch vét được, tỷ lệ bệnh nhân có ít nhất 

một hạch di căn là 33,3% [13]. Chou J.F. và cs nghiên cứu 153483 bệnh nhân 

UTĐTT cho thấy: số hạch vét được trung bình tổng thể/1 bệnh nhân là 12±9,3 

hạch; số hạch vét được trung bình/1 bệnh nhân ung thư đại tràng là 12,4±9,4 

hạch; số hạch vét được trung bình/1 bệnh nhân ung thư trực tràng là 10,2±8,8 

hạch [17]. Nghiên cứu cũng cho thấy: tuổi, năm chẩn đoán, kích thước khối u, 

và phân loại khối u có ý nghĩa dự đoán số lượng hạch trung bình vét được 

(p<0,01 cho tất cả các biến số). 

- Việc thực hiện vét tối thiểu 12 hạch/1 bệnh nhân 

Thực hiện vét tối thiểu 12 hạch/1 bệnh nhân cho thấy: tỷ lệ bệnh nhân 

có số lượng hạch vét đủ 12 hạch (≥12 hạch) là 50,8%; tỷ lệ bệnh nhân có số 

lượng hạch vét không đủ 12 hạch (<12 hạch) là 49,2% (xem Bảng 3.31). 
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Nghiên cứu của chúng tôi phù hợp với các dữ liệu của các nghiên cứu 

khác. Moug S.J. và cs nghiên cứu đối với 295 bệnh nhân UTĐTT được phẫu 

thuật từ năm 2001 đến năm 2004 cho thấy: số hạch vét được trung bình/1 bệnh 

nhân là 10 (1-57), với đầy đủ số hạch vét được (≥ 12 hạch) là 147 bệnh nhân, 

chiếm tỷ lệ 49,8% [163]. Theo Leung A.M. và cs, tỷ lệ bệnh nhân có số lượng 

hạch vét được ≥ 12 hạch là 49%, tỷ lệ bệnh nhân có số lượng hạch vét được 

<12 hạch là 51% [113]. Madbouly K.M. và cs nghiên cứu 115 bệnh nhân 

UTTT giai đoạn III, tỷ lệ bệnh nhân có số lượng hạch vét được ≥ 12 hạch là 

48%, tỷ lệ bệnh nhân có số lượng hạch vét được <12 hạch là 52% [119]. Theo 

Peng J. và cs, tỷ lệ bệnh nhân có số lượng hạch vét được ≥ 12 hạch là 46,9%, tỷ 

lệ bệnh nhân có số lượng hạch vét được <12 hạch là 53,1% [108]. 

Tỷ lệ bệnh nhân có số lượng hạch vét đủ 12 hạch của chúng tôi 

(50,8%) cao hơn so với các nghiên cứu khác. Dekker J.W.T. và cs nghiên 

cứu 605 bệnh nhân UTTT giai đoạn III, bệnh nhân có số lượng hạch vét đủ 

12 hạch là 227 (37,5%) [112]. Nghiên cứu của Qiu H.B. và cs nghiên cứu 

trên 626 bệnh nhân UTĐTT cho thấy: số bệnh nhân có số lượng hạch vét đủ 

12 hạch là 277 chiếm tỷ lệ 44,2% [158]. Huang B. và cs nghiên cứu 12036 

bệnh nhân UTTT cho thấy tỷ lệ bệnh nhân vét đủ 12 hạch là 34% [164]. 

Theo Cisz K.C. và cs, tỷ lệ bệnh nhân có số lượng hạch vét đủ 12 hạch là 

33%. Tác giả nhận thấy tuổi của bệnh nhân dưới 50 và loại phẫu thuật cắt bỏ 

có liên quan với số lượng cao hơn hạch bạch huyết vét được [157]. Trong 

một số nghiên cứu khác, Ince M. và cs, tỷ lệ bệnh nhân có số lượng hạch vét 

đủ 12 hạch là 42,3%; Balta A.Z. và cs là 41,5% [155]. 

Tỷ lệ bệnh nhân có số lượng hạch vét đủ 12 hạch của chúng tôi thấp 

hơn so với các nghiên cứu khác. Iachetta F. và cs nghiên cứu 657 bệnh nhân 

UTĐTT giai đoạn IIA đủ dữ liệu cho thấy: tỷ lệ bệnh nhân có số lượng hạch 

vét đủ 12 hạch là 81,6% [114]. Theo Shen S.S. và cs, tỷ lệ bệnh nhân có số 
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lượng hạch vét đủ 12 hạch là 67,1% [133]. Betge J. và cs nghiên cứu 381 

bệnh nhân UTĐTT, tỷ lệ bệnh nhân có số lượng hạch vét đủ 12 hạch là 

70,9% [142]. Tsai H.L. và cs nghiên cứu 1167 bệnh nhân UTĐTT giai đoạn 

I-II, từ tháng 1/2006 đến tháng 10/2013, số lượng hạch vét đủ 12 hạch là 807 

(69,2%) [160]. Phân tích đơn biến và đa biến đối với bệnh nhân UTTT thấy 

rằng kích thước khối u là yếu tố độc lập liên quan đến số lượng hạch vét 

được (≥ 12 hạch hoặc < 12 hạch). 

Số lượng hạch vét đủ 12 hạch liên quan với một số yếu tố như: thời gian 

nghiên cứu, tuổi mắc bệnh, mức độ xâm khối u, mức độ biệt hóa khối u, di căn 

hạch, giai đoạn bệnh, kỹ thuật mổ... Baxter N.N. và cs sử dụng dữ liệu từ Viện 

Ung thư Quốc gia nghiên cứu đối với 116995 bệnh nhân UTĐTT, chẩn đoán 

từ năm 1988 đến năm 2001, bệnh nhân được phẫu thuật triệt căn và không 

phối hợp xạ trị bổ trợ, đánh giá số lượng hạch bạch huyết vét được và được 

kiểm tra (ít nhất 12 hạch bạch huyết được kiểm tra), cho thấy: chỉ có 37% của 

tất cả các bệnh nhân được kiểm tra, đánh giá đủ 12 hạch. Tỷ lệ bệnh nhân 

được đánh giá đủ 12 hạch tăng từ 32% năm 1988 lên 44% vào năm 2001. Giai 

đoạn khối u chỉ liên quan với hạch bạch huyết được kiểm tra đủ (tỷ số chênh 

[OR] hạch được đánh giá đủ = 2,27, KTC 95% [CI] = 2,18-2,35). Bệnh nhân 

cao tuổi (≥71 tuổi, OR = 0,45, 95% CI = 0,44-0,47) ít có khả năng nhận được 

đánh giá hạch đủ so với bệnh nhân trẻ hơn. Ngoài ra, vị trí địa lý là một yếu tố 

dự báo quan trọng của việc đánh giá hạch đủ, dao động từ 33% đến 53%, tùy 

thuộc vào vị trí địa lý. Tác giả nhận thấy, trong giai đoạn năm 1988-2001, 

phần lớn các bệnh nhân UTĐTT vẫn chưa được đánh giá, kiểm tra hạch bạch 

huyết đủ. Việc thực hành phẫu thuật và các yếu tố giai đoạn khối u, đặc điểm 

tuổi của bệnh nhân và vị trí địa lý có thể ảnh hưởng đến số lượng hạch bạch 

huyết được kiểm tra, đánh giá đủ [93]. Nghiên cứu của Dejardin O. và cs trên 

4197 bệnh nhân UTĐTT từ năm 1997 đến năm 2004 tại Pháp cho thấy: số 
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bệnh nhân có số lượng hạch vét đủ 12 hạch là 1900 bệnh nhân chiếm 45,2%. 

Tỷ lệ bệnh nhân có số lượng hạch vét đủ 12 hạch khác nhau theo tuổi (≤ 60 

tuổi là 56,0%, > 89 tuổi là 40,2%), thời gian (năm 1997 là 32,1%, năm 2004 là 

54,7%), giai đoạn bệnh (giai đoạn I là 26,6%, giai đoạn II là 48,6%, giai đoạn 

III là 52,3%) [153]. Trong một nghiên cứu khác, Ashktorab H. và cs nghiên 

cứu 216 bệnh nhân UTĐTT, từ năm 1996 đến năm 2013, số hạch vét được 

trung bình/1 bệnh nhân là 15 (10-22 hạch). Có sự gia tăng dần tỷ lệ bệnh nhân 

có số lượng hạch vét đủ 12 hạch theo thời gian nghiên cứu (từ 60% giai đoạn 

1996-2000 lên 84% trong giai đoạn 2010-2013) [118]. 

Ngoài ra, kết quả Bảng 3.31 còn cho thấy: tỷ lệ bệnh nhân có số lượng 

hạch vét đủ 12 hạch của nhóm bệnh nhân di căn hạch (61,1%) cao hơn nhóm 

bệnh nhân không di căn hạch (46,2%). Nghiên cứu của chúng tôi phù hợp với 

nghiên cứu của Elferink M. A. G. và cs, nhóm bệnh nhân di căn hạch: tỷ lệ 

bệnh nhân có số lượng hạch vét được ≥ 10 hạch (39%) cao hơn nhóm bệnh 

nhân không di căn hạch (25%) [8]. 

- Kết quả hạch di căn nạo vét được: 

Tổng số hạch di căn vét được là 97; số hạch di căn vét được nhiều 

nhất/1 bệnh nhân là 14; số hạch di căn vét được ít nhất/1 bệnh nhân là 0; số 

hạch di căn vét được trung bình/1 bệnh nhân là 0,8 ± 1,9. 

Số hạch di căn vét được trung bình/1 bệnh nhân trong nghiên cứu của 

chúng tôi phù hợp với kết quả của các nghiên cứu khác (từ 1 đến 3 hạch).  

Leonard D. và cs, số hạch di căn vét được trung bình/1 bệnh nhân là 

0,8±1,97 [115]. Manilich E.A. và cs nghiên cứu 2430 bệnh nhân UTTT được 

phẫu thuật triệt căn, số hạch di căn vét được trung bình/1 bệnh nhân là  

1,5 ± 4,0 [9]. Dekker J.W.T. và cs nghiên cứu 605 bệnh nhân UTTT giai 

đoạn III, số hạch di căn vét được trung bình/1 bệnh nhân là 2 (1- 40 hạch) 

[112]. Huh J.W. và cs nghiên cứu đối với 514 bệnh nhân UTĐTT được phẫu 
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thuật từ tháng 5/1998 đến tháng 12/2007 cho thấy số hạch di căn vét được 

trung bình/1 bệnh nhân là 2 (1-31 hạch) [165]. Qiu H.B. và cs nghiên cứu 

626 bệnh nhân UTĐTT giai đoạn III, tổng số hạch di căn vét được là 2093, 

số hạch di căn vét được trung bình/1 bệnh nhân là 2 (1-3 hạch) [158]. Li Q. 

và cs nghiên cứu 2256 bệnh nhân UTĐTT giai đoạn III, số hạch di căn vét 

được trung bình/1 bệnh nhân là 3 (2-6) [138]. 

Số hạch di căn vét được trung bình/1 bệnh nhân trong nghiên cứu của 

chúng tôi cao hơn so với các số liệu của một số nghiên cứu khác. Nadoshan 

J.J. và cs nghiên cứu 128 bệnh nhân ung thư trực tràng giai đoạn III, số hạch 

di căn vét được trung bình/1 bệnh nhân là 0,5 hạch (0-1,6 hạch) [159]. 

Số hạch di căn vét được trung bình/1 bệnh nhân trong nghiên cứu của 

chúng tôi thấp hơn so với các số liệu của một số nghiên cứu khác. Theo Peng 

J. và cs, số hạch di căn vét được trung bình/1 bệnh nhân là 3,8 (1-27 hạch) 

[108]. Madbouly K.M. và cs nghiên cứu 115 bệnh nhân UTTT giai đoạn III, 

số lượng hạch di căn vét được trung bình/1 bệnh nhân là 3,5 (1-19 hạch) 

[119]. Jiang K. và cs nghiên cứu 288 bệnh nhân UTĐTT giai đoạn III, tổng số 

hạch di căn vét được là 1034, số hạch vét được trung bình/1 bệnh nhân là 

3,590 [137]. 

Số hạch di căn vét được liên quan đến một số yếu tố, như: tuổi mắc 

bệnh, số lượng hạch vét được... Nghiên cứu của Shen S.S. và cs cho thấy: số 

hạch di căn vét được trung bình/1 bệnh nhân của 2 nhóm bệnh nhân trẻ hơn 

60 tuổi (≤50 tuổi và >50 đến ≤60 tuổi) tương ứng lần lượt là 4,64 và 2,84 

hạch cao hơn so với ba nhóm bệnh nhân cao trên 60 tuổi (>60 đến ≤70 tuổi, 

>70 đến ≤80 tuổi và >80 tuổi) tương ứng lần lượt là 1,97, 1,85, và 1,22 hạch 

(p< 0,001) [133]. Ren J.Q. và cs nghiên cứu 145 bệnh nhân UTĐTT giai đoạn 

III, tổng số hạch di căn vét được là 546, số hạch di căn vét được trung bình/1 

bệnh nhân là 3,77. Có mối liên quan giữa số hạch di căn và số hạch vét được 
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[156]. Kotake K. và cs nghiên cứu 16865 bệnh nhân UTĐTT giai đoạn II và III 

cho thấy: số hạch di căn vét được trung bình/1 bệnh nhân tăng lên với sự gia 

tăng của số lượng hạch vét được. Số hạch di căn vét được trung bình/1 bệnh 

nhân là 2,1; 2,7; 3,1 và 3,6 hạch tương ứng lần lượt với các nhóm bệnh nhân có 

số lượng vét được từ 1-9, 10-16, 17-26 và trên 26 hạch. So sánh nhóm bệnh nhân 

có số lượng hạch vét được < 9 và nhóm bệnh nhân có số lượng hạch vét được  

≥ 27, tỷ lệ sống 5 năm nhóm bệnh nhân có số lượng hạch vét được ≥ 27 tăng cao 

hơn so với nhóm bệnh nhân chỉ có số lượng hạch vét được < 9 (tăng 12,5% cho 

UTTT giai đoạn II và 10,6% cho UTTT giai đoạn III) (p< 0,001) [161]. 

4.3.2. Kết quả xa 

4.3.2.1. Sống thêm 3 năm toàn bộ 

Sống thêm 3 năm toàn bộ cho thấy: tỷ lệ sống thêm 3 năm toàn bộ của 

nhóm bệnh nhân nghiên cứu của chúng tôi là 91,7%; thời gian sống trung 

bình là 48,9 tháng (Bảng 3.33).  

Tỷ lệ sống của bệnh nhân UTTT có xu hướng tăng lên ở các nước phát 

triển và tăng theo thời gian. Allemani C. và cs giám sát toàn cầu kết quả sống 

của bệnh nhân ung thư trong khoảng thời gian 1995-2009, phân tích các dữ 

liệu 25 676 887 bệnh nhân từ 67 quốc gia cho thấy: tỷ lệ sống 5 năm của 

UTĐTT đ  tăng lên đều đặn ở các nước phát triển; đối với bệnh nhân được 

chẩn đoán trong giai đoạn 2005-2009, tỷ lệ sống 5 năm đạt 60% trở lên ở 22 

quốc gia trên toàn thế giới [166]. 

Kết quả sống thêm 3 năm toàn bộ trong nghiên cứu của chúng tôi cao 

hơn so với một số nghiên cứu khác. Hassan M.R. và cs nghiên cứu 1214 bệnh 

nhân UTĐTT từ năm 2008- 2009 cho thấy tỷ lệ sống toàn bộ 3 năm là 59,1% 

[167]. Mehrkhani F. và cs nghiên cứu 1090 bệnh nhân UTĐTT được phẫu 

thuật trong khoảng thời gian năm 1999- 2002, thời gian sống trung bình cho 

tất cả các bệnh nhân là 42,8 tháng. Tỷ lệ sống toàn bộ 1, 3 và 5 năm tương 
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ứng lần lượt là 72%, 54% và 47% [168]. Tỷ lệ sống 3 năm toàn bộ trong 

nghiên cứu của chúng tôi cao hơn so với kết quả của một số nghiên cứu trên, 

có thể do đối tượng nghiên cứu của chúng tôi bao gồm các bệnh nhân UTTT 

được phẫu thuật triệt căn (không bao gồm các bệnh nhân giai đoạn muộn), 

trong khi tượng nghiên cứu của các nghiên cứu trên là toàn bộ các bệnh nhân 

UTTT (bao gồm cả giai đoạn muộn, không có khả năng phẫu thuật triệt căn). 

4.3.2.2. Sống thêm theo một số yếu tố liên quan 

- Sống thêm theo kích thức u  

Tỷ lệ sống thêm 3 năm toàn bộ của nhóm bệnh nhân u chiếm < 3/4 chu 

vi (92,8%) cao hơn so với nhóm bệnh nhân u chiếm ≥ 3/4 chu vi (87,1%). Sự 

khác biệt không có ý nghĩa thống kê với p>0,05. Nghiên cứu của chúng tôi 

phù hợp với kết quả nghiên cứu khác. 

Theo Iachetta F. và cs, tỷ lệ sống 5 năm toàn bộ nhóm bệnh nhân kích 

thước u ≤ 50 mm (91%) cao hơn nhóm bệnh nhân kích thước u > 50 mm là 

89% [114]. Theo Newland R.C. và cs, tỷ lệ sống thêm 5 năm của nhóm bệnh 

nhân có kích thước u < 5 cm (43%) cao hơn nhóm bệnh nhân có kích thước u 

≥5 cm (36%) [21]. Kim J.H. và cs nghiên cứu 232 bệnh nhân UTTT di căn 

hạch, tỷ lệ sống 5 năm toàn bộ của nhóm bệnh nhân khối u ≤ 5 cm và khối u >5 

cm tương ứng lần lượt là 67% và 70% [169]. Jiang K. và cs nghiên cứu 288 

bệnh nhân UTĐTT giai đoạn III, thời gian sống 5 năm toàn bộ của nhóm bệnh 

nhân có kích thước u <5 cm và nhóm bệnh nhân có kích thước u ≥5 cm tương 

ứng lần lượt là 66,67% và 63,93% (p=0,749) [137]. Liang H. và cs nghiên cứu 

96 bệnh nhân UTĐT trẻ (≤40 tuổi), tỷ lệ sống 3 năm toàn bộ của nhóm bệnh 

nhân có kích thước u <4 cm, 4-8 cm và ≥8 tương ứng lần lượt là 78,97%, 

76,79% và 39,16% [170]. Balta A.Z. và cs nghiên cứu 439 bệnh nhân UTĐTT, 

thời gian sống trung bình 5 năm của nhóm bệnh nhân khối u ≤ 4,5 cm và khối u 

>4,5 cm tương ứng lần lượt là 42,3±3,3 và 33,9±3 tháng (p=0,06) [155]. 
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Kết quả trên cho thấy, tỷ lệ sống thêm của bệnh nhân UTTT tỷ lệ 

nghịch với kích thước khối u. 

- Sống thêm theo mức độ xâm lấn u 

Tỷ lệ sống thêm 3 năm toàn bộ của nhóm bệnh nhân u chưa xâm lấn qua 

thanh mạc (96,4%) cao hơn so với nhóm bệnh nhân u đ  xâm lấn qua thanh mạc 

(85,2%). Tuy nhiên sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê với p>0,05. 

Nghiên cứu của chúng tôi phù hợp với kết quả của các nghiên cứu 

khác. Theo Balta A.Z. có một mối quan hệ đáng kể giữa tỷ lệ sống thêm với 

xâm lấn u, với p<0,001 [155]. Hassan M.R. và cs, tỷ lệ sống toàn bộ 3 năm 

của nhóm bệnh nhân có mức độ xâm lấn khối u T1, T2, T3 và T4 tương ứng 

lần lượt là 85,3%, 79,7%, 63,9% và 43,5% (p<0,001) [167]. Kim J.H. và cs 

nghiên cứu 232 bệnh nhân UTTT di căn hạch, tỷ lệ sống 5 năm toàn bộ của 

nhóm bệnh nhân T1, T2, T3, T4 tương ứng lần lượt là 80%, 89%, 71%, 18% 

(p<0,001) [169]. Theo Park Y.H. và cs, tỷ lệ sống 5 năm toàn bộ theo mức độ 

xâm lấn của khối u T1, T2, T3 và T4 giảm tương ứng lần lượt là 75%, 75%, 

64% và 41% (p=0,005) [136]. Theo Choi H.K. và cs, tỷ lệ sống 5 năm không 

bệnh của nhóm bệnh nhân T3 là 65% cao hơn so với nhóm bệnh nhân T4 là 

46% (p<0,001) [154]. Nghiên cứu của Mehrkhani F. và cs cho thấy: tỷ lệ sống 

5 năm toàn bộ nhóm bệnh nhân có xâm lấn u T1+T2 là 86,7% cao hơn nhóm 

bệnh nhân có xâm lấn u T3+T4 là 41% (p = 0,015) [168]. Gunderson L.L. và 

cs phân tích gộp bởi 3 nghiên cứu trên 2551 bệnh nhân UTTT cho thấy: tỷ lệ 

sống 5 năm toàn bộ giảm dần khi phân giai đoạn T tăng dần; tỷ lệ sống 5 năm 

toàn bộ nhóm bệnh nhân phân giai đoạn T1+T2, T3, T4 tương ứng lần lượt là 

76%, 61%, 47%; tỷ lệ sống 5 năm không bệnh nhóm bệnh nhân phân giai 

đoạn T1+T2, T3, T4 tương ứng lần lượt là 69%, 52%, 39% (p<0,001) [171]. 

Một số nghiên cứu khác về mối liên quan giữa sống thêm và mức độ 

xâm lấn u đối với mỗi giai đoạn cụ thể của UTĐTT cũng cho kết quả tương 
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tự. Sarli L. nghiên cứu 480 bệnh nhân UTĐTT giai đoạn II, tỷ lệ sống thêm 5 

năm của u có phân giai đoạn T3 là 87,44%, phân giai đoạn T4 là 78,00% 

(p=0,016). Tỷ lệ sống thêm 10 năm của u có phân giai đoạn T3 là 71,54%, 

phân giai đoạn T4 là 56,95% (p=0,003) [172]. Choi H.K. và cs nghiên cứu 

bao gồm 664 bệnh nhân UTĐTT giai đoạn II được phẫu thuật cho thấy: tỷ lệ 

sống 5 năm không bệnh của nhóm bệnh nhân phân giai đoạn T3 (65%) cao 

hơn nhóm bệnh nhân phân giai đoạn T4 (46%) (p<0,001) [154]. Trong một 

nghiên cứu khác, Jiang K. và cs nghiên cứu 288 bệnh nhân UTĐTT giai đoạn 

III cho thấy: tỷ lệ sống 5 năm toàn bộ của nhóm bệnh nhân có phân giai đoạn 

T1+T2 là 78,57% cao hơn nhóm bệnh nhân có phân giai đoạn T3+T4 là 

63,64%. Tương tự, tỷ lệ sống 5 năm không bệnh của nhóm bệnh nhân có phân 

giai đoạn T1+T2 là 70,43% cao hơn nhóm bệnh nhân có phân giai đoạn 

T3+T4 là 55,36% [137]. 

Như vậy có mối liên quan tỷ lệ nghịch giữa sống thêm và mức độ xâm 

lấn khối u, tỷ lệ sống thêm giảm dần khi mức độ xâm lấn khối u tăng dần và 

ngược lại. 

- Sống thêm theo kích thước hạch 

Tỷ lệ sống thêm 3 năm toàn bộ của nhóm bệnh nhân có kích thước hạch 

<10mm (96,7%) cao hơn so với nhóm bệnh nhân có kích thước hạch ≥10mm 

(78,4%). Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,05. Nghiên cứu của chúng 

tôi phù hợp với kết quả của một số nghiên cứu khác. Theo nghiên cứu của 

Dhar D.K. và cs, tỷ lệ sống 5 năm toàn bộ của nhóm bệnh nhân hạch di căn có 

kích thước hạch ≤ 9 mm và của nhóm bệnh nhân hạch di căn có kích thước 

hạch ≥10 mm tương ứng lần lượt là 63,5% và 42,5% (p<0,001). Tỷ lệ sống 5 

năm không bệnh của nhóm bệnh nhân hạch di căn có kích thước hạch ≤ 9 mm 

và của nhóm bệnh nhân hạch di căn có kích thước hạch ≥ 10 mm tương ứng 

lần lượt là 62,2% và 34,4% (p<0,001) [173].  
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Như vậy, kích thước hạch có liên quan đáng kể với tỷ lệ sống thêm đối 

với bệnh nhân ung thư trực tràng. Kích thước hạch ≥10mm có tỷ lệ sống thêm 

3 năm toàn bộ thấp hơn kích thước hạch <10mm (p<0,05). 

- Sống thêm theo tình trạng hạch vùng 

Tỷ lệ sống thêm 3 năm toàn bộ của nhóm bệnh nhân có di căn hạch 

(71,6%) thấp hơn so với nhóm bệnh nhân không di căn hạch (97,1%). Sự 

khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,001. Nghiên cứu của chúng tôi phù hợp 

với kết quả của các nghiên cứu khác.  

Theo Dukes và cs, tỷ lệ sống thêm 5 năm đối với nhóm bệnh nhân di 

căn hạch (32,0%) thấp hơn so với nhóm bệnh nhân không di căn hạch 

(83,7%) [174]. Nghiên cứu của Mehrkhani F. và cs cho thấy, tỷ lệ sống 5 năm 

toàn bộ nhóm bệnh nhân có di căn hạch vùng là 16,7%, nhóm bệnh nhân 

không di căn hạch là 56,6% (p=0,016) [168]. Kobayashi H. và cs nghiên cứu 

501 bệnh nhân UTTT giai đoạn III từ năm 1991 đến năm 1998, nhóm bệnh 

nhân N2 có nguy cơ tử vong cao gấp 1,34 so với nhóm bệnh nhân N1 [175]. 

Hassan M.R. và cs, phân tích đa biến cho thấy: nguy cơ tử vong của nhóm 

bệnh nhân có phân loại hạch vùng N2 cao gấp 1,9 lần so với nhóm bệnh nhân 

có phân loại hạch vùng N0 (p<0,001) [167]. 

Trong nhóm bệnh nhân di căn hạch, tỷ lệ di căn hạch là yếu tố dự báo 

quan trọng đối với sống thêm. Lee và cs nghiên cứu 519 bệnh nhân UTTT 

được phẫu thuật, trong khoảng thời gian 2001-2007, số bệnh nhân di căn hạch 

là 154 (chiếm 39,7%). Trong nhóm bệnh nhân di căn hạch; tỷ lệ sống thêm 5 

năm toàn bộ của bệnh nhân có tỷ lệ di căn hạch ≤0,15, 0,16 đến 0,3 và >0,3 

tương ứng lần lượt là 90,3%, 75,1%, và 45,1% (p<0,001); tỷ lệ sống thêm 5 

năm không bệnh tương ứng lần lượt là 66,7%, 55,8% và 21,9% (p < 0,001) 

[5]. Huh J.W. và cs nghiên cứu đối với 514 bệnh nhân UTĐTT được phẫu 

thuật từ tháng 5/1998 đến tháng 12/2007: tỷ lệ sống thêm 5 năm toàn bộ của 
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nhóm bệnh nhân có tỷ lệ di căn hạch <0,09; 0,09 đến 0,18; 0,18 đến dưới 

0,34; ≥0,34 tương ứng lần lượt là 79%, 72%, 62%, 55% (p<0,001); tỷ lệ sống 

thêm 5 năm không bệnh tương ứng lần lượt là 73%, 67%, 54%, 42% 

(p<0,001). Tác giả cho rằng tỷ lệ di căn hạch là yếu tố dự báo sống thêm toàn 

bộ và sống thêm không bệnh ở bệnh nhân UTĐTT có hạch di căn [165]. 

Trong các nghiên cứu khác cũng cho kết quả tương tự, theo Derwinger K. và 

cs, tỷ lệ hạch di căn là một yếu tố quan trọng đối với tiên lượng sống còn của 

bệnh nhân UTĐTT (p<0,0049) [176]. Theo Leonard D. và cs, nguy cơ tử 

vong cao gấp 5,04 và tái phát cao gấp 4,55 lần đối với nhóm bệnh nhân có tỷ 

lệ hạch di căn >0,2 [115]. Theo Park Y.H. và cs, tỷ lệ sống 5 năm toàn bộ của 

nhóm bệnh nhân có tỷ lệ hạch di căn >0,07 thấp hơn so với nhóm có tỷ lệ 

hạch di căn ≤0,07 (p=0,008) [136]. Theo Qiu H.B. và cs, tỷ lệ sống thêm 5 

năm toàn bộ của nhóm bệnh nhân có tỷ lệ di căn hạch từ 0 đến 0,1; lớn hơn 

0,1 đến 0,25; lớn hơn 0,25 đến 0,5 và lớn hơn 0,5 giảm tương ứng lần lượt là 

73%, 64%, 44% và 22% [158]. Nghiên cứu của Priolli D.G. và cs cho thấy: tỷ 

lệ sống 5 năm nhóm bệnh nhân không di căn hạch bạch huyết là trên 80%, 

trong khi tỷ lệ sống 5 năm của nhóm bệnh nhân có dưới 20% hạch bạch huyết 

di căn và nhóm bệnh nhân có ≥21% hạch bạch huyết di căn giảm tương ứng 

lần lượt chỉ còn dưới 60% và 40%. Phân tích đa biến chứng minh rằng hạch 

bạch huyết vét được là một yếu tố tiên lượng độc lập đối với sống thêm 5 năm 

toàn bộ bệnh nhân UTĐTT (p=0,009) [11]. 

Ngoài ra, số lượng hạch được kiểm tra, số lượng hạch di căn... là các 

yếu tố liên quan chặt chẽ với sống thêm. Swanson và cs nghiên cứu hồi cứu 

tổng số 35787 bệnh nhân UTĐTT T3N0M0 đ  được điều trị phẫu thuật trong 

khoảng thời gian 1985-1991 cho thấy: tỷ lệ sống 5 năm cho bệnh UTĐTT 

T3N0M0 thay đổi từ 64% nếu 1 hoặc 2 hạch bạch huyết được kiểm tra tăng 

đến 86% nếu trên 25 hạch bạch huyết được kiểm tra. Số lượng các hạch bạch 
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huyết (1-7 hạch, 8-12 hạch, và ≥ 13 hạch) được kiểm tra có tỷ lệ sống 5 năm 

khác nhau đáng kể. Tác giả cho rằng, tiên lượng của UTĐTT T3N0 phụ thuộc 

vào số lượng hạch kiểm tra; khuyến cáo tối thiểu là 13 hạch bạch huyết nên 

được kiểm tra để xác định UTĐTT T3 hạch âm tính, các thử nghiệm điều trị 

bổ trợ cho UTĐTT T3N0 nên dựa theo số lượng hạch bạch huyết được kiểm 

tra [142]. Wolmark và cs nghiên cứu 844 bệnh nhân UTĐTTgiai đoạn Dukes 

C cho thấy có sự khác biệt số lượng hạch di căn vét được. Nguy cơ tử vong 

của nhóm bệnh nhân có số lượng di căn >4 hạch cao gấp 2,2 lần so với nhóm 

bệnh nhân chỉ có số lượng di căn từ 1-4 hạch (p<0,00001). Tiếp tục phân 

nhóm bệnh nhân có số lượng di căn >4 hạch thành hai nhóm nhỏ (5-9 hạch và 

>10 hạch) cho thấy: nguy cơ tử vong của nhóm bệnh nhân có số lượng di căn 

5-9 hạch cao gấp 1,9 lần; nguy cơ tử vong của nhóm bệnh nhân có số lượng di 

căn >10 hạch cao gấp 3 lần so với nhóm bệnh nhân chỉ có số lượng di căn từ 

1-4 hạch (p<0,00001) [177]. Elferink M.A.G. và cs, phân tích hồi quy đa biến 

thấy: nguy cơ tử vong của nhóm bệnh nhân có số lượng hạch di căn trên 6 và 

nhóm bệnh nhân có số lượng hạch di căn 4-6 cao gấp 1,46 (p=0,003) và 1,10 

(p=0,306) so với nhóm bệnh nhân có 1-3 hạch di căn [8]. Jiang K. và cs 

nghiên cứu 288 bệnh nhân UTĐTT giai đoạn III, thời gian sống 5 năm không 

bệnh và 5 năm toàn bộ của nhóm bệnh nhân có phân giai đoạn N1 tương ứng 

lần lượt là 64,20% và 71,60%. Thời gian sống 5 năm không bệnh và 5 năm 

toàn bộ của nhóm bệnh nhân có phân giai đoạn N2 tương ứng lần lượt là 

46,51% và 53,49%. Theo tác giả, số lượng hạch di căn có một mối tương 

quan đáng kể với thời gian sống 5 năm không bệnh (p = 0,042) và thời gian 

sống 5 năm toàn bộ (p = 0,028) của UTĐTT giai đoạn III [137].  

Như vậy, tình trạng hạch vùng là yếu tố tiên lượng quan trọng đối với 

sống thêm của bệnh nhân UTTT. Tỷ lệ sống thêm 3 năm của bệnh nhân UTTT 

giảm rõ rệt khi có di căn hạch vùng (p<0,001). 
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- Sống thêm theo phân loại hạch vùng (N) của AJCC 2010 

Trong nghiên cứu của chúng tôi, tỷ lệ sống thêm 3 năm toàn bộ của các 

nhóm bệnh nhân không di căn hạch vùng (pN0), di căn 1-3 hạch vùng (pN1) 

và di căn 4 hạch vùng trở lên (pN2) giảm dần lần lượt là 97,1%; 71,9% và 

50,0%. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,001. Nghiên cứu của chúng 

tôi phù hợp với dữ liệu của các nghiên cứu khác.  

Theo Balta A.Z. có một mối quan hệ đáng kể giữa tỷ lệ sống thêm với 

phân loại hạch vùng (p<0,001) [155]. Theo Hassan M.R. và cs, tỷ lệ sống toàn 

bộ 3 năm của các nhóm bệnh nhân có phân loại hạch vùng N0, N1 và N2 

tương ứng lần lượt là 77,4%, 58,4% và 36,2% (p<0,001) [167]. Jass J.R và cs 

nghiên cứu 447 bệnh nhân UTTT được phẫu thuật cho thấy: tỷ lệ sống thêm 5 

năm của các nhóm bệnh nhân không di căn hạch, di căn 1-4 hạch, di căn ≥ 5 

hạch tương ứng lần lượt là 83%, 44%, 13%; tỷ lệ sống thêm 10 năm tương 

ứng lần lượt là 79%, 39%, 6% (p<0,001) [135]. Kim J.H. và cs, tỷ lệ sống 5 

năm toàn bộ của nhóm bệnh nhân N1 và N2 tương ứng lần lượt là 75% và 

61% (p<0,001) [169]. Theo Newland R.C. và cs, tỷ lệ sống thêm 5 năm của 

các nhóm bệnh nhân có phân loại hạch vùng N1 (43%) cao hơn nhóm bệnh 

nhân có phân loại hạch vùng N2 (27%) (p<0,001) [21]. Suzuki O. và cs, tỷ lệ 

sống thêm 5 năm nhóm bệnh nhân có phân loại hạch vùng N1 là 69,4% cao 

hơn nhóm bệnh nhân có phân loại hạch vùng N2 là 22,3% (p< 0,001) [178]. 

Theo Park Y.H. và cs, tỷ lệ sống 5 năm toàn bộ của nhóm bệnh nhân phân 

giai đoạn N1 là 67% cao hơn so với nhóm phân giai đoạn N2 là 49% 

(p=0,006) [136]. Gunderson L.L. và cs phân tích gộp bởi 3 nghiên cứu với 

2551 bệnh nhân UTTT cho thấy: tỷ lệ sống giảm dần khi số lượng hạch di căn 

tăng dần; tỷ lệ sống 5 năm toàn bộ nhóm bệnh nhân phân giai đoạn N0, N1, 

N2 tương ứng giảm lần lượt là 73%, 65%, 52%; tỷ lệ sống 5 năm không bệnh 

nhóm bệnh nhân phân giai đoạn N0, N1, N2 tương ứng giảm lần lượt là 64%, 

56%, 42% (p<0,001) [171]. 
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Các nghiên cứu về mối liên quan giữa sống thêm và phân loại hạch 

vùng đối với mỗi giai đoạn cụ thể của UTĐTT cũng cho kết quả tương tự. 

Huang B. và cs nghiên cứu hồi cứu 7632 bệnh nhân ung thư trực tràng giai 

đoạn III, từ tháng 12/2011 đến tháng 4/2013 cho thấy tỷ lệ sống 5 năm của 

các nhóm bệnh nhân có phân loại hạch vùng N1a, N1b, N2a và N2b tương 

ứng lần lượt là 71,4%, 62,9%, 54,6% và 42,6% [164]. Ren J.Q. và cs nghiên 

cứu 145 bệnh nhân UTĐTT giai đoạn III trong khoảng thời gian từ tháng 

01/1998 đến tháng 12/2008 cho thấy: tỷ lệ sống 5 năm của các nhóm bệnh 

nhân có phân loại hạch vùng N1, N2 tương ứng lần lượt là 35,2% và 13,6% 

[156]. Shida H. và cs nghiên cứu 357 bệnh nhân UTĐTT Dukes C được phẫu 

thuật cho thấy, tỷ lệ sống 5 năm không bệnh nhóm bệnh nhân N1 là (70%) 

cao hơn nhóm bệnh nhân N2 (40%), sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 

(p<0,001) [179]. 

Như vậy, hạch vùng có liên quan chặt chẽ với tỷ lệ sống thêm 3 năm 

toàn bộ bệnh nhân UTTT. Tỷ lệ sống thêm 3 năm của của bệnh nhân UTTT 

giảm rõ rệt khi có di căn hạch vùng, khi số lượng di căn hạch vùng tăng và 

ngược lại (p<0,001). 

-  Sống thêm theo loại mô học 

Tỷ lệ sống thêm 3 năm toàn bộ của nhóm bệnh nhân ung thư biểu mô 

tuyến (93,7%) cao hơn so với nhóm bệnh nhân ung thư biểu mô tuyến nhày 

(50,0%). Sự khác biệt không ý nghĩa thống kê với p>0,05. Nghiên cứu của 

chúng tôi phù hợp với dữ liệu của các nghiên cứu khác.  

Sarli L. nghiên cứu trên 480 bệnh nhân UTĐTT giai đoạn II, tỷ lệ sống 

thêm 5 năm của ung thư biểu mô tuyến là 81,96%, ung thư biểu mô tuyến 

nhày là 75,07% (p=0,194). Tỷ lệ sống thêm 10 năm của ung thư biểu mô 

tuyến là 61,58%, ung thư biểu mô tuyến nhày là 59,52% (p=0,523) [172]. 

Newland R.C. và cs, tỷ lệ sống thêm 5 năm của nhóm bệnh nhân ung thư biểu 
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mô tuyến (40%) cao hơn so với nhóm bệnh nhân ung thư biểu mô tuyến nhày 

(31%) (p>0,05) [21]. Xie L. và cs, tỷ lệ sống thêm 5 năm không bệnh của 

nhóm bệnh nhân ung thư biểu mô tuyến là 56,1%, nhóm bệnh nhân ung thư 

biểu mô tuyến nhày là 53,5% (p>0,05) [180]. Theo Langner C. và cs, tỷ lệ 

sống thêm của nhóm bệnh nhân ung thư biểu mô tuyến không có sự khác biệt 

so với nhóm bệnh nhân ung thư biểu mô tuyến nhày [116].  

Các nghiên cứu với cỡ mẫu lớn lại cho thấy có sự khác biệt có ý nghĩa 

thống kê giữa tỷ lệ sống thêm của nhóm bệnh nhân ung thư biểu mô tuyến 

với nhóm bệnh nhân ung thư biểu mô tuyến nhày. Chew M.H. và cs nghiên 

cứu 2764 bệnh nhân UTĐTT trong khoảng thời gian 1999-2005, tỷ lệ sống 5 

năm toàn bộ của nhóm ung thư biểu mô tuyến là 58,7%, ung thư biểu mô 

tuyến nhày là 46,8%, ung thư biểu mô tế bào nhẫn là 11,1% (p<0,001). Phân 

tích đa biến cho thấy nguy cơ tử vong của ung thư biểu mô tế bào nhẫn cao 

gấp 1,9 lần so với ung thư biểu mô tuyến (p=0,015) [134]. HuangB. và cs 

nghiên cứu 12036 bệnh nhân UTTT, tỷ lệ sống thêm 5 năm không bệnh của 

nhóm bệnh nhân ung thư biểu mô tuyến là 75%, ung thư biểu mô tuyến nhày 

là 66% và ung thư biểu mô tế bào nhẫn là 54% (p<0,001) [110]. Choi H.K. 

và cs nghiên cứu bao gồm 664 bệnh nhân ung thư đại trực tràng giai đoạn II 

đ  được phẫu thuật, tỷ lệ sống 5 năm không bệnh của ung thư biểu mô tuyến 

là 70%, ung thư biểu mô tuyến nhày là 61% (p=0,007) [154]. 

Kết quả trên cho thấy, tỷ lệ sống thêm 3 năm toàn bộ của nhóm bệnh 

nhân ung thư biểu mô tuyến nhày thấp hơn so với nhóm bệnh nhân ung thư 

biểu mô tuyến. Tuy nhiên cần có thời gian nghiên cứu đủ dài với cỡ mẫu đủ lớn 

để có thể xác định mối liên quan giữa sống thêm với phân loại mô học UTTT. 

- Sống thêm theo CEA trước mổ 

Tỷ lệ sống thêm 3 năm toàn bộ của nhóm bệnh nhân nồng độ CEA 

trước mổ ≥5 ng/ml (87,0%) thấp hơn nhóm bệnh nhân nồng độ CEA trước mổ 
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<5 ng/ml (95,8%). Tuy nhiên sự khác biệt không ý nghĩa thống kê với p>0,05. 

Nghiên cứu của chúng tôi phù hợp với dữ liệu của các nghiên cứu khác. 

Theo Mehrkhani F. và cs, tỷ lệ sống 5 năm toàn bộ nhóm bệnh nhân có 

CEA ≤ 5 ng/ml là 59,4% cao hơn nhóm bệnh nhân có có CEA > 5 ng/ml là 

36,4% (p=0,021) [168]. Theo Louhimo J. và cs, tỷ lệ sống thêm 5 năm không 

bệnh của nhóm bệnh nhân nồng độ CEA trước mổ >5 ng/ml là 30% thấp hơn 

so với nhóm bệnh nhân nồng độ CEA trước mổ ≤5 ng/ml là 73% [124]. Theo 

Park I.J. và cs, tỷ lệ sống thêm 5 năm không bệnh của nhóm bệnh nhân nồng 

độ CEA trước mổ >7 ng/ml thấp hơn so với nhóm bệnh nhân nồng độ CEA 

trước mổ ≤7 ng/ml (p<0,001). Tác giả cho rằng, nồng độ CEA trước phẫu 

thuật cao là dấu hiệu của tiên lượng xấu đối với bệnh nhân UTĐTT. Nghiên 

cứu của Carpelan-Holmström M. và cs thấy rằng: thời gian sống trung bình 

của nhóm bệnh nhân có nồng độ CEA > 5 ng/ml là 1,6 năm thấp hơn thời 

gian sống trung bình của nhóm bệnh nhân có nồng độ CEA ≤ 5 ng/ml là 5,0 

năm (p<0,001) [124]. Theo Marzouk O. nồng độ CEA là một yếu tố dự báo 

hữu ích và độc lập, mức độ CEA cao có tương quan với tăng nguy cơ tái phát 

và thời gian sống thêm thấp. Trước phẫu thuật, nồng độ CEA cao ở bệnh 

nhân hạch vùng âm tính có tiên lượng kém hơn. Nhóm bệnh nhân này có thể 

được hưởng lợi từ hóa trị sau phẫu thuật [181]. 

Như vậy, qua kết quả trên cho thấy: tỷ lệ sống thêm 3 năm toàn bộ của 

nhóm bệnh nhân nồng độ CEA trước mổ ≥5 ng/ml thấp hơn nhóm bệnh nhân 

nồng độ CEA trước mổ <5 ng/ml (p>0,05). Tuy nhiên cần thêm thời gian theo 

dõi và cỡ mẫu chưa đủ lớn để có thể thấy rõ hơn về mối liên quan giữa sống 

thêm và nồng độ CEA trước mổ. 

- Sống thêm theo giai đoạn bệnh 

Tỷ lệ sống thêm 3 năm toàn bộ của nhóm bệnh nhân giai đoạn I-II 

(97,1%) cao hơn so với nhóm bệnh nhân giai đoạn III (71,6%). Sự khác biệt 
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có ý nghĩa thống kê với p<0,001. Nghiên cứu của chúng tôi phù hợp với kết 

quả các nghiên cứu khác 

Theo các nghiên cứu, tỷ lệ sống của bệnh nhân UTTT liên quan chặt 

chẽ với giai đoạn bệnh, giai đoạn bệnh càng tăng thì tỷ lệ sống thêm càng 

giảm và ngược lại. Gatta G. và cs nghiên cứu 2720 bệnh nhân UTĐTT tại 11 

trung tâm ung thư khắp Châu Âu cho thấy thời gian sống thêm liên qua chặt 

chẽ với giai đoạn bệnh lúc chẩn đoán [182]. Theo Mehrkhani F. và cs, tỷ lệ 

sống 5 năm của giai đoạn I là 84%, giai đoạn II là 50%, giai đoạn III là 20% 

và giai đoạn IV là 6,4% (p<0,001) [168]. Kết quả nghiên cứu của O’Connell 

J.B. cho thấy giai đoạn I là 93,3%, giai đoạn II là 82,5%, giai đoạn III là 

59,5% và giai đoạn IV là 8,1% [105]. Nghiên cứu của Nhật Bản: 93% cho 

giai đoạn I,90% cho giai đoạn II,72% cho giai đoạn III và 17% cho giai đoạn 

IV [69]. Hassan M.R. và cs, tỷ lệ sống 3 năm và 5 năm toàn bộ của nhóm 

bệnh nhân phân giai đoạn I là 77,0% và 73,4%; giai đoạn II là 78,0% và 

68,3%; giai đoạn III là 54,6% và 42,6%; giai đoạn IV là 33,9% và 22,1% 

(p<0,001) [167]. Kobayashi H. và cs nghiên cứu 501 bệnh nhân UTTT giai 

đoạn III từ năm 1991 đến năm 1998 cho thấy: tỷ lệ sống 5 năm toàn bộ là 

62,9%; tỷ lệ sống 5 năm toàn bộ giai đoạn IIIA, IIIB, và IIIC (theo AJCC lần 

thứ 7) giảm tương ứng lần lượt là 87,9%, 66,2% và 30,7% [175]. Jiang K. và 

cs nghiên cứu 288 bệnh nhân UTĐTT giai đoạn III, thời gian sống 5 năm toàn 

bộ là 65,32%; thời gian sống 5 năm toàn bộ của giai đoạn IIIA, IIIB và IIIC 

tương ứng lần lượt là 76,92%, 70,59% và 53,49%. Thời gian sống 5 năm 

không bệnh là 58,06%; thời gian sống 5 năm không bệnh của giai đoạn IIIA, 

IIIB và IIIC tương ứng lần lượt là 69,23%, 63,24% và 46,51% [137]. 

Các nghiên cứu về sống thêm theo phân giai đoạn của Dukes cũng cho 

kết quả tương tự. Dukes và cs nghiên cứu 2447 bệnh nhân bị ung thư trực 

tràng được điều trị bằng phẫu thuật trong thời gian 25 năm (1928-1952), tỷ lệ 
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sống thêm 5 năm là 57,4%. Tỷ lệ sống thêm 5 năm DukesA là 97,7%, Dukes 

B là 77,6% và Dukes C là 32,0% [174]. Astler V.B. và cs nghiên cứu 352 

bệnh nhân UTĐTT cho thấy tỷ lệ sống 5 năm là 44,1% (Dukes A: 100,0%, 

Dukes B1: 66,6%, Dukes B2: 53,9%, Dukes C1: 42,8%, Dukes C2: 22,4%) 

[7]. Theo mạng lưới ung thư quốc gia của Anh (NCIN-national cancer 

intelligence network), tỷ lệ sống thêm 5 năm toàn bộ của bệnh nhân ung thư 

đại trực tràng ở Anh là 50,7%. Tuy nhiên, sự thay đổi đáng kể bởi các giai 

đoạn bệnh lúc chẩn đoán. 93,2% bệnh nhân được chẩn đoán giai đoạn sớm 

của bệnh (Dukes A) so với chỉ 6,6% của những bệnh nhân ung thư giai đ  lan 

rộng đến các bộ phận khác của cơ thể lúc chẩn đoán (Dukes D) [15]. 

Kết quả nghiên cứu trên của chúng tôi cho thấy, sống thêm 3 năm toàn 

bộ liên quan chặt chẽ với giai đoạn bệnh, giai đoạn bệnh càng tăng thì tỷ lệ 

sống thêm càng giảm và ngược lại (p<0,001). 

- Phân tích hồi quy đa biến giữa sống thêm với một số yếu tố nguy cơ  

Phân tích hồi quy đa biến cho thấy: sống thêm 3 năm toàn bộ của nhóm 

bệnh nhân có u chiếm < 3/4 chu vi cao gấp 21,3 lần so với nhóm bệnh nhân 

có u chiếm ≥ 3/4 chu vi (p< 0,05). Sống thêm 3 năm toàn bộ của nhóm bệnh 

nhân: u chưa xâm lấn qua thanh mạc, ung thư biểu mô tuyến, nồng độ CEA  

< 5ng/ml lần lượt cao gấp 5,87; 2,54; 3,05 lần so với nhóm bệnh nhân u xâm 

lấn qua thanh mạc, ung thư biểu mô tuyến nhày, nồng độ CEA ≥ 5 ng/ml 

(p>0,05). Kết quả nghiên cứu của chúng tôi phù hợp với các nghiên cứu khác. 

Newland R.C. và cs, phân tích đa biến thấy, sống 5 năm nhóm bệnh 

nhân u chưa xâm lấn qua thanh mạc cao gấp 1,79 lần so với nhóm bệnh nhân 

u xâm lấn qua thanh mạc (p<0,001) [21]. Kobayashi H. và cs nghiên cứu 501 

bệnh nhân UTTT giai đoạn III từ năm 1991 đến năm 1998, nhóm bệnh nhân 

T3-T4 có nguy cơ tử vong cao gấp 2,53 so với nhóm bệnh nhân T1-T2 

(p=0,0002) [175]. Choi H.K. và cs nghiên cứu bao gồm 664 bệnh nhân ung 
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thư đại trực tràng giai đoạn II đ  được phẫu thuật, phân tích đa biến cho thấy: 

nhóm bệnh nhân có phân loại T4 có nguy cơ tử vong cao gấp 1,84 lần so với 

nhóm bệnh nhân có phân loại T3 (p=0,0006), ung thư biểu mô tuyến nhày có 

nguy cơ tử vong cao gấp 1,98 lần so với ung thư biểu mô tuyến (p=0,0617) 

[154]. Hassan M.R. và cs, phân tích đa biến cho thấy: nguy cơ tử vong của 

nhóm bệnh nhân có mức độ xâm lấn u pT4 cao gấp 3,73 lần so với nhóm bệnh 

nhân có mức độ xâm lấn u pT1 (p<0,001) [167]. Huang B. và cs nghiên cứu 

12036 bệnh nhân UTTT phân tích đa biến, sống thêm 5 năm toàn bộ của 

nhóm bệnh nhân ung thư biểu mô tuyến cao gấp 1,195 lần so với nhóm bệnh 

nhân ung thư biểu mô tuyến nhày (p=0,006) [110].  

Qua kết quả trên của chúng tôi cho thấy: khối u chiếm ≥ 3/4 chu vi là 

yếu tố tiên lượng động lập, có liên quan với kết quả sống còn của bệnh nhân 

UTTT. Kết quả sống thêm 3 năm toàn bộ của nhóm bệnh nhân có u chiếm  

≥ 3/4 chu vi thấp hơn so với nhóm bệnh nhân u chỉ chiếm < 3/4 chu vi. 
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KẾT LUẬN 

 

Nghiên cứu tiến hành trên 116 bệnh nhân ung thư trực tràng được phẫu 

thuật triệt căn, cắt trực tràng và mạc treo tại Bệnh viện K từ tháng 01/2012 

đến tháng 12/2015, chúng tôi rút ra kết luận sau: 

1. Đặc điểm di căn hạch và một số yếu tố nguy cơ 

- Tuổi mắc bệnh trung bình: 58,5 ± 10; khoảng tuổi 51-70 chiếm tỷ lệ 

cao nhất: 72,2%; nữ gặp nhiều hơn nam: 65%. 

- Các triệu chứng thường gặp nhất là: đi ngoài phân có máu: 91,7%; 

đi ngoài khó: 86,1%; biến đổi khuôn phân: 86,1%: thay đổi thói quen đại 

tiện: 83,3%.  

- Ung thư trực tràng trung bình hay gặp nhất: 55,6%; u thể sùi loét hay 

gặp: 66,7%; u cố định chiếm tỷ lệ: 19,4%; 72,2% có kích thước trên 1/2 chu vi. 

- Nồng độ CEA ≥ 5 ng/ml trước mổ chiếm tỷ lệ 55,6%. 

- Mô bệnh học: biệt hóa vừa chiếm tỷ lệ cao nhất: 83,3%; biệt hóa cao 

và biệt hóa kém chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ tương ứng lần lượt là 11,1% và 5,6%.  

- Khối u xâm lấn qua thanh mạc (T4) chiếm tỷ lệ cao nhất: 63,9%; tiếp 

theo là T3: 27,8%; T2: 8,3%; không có trường hợp nào là pT1. 

- Tỷ lệ di căn hạch là 31%; trong đó giai đoạn N1 là 25,9%; N2 là 5,2%. 

- Xét nghiệm vi di căn hạch bằng nhuộm hóa mô miễn dịch phát hiện 

23,8% có tổn thương vi di căn. 

- UTTT cao và trung bình có nguy cơ di căn hạch cao gấp 3,6 lần so 

với UTTT thấp. 

- Kích thước u chiếm > 1/2 chu vi có nguy cơ di căn hạch cao gấp 2,6 

lần so với kích thước u ≤ 1/2 chu vi. 

- U xâm lấn qua thanh mạc có nguy cơ di căn hạch cao gấp 2,52 lần so 

với u chưa xâm lấn qua thanh mạc. 



 130 

- Nồng độ CEA > 10ng/ml có nguy cơ di căn hạch cao gấp 3,08 lần so 

với nồng độ CEA ≤ 10ng/ml. 

- Kích thước hạch ≥ 10 mm có nguy cơ di căn hạch cao gấp 209,7 lần so 

với kích thước hạch <10 mm hạch. Phân tích hồi quy đa biến cho thấy kích 

thước hạch ≥ 10 mm là yếu tố tiên lượng độc lập, có liên quan với di căn hạch. 

2. Kết quả điều trị của nhóm bệnh nhân nghiên cứu 

- Kết quả sớm 

+ Phương pháp phẫu thuật chủ yếu là mổ mở: 74,1%; phẫu thuật nội soi 

chiếm 25,9%. Phẫu thuật bảo tồn cơ tròn chiếm 69,0%; hy sinh cơ tròn chiếm 

31%. Các phương pháp phẫu thuật không ảnh hưởng đến kết quả vét hạch. 

+ Tổng số hạch vét được là 1449; số hạch vét được trung bình/1 bệnh 

nhân là 12,5 ± 3,6. 

+ Phương pháp nạo vét hạch tương đối an toàn, với tỷ lệ tai biến và 

biến chứng là 19,9% ở mức nhẹ, kiểm soát được. 

- Kết quả xa 

+ Tỷ lệ sống thêm 3 năm toàn bộ: 91,7%. 

+ Kết quả sống thêm 3 năm toàn bộ của nhóm bệnh nhân có kích thước 

hạch < 10 mm: 96,7%; cao hơn so với nhóm bệnh nhân có kích thước hạch 

≥10 mm: 78,4%. 

+ Kết quả sống thêm 3 năm toàn bộ của nhóm bệnh nhân có di căn 

hạch: 71,6%; thấp hơn so với nhóm bệnh nhân không di căn hạch: 97,1%. 

Trong đó, nhóm N1 đạt 71,9%, trong khi nhóm N2 chỉ là 50,0%.  

+ Kết quả sống thêm 3 năm toàn bộ nhóm bệnh nhân giai đoạn I-II: 

97,1%; cao hơn so với nhóm bệnh nhân giai đoạn III: 71,6%. 

+ Phân tích hồi quy đa biến: u ≥ 3/4 chu vi chu vi là yếu tố tiên lượng 

độc lập có liên quan kết quả sống 3 năm toàn bộ.   
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KIẾN NGHỊ 

 

Từ kết quả của nghiên cứu này chúng tôi xin đưa ra một số kiến nghị sau: 

 

1. Phẫu thuật nạo vét hạch chuẩn (cắt trực tràng và toàn bộ mạc treo - 

TME) đóng vai trò quan trọng trong việc xác định chính xác hạch vùng có di 

căn hay không, giúp quyết định chiến lược điều trị hóa xạ trị bổ trợ, nâng cao 

hiệu quả điều trị. 

2. Nên xét nghiệm hóa mô miễn dịch tìm vi di căn cho những bệnh nhân 

mà hạch vùng được xét nghiệm vi thể thường quy không phát hiện thấy di căn 

ung thư. 
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BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU 

Đề tài: Nghiên cứu phẫu thuật nạo vét hạch D3 

trong ung thƣ trực tràng 

 

I. HÀNH CHÍNH 

1. Họ và tên bệnh nhân:…………………………….. Giới tính: Nam , Nữ  

2. Tuổi:……………………………………..………………………..………… 

3. Địa chỉ:…………………………………..…………………………….…… 

4. Số điện thoại :……………………..………………………………………… 

5. Số hồ sơ:…………………………………………………………………… 

6. Ngày vào viện: ……………………………………………………………… 

II. LÂM SÀNG 

1. Tiền sử 

- Bản thân:  

Viêm đại tràng mạn tính ,  

Polyp ,  

Ung thư khác .   

- Gia đình: có người bị ung thư đại trực tràng, polyp, ung thư khác .  

2. Thời gian mắc bệnh (tháng):Thời gian từ khi có triệu chứng đầu tiên đến 

khi được chẩn đoán là ung thư trực tràng: 

Nhỏ hơn 3 tháng  

Từ 3 đến 6 tháng   

Từ 7 đến 12 tháng   

Từ 13 đến 24 tháng   

Trên 24 tháng   

3. Triệu chứng cơ năng: 

Thay đổi thói quen đại tiện   

Đi ngoài phân có máu  



 

Đi ngoài phân có nhày  

Đi ngoài phân táo  

Đi ngoài phân lỏng  

Đi ngoài ngày nhiều lần  

Đau hạ vị, tầng sinh môn  

Buồn đi ngoài  

Cảm giác đi ngoài không hết phân  

Đi ngoài khó  

Biến đổi khuôn phân  

4. Triệu chứng toàn thân 

Gầy sút:  

Thiếu máu:  

5. Triệu chứng thực thể 

Thăm và soi trực tràng 

- Vị trí u so với rìa hậu môn 

Ung thư trực tràng thấp: < 7 cm  

Ung thư trực tràng trung bình: từ 7 - 10 cm  

Ung thư trực tràng cao: >10 cm  

- Hình dạng u 

Thể sùi  

Thể sùi loét  

Thể loét  

Thể thâm nhiễm  

- Kích thước u so với chu vi trực tràng 

1/4 chu vi  

1/2 chu vi  

3/4 chu vi  

Toàn bộ chu vi  



 

- Tính chất di động của khối u 

U di động  

U cố định  

Không rõ  

III. CẬN LÂM SÀNG 

1. Xét nghiệm máu 

Hồng cầu (triệu/ml):.................................................................................. 

Hemoglobin (g/l):...................................................................................... 

2. Chụp cắt lớp vi tính bụng chậu  

Hạch bụng chậu: Có ; Không  

Số lượng hạch:........................................................................................... 

3. Chụp cộng hƣởng từ bụng chậu  

Xâm lấn: 

Giai đoạn 1: u sùi vào lòng ruột, thành trực tràng bình thường  

Giai đoạn 2: thành trực tràng dầy quá 5 mm, tổ chức xung quanh 

bình thường  

Giai đoạn 3A: ung thư xâm lấn tổ chức xung quanh  

Giai đoạn 3B: ung thư xâm lấn thành chậu  

Giai đoạn 4: ung thư đ  di căn  

Tình trạng hạch: 

Hạch bụng chậu: Có ; Không  

Số lượng hạch:................................................................................ 

4. CEA trƣớc mổ  

CEA < 5 ng/ml  

CEA 5-10 ng/ml  

CEA > 10 ng/ml  

 



 

5. Xét nghiệm giải phẫu bệnh 

- Hình dạng u 

Thể sùi  

Thể sùi loét  

Thể loét  

Thể thâm nhiễm  

- Kích thước u so với chu vi trực tràng 

1/4 chu vi  

1/2 chu vi  

3/4 chu vi  

Toàn bộ chu vi  

- Loại mô học 

Ung thư biểu mô tuyến  

Ung thư biểu mô tuyến nhày  

Loại khác  

- Độ mô học 

Độ 1: biệt hoá cao  

Độ 2: biệt hoá trung bình  

Độ 3: bém biệt hoá  

- Diện cắt  

Đầu trên: Có tế bào ung thư , Không có tế bào ung thư   

Đầu dưới: Có tế bào ung thư , Không có tế bào ung thư   

IV. ĐÁNH GIÁ GIAI ĐOẠN THEO HỆ THỐNG TNM (UICC 2010) 

1. Khối u nguyên phát (T) 

T1: khối u đ  xâm lấn lớp dưới niêm mạc  

T2: khối u xâm lấn lớp cơ  



 

T3: khối u xâm lấn quá lớp cơ vào lớp dưới thanh mạc hoặc đến vùng 

mô quanh đại tràng hay trực tràng không được phủ phúc mạc  

T4: khối u xâm lấn trực tiếp vào cơ quan khác hoặc cấu trúc kế cận và 

hoặc thủng phúc mạc tạng. 

 T4a: U xâm lấn qua thanh mạc  

 T4b: U xâm lấn cơ quan kế cận  

2. Hạch vùng (N) 

Tổng số lượng hạch vét được: ..................  

Số lượng hạch di căn: .................. 

Số lượng hạch không di căn: .................. 

Vị trí hạch:  

Nhóm 1 ; số lượng:……………… 

Số hạch di căn: .................. 

Số hạch không di căn: .................. 

Nhóm 2 ; số lượng:………………  

Số hạch di căn: .................. 

Số hạch không di căn: .................. 

Nhóm 3 ; số lượng:………………  

Số hạch di căn: .................. 

Số hạch không di căn: ..................  

Kích thước hạch  

<5 mm ; số lượng:………………   

5 - <10 mm ; số lượng:………………   

10 -< 20 mm ; số lượng:………………   

≥ 20 mm ; số lượng:………………  

N0: không có di căn hạch vùng  

N1: di căn 1-3 hạch vùng 



 

  N1a: di căn 1 hạch  

  N1b: di căn 2-3 hạch  

  N1c: nhân lắng đọng dưới thanh mạc hoặc mạc treo . 

N2: di căn 4 hạch vùng hoặc nhiều hơn nữa. 

  N2a: di căn 4-6 hạch  

  N2b: di căn từ 7 hạch trở lên  

Đặc điểm di căn hạch bỏ chặng:  

Di căn hạch không bỏ chặng  

Di căn hạch bỏ chặng  

3. Di căn xa (M) 

M0: không có di căn xa  

M1: di căn xa. 

  M1a: di căn xa chỉ ở một cơ quan ; Cơ quan:......................... 

  M1b: di căn từ 2 cơ quan/vùng hoặc di căn lan tràn phúc mạc  

…………………………………………………………………. 

V. ĐIỀU TRỊ 

1. Phẫu thuật: 

- Phương pháp phẫu thuật: 

Phẫu thuật cắt trực tràng phá huỷ cơ tròn hậu môn  

Phẫu thuật bảo tồn cơ tròn hậu môn  

Phẫu thuật nội soi trực tràng  

Phẫu thuật mổ mở  

2. Xạ trị: 

Xạ trị trước mổ  

Xạ trị sau mổ  

3. Hóa trị: 

Hóa trị trước mổ  



 

Hóa trị sau mổ  

Hóa xạ trị đồng thời trước mổ  

Hóa xạ trị đồng thời sau mổ  

VI. KẾT QUẢ PHẪU THUẬT 

- Thời gian phẫu thuật cắt trực tràng, nạo vét hạch (phút): ........................ 

- Các tai biến trong phẫu thuật: 

Chảy máu  

Tai biến tiết niệu  

Tử vong  

Các biến chức khác  

- Các biến chứng sau phẫu thuật  

Chảy máu  

Nhiễm trùng vết mổ  

Rò miệng nối  

Biến chứng khác  

- Tử vong  

VII. THEO DÕI 

1. Tái khám 

1.1. Thời gian: 1 tháng ; 3 tháng ; 6 tháng ; 12 tháng ... 

.............................................................................................................................  

1.2. Lâm sàng  

.............................................................................................................................  

.............................................................................................................................  

.............................................................................................................................  

1.3. Siêu âm bụng  

Bình thường ; Hình ảnh di căn ; Khác  

Tạng bị di căn…………………………………………………….  



 

1.4. Xquang phổi  

Bình thường ; Hình ảnh di căn ; Khác  

Tạng bị di căn……………………………………………………………  

Khác……………………………………………………………………  

1.5. CEA sau mổ  

CEA < 5 ng/ml ; CEA 5-10 ng/ml ; CEA > 10 ng/ml  

CEA so với trước mổ: Tăng ;Bình thường ;Giảm  

1.6. Nội soi đại trực tràng  

Bình thường  

Ung thư tái phát  

Khác  

1.7. Chụp cắt lớp bụng chậu có cản quang sau mổ  

Hạch bụng chậu: Có ; Không  

Số lương hạch (nếu có):............................................................................ 

Di căn (tạng dị di căn):.............................................................................. 

Ghi chú:..................................................................................................... 

2. Nếu tái phát: thời điểm: …… tháng........năm.............  

.............................................................................................................................  

3. Nếu tử vong: thời điểm: …… tháng........năm............ 

Nguyên nhân tử vong: do bệnh UTTT ; không do tim do bệnh UTTT  

Ghi nhận khác:..................................................................................................... 

* Lưu ý (về việc đánh dấu ô vuông ): nếu có đánh dấu X vào ô vuông, nếu 

không bỏ trống, không đánh dấu. 

 

 

 

 


