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§Æt vÊn ®Ò 
 
1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi 
       Ung th− ®¹i trùc trµng (UT§TT) lµ bÖnh lý kh¸ phæ biÕn trªn thÕ giíi, mçi n¨m −íc 
tÝnh cã 1.023.152 tr−êng hîp míi m¾c ®−îc chÈn ®o¸n, chiÕm 9- 10% trong tæng sè c¸c 
bÖnh ung th−. BÖnh cã xu h−íng t¨ng dÇn, nam gÆp nhiÒu h¬n n÷ vµ gia t¨ng theo tuæi. 
ë ViÖt Nam UT§TT còng lµ bÖnh kh¸ th−êng gÆp. Ghi nhËn ung th− cña BÖnh viÖn K tõ 
1988- 1992 th× UT§TT ®øng hµng thø 5 sau ung th− d¹ dµy, phæi, vó, vßm häng víi tû 
lÖ 7,5/100.000 vµ ®Õn n¨m 1999 tû lÖ nµy ®· t¨ng lªn 13,3/100.000 d©n. 
       Trong ®iÒu trÞ UT§TT, phÉu thuËt triÖt c¨n vÉn ®−îc coi lµ ph−¬ng ph¸p ®iÒu trÞ hiÖu 
qu¶ nhÊt vµ ®−îc lùa chän ®Çu tiªn. Tuy nhiªn ®Ó cã ®−îc nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng cho 
®iÒu trÞ vµ tiªn l−îng th× ph¶i x¸c ®Þnh chÝnh x¸c giai ®o¹n bÖnh, ®©y lµ mét viÖc hÕt søc 
quan träng vµ còng rÊt khã kh¨n. Thùc tÕ cho thÊy chÈn ®o¸n ®é x©m lÊn cña u vµ t×nh 
tr¹ng di c¨n xa th−êng Ýt sai lÖch. Ng−îc l¹i chÈn ®o¸n ®óng t×nh tr¹ng h¹ch th−êng khã 
kh¨n vµ hay bÞ nhÇm lÉn dÉn ®Õn nh÷ng quyÕt ®Þnh sai trong ®iÒu trÞ vµ tiªn l−îng. Theo 
Cserni vµ Ota cã kho¶ng 20- 40% bÖnh nh©n (BN) ë giai ®o¹n III bÞ chÈn ®o¸n nhÇm thµnh 
giai ®o¹n II. Caplin l¹i thÊy kÕt qu¶ ®iÒu trÞ ë giai ®o¹n II gi÷a c¸c nghiªn cøu lµ rÊt kh¸c 
nhau vµ kh«ng cã sù kh¸c biÖt vÒ thêi gian sèng thªm sau mæ gi÷a nh÷ng BN ë giai ®o¹n 
III vµ nh÷ng BN ë giai ®o¹n II mµ chØ xÐt nghiÖm (XN) ≤ 6 h¹ch. Nguyªn nh©n cña c¸c 
hiÖn t−îng trªn ®−îc cho lµ: do sè l−îng h¹ch ®−îc XN kh«ng ®ñ khiÕn nhiÒu BN thùc 
chÊt ë giai ®o¹n III nh−ng bÞ chÈn ®o¸n nhÇm thµnh giai ®o¹n II. V× vËy cÇn ph¶i XN tÊt c¶ 
c¸c h¹ch thu ®−îc ®Ó cã chÈn ®o¸n giai ®o¹n bÖnh chÝnh x¸c nhÊt. Thùc tÕ cho thÊy viÖc 
nµy lµ khã kh¶ thi v× lý do thêi gian vµ kinh phÝ, ®Æc biÖt lµ trong tr−êng hîp BN cã rÊt 
nhiÒu h¹ch. VËy cÇn ph¶i XN tèi thiÓu bao nhiªu h¹ch mµ vÉn ®ñ tin cËy chÈn ®o¸n chÝnh 
x¸c t×nh tr¹ng h¹ch? NhiÒu ý kiÕn ®· ®−îc ®−a ra nh−ng ch−a thèng nhÊt víi sè h¹ch ®Ò 
nghÞ rÊt kh¸c nhau tõ 6- 21. 
       HiÖn nay ë ViÖt Nam ®· cã nhiÒu nghiªn cøu vÒ dÞch tÔ häc, triÖu chøng l©m sµng, 
c¸c ph−¬ng ph¸p chÈn ®o¸n vµ ®iÒu trÞ UT§TT... Tuy nhiªn nghiªn cøu vÒ c¸c ®Æc ®iÓm 
di c¨n h¹ch vµ gi¸ trÞ tiªn l−îng cña chóng vÉn cßn Ýt, thËm chÝ kh¸i niÖm “cÇn XN tèi 
thiÓu bao nhiªu h¹ch ®Ó ®ñ tin cËy chÈn ®o¸n ®óng t×nh tr¹ng h¹ch” cßn ch−a ®−îc ®Ò 
cËp ®Õn. Vµ liÖu h×nh ¶nh ®¹i thÓ cña u, cña h¹ch vµ nång ®é CEA tr−íc mæ cã thÓ tiªn 
®o¸n chÝnh x¸c t×nh tr¹ng h¹ch hay kh«ng còng Ýt ®−îc nghiªn cøu. ChÝnh v× vËy chóng 
t«i thùc hiÖn ®Ò tµi: “Nghiªn cøu tæn th−¬ng h¹ch trong ung th− biÓu m« ®¹i trùc trµng 
®−îc phÉu thuËt triÖt c¨n” víi ba môc tiªu sau: 

1. X¸c ®Þnh mèi liªn quan gi÷a t×nh tr¹ng di c¨n h¹ch víi h×nh ¶nh ®¹i thÓ, vi 
thÓ cña u vµ nång ®é CEA tr−íc mæ. 

2. X¸c ®Þnh c¸c ®Æc ®iÓm di c¨n h¹ch vµ mèi liªn quan gi÷a h×nh ¶nh ®¹i thÓ 
cña h¹ch víi sù di c¨n h¹ch. 

3. X¸c ®Þnh sè h¹ch tèi thiÓu cÇn xÐt nghiÖm cho phÐp ®ñ tin cËy chÈn ®o¸n 
®óng t×nh tr¹ng h¹ch vµ gi¸ trÞ tiªn l−îng cña h¹ch di c¨n. 

2. NghÜa khoa häc vµ thùc tiÔn cña ®Ò tµi 
       §©y lµ ®Ò tµi ®Çu tiªn ë n−íc ta nghiªn cøu toµn diÖn vµ s©u vÒ h¹ch trong bÖnh 
UT§TT. KÕt qu¶ nghiªn cøu ®· lµm s¸ng tá thªm nh÷ng vÊn ®Ò míi hoÆc cßn tranh luËn 
vÒ h¹ch, gióp ng−êi thÇy thuèc cã thªm c¬ së khoa häc ®Ó chÈn ®o¸n chÝnh x¸c giai 
®o¹n h¹ch gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ ®iÒu trÞ còng nh− tiªn l−îng cho ng−êi bÖnh. 
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       Nghiªn cøu ®−îc thùc hiÖn víi 89 BN t¹i mét bÖnh viÖn lín, n¬i cã ®éi ngò chuyªn 
m«n giµu kinh nghiÖm cïng c¸c ph−¬ng tiÖn ®iÒu trÞ, XN hiÖn ®¹i nªn kÕt qu¶ thu ®−îc 
®¶m b¶o tÝnh khoa häc vµ tin cËy. KÕt qu¶ nghiªn cøu ®· cho thÊy: 
− Mèi liªn quan gi÷a h×nh ¶nh ®¹i thÓ, vi thÓ cña u, nång ®é CEA tr−íc mæ víi sù di 

c¨n h¹ch 
− C¸c ®Æc ®iÓm di c¨n h¹ch vµ mèi liªn quan gi÷a h×nh ¶nh ®¹i thÓ cña h¹ch víi sù di 

c¨n h¹ch. 
− Sè h¹ch tèi thiÓu cÇn XN cho phÐp ®ñ tin cËy chÈn ®o¸n ®óng t×nh tr¹ng h¹ch vµ 

gi¸ trÞ tiªn l−îng cña h¹ch di c¨n. 
3. Bè côc cña luËn ¸n 
       LuËn ¸n gåm 130 trang: ®Æt vÊn ®Ò 2 trang, Ch−¬ng 1- Tæng quan tµi liÖu 35 trang, 
Ch−¬ng 2- §èi t−îng vµ ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 18 trang, Ch−¬ng 3- KÕt qu¶ nghiªn 
cøu 30 trang, Ch−¬ng 4- Bµn luËn 42 trang, KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ 3 trang. Ngoµi ra luËn 
¸n cßn cã 33 b¶ng, 15 biÓu ®å, 28 h×nh ¶nh minh ho¹, 251 tµi liÖu tham kh¶o (tiÕng ViÖt 
17, tiÕng Anh 231, tiÕng Ph¸p 3) trong ®ã cã 110 tµi liÖu (43,8%) tõ 2005-2010. PhÇn 
phô lôc gåm danh s¸ch 89 bÖnh nh©n vµ c¸c mÉu biÓu nghiªn cøu. 

Ch−¬ng 1: Tæng quan 
 
1.1. DÞch tÔ häc vμ c¸c yÕu tè nguy c¬ 
       Ung th− ®¹i trùc trµng (UT§TT) lµ bÖnh kh¸ phæ biÕn ë ViÖt Nam còng nh− trªn thÕ 
giíi, nam m¾c nhiÒu h¬n n÷, tû lÖ m¾c bÖnh cao ë c¸c n−íc n−íc ph¸t triÓn, gia t¨ng 
theo tuæi và cã xu h−íng t¨ng dÇn. 
       Cã nhiÒu yÕu tè nguy c¬ ®èi víi UT§TT nh−: sau 40 tuæi, tiÕp xóc th−êng xuyªn 
víi Ami¨ng, phãng x¹, nghiÖn r−îu, ®¸i ®−êng, ¨n Ýt chÊt x¬, ¨n nhiÒu thÞt, c¾t tói mËt, 
polyp ®¹i trùc trµng, viªm loÐt ®¹i trµng m·n tÝnh, bÖnh Crohn, tiÒn sö gia ®×nh cã 
UT§TT, më th«ng niÖu qu¶n vµo ®¹i trµng xÝch ma...  
1.2. Gi¶i phÉu ®¹i trùc trμng 
1.2.1. Gi¶i phÉu ®¹i trùc trµng 
       §¹i trùc trµng lµ ®o¹n cuèi cña èng tiªu ho¸ b¾t ®Çu tõ manh trµng vµ tËn hÕt ë hËu 
m«n dµi 1,35- 1,8 mÐt. Thµnh ®¹i trùc trµng cã 4 líp tõ ngoµi vµo trong lµ: thanh m¹c 
(riªng phÇn d−íi vµ sau cña trùc trµng th× ®−îc bäc trong mét tæ chøc liªn kÕt gäi lµ bao 
thí), líp c¬, líp d−íi niªm m¹c vµ líp niªm m¹c. Bao quanh trùc trµng lµ mét líp mì 
chøa nhiÒu h¹ch vµ m¹ch m¸u ®−îc gäi lµ m¹c treo trùc trµng (mesorectum). Nguån 
m¹ch chÝnh cña ®¹i trùc trµng lµ ®éng tÜnh m¹ch m¹c treo trµng trªn vµ ®éng tÜnh m¹ch 
m¹c treo trµng d−íi.  
1.2.2. HÖ thèng b¹ch huyÕt 
       H¹ch lµ ®¬n vÞ chøc n¨ng cña hÖ b¹ch huyÕt cã 2 nhiÖm vô chÝnh lµ s¶n sinh ra c¸c tÕ 
bµo lympho tham gia vµo hÖ thèng miÔn dÞch cña c¬ thÓ vµ läc s¹ch dßng b¹ch huyÕt. H¹ch 
cã ®é lín tõ vµi mm ®Õn 1 cm, mÒm, h×nh trßn hay bÇu dôc. 
       ë ®¹i trµng cã 2 kiÓu dÉn l−u b¹ch huyÕt: dÉn l−u däc theo ruét vµ dÉn l−u h−íng vÒ 
h¹ch chÝnh cña m¹c treo. M¹ng l−íi b¹ch huyÕt b¾t ®Çu tõ c¸c nang b¹ch huyÕt ë líp d−íi 
niªm m¹c, qua líp c¬ ®Õn c¸c h¹ch trªn thµnh ®¹i trµng ®Ó t¹o nªn hÖ thèng h¹ch trªn 
thµnh ®¹i trµng (epicolic nodes). TiÕp theo b¹ch huyÕt ®i däc c¸c cung viÒn t¹o thµnh 
chuçi h¹ch c¹nh ®¹i trµng (paracolic nodes). Tõ ®ã b¹ch huyÕt ®i ®Õn c¸c h¹ch ë n¬i ph©n 
nh¸nh ®Çu tiªn cña ®éng m¹ch t−¬ng øng víi tõng ®o¹n ®¹i trµng gäi lµ h¹ch trung gian 
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(intermediate nodes) vµ tiÕp ®Õn lµ c¸c h¹ch n»m c¹nh ®éng m¹ch chñ bông, n¬i xuÊt ph¸t 
cña ®éng m¹ch m¹c treo trµng trªn, ®éng m¹ch m¹c treo trµng d−íi gäi lµ h¹ch chÝnh 
(principal nodes).  
       ë trùc trµng ngoµi 2 kiÓu dÉn l−u b¹ch huyÕt nh− ë ®¹i trµng th× cßn cã thªm kiÓu dÉn 
l−u b¹ch huyÕt h−íng bªn. DÉn l−u b¹ch huyÕt cña 1/3 trªn vµ 1/3 gi÷a trùc trµng sÏ ®æ 
vµo c¸c h¹ch cña ®éng m¹ch m¹c treo trµng d−íi. B¹ch huyÕt cña 1/3 d−íi trùc trµng cã 
thÓ ®æ vµo c¸c h¹ch cña ®éng m¹ch m¹c treo trµng d−íi hoÆc däc theo c¸c h¹ch cña ®éng 
m¹ch trùc trµng gi÷a vµ d−íi, ®éng m¹ch cïng gi÷a, ®éng m¹ch bÞt vµ xuyªn ra tr−íc vµo 
sau bµng quang hoÆc v¸ch trùc trµng ©m ®¹o ®Ó tíi c¸c h¹ch vïng chËu vµ cuèi cïng lµ 
c¸c h¹ch quanh ®éng m¹ch chñ.  
1.3. Gi¶i phÉu bÖnh  
1.3.1. VÞ trÝ tæn th−¬ng 
       Theo Alberts 75% ung th− trùc trµng ®−îc ph¸t hiÖn nhê kh¸m xÐt b»ng ngãn tay, 
2% ung th− trùc trµng lµ u thø ph¸t cña ung th− ®¹i trµng. Ung th− trùc trµng chiÕm 
kho¶ng 20% trong tæng sè UT§TT. Trong ung th− ®¹i trµng th× 2/3 lµ ë ®¹i trµng tr¸i, 
1/3 ë ®¹i trµng ph¶i.  
1.3.2. H×nh ¶nh ®¹i thÓ 
       Còng nh− tÊt c¶ c¸c lo¹i ung th− bÒ mÆt, h×nh ¶nh ®¹i thÓ cña UT§TT lµ sù kÕt hîp 
gi÷a sïi, loÐt vµ th©m nhiÔm. Tuy nhiªn vÒ mÆt ®¹i thÓ UT§TT ®−îc chia lµm 5 thÓ lµ: 
sïi, loÐt, th©m nhiÔm lan táa, nhÉn vµ d−íi niªm. 
1.3.3. H×nh ¶nh vi thÓ 
       PhÇn lín UT§TT lµ ung th− biÓu m« tuyÕn chiÕm tû lÖ tõ 95% ®Õn h¬n 98%. Theo 
ph©n lo¹i cña Tæ chøc Y tÕ thÕ giíi h×nh ¶nh vi thÓ cña ung th− biÓu m« ®¹i trùc trµng 
gåm c¸c lo¹i sau: 
       - Ung th− biÓu m« tuyÕn: tuú thuéc vµo møc biÕn ®æi c¸c cÊu tróc èng, tuyÕn, ung 
th− biÓu m« tuyÕn ®−îc chia thµnh c¸c lo¹i sau: 

+ Ung th− biÓu m« tuyÕn biÖt hãa cao 
+ Ung th− biÓu m« tuyÕn biÖt hãa võa 
+ Ung th− biÓu m« tuyÕn biÖt hãa thÊp 

       - Ung th− biÓu m« tuyÕn nhÇy  
       - Ung th− biÓu m« tÕ bµo nhÉn  
       - Ung th− biÓu m« tÕ bµo nhá  
       - Ung th− biÓu m« tÕ bµo v¶y  
       - Ung th− biÓu m« tuyÕn v¶y  
1.3.4. Ph©n lo¹i giai ®o¹n ung th− ®¹i trùc trµng 
1.3.4.1. Ph©n lo¹i Dukes  
       KÓ tõ khi ra ®êi (1932) ®Õn nay ph©n lo¹i Dukes ®· ®−îc thay ®æi 13 lÇn bëi chÝnh 
t¸c gi¶ vµ nhiÒu t¸c gi¶ kh¸c nh− Kirklin, Astler, Hyder… C¸c c¸ch ph©n lo¹i nµy gäi 
chung lµ ph©n lo¹i Dukes c¶i biªn. D−íi ®©y lµ c¸ch ph©n lo¹i ®−îc ¸p dông réng r·i 
nhÊt:  
− Dukes A: u x©m lÊn thµnh ruét nh−ng kh«ng v−ît qua líp c¬, kh«ng cã di c¨n h¹ch 

vµ di c¨n xa 
− Dukes B: u v−ît qua líp c¬ vµo c¸c c¬ quan hoÆc cÊu tróc bªn c¹nh nh−ng kh«ng 

cã di c¨n h¹ch vµ di c¨n xa 
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− Dukes C: u x©m lÊn qua hoÆc ch−a qua líp c¬, cã di c¨n h¹ch nh−ng ch−a di c¨n xa 
− Dukes D: cã di c¨n xa 

1.3.4.2. Ph©n lo¹i theo hÖ thèng TNM 
       Ph©n lo¹i ung th− theo hÖ thèng TNM ®−îc khëi x−íng bëi gi¸o s− Pierre Denoix 
cña Ph¸p vµ cho ®Õn nay c¸ch ph©n lo¹i nµy ®· 6 lÇn thay ®æi. C¬ së cña c¸ch ph©n lo¹i 
nµy lµ dùa vµo 3 yÕu tè, cô thÓ lµ: 
− U nguyªn ph¸t (primariy tumor- T) 

+ T1: u x©m lÊn tíi líp d−íi niªm m¹c 
+ T2: u x©m lÊn líp c¬ 
+ T3: u x©m lÊn v−ît qua líp c¬ vµo líp d−íi thanh m¹c hoÆc vµo tæ chøc 

quanh ®¹i trùc trµng n¬i kh«ng cã phóc m¹c che phñ 
+ T4: u x©m lÊn qua líp thanh m¹c hoÆc x©m lÊn trùc tiÕp vµo c¸c c¬ quan, 

cÊu tróc kh¸c  
− H¹ch vïng (regional lymph nodes- N) 

+ N0: kh«ng cã di c¨n h¹ch 
+ N1: di c¨n 1- 3 h¹ch 
+ N2: di c¨n ≥ 4 h¹ch  

− Di c¨n xa (distant metastasis- M)  
+ M0: kh«ng cã di c¨n xa 
+ M1: cã di c¨n xa 

       Dùa trªn t×nh tr¹ng cña 3 yÕu tè trªn, tiÕn triÓn cña UT§TT ®−îc xÕp thµnh 4 giai 
®o¹n vµ ®−îc chuyÓn ®æi sang c¸c giai ®o¹n Dukes t−¬ng øng nh− sau: 

Giai ®o¹n Dukes  Giai ®o¹n TNM Tiªu chuÈn 
A I        T1 hoÆc T2, N0 M0 
B II        T3 hoÆc T4, N0 M0 
C III        Mäi T, N1 hoÆc N2 M0 
D IV        Mäi T, mäi N, M1 

1.3.4.3. Ph©n lo¹i di c¨n h¹ch theo NhËt B¶n  
       Tr¸i víi 2 c¸ch ph©n lo¹i trªn c¸c t¸c gi¶ NhËt B¶n l¹i ph©n chia h¹ch theo vÞ trÝ cña 
chóng. Theo ph©n lo¹i nµy c¸c h¹ch ®−îc xÕp thµnh 3 nhãm: 1, 2 vµ 3, ngoµi ra c¸c h¹ch 
xa h¬n ®−îc gäi lµ h¹ch nhãm 4. D−íi ®©y lµ c¸c møc di c¨n h¹ch (®−îc ký hiÖu lµ c¸c 
ch÷ in th−êng): 

-  n0: kh«ng di c¨n h¹ch 
-  n1: di c¨n h¹ch nhãm 1 
-  n2: di c¨n h¹ch nhãm 2 
-  n3: di c¨n h¹ch nhãm 3 

1.4. Kh¸ng nguyªn ung th− biÓu m« ph«i 
       Kh¸ng nguyªn ung th− biÓu m« ph«i (Carcino Embryonic Antigen- CEA) ®−îc ph¸t 
hiÖn n¨m 1965 bëi Gold vµ Freeman. B¶n chÊt lµ mét glycoprotein, ng−ìng b×nh th−êng 
lµ 0- 4,6 ng/ ml. Nång ®é CEA cã xu h−íng t¨ng cao trong c¸c ung th− biÓu m« tuyÕn 
nhÊt lµ UT§TT vµ lµ mét trong nh÷ng dÊu Ên ung th− ®−îc hiÓu biÕt vµ øng dông réng 
r·i nhÊt trong l©m sµng.  
1.5. §iÒu trÞ  
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1.5.1. PhÉu thuËt ®iÒu trÞ triÖt c¨n ung th− ®¹i trµng 
       - C¾t 1/2 ®¹i trµng ph¶i lµ phÉu thuËt c¾t 15- 20 cm cuèi cña håi trµng cïng víi 
manh trµng, ®¹i trµng lªn vµ nöa ph¶i ®¹i trµng ngang. PhÉu thuËt ®−îc chØ ®Þnh khi u ë 
manh trµng, ®¹i trµng lªn, ®¹i trµng gãc gan. 
       - C¾t ®¹i trµng ngang lµ phÉu thuËt c¾t toµn bé ®¹i trµng ngang bao gåm c¶ gãc ph¶i 
vµ gãc tr¸i. PhÉu thuËt ®−îc chØ ®Þnh khi u ë ®¹i trµng ngang, tuy nhiªn víi tæn th−¬ng 
nµy nhiÒu t¸c gi¶ l¹i −a thÝch c¾t 1/2 ®¹i trµng ph¶i më réng (Extended right 
hemicolectomy) bao gåm c¾t c¶ ®¹i trµng ph¶i vµ ®¹i trµng ngang. 
       - C¾t 1/2 ®¹i trµng tr¸i lµ phÉu thuËt c¾t tõ nöa tr¸i ®¹i trµng ngang ®Õn hÕt ®¹i trµng 
xÝch ma. PhÉu thuËt ®−îc chØ ®Þnh cho u ë bÊt kú vÞ trÝ nµo trªn ®¹i trµng tr¸i. Tuy nhiªn 
theo Debas u ë ®¹i trµng gãc l¸ch th× c¾t nöa tr¸i ®¹i trµng ngang vµ phÇn lín ®¹i trµng 
xuèng. U ®¹i trµng xuèng th× c¾t ®¹i trµng gãc l¸ch, ®¹i trµng xuèng vµ phÇn lín ®¹i 
trµng xÝch ma. U ë ®¹i trµng xÝch ma th× c¾t nöa d−íi cña ®¹i trµng xuèng, ®¹i trµng xÝch 
ma vµ 1/3 trªn trùc trµng.  
       - C¾t gÇn toµn bé ®¹i trµng ®−îc chØ ®Þnh khi tæn th−¬ng chiÕm phÇn lín trªn khung 
®¹i trµng. C¾t toµn bé ®¹i trµng ®−îc chØ ®Þnh khi tæn th−¬ng n»m trªn toµn bé khung ®¹i 
trµng. 
1.5.2. PhÉu thuËt ®iÒu trÞ triÖt c¨n ung th− trùc trµng 

 Ung th− 1/3 trªn trùc trµng 
       Khi khèi u n»m c¸ch mÐp hËu m«n > 10 cm th× phÉu thuËt ®−îc thèng nhÊt lµ c¾t 
tr−íc thÊp (low anterior resection- LAR) víi c¾t trùc trµng b¶o tån c¬ th¾t. Tuy nhiªn c¾t 
toµn bé m¹c treo trùc trµng kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i thùc hiÖn trong mäi tr−êng hîp, c¸c 
nghiªn cøu gîi ý r»ng di c¨n trong m¹c treo trùc trµng hiÕm khi v−ît qu¸ 3 cm ®Çu xa 
cña u. V× vËy c¸c t¸c gi¶ ®ång ý r»ng c¾t mét phÇn m¹c treo trùc trµng (partial 
mesorectal excision- PME) vµ ®Ó l¹i phÇn cuèi cña m¹c treo trùc trµng vÉn an toµn ®èi 
víi nh÷ng khèi u ë vÞ trÝ nµy trõ khi phÉu thuËt viªn c¾t xiªn chÐo qua líp mì cña m¹c 
treo trùc trµng. 

 Ung th− 1/3 gi÷a trùc trµng 
       Khi khèi u c¸ch mÐp hËu m«n 5- 10 cm, viÖc lùa chän phÉu thuËt c¾t toµn bé hËu 
m«n trùc trµng (phÉu thuËt Miles) hay phÉu thuËt b¶o tån c¬ th¾t vÉn cßn tranh luËn. 
Tuy nhiªn kÕt qu¶ cña nhiÒu nghiªn cøu cho thÊy phÉu thuËt Miles kh«ng tèt h¬n phÉu 
thuËt b¶o tån c¬ th¾t. ChÝnh v× vËy phÇn lín c¸c t¸c gi¶ ®Òu thèng nhÊt lùa chän phÉu 
thuËt c¾t toµn bé m¹c treo trùc trµng, b¶o tån c¬ th¾t cho c¸c tr−êng hîp cã tæn th−¬ng ë 
vÞ trÝ nµy. 

 Ung th− 1/3 d−íi trùc trµng 
       Khi khèi u c¸ch mÐp hËu m«n < 5 cm, chØ ®Þnh phÉu thuËt th−êng thèng nhÊt lµ c¾t bá 
hËu m«n trùc trµng cïng toµn bé m¹c treo, lµm hËu m«n nh©n t¹o vÜnh viÔn. Tuy nhiªn víi 
tæn th−¬ng nµy phÉu thuËt b¶o tån c¬ th¾t vÉn ®−îc ®Æt ra mÆc dï cßn nhiÒu tranh luËn. VÊn 
®Ò chÝnh lµ ch−a cã sù thèng nhÊt trong x¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch an toµn tõ u ®Õn mÐp c¾t xa, 
®iÒu cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh cã thùc hiÖn phÉu thuËt nµy hay kh«ng. HiÖn nay víi nhiÒu tiÕn 
bé cña c¸c dông cô kh©u nèi tù ®éng cïng víi kÕt qu¶ cña nhiÒu nghiªn cøu cho thÊy 
kho¶ng c¸ch 2 cm tõ u tíi mÐp c¾t xa vÉn an toµn th× phÉu thuËt b¶o tån c¬ th¾t vÉn cã thÓ 
chØ ®Þnh cho ung th− 1/3 d−íi trùc trµng. §iÒu nµy rÊt cã ý nghÜa v× ®· c¶i thiÖn chÊt l−îng 
cuéc sèng BN vµ n©ng cao tû lÖ phÉu thuËt b¶o tån c¬ th¾t trong ®iÒu trÞ ung th− trùc trµng. 
1.5.3. PhÉu thuËt néi soi c¾t ®¹i trùc trµng 
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       PhÉu thuËt néi soi c¾t ®¹i trµng lÇn ®Çu tiªn ®−îc thùc hiÖn vµo n¨m 1991 vµ ®Õn 
nay nã ®· trë thµnh phÉu thuËt chuÈn ®Ó ®iÒu trÞ c¸c bÖnh ®¹i trùc trµng lµnh tÝnh nhê 
nh÷ng −u ®iÓm v−ît tréi so víi mæ më. MÆc dï vÉn cßn nh÷ng tranh luËn nhÊt ®Þnh vÒ 
¸p dông kü thuËt nµy cho ®iÒu trÞ UT§TT nh−ng ®Õn nay phÇn lín c¸c nghiªn cøu ®· 
cho thÊy c¸c nguyªn t¾c vÒ phÉu thuËt ®iÒu trÞ ung th− ®Òu kh«ng bÞ ¶nh h−ëng bëi kü 
thuËt néi soi. ChÝnh v× vËy hiÖn nay ®iÒu trÞ UT§TT b»ng PTNS ®· trë thµnh phæ biÕn 
trªn thÕ giíi vµ ®ang dÇn thay thÕ phÉu thuËt mæ më kinh ®iÓn.     

 
Ch−¬ng 2: ®èi t−îng vμ ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 

 
2.1. §èi t−îng nghiªn cøu 
       Gåm 89 BN ung th− biÓu m« ®¹i trµng hoÆc trùc trµng ®−îc phÉu thuËt triÖt c¨n t¹i 
BÖnh viÖn Trung −¬ng Qu©n ®éi 108 tõ 08/2003- 08/2007.  
2.1.1. Tiªu chuÈn lùa chän bÖnh nh©n 
       BÖnh nh©n ®−îc ®−a vµo nghiªn cøu ph¶i cã ®ñ c¸c tiªu chuÈn sau: 
- §−îc chÈn ®o¸n x¸c ®Þnh lµ ung th− biÓu m« ®¹i trµng hoÆc trùc trµng b»ng xÐt 

nghiÖm m« bÖnh häc vµ ch−a cã di c¨n xa. 
- §−îc phÉu thuËt triÖt c¨n víi møc n¹o vÐt h¹ch D3 (n¹o vÐt c¶ 3 nhãm h¹ch 1, 2 vµ 

3), u vµ tÊt c¶ c¸c h¹ch cña bÖnh phÈm ®−îc XN m« bÖnh häc ®Çy ®ñ. BÖnh nh©n 
®−îc XN ®Þnh l−îng CEA tr−íc vµ sau mæ. 

- Cã ®Çy ®ñ th«ng tin theo dâi trong suèt thêi gian nghiªn cøu  
2.1.2. Tiªu chuÈn lo¹i trõ bÖnh nh©n 
- BÖnh nh©n bÞ ung th− nhiÒu vÞ trÝ trªn khung ®¹i trùc trµng 
- BÖnh nh©n bÞ ung th− ®¹i trµng hoÆc trùc trµng t¸i ph¸t 
- BÖnh nh©n bÞ ung th− tõ c¸c c¬ quan kh¸c di c¨n ®Õn ®¹i trùc trµng 
- BÖnh nh©n kh«ng thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c chØ tiªu nghiªn cøu 

2.2. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 
       Nghiªn cøu ®−îc thùc hiÖn theo ph−¬ng ph¸p tiÕn cøu, m« t¶ vµ theo dâi däc  
2.2.1. C¸c chØ tiªu nghiªn cøu 
2.2.1.1. §Æc ®iÓm tuæi, giíi vµ xÐt nghiÖm CEA 
− Tuæi tÝnh b»ng n¨m vµ ®−îc ph©n thµnh c¸c nhãm c¸ch nhau 10 tuæi, nhãm < 40 vµ 

nhãm ≥ 40 tuæi. Giíi gåm nam vµ n÷ 
− XN CEA ®−îc thùc hiÖn 2 lÇn cho mçi BN: lÇn 1 tr−íc mæ 1- 5 ngµy, lÇn 2 sau mæ 

7- 14 ngµy. XN ®−îc x¸c ®Þnh lµ d−¬ng tÝnh (+) khi nång ®é CEA > 5 ng/ ml vµ ©m 
tÝnh (-) khi nång ®é CEA ≤ 5 ng/ ml.  

LËp b¶ng 2 × 2 so víi chuÈn vµng lµ kÕt qu¶ XN m« bÖnh häc nh− sau: 
ChØ tiªu BN di c¨n h¹ch BN kh«ng di c¨n h¹ch Céng 
XN CEA (+) A b a + b 
XN CEA (-) C d c + d 
Céng a + c b + d a + b + c + d 

       Tõ kÕt qu¶ cña b¶ng 2 × 2 tÝnh c¸c chØ sè ®é nh¹y, ®é ®Æc hiÖu, ®é chÝnh x¸c cña XN 
CEA trong viÖc tiªn ®o¸n BN di c¨n h¹ch theo c¸c c«ng thøc s¹u: 
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§é nh¹y=
ca

a

+
 §é ®Æc hiÖu=

db

d

+
 §é chÝnh x¸c=

dcba

da

+++
+

 

2.2.1.2. C¸c ®Æc ®iÓm cña u vµ giai ®o¹n bÖnh 
− U ®−îc xÕp theo c¸c vÞ trÝ: ®¹i trµng ph¶i (§TP), ®¹i trµng ngang (§TN), ®¹i trµng 

xuèng (§TX), ®¹i trµng xÝch ma (§T�), trùc trµng (TT). 
− KÝch th−íc u ®−îc x¸c ®Þnh lµ ®−êng kÝnh lín nhÊt cña u (®¬n vÞ tÝnh lµ cm) vµ chia 

lµm 3 møc: < 5 cm, 5- 10 cm vµ > 10 cm. 
− §é x©m lÊn cña u so víi chu vi ruét ®−îc chia lµm 2 møc: ≤ 1/2 vµ >1/2 
− H×nh ¶nh bÒ mÆt u ®−îc chia thµnh 3 thÓ: sïi, loÐt vµ nhÉn  
− Giai ®o¹n bÖnh: ph©n lo¹i Dukes (môc 1.3.4.1) vµ hÖ thèng TNM (môc 1.3.4.2) 
− H×nh ¶nh vi thÓ cña u: ph©n lo¹i theo Tæ chøc Y tÕ thÕ giíi (môc 1.3.3) 

2.2.1.3. Ph©n lo¹i di c¨n h¹ch theo NhËt B¶n 
− Møc di c¨n h¹ch ®−îc ph©n lo¹i theo Héi nghiªn cøu UT§TT NhËt B¶n (kÝ hiÖu lµ 

ch÷ in th−êng) gåm 4 møc: no, n1, n2, n3 (môc 1.3.4.3).  
 C¸c nhãm h¹ch cña ®¹i trµng 

       - H¹ch nhãm 1: gåm c¸c h¹ch ë trªn thµnh ®¹i trµng, c¹nh ®¹i trµng trong ph¹m vi 
c¸ch mÐp u 5 cm vÒ hai phÝa cña u. 
       - H¹ch nhãm 2 (nhãm h¹ch trung gian): gåm c¸c h¹ch däc theo ®éng m¹ch chÝnh 
cÊp m¸u cho ®o¹n ruét cã u vµ c¸c h¹ch trªn thµnh ®¹i trµng, c¹nh ®¹i trµng c¸ch mÐp u 
>5- 10 cm vÒ 2 phÝa cña u. 
       - H¹ch nhãm 3 (nhãm h¹ch chÝnh): gåm c¸c h¹ch n»m ë gèc ®éng m¹ch chÝnh cÊp 
m¸u cho ®o¹n ruét cã u, cô thÓ h¹ch nhãm 3 lµ: 

+ C¸c h¹ch ë gèc ®éng m¹ch håi manh trµng khi u ë manh trµng 
+ C¸c h¹ch ë gèc ®éng m¹ch ®¹i trµng ph¶i khi u ë ®¹i trµng lªn 
+ C¸c h¹ch ë gèc ®éng m¹ch ®¹i trµng gi÷a khi u ë ®¹i trµng gãc gan, hoÆc ®¹i 

trµng ngang hoÆc ®¹i trµng gãc l¸ch 
+ C¸c h¹ch ë gèc ®éng m¹ch m¹c treo trµng d−íi khi u ë ®¹i trµng xuèng hoÆc ®¹i 

trµng xÝch ma 
 C¸c nhãm h¹ch cña trùc trµng 

       - H¹ch nhãm 1: gåm c¸c h¹ch ë trªn trùc trµng, c¹nh trùc trµng trong kho¶ng 5 cm 
so víi ®Çu gÇn cña u vµ c¸c h¹ch trong kho¶ng 3 cm (víi u ë 1/3 trªn) hoÆc trong 
kho¶ng 2 cm (víi u ë 1/3 gi÷a, 1/3 d−íi) so víi ®Çu xa cña u. 
       - H¹ch nhãm 2 (nhãm h¹ch trung gian): gåm c¸c h¹ch ë trªn trùc trµng, c¹nh trùc 
trµng trong kho¶ng >5- 10 cm so víi ®Çu gÇn cña u vµ c¸c h¹ch trong kho¶ng >3- 6 cm 
(víi u ë 1/3 trªn) hoÆc trong kho¶ng >2- 4 cm (víi u ë 1/3 gi÷a, 1/3 d−íi) so víi ®Çu xa 
cña u. Ngoµi ra c¸c h¹ch sau còng thuéc nhãm 2:  

+ H¹ch däc ®éng m¹ch m¹c treo trµng d−íi, ®éng m¹ch xÝch ma (víi u 1/3 
trªn vµ u 1/3 gi÷a trùc trµng) 

+ H¹ch däc ®éng m¹ch m¹c treo trµng d−íi, ®éng m¹ch xÝch ma, ®éng m¹ch 
chËu trong vµ ®éng m¹ch trùc trµng gi÷a (víi u 1/3 d−íi trùc trµng) 

       - H¹ch nhãm 3 (nhãm h¹ch chÝnh) 
+ Lµ c¸c h¹ch ë gèc ®éng m¹ch m¹c treo trµng d−íi (víi u ë 1/3 trªn trùc 

trµng) 
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+ Lµ c¸c h¹ch ë gèc ®éng m¹ch m¹c treo trµng d−íi, c¸c h¹ch däc ®éng m¹ch 
chËu chung, ®éng m¹ch chËu trong vµ ®éng m¹ch trùc trµng gi÷a (víi u ë 
1/3 gi÷a trùc trµng) 

+ Lµ c¸c h¹ch ë gèc ®éng m¹ch m¹c treo trµng d−íi, c¸c h¹ch däc ®éng m¹ch 
chËu chung, ®éng m¹ch chËu ngoµi, ®éng m¹ch bÞt vµ ®éng m¹ch cïng 
gi÷a (víi u ë 1/3 d−íi trùc trµng) 

 Di c¨n h¹ch bá chÆng vµ kh«ng bá chÆng  
       - Di c¨n h¹ch bá chÆng (Skipping metastases) lµ hiÖn t−îng c¸c h¹ch ë xa u bÞ di 
c¨n trong khi c¸c h¹ch gÇn u h¬n l¹i kh«ng bÞ di c¨n. 
       - Di c¨n h¹ch kh«ng bá chÆng lµ hiÖn t−îng di c¨n ®i theo mét thø tù, nh÷ng h¹ch 
gÇn u bÞ di c¨n tr−íc, nh÷ng h¹ch xa u h¬n bÞ di c¨n sau. 
2.2.1.4. C¸c chØ tiªu nghiªn cøu vÒ h¹ch 
       - Sè l−îng h¹ch vÐt ®−îc, sè l−îng h¹ch di c¨n theo tõng nhãm 
       - KÝch th−íc h¹ch: ®−îc x¸c ®Þnh lµ ®−êng kÝnh lín nhÊt cña h¹ch (®¬n vÞ tÝnh lµ 
mm) vµ chia thµnh c¸c møc < 5 mm, 5- 10 mm vµ >10 mm 
       - MËt ®é h¹ch: ®−îc chia lµm 3 møc: 

+ MÒm: h¹ch dÔ biÕn d¹ng khi n¾n 
+ Ch¾c: h¹ch biÕn d¹ng ë møc trung gian 
+ Cøng: h¹nh Ýt hoÆc kh«ng biÕn d¹ng khi n¾n 

       - Mµu s¾c h¹ch: ®−îc so víi mµu thanh m¹c m¹c treo cña chÝnh bÖnh nh©n ®ã (®−îc 
lÊy lµm chuÈn) 

+ H¹ch cã mµu s¾c cïng víi mµu thanh m¹c m¹c treo ruét ®−îc gäi lµ h¹ch 
cã mµu s¾c b×nh th−êng 

+ H¹ch cã mµu s¾c kh¸c víi mµu thanh m¹c m¹c treo ruét nh−: hång ®Ëm 
h¬n, hång nh¹t h¬n hoÆc tr¾ng ®ôc, loang læ... ®−îc gäi lµ h¹ch cã mµu s¾c 
bÊt th−êng 

       - §Ó x¸c ®Þnh mèi liªn quan gi÷a h×nh ¶nh ®¹i thÓ cña h¹ch víi sù di c¨n h¹ch chóng 
t«i thiÕt kÕ riªng vÒ h¹ch nh− sau. C¸c h¹ch thay v× ®Ó chung theo tõng nhãm sÏ ®−îc ®Ó 
riªng tõng h¹ch vµ x¾p xÕp theo thø tù kÝch th−íc nhá dÇn. Mçi h¹ch sÏ ®−îc g¸n cho mét 
sè tù nhiªn b¾t ®Çu tõ sè 1 vµ t¨ng dÇn cho ®Õn h¹ch cuèi cïng. Mçi h¹ch sÏ gåm c¸c 
th«ng tin sau: sè thø tù, h¹ch thuéc nhãm nµo, kÝch th−íc, mËt ®é, mµu s¾c, kÕt qu¶ XN 
m« häc cña h¹ch. Do tÝnh kh¶ thi chóng t«i chØ nghiªn cøu ®−îc vÒ vÊn ®Ò nµy ë 16 BN 
(v× mçi h¹ch ph¶i lµm riªng 1 tiªu b¶n do vËy l−îng tiªu b¶n ph¶i lµm lµ rÊt lín). C¸c XN 
m« häc ®−îc lµm vµ ®äc kÕt qu¶ t¹i Khoa Gi¶i phÉu bÖnh lý- BÖnh viÖn T¦Q§ 108.  
2.2.1.5. X¸c ®Þnh sè l−îng h¹ch tèi thiÓu cÇn XN cho phÐp ®ñ tin cËy chÈn ®o¸n 
chÝnh x¸c giai ®o¹n h¹ch 

 Ph−¬ng ph¸p cña Hermanek  
       C¬ së cña ph−¬ng ph¸p lµ dùa trªn quan s¸t thèng kª thÊy tû lÖ BN di c¨n h¹ch ®−îc 
ph¸t hiÖn t¨ng lªn theo sè h¹ch ®−îc XN t¨ng dÇn. Hermanek chia BN thµnh c¸c nhãm 
nhá dùa theo sè l−îng h¹ch ®−îc XN t¨ng dÇn. X¸c ®Þnh tû lÖ BN di c¨n h¹ch ë mçi 
nhãm. Tû lÖ nµy cã xu h−íng t¨ng dÇn ®Õn mét møc nµo ®ã th× dõng l¹i (biÓu hiÖn lµ tû 
lÖ nµy kh«ng cã sù kh¸c biÖt cã ý nghÜa so víi nhãm tiÕp theo) vµ sè h¹ch Ýt nhÊt cña 
nhãm nµy ®−îc chÊp nhËn lµ sè h¹ch tèi thiÓu cÇn XN cho phÐp ®ñ tin cËy chÈn ®o¸n 
®óng giai ®o¹n h¹ch.  

 Ph−¬ng ph¸p cña Cserni 
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       C¬ së cña ph−¬ng ph¸p lµ tû lÖ di c¨n ë nh÷ng h¹ch lín th× cao h¬n nh÷ng h¹ch 
nhá. §iÒu nµy còng ®ång nghÜa víi viÖc tËp trung XN vµo nh÷ng h¹ch lín h¬n th× x¸c 
xuÊt t×m thÊy h¹ch di c¨n sÏ cao h¬n khi XN nh÷ng h¹ch nhá. Trªn c¬ së nµy Cserni x¸c 
®Þnh sè h¹ch tèi thiÓu cÇn XN theo c¸c b−íc sau:  
       - X¾p xÕp c¸c h¹ch cña mçi BN theo thø tù kÝch th−íc nhá dÇn, XN tÊt c¶ c¸c h¹ch 
®Ó x¸c ®Þnh giai ®o¹n h¹ch cña nhãm nghiªn cøu (kÕt qu¶ ®óng). 
       - X¸c ®Þnh tû lÖ BN ®−îc chÈn ®o¸n ®óng giai ®o¹n h¹ch (BN ®−îc x¸c ®Þnh lµ di 
c¨n h¹ch khi cã Ýt nhÊt mét h¹ch di c¨n) t−¬ng øng víi sè h¹ch ®−îc XN t¨ng dÇn. Sè 
BN di c¨n h¹ch cña lÇn XN sau sÏ gåm c¶ nh÷ng BN di c¨n h¹ch cña nh÷ng lÇn XN 
tr−íc (ph−¬ng ph¸p céng dån). 
       - So s¸nh tû lÖ BN di c¨n h¹ch, tû lÖ BN ®−îc chÈn ®o¸n ®óng giai ®o¹n h¹ch t−¬ng 
øng víi sè h¹ch ®−îc XN víi kÕt qu¶ khi lµm XN tÊt c¶ c¸c h¹ch thu ®−îc (kÕt qu¶ 
®óng). Khi kÕt qu¶ nµy ®¹t ®ñ ®é chÝnh x¸c so víi kÕt qu¶ ®óng th× sè h¹ch XN t−¬ng 
øng cho kÕt qu¶ nµy ®−îc chÊp nhËn lµ sè h¹ch tèi thiÓu cÇn XN (ph−¬ng ph¸p nµy ®−îc 
thùc hiÖn ë 16 BN cã ®o kÝch th−íc h¹ch).  
2.2.1.6. Gi¸ trÞ tiªn l−îng cña h¹ch di c¨n víi thêi gian sèng thªm sau mæ 
       Gi¸ trÞ tiªn l−îng cña h¹ch di c¨n víi thêi gian sèng thªm sau mæ ®−îc ®¸nh gi¸ 
th«ng qua sù so s¸nh thêi gian sèng thªm gi÷a c¸c BN cã c¸c møc di c¨n h¹ch kh¸c 
nhau theo ph©n lo¹i NhËt B¶n vµ theo hÖ thèng ph©n lo¹i TNM. 
2.3. Xö lý sè liÖu  
       Sè liÖu ®−îc xö lý víi phÇn mÒm SPSS 16.0 vµ EpiInfo 6.0 t¹i Khoa To¸n tin tr−êng 
§¹i häc Y khoa Hµ Néi.  
       TÝnh to¸n thêi gian sèng thªm sau mæ theo ph−¬ng ph¸p Kaplan- Meier. So s¸nh 
mèi liªn quan gi÷a c¸c ®Æc ®iÓm di c¨n h¹ch víi thêi gian sèng thªm b»ng kiÓm ®Þnh 
logrank. 

  Ch−¬ng 3: KÕt qu¶ nghiªn cøu 
 
3.1. §Æc ®iÓm bÖnh nh¢N 

- Gåm 89 bÖnh nh©n trong ®ã nam 53 (59,6%), n÷ 36 (40,4%) 
- Tû lÖ nam/ n÷ lµ 1,47; tuæi trung b×nh lµ 55,3 ± 13,7 (23 - 83 tuæi) 
- Nhãm< 40 tuæi cã 07 BN (7,9%), nhãm≥ 40 tuæi cã 82 BN (92,1%) 

B¶ng 3.1. Ph©n lo¹i bÖnh nh©n theo giai ®o¹n Dukes 
Giai ®o¹n Sè bÖnh nh©n Tû lÖ % 
Dukes A 11 12,4 
Dukes B 34 38,2 
Dukes C 44 49,4 
Céng 89 100 

NhËn xÐt: phÇn lín bÖnh nh©n ë giai ®o¹n ®· cã di c¨n h¹ch (Dukes C) 
3.2. Liªn quan gi÷a t×nh tr¹ng di c¨n h¹ch víi h×nh ¶nh ®¹i 
thÓ, vi thÓ cña u vμ nång ®é CEA tr−íc mæ 
3.2.1. Liªn quan gi÷a t×nh tr¹ng di c¨n h¹ch vµ nång ®é CEA tr−íc mæ  
B¶ng 3.2. KÕt qu¶ xÐt nghiÖm CEA tr−íc mæ 
XÐt nghiÖm CEA BN di c¨n h¹ch BN kh«ng di c¨n h¹ch Céng 
D−¬ng tÝnh (+) 35  17  52  
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¢m tÝnh (-) 09  28  37  
Céng 44  45  89  

NhËn xÐt:-  Tû lÖ BN di c¨n h¹ch ë nh÷ng BN cã xÐt nghiÖm CEA (+) vµ (-) tr−íc mæ 
t−¬ng øng lµ 35/52 (67,3%) vµ 9/37 (24,3%) 

- Víi ng−ìng c¾t nång ®é CEA lµ 5 ng/ ml, BN di c¨n h¹ch ®−îc tiªn ®o¸n víi ®é 
nh¹y (Se), ®é ®Æc hiÖu (Sp) vµ ®é chÝnh x¸c (Ac) t−¬ng øng lµ:  

44
35

=Se  (79,5%) 45
28

=Sp  (62,2%) 89
63

=Ac  (70,8%) 

B¶ng 3.3. Nång ®é CEA tr−íc mæ cña BN cã vµ kh«ng cã di c¨n h¹ch  
ChØ sè BN di c¨n h¹ch 

(n = 44) 
BN kh«ng di c¨n h¹ch 

(n = 45) 
p 

Nång ®é CEA  
trung b×nh (ng/ ml) 

22,4 ± 13,7 
(1,8 - 135,9) 

7,4 ± 5,3  
(1,8 - 42,7) 

< 0,01 

NhËn xÐt: cã sù kh¸c biÖt lín vÒ nång ®é CEA tr−íc mæ gi÷a nh÷ng BN di c¨n h¹ch vµ 
nh÷ng BN kh«ng di c¨n h¹ch (p< 0,01)  
B¶ng 3.4. Liªn quan gi÷a nång ®é CEA tr−íc mæ víi sè h¹ch di c¨n  
Sè h¹ch di c¨n Nång ®é CEA trung b×nh (ng/ml) p 
01 h¹ch (n = 6) 19,5 ± 13,1 (2,3 - 135,9) 
02 h¹ch (n = 10) 17,6 ± 15,7 (4,1 - 65,7) 
03 h¹ch (n = 08) 23,8 ± 12,3 (3,1 - 45,2) 
≥ 4 h¹ch (n = 20) 21,3 ± 17,8 (1,8 - 135,1) 

= 0,853 

NhËn xÐt: kh«ng cã sù kh¸c biÖt cã ý nghÜa vÒ nång ®é CEA tr−íc mæ gi÷a c¸c BN cã 
sè l−îng h¹ch di c¨n kh¸c nhau (p = 0,853) 
B¶ng 3.5. Liªn quan gi÷a nång ®é CEA tr−íc mæ víi møc di c¨n h¹ch  
Møc di c¨n h¹ch Nång ®é CEA trung b×nh (ng/ml) p 
Kh«ng di c¨n h¹ch (n = 45) 7,4 ± 5,3 (1,8 - 42,7) 
Di c¨n h¹ch nhãm 1 (n = 22) 16,8 ± 11,5 (2,3 - 65,7) 
Di c¨n h¹ch nhãm 2 (n = 14)  26,6 ± 13,2  (3,4 - 135,9) 
Di c¨n h¹ch nhãm 3 (n = 08) 28,9 ± 16,7 (1,8 - 135,1) 

< 0,01

NhËn xÐt: nång ®é CEA tr−íc mæ t¨ng theo møc di c¨n h¹ch víi sù kh¸c biÖt p < 0,01 
3.2.2. Liªn quan gi÷a t×nh tr¹ng di c¨n h¹ch víi h×nh ¶nh ®¹i thÓ, vi thÓ cña u 
B¶ng 3.6. Liªn quan gi÷a kÝch th−íc u víi t×nh tr¹ng h¹ch 
KÝch th−íc u (cm) BN di c¨n 

h¹ch (%) 
BN kh«ng di 
c¨n h¹ch (%) 

p 

< 5 (n = 22) 14 (63,6) 08 (36,4) 
 5- 10 (n = 58) 26 (44,8) 32 (55,2) 
> 10 (n = 09) 04 (44,4) 05 (55,6) 

= 0,308 

Céng (n= 89)   44  45  
NhËn xÐt: kh«ng cã mèi liªn quan gi÷a kÝch th−íc u vµ tû lÖ BN di c¨n h¹ch, p=0,308    
B¶ng 3.7. KÝch th−íc trung b×nh cña u cña BN cã vµ kh«ng cã di c¨n h¹ch 
ChØ sè BN di c¨n h¹ch (n BN kh«ng di c¨n h¹ch (n p 
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= 44) = 45) 
KÝch th−íc trung b×nh 
cña u (cm) 

5,9 ± 2,4 
(2,5 - 12) 

6,4 ± 2,7 
(2,0 - 15) 

= 0,351 

NhËn xÐt: kh«ng cã sù kh¸c biÖt cã ý nghÜa vÒ kÝch th−íc u gi÷a BN di c¨n h¹ch vµ BN 
kh«ng di c¨n h¹ch, p = 0,351 
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B¶ng 3.8. Liªn quan gi÷a h×nh th¸i ®¹i thÓ cña u víi di c¨n h¹ch 
H×nh th¸i ®¹i thÓ cña u BN di c¨n 

h¹ch (%) 
BN kh«ng di 
c¨n h¹ch (%) 

U thÓ sïi (n = 52) 20 (38,5) 32 (61,5) 
U thÓ loÐt (n = 27) 18 (66,7) 09 (33,3) 
U thÓ nhÉn (n = 10) 06 (60,0) 04 (40,0) 

NhËn xÐt: Tû lÖ BN di c¨n h¹ch gi÷a u thÓ sïi vµ u thÓ loÐt cã sù kh¸c biÖt víi p=0,017. 
Tû lÖ BN di c¨n h¹ch gi÷a u thÓ sïi vµ u thÓ nhÉn kh«ng cã sù kh¸c biÖt víi p=0,297 
Tû lÖ BN di c¨n h¹ch gi÷a u thÓ loÐt vµ u thÓ nhÉn kh«ng cã sù kh¸c biÖt víi p=0,716 
B¶ng 3.9. Liªn quan gi÷a møc x©m lÊn cña u so víi chu vi ruét vµ di c¨n h¹ch 
Møc x©m lÊn cña u  BN di c¨n 

h¹ch (%) 
BN kh«ng di 
c¨n h¹ch (%) 

p 

≤ 1/2 chu vi ruét (n = 20) 08 (40,0) 12 (60,0) = 0,338 
> 1/2 chu vi ruét (n = 69) 36 (52,2) 36 (52,2)  

NhËn xÐt: kh«ng cã mèi liªn quan gi÷a møc x©m lÊn cña u so víi chu vi ruét vµ sù di 
c¨n h¹ch  
B¶ng 3.10. Liªn quan gi÷a tÝp m« häc, ®é biÖt hãa u víi di c¨n h¹ch 
TÝp m« häc vµ ®é biÖt hãa u Sè BN (%*) Sè BN di c¨n h¹ch (%**)  p 
UTBMT biÖt hãa cao  36 (40,5) 11 (30,6)  
UTBMT biÖt hãa võa  25 (28,1) 13 (52,0)  
UTBMT biÖt hãa kÐm   06 (06,7) 05 (83,3) =0,03
Ung th− biÓu m« tuyÕn nhÇy  18 (20,2) 12 (66,7)  
Ung th− biÓu m« tÕ bµo nhÉn 04 (04,5) 03 (75,0)  

 (*): tû lÖ % BN so víi tæng sè 89 BN 
 (**): tû lÖ % BN di c¨n h¹ch so víi tæng sè BN cña mçi tÝp m« häc 
NhËn xÐt: UTBMT biÖt hãa kÐm cã tû lÖ di c¨n h¹ch cao nhÊt (83,3%), UTBMT biÖt 
hãa cao cã tû lÖ di c¨n h¹ch thÊp nhÊt (30,6%) 
3.3. C¸c ®Æc ®iÓm di c¨n h¹ch vμ mèi liªn quan gi÷a h×nh ¶nh 
®¹i thÓ cña h¹ch víi sù di c¨n h¹ch 
3.3.1. C¸c ®Æc ®iÓm di c¨n h¹ch 
B¶ng 3.11. §Æc ®iÓm chung cña h¹ch vÐt ®−îc  
C¸c chØ sè Gi¸ trÞ 
Sè h¹ch vÐt ®−îc trung b×nh ë 1 bÖnh nh©n 21,9 ± 12,7 
Tæng sè h¹ch vÐt ®−îc ë 89 bÖnh nh©n 1953 
Sè h¹ch di c¨n trªn tæng sè h¹ch vÐt ®−îc 225 (11,5%) 
Sè h¹ch vÐt ®−îc trung b×nh ë nhãm BN di c¨n h¹ch  20,6 ± 8,2 
Sè h¹ch vÐt ®−îc trung b×nh ë nhãm BN kh«ng di c¨n h¹ch 23,3 ± 15,9 
Sè h¹ch di c¨n trung b×nh ë nhãm BN di c¨n h¹ch  5,1 ± 4,4 

NhËn xÐt: sè h¹ch di c¨n chØ chiÕm 1 tû lÖ nhá (11,5%) so víi tæng sè h¹ch vÐt ®−îc 
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B¶ng 3.12. §Æc ®iÓm di c¨n h¹ch theo vÞ trÝ u 
VÞ trÝ cña u  Sè BN di c¨n 

h¹ch (%) 
Sè BN kh«ng di c¨n 

h¹ch (%) 
p 

§TP (n = 30) 15 (50,0) 15 (50,0) 
§TN (n = 08) 02 (25,0) 6 (75,0) 
§TX (n = 10) 06 (60,0) 4 (40,0) 
§TΣ (n = 15) 08 (53,3) 7 (46,7) 
TT (n = 26) 13 (50,0) 13 (50,0) 

= 0,653 

§TP (n = 30) 15 (50,0) 15 (50,0) 
§TT (n = 25) 14 (56,0) 11 (44,0) = 0,657  

§T (n = 63) 31 (49,2) 32 (50,8) = 0,946 
TT (n = 26) 13 (50,0) 13 (50,0)  

NhËn xÐt: kh«ng cã sù kh¸c biÖt vÒ tû lÖ BN di c¨n h¹ch gi÷a c¸c vÞ trÝ cña u 
B¶ng 3.13. §Æc ®iÓm h¹ch vÐt ®−îc theo ®é x©m lÊn cña u 

Møc x©m lÊn  
C¸c chØ sè T1 

(n = 1)
T2 

(n = 12) 
T3 

(n = 18) 
T4 

(n = 58) 
Tæng sè h¹ch vÐt ®−îc 14 238 395 1306 
Sè h¹ch vÐt ®−îc  
trung b×nh 

14 19,8 ± 7,8 
(07 - 36)  

21,9 ± 8,1 
(14 - 44) 

22,5 ± 14,7 
(11 - 96) 

Tæng sè h¹ch di c¨n  00 02 11 212 
Sè h¹ch di c¨n  
trung b×nh* 

00 01 ± 0 2,2 ± 0,8 
(1 - 3)  

5,7 ± 4,5 
(1 - 17) 

Sè BN cã di c¨n h¹ch (#)  00 02 (16,7) 05 (27,8) 37 (63,8) 
    *: Sè h¹ch di c¨n trung b×nh cña c¸c BN di c¨n h¹ch ë mçi ®é x©m lÊn cña u 
    (#): Tû lÖ % BN cã di c¨n h¹ch so víi sè BN ë mçi ®é x©m lÊn cña u 
NhËn xÐt: Tû lÖ BN di c¨n h¹ch vµ sè h¹ch di c¨n t¨ng theo ®é x©m lÊn cña u (p< 0,05) 
B¶ng 3.14. §Æc ®iÓm h¹ch vÐt ®−îc theo nhãm 
C¸c chØ sè Nhãm 1 Nhãm 2 Nhãm 3 p 
Tæng sè h¹ch vÐt ®−îc (*)  1082 (55,4) 569 (29,1) 302 (15,5) < 0,01 
Sè h¹ch vÐt ®−îc 
trung b×nh ë mçi nhãm  

12,2 ± 7,1 
(5 - 57) 

6,4 ± 4,3 
(2 - 26) 

3,4 ± 2,3 
(1 - 17) 

< 0,01 

Tæng sè h¹ch di c¨n  
{*}, [*] 

155 {14,3}, 
[68,9] 

55 {9,6}, 
[24,4] 

15 {4,9}, 
[6,7] 

< 0,05 

Sè h¹ch di c¨n trung b×nh# 3,9 ± 3,2 2,8 ± 2,0 1,9 ± 0,6 = 0,09 
(*): tû lÖ % h¹ch vÐt ®−îc cña mçi nhãm so víi tæng sè h¹ch cña c¶ 3 nhãm  
{*}: tû lÖ % h¹ch di c¨n so víi tæng sè h¹ch vÐt ®−îc cña mçi nhãm 
[*]: tû lÖ % h¹ch di c¨n cña mçi nhãm so víi tæng sè h¹ch di c¨n cña c¶ 3 nhãm 
#: chØ tÝnh c¸c nhãm h¹ch cã di c¨n 
NhËn xÐt: tû lÖ h¹ch di c¨n gi¶m dÇn tõ nhãm 1 ®Õn nhãm 3 víi sù kh¸c biÖt p<0,05 
B¶ng 3.15. Ph©n lo¹i bÖnh nh©n di c¨n h¹ch theo NhËt B¶n 
C¸c chØ sè    Sè bÖnh nh©n Tû lÖ % p 
Kh«ng cã di c¨n h¹ch (n0) 45 50,6 
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Di c¨n h¹ch nhãm 1 (n1)  22 24,7 
Di c¨n h¹ch nhãm 2 (n2) 14 15,7 
Di c¨n h¹ch nhãm 3 (n3) 08 9,0 
Céng 89 100  

NhËn xÐt: Tû lÖ BN di c¨n h¹ch gi¶m dÇn tõ møc n1 ®Õn møc n3 víi sù kh¸c biÖt cã ý 
nghÜa, p< 0,05   
B¶ng 3.16. Ph©n lo¹i bÖnh nh©n di c¨n h¹ch theo hÖ thèng TNM 
Sè h¹ch di c¨n    Sè bÖnh nh©n Tû lÖ %(*) p 
0 h¹ch 45 50,6  
1 h¹ch 06 6,7 
2 h¹ch  10 11,2 
3 h¹ch   08 9,0 

= 0,577 

1- 3 h¹ch 24 26,9 
≥ 4 h¹ch 20 22,5 

= 0,49 

(*): Tû lÖ % BN di c¨n h¹ch so víi tæng sè 89 BN 
NhËn xÐt: trong 44 BN di c¨n h¹ch th× sè BN cã 1- 3 di c¨n h¹ch chiÕm 54,5%, sè BN 
di c¨n cã  ≥ 4 h¹ch di c¨n chiÕm 45,5%. Kh«ng cã sù kh¸c biÖt cã ý nghÜa vÒ tû lÖ BN di 
c¨n 1- 3 h¹ch vµ di c¨n ≥ 4 h¹ch, p= 0,05  
 
B¶ng 3.17. §Æc ®iÓm di c¨n h¹ch bá chÆng 
ChØ sè Sè BN di c¨n 

h¹ch (*)  
Sè h¹ch di c¨n 

trung b×nh 
p 

Di c¨n h¹ch  
bá chÆng 

09 (10,1) 4,0 ± 2,4 
(1 - 7) 

Di c¨n h¹ch  
kh«ng bá chÆng  

13 (14,6) 5,3 ± 4,6 
(1 - 17) 

  

= 0,295 

(*): tû lÖ % BN so víi tæng sè 89 bÖnh nh©n 
Ghi chó: trong 44 BN di c¨n h¹ch th× cã 22 BN di c¨n h¹ch møc n2 vµ n3, trong ®ã cã 
9 BN di c¨n h¹ch bá chÆng (6 BN u ®¹i trµng chiÕm 66,7%, 3 BN u trùc trµng chiÕm 
33,3%) cô thÓ lµ: 

- 1 BN di c¨n h¹ch nhãm 2 nh−ng kh«ng di c¨n h¹ch nhãm 1    
- 2 BN di c¨n h¹ch nhãm 2 vµ 3 nh−ng kh«ng di c¨n h¹ch nhãm 1 
- 4 BN di c¨n h¹ch nhãm 1 vµ 3 nh−ng kh«ng di c¨n h¹ch nhãm 2 
- 2 BN di c¨n h¹ch nhãm 3 nh−ng kh«ng di c¨n h¹ch nhãm 1 vµ 2 

NhËn xÐt: kh«ng cã sù kh¸c biÖt cã ý nghÜa vÒ sè h¹ch di c¨n gi÷a nh÷ng BN di c¨n 
h¹ch bá chÆng vµ nh÷ng BN di c¨n h¹ch kh«ng bá chÆng (p= 0,295) 
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3.3.2. Liªn quan gi÷a h×nh ¶nh ®¹i thÓ cña h¹ch víi sù di c¨n h¹ch (nghiªn cøu trªn 
16 bÖnh  nh©n) 
 
B¶ng 3.18. Liªn quan gi÷a kÝch th−íc h¹ch víi di c¨n h¹ch 
KÝch th−íc h¹ch 
(mm) 

Sè h¹ch  
vÐt ®−îc (*) 

Sè h¹ch  
di c¨n (**) 

Sè h¹ch kh«ng di 
c¨n (**) 

< 5 318 (70,3)  36 (11,3)  282 (88,7) 
5 - 10  125 (27,7)  31 (24,8) 94 (75,2) 
> 10  09 (2,0) 05 (55,6)  04 (44,4) 
Céng  452 (100) 72 380 

 (*): tû lÖ % so víi tæng sè h¹ch vÐt ®−îc cña c¶ 16 bÖnh nh©n 
(**): tû lÖ % so víi sè tæng sè h¹ch trong mçi nhãm kÝch th−íc 
NhËn xÐt: 
     - PhÇn lín h¹ch vÐt ®−îc cã kÝch th−íc < 5 mm (70,3%) 
     - Tû lÖ h¹ch di c¨n t¨ng dÇn theo kÝch th−íc cña h¹ch, sù kh¸c biÖt víi p< 0,001 
 
B¶ng 3.19. KÝch th−íc cña h¹ch di c¨n vµ h¹ch kh«ng di c¨n 
ChØ sè H¹ch di c¨n  

(n = 72) 
H¹ch kh«ng di c¨n  

(n = 380) 
p 

KÝch th−íc h¹ch  
(mm) 

5,05 ± 3,44  
(1 - 20) 

3,51 ± 2,16  
(1,2 - 18) 

< 0,001 

NhËn xÐt:  
     H¹ch di c¨n lín h¬n h¹ch kh«ng di c¨n, sù kh¸c biÖt cã ý nghÜa víi p< 0,001  
 
B¶ng 3.20. Liªn quan gi÷a mËt ®é h¹ch vµ di c¨n h¹ch 
MËt ®é h¹ch H¹ch di c¨n 

 (n = 72)  
H¹ch kh«ng di c¨n 

(n = 380) 
p 

Ch¾c, cøng (122 h¹ch = 27%) 43 (35,2%) 79 (64,8%) 
MÒm (330 h¹ch = 73%)  29 (8,8%)  301 (91,2%) 

< 0,001 

NhËn xÐt: Nh÷ng h¹ch mËt ®é ch¾c, cøng cã tû lÖ di c¨n lín h¬n nh÷ng h¹ch mËt ®é 
mÒm víi sù kh¸c biÖt cã ý nghÜa (p< 0,001) 
 
B¶ng 3.21. Liªn quan gi÷a mµu s¾c h¹ch vµ di c¨n h¹ch 
Mµu s¾c h¹ch H¹ch di c¨n 

 (n = 72)  
H¹ch kh«ng di 
c¨n (n = 380) 

p 

B×nh th−êng (390 h¹ch = 86,3%)  47(12,1%)  343 (87,9%) 
BÊt th−êng (62 h¹ch = 13,7%) 25 (40,3%)  37 (59,7%) 

<0,001

NhËn xÐt:  
Nh÷ng h¹ch mµu s¾c bÊt th−êng cã tû lÖ di c¨n lín h¬n nh÷ng h¹ch cã mµu s¾c 

b×nh th−êng víi sù kh¸c biÖt cã ý nghÜa (p< 0,001) 
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3.4. X¸c ®Þnh sè h¹ch tèi thiÓu cÇn XN ®ñ tin cËy chÈn ®o¸n 
®óng giai ®o¹n h¹ch vμ gi¸ trÞ tiªn l−îng cña h¹ch di c¨n víi 
thêi gian sèng thªm sau mæ 
3.4.1. X¸c ®Þnh sè h¹ch tèi thiÓu cÇn XN ®ñ tin cËy chÈn ®o¸n ®óng giai ®o¹n h¹ch 

 X¸c ®Þnh sè h¹ch tèi thiÓu cÇn XN theo ph−¬ng ph¸p cña Hermanek  
B¶ng 3.22. Liªn quan gi÷a sè h¹ch xÐt nghiÖm víi tû lÖ BN di c¨n h¹ch 
Sè h¹ch XN Sè BN Sè BN di c¨n h¹ch Tû lÖ % 
< 10  08 2 25,0 
10 - 13 21 6 28,6 
14 - 17 23 14 60,8 
≥ 18 37 22 59,5 

NhËn xÐt: Tû lÖ BN di c¨n h¹ch t¨ng lªn râ rÖt khi sè h¹ch xÐt nghiÖm t¨ng lªn. Tû lÖ 
nµy lµ 25% ë nhãm xÐt nghiÖm < 10 h¹ch/ BN, t¨ng lªn 28,6 % (XN 10- 13 h¹ch/ BN) 
vµ ®¹t cao nhÊt lµ 60,8% khi xÐt nghiÖm 14- 17 h¹ch/ BN (p= 0,03). Tuy nhiªn kh«ng cã 
sù kh¸c biÖt (p> 0,05) vÒ tû lÖ nµy gi÷a nhãm XN 14- 17 h¹ch/ BN vµ nhãm XN ≥ 18 
h¹ch/ BN (60,8% so víi 59,5%). KÕt qu¶ chØ ra r»ng xÐt nghiÖm tèi thiÓu 14 h¹ch/ BN 
lµ ®ñ tin cËy cho phÐp chÈn ®o¸n ®óng giai ®o¹n h¹ch.   

 X¸c ®Þnh sè h¹ch tèi thiÓu cÇn XN theo ph−¬ng ph¸p cña Cserni  
B¶ng 3.23. Liªn quan gi÷a tû lÖ BN di c¨n h¹ch víi sè h¹ch cã kÝch th−íc lín nhÊt 
®−îc xÐt nghiÖm 

Sè thø tù cña 
h¹ch 

Sè BN ®−îc ph¸t hiÖn  
di c¨n h¹ch (*) 

Sè BN ®−îc chÈn ®o¸n chÝnh x¸c 
giai ®o¹n h¹ch (# ) 

1 05 (45,5) 10 (62,5) 
2 06 (54,5) 11 (68,8) 
3 07 (63,6) 12 (75,0) 
4 09 (81,8) 14 (87,5) 
5 09 (81,8) 14 (87,5) 
6 09 (81,8) 14 (87,5) 
7 10 (90,9) 15 (93,8) 
15 11 (100) 16 (100) 

Ghi chó: Trong nhãm nghiªn cøu nµy cã 16 BN th× 11 BN di c¨n h¹ch, 5 BN kh«ng di 
c¨n h¹ch 
*: tû lÖ % BN di c¨n h¹ch so víi tæng sè BN di c¨n h¹ch (11 BN) 
#: tû lÖ % BN ®−îc chÈn ®o¸n ®óng giai ®o¹n h¹ch so víi tæng sè 16 BN. 
NhËn xÐt:  

PhÇn lín BN di c¨n h¹ch (10/11) ®−îc x¸c ®Þnh sau khi xÐt nghiÖm 7 h¹ch lín nhÊt 
vµ nh− vËy sè BN ®−îc chÈn ®o¸n ®óng giai ®o¹n h¹ch ®¹t gÇn tèi ®a (15/16). BN di c¨n 
h¹ch cuèi cïng ®−îc x¸c ®Þnh khi xÐt nghiÖm ®Õn h¹ch thø 15 (BN nµy còng chØ cã duy 
nhÊt 1 h¹ch di c¨n trong tæng sè 15 h¹ch vÐt ®−îc).   
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3.4.2. Gi¸ trÞ tiªn l−îng cña h¹ch di c¨n víi thêi gian sèng thªm sau mæ 
B¶ng 3.24. Liªn quan gi÷a t×nh tr¹ng h¹ch vµ thêi gian sèng thªm sau mæ  
T×nh tr¹ng h¹ch Sè BN 

(*) 
Thêi gian 
sèng trung 

b×nh (th¸ng) 

Tû lÖ sèng 5 n¨m 
(%) 

p 
(logrank)

Kh«ng di c¨n h¹ch 45 (7) 58 73,3 
Cã di c¨n h¹ch 43# (17) 44 58,7 

= 0,0017 

01 h¹ch di c¨n 06 (1) 50 83,3 
02 h¹ch di c¨n 10 (3) 40 64,0 [49 th¸ng] 
03 h¹ch di c¨n 08 (5) 34 18,7 
≥ 4 h¹ch di c¨n 19 (8) 39 55,2 [58 th¸ng] 

= 0,3028 

1- 3 h¹ch di c¨n 24 (9) 45 51,1 
≥ 4 h¹ch di c¨n 19 (8) 39 55,2 [58 th¸ng] 

= 0,6604 

n1 22 (6) 51 66,5 
n2 13 (5) 39 59,3 [57 th¸ng] 
n3 08 (6) 26 25,0 [57 th¸ng] 

=0,0000 

Di c¨n h¹ch 
bá chÆng 

09 (5) 36 33,3 [58 th¸ng] 

Di c¨n h¹ch  
kh«ng bá chÆng 

 
12 (6) 

 
45 

 
60,7 

= 0,0147 

Ghi chó: -  (*): sè bÖnh nh©n tö vong; #: 01 BN tö vong sau mæ do rß miÖng nèi 
 -  Sè trong ngoÆc vu«ng lµ thêi ®iÓm kÕt thóc nghiªn cøu 

NhËn xÐt:  
 Cã sù kh¸c biÖt cã ý nghÜa vÒ thêi gian sèng gi÷a: 
- Nhãm BN cã di c¨n h¹ch vµ kh«ng cã di c¨n h¹ch  
- Nhãm BN cã di c¨n h¹ch nhãm 1, nhãm 2 vµ nhãm 3 
- Nhãm BN di c¨n h¹ch bá chÆng vµ di c¨n h¹ch kh«ng bá chÆng 

 Kh«ng cã sù kh¸c biÖt cã ý nghÜa vÒ thêi gian sèng gi÷a c¸c BN cã sè l−îng h¹ch 
di c¨n kh¸c nhau 

 
Ch−¬ng 4: Bμn luËn 

 
4.1. LIÊN QUAN GIỮA TÌNH TRẠNG DI CĂN HẠCH VỚI HÌNH ẢNH ĐẠI 
THỂ, VI THỂ CỦA KHỐI U VÀ NỒNG ĐỘ CEA TRƯỚC MỔ  
4.1.1. Liên quan giữa tình trạng di căn hạch với nồng độ CEA trước mổ  
       Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy tỷ lệ di căn hạch của những bệnh nhân 
có xét nghiệm CEA dương tính và âm tính trước mổ tương ứng là 67,3% và 24,3%. Xét 
nghiệm CEA có giá trị tiên đoán bệnh nhân di căn hạch với độ nhạy, độ đặc hiệu và độ 
chính xác tương ứng là 79,5%; 62,2% và 70,8% (mục 3.2.1). Nồng độ CEA trung bình 
của những BN di căn hạch cao hơn những bệnh nhân không di căn hạch với sự khác biệt 
có ý nghĩa, p< 0,01 (22,4 ± 13,7 ng/ml so với 7,4 ± 5,3 ng/ml), (bảng 3.3). Kết quả này 
cũng tương tự như nghiên cứu của Adachi và Wolmark.  
       Kết quả ở bảng 3.4 còn cho thấy nồng độ CEA của những bệnh nhân có số hạch di 
căn là 1, 2, 3 và ≥ 4 tương ứng là 19,5 ± 13,1 ng/ml, 17,6 ± 15,7 ng/ml, 23,8 ± 12,3 
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ng/ml, 21,3 ± 17,8 ng/ml, sự khác biệt không có ý nghĩa (p= 0,853). Trái lại khi phân 
loại hạch theo Nhật Bản chúng tôi lại thấy nồng độ CEA của các bệnh nhân có mức di 
căn hạch nhóm 1, nhóm 2 và nhóm 3 tương ứng là: 16,8 ± 11,5 ng/ml, 26,6 ± 13,2 
ng/ml và 28,9 ± 16,7 ng/ml, sự khác biệt có ý nghĩa với p< 0,01 (bảng 3.5). Nghiên cứu 
của Wolmark cũng cho thấy không có mối liên quan giữa số hạch di căn với nồng độ 
CEA trước mổ. Kết quả này gợi ý rằng vị trí của hạch di căn có thể phản ánh đúng bản 
chất tiến triển của bệnh hơn số lượng hạch di căn.  
4.1.2. Liên quan giữa tình trạng di căn hạch với hình ảnh đại thể, vi thể của u  

 Liên quan giữa kích thước u với sự di căn hạch 
       Bảng 3.6 cho thấy tỷ lệ BN di căn hạch theo các mức kích thước của u: <5 cm, 5- 
10 cm, >10 cm tương ứng là: 63,6%; 44,8%; 44,4%, sự khác biệt không có ý nghĩa (p= 
0,308). Kích thước trung bình của u ở những BN di căn hạch và không di căn hạch cũng 
không có sự khác biệt (5,9 ± 2,4 cm so với 6,4 ± 2,7 cm, p= 0,351), (bảng 3.7). Nghiên 
cứu của Adachi, Wolmark, McVay, Choi cũng cho thấy không có mối liên quan giữa 
kích thước u với tình trạng di căn hạch. Chúng tôi cho rằng nhận định này là hợp lý vì u 
có thể to lên do phản ứng viêm, phù nề, hoại tử… Có thể vì lý do này mà từ trước đến 
nay kích thước u chưa bao giờ được đưa vào bất kỳ một hệ thống phân loại UTĐTT nào. 

 Liên quan giữa hình ảnh bề mặt u với sự di căn hạch 
       Kết quả ở bảng 3.8 cho thấy tỷ lệ BN di căn hạch ở những u thể loét là cao nhất 
(66,7%), thấp hơn là u thể nhẫn (60,0%) và thấp nhất là u thể sùi (38,5%). Tuy nhiên sự 
khác biệt có ý nghĩa chỉ thấy giữa u thể sùi và u thể loét (p= 0,017). Ngoài ra nghiên 
cứu còn cho thấy tỷ lệ di căn hạch ở những BN có khối u chiếm ≤ 1/2 và > 1/2 chu vi 
ruột tương ứng là 40,0% và 52,2% (bảng 3.9), sự khác biệt không có ý nghĩa (p= 0,338). 
       Chambers và Son cũng thấy những khối u thể sùi có tỷ lệ di căn hạch thấp hơn 
những khối u thể loét. Trái lại nghiên cứu của Adachi không thấy sự khác biệt này. 

 Liên quan giữa hình ảnh vi thể của u với sự di căn hạch 
       Bảng 3.10 cho thấy tỷ lệ bệnh nhân di căn hạch của ung thư biểu mô tuyến biệt hoá 
kém là cao nhất (83,3%), tiếp theo là ung thư biểu mô tế bào nhẫn (75%), ung thư biểu 
mô tuyến nhầy (66,7%), ung thư biểu mô tuyến biệt hoá vừa (52%) và thấp nhất là ung 
thư biểu mô tuyến biệt hoá cao (30,6%), sự khác biệt có ý nghĩa với p= 0,033. Nghiên 
cứu của Ricciardi, Song, Ooi, Min cũng cho thấy ung thư biểu mô tuyến biệt hoá kém, 
ung thư biểu mô tế bào nhẫn có nguy cơ di căn hạch cao hơn các loại khác.  
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4.2. CÁC ĐẶC ĐIỂM DI CĂN HẠCH VÀ MỐI LIÊN QUAN GIỮA HÌNH ẢNH 
ĐẠI THỂ CỦA HẠCH VỚI SỰ DI CĂN HẠCH 
4.2.1. Tỷ lệ hạch di căn trên tổng số hạch vét được 
       Bảng 3.11 cho thấy số hạch vét được trung bình trên 1 bệnh nhân là 21,9 ± 12,7. 
Trong tổng số hạch vét được thì số hạch di căn là 225 (11,5%), số hạch không di căn là 
1728 (88,5%). Kết quả này cũng tương tự như kết quả của Dworak, Cserni, Kotanagi 
nhưng thấp hơn kết quả của Bjelovic, Monig. Kết quả cho thấy tỷ lệ hạch di căn nhìn 
chung là thấp, phần lớn <15%. Điều này cũng đồng nghĩa với khả năng vét được các 
hạch di căn là không cao đặc biệt là trong trường hợp chỉ vét được ít hạch. Chính vì vậy 
để đảm bảo các hạch di căn được lấy hết thì phải nạo vét hạch một cách rộng rãi, cẩn 
thận và có hệ thống. 
4.2.2. Đặc điểm di căn hạch theo vị trí u 
       Kết quả ở bảng 3.12 cho thấy tỷ lệ BN di căn hạch theo vị trí u ở  ĐTP, ĐTN, ĐTX, 
ĐTΣ, TT tương ứng là 50,0%; 25,0%; 60,0%; 53,3%; 50,0% (cao nhất ở ĐTX và thấp 
nhất ở ĐTN). Tỷ lệ này ở ĐTP, ĐTT tương ứng là 50,0%; 56,0% và ở ĐT, TT tương 
ứng là 49,2% và 50,0%. Không có sự khác biệt về tỷ lệ BN di căn hạch giữa các vị trí u 
(p>0,5). Nghiên cứu của Adachi và Choi cũng cho thấy không có mối liên quan giữa vị 
trí của u với sự di căn hạch.  
4.2.3. Đặc điểm di căn hạch theo độ xâm lấn của u 
       Kết quả ở bảng 3.13 cho thấy tỷ lệ BN di căn hạch theo các mức xâm lấn của u từ 
giai đoạn T1, T2, T3, T4 tương ứng là 0%; 16,7%; 27,8%; 63,8%. Kết quả chỉ ra rằng tỷ 
lệ BN di căn hạch tăng dần theo độ xâm lấn của u với sự khác biệt p< 0,05. Ở giai đoạn 
T1 tỷ lệ BN di căn hạch là 0%, chúng tôi cho rằng tỷ lệ này không phản ánh đúng đặc 
điểm di căn hạch của u ở mức T1 vì trong nghiên cứu số BN ở giai đoạn này là quá ít (chỉ 
có 1 BN). Nhiều tác giả khác như Zijp, Ricciardi, Bilchik, Sitzler cũng cho kết quả tương 
tự với tỷ lệ BN di căn hạch tăng dần theo độ xâm lấn của u với sự khác biệt có ý nghĩa. 
       Khi xác định số hạch di căn theo mức xâm lấn của u (bảng 3.13), chúng tôi cũng 
thấy số hạch di căn tăng dần với sự khác biệt có ý nghĩa (p< 0,05). Cụ thể số hạch di căn 
theo mức xâm lấn T2, T3, T4 của u tương ứng là 1; 2,2 ± 0,8; 5,7 ± 4,5 (giai đoạn T1 
không có BN di căn hạch). Kết quả này cũng phù hợp với nghiên cứu của Wolmark.  
4.2.4. Đặc điểm di căn hạch theo phân loại của Nhật Bản 
       Bảng 3.14 cho thấy tỷ lệ hạch di căn ở nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3 tương ứng là 
14,3%; 9,6%; 4,9% sự khác biệt có ý nghĩa với p< 0,05. Bảng 3.15 cho thấy tỷ lệ BN di 
căn hạch mức n1, n2, n3 tương ứng là 24,7%; 15,7%; 9,0% sự khác biệt có ý nghĩa với 
p<0,05. Nghiên cứu của Cserni, Hida, Mukai cũng cho kết quả tương tự với tỷ lệ hạch 
di căn, tỷ lệ BN di căn hạch đều giảm dần từ nhóm 1 đến nhóm 3.   
       Ngoài ra nghiên cứu của chúng tôi còn cho thấy tỷ lệ BN di căn hạch bỏ chặng là 
10,1% (bảng 3.17). Kết quả này cũng tương tự như kết quả của Codignola (10,7%), 
Cserni (10,0%), Yamamoto (10,6%) nhưng lại cao hơn khi so với kết quả của Bjelovic 
(6,52%), Shiorawa  (6,5%). 
4.2.5. Liên quan giữa hình ảnh đại thể của hạch với sự di căn hạch 

 Liên quan giữa kích thước hạch với sự di căn hạch 
       Bảng 3.18 cho thấy tỷ lệ hạch di căn theo từng nhóm kích thước < 5 mm, 5- 10 mm 
và > 10 mm tương ứng là 11,3%; 24,8% và 55,6%, kết quả chỉ ra rằng tỷ lệ hạch di căn 
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tăng dần theo kích thước của hạch với sự khác biệt có ý nghĩa (p< 0,001), hạch càng lớn 
tỷ lệ hạch di căn càng cao. Nghiên cứu của Monig, Bjelovic, Hida cũng cho những kết 
quả tương tự.  
       Bảng 3.19 cho thấy kích thước trung bình của hạch di căn và hạch không di căn 
tương ứng là 5,05 ± 3,44 mm (1- 20 mm) và 3,51 ± 2,16 mm (1,2- 18 mm). Kết quả cho 
thấy hạch di căn lớn hơn hạch không di căn với sự khác biệt có ý nghĩa (p<0,001). 
Nghiên cứu của Bjelovic, Monig, Cserni cũng cho kết quả tương tự. Tuy nhiên thực tế 
cho thấy có sự chồng lấn (overlap) lớn về kích thước giữa hạch di căn và hạch không di 
căn. Cụ thể nghiên cứu của chúng tôi cho thấy có những hạch nhỏ 1 mm mà vẫn có di 
căn trong khi có những hạch lớn tới 18 mm lại không có di căn (bảng 3.19). Từ kết quả 
thu được chúng tôi cho rằng chỉ nên coi kích thước hạch như một yếu tố tham khảo có 
giá trị trong lâm sàng chứ không phải yếu tố đủ tin cậy để phân biệt chính xác giữa hạch 
di căn và hạch không di căn. Đồng thời phải nạo vét hạch một cách hệ thống và chuẩn 
hóa nhằm lấy được hết cả những hạch nhỏ và khám xét mô học cả những hạch này để 
tránh hiện tượng bệnh nhân bị hạ giai đoạn (down-stage/ understaging). 

 Liên quan giữa mật độ, màu sắc hạch với sự di căn hạch 
       Bảng 3.20 cho thấy tỷ lệ hạch di căn ở những hạch chắc, cứng là 35,2% cao hơn rõ 
rệt so với tỷ lệ hạch di căn ở những hạch mềm (8,8%), sự khác biệt có ý nghĩa với p< 
0,001. Tuy nhiên ngay ở những hạch có mật độ chắc, cứng vẫn có tới 64,8% hạch 
không di căn. Ngược lại trong những hạch mềm vẫn có 8,8% hạch di căn. Bảng 3.21 
cho thấy tỷ lệ hạch di căn ở những hạch có màu sắc bất thường lớn hơn tỷ lệ hạch di căn 
ở những hạch có màu sắc bình thường (40,3% so với 12,1%), sự khác biệt có ý nghĩa 
với p< 0,001. Với những kết quả thu được cũng như kết quả nghiên cứu của các tác giả 
Bjelovic, Hermanek, Adachi, Kotanagi chúng tôi cho rằng chỉ nên coi mật độ, màu sắc 
hạch là những yếu tố tham khảo để đánh giá hạch có di căn hay không.  
4.3. XÁC ĐỊNH SỐ HẠCH TỐI THIỂU CẦN XN ĐỂ CHẨN ĐOÁN ĐÚNG GIAI 
ĐOẠN HẠCH VÀ GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG CỦA HẠCH DI CĂN VỚI THỜI 
GIAN SỐNG THÊM SAU MỔ 
4.3.1. Xác định số hạch tối thiểu cần XN để chẩn đoán đúng giai đoạn hạch 

 Xác định số hạch tối thiểu cần XN theo phương pháp của Hermanek 
       Dựa theo phương pháp của Hermanek chúng tôi chia BN thành các nhóm theo số 
hạch được XN tăng dần. Kết quả ở bảng 3.22 cho thấy tỷ lệ BN di căn hạch tăng lên rõ rệt 
khi số hạch XN tăng lên. Tỷ lệ này là 25% khi XN <10 hạch, tăng lên 28,6% khi XN 10- 
13 hạch và đạt cao nhất là 60,8% khi XN 14- 17 hạch, sự khác biệt có ý nghĩa với p= 
0,03. Tuy nhiên không có sự khác biệt về tỷ lệ BN di căn hạch giữa nhóm XN 14- 17 
hạch và nhóm XN ≥ 18 hạch (60,8% so với 59,5%). Với kết quả này chúng tôi cho rằng 
XN tối thiểu 14 hạch/BN là đủ tin cậy chẩn đoán đúng giai đoạn hạch. Cũng theo phương 
pháp này số hạch tối thiểu cần XN theo Goldstein là 17 và theo Hội nghị tiêu hóa thế giới 
ở Sydney là 12.  
       Với nhiều nỗ lực và bằng nhiều phương pháp tính khác nhau trên những mẫu bệnh 
nhân khác nhau các tác giả đã cố gắng đưa ra số lượng hạch tối thiểu cần XN cho phép 
đủ tin cậy chẩn đoán đúng giai đoạn hạch nhưng cho đến nay con số này vẫn còn chưa 
thống nhất, nó dao động từ 6- 21 hạch, và lý tưởng nhất là xét nghiệm tất cả các hạch 
vét được. 

 Xác định số hạch tối thiểu cần XN theo phương pháp của Cserni  
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       Kết quả ở bảng 3.23 cho thấy tỷ lệ BN di căn hạch tăng lên khi số lượng hạch được 
XN tăng dần. Khi XN 1 hạch lớn nhất thì chỉ xác định được 5/11 BN (45,5%) di căn 
hạch và chẩn đoán chính xác giai đoạn hạch cho 10/16 BN (62,5%). Khi XN 7 hạch lớn 
nhất thì các chỉ số này đã đạt gần 100%, cụ thể đã xác định được 10/11 BN (90,9%) di 
căn hạch và chẩn đoán chính xác giai đoạn hạch cho 15/16 BN (93,8%). XN từ hạch thứ 
8 đến hạch thứ 14 chúng tôi không phát hiện thêm BN nào di căn hạch. Khi XN đến 
hạch thứ 15 thì BN di căn hạch cuối cùng (tổng số 11 BN) mới được phát hiện và như 
vậy tất cả các chỉ số trên trên đều đạt 100%. Từ kết quả này chúng tôi cho rằng chỉ cần 
xét nghiệm 7 hạch lớn nhất là có thể chẩn đoán chính xác giai đoạn hạch cho ít nhất 
93,8% BN. Tương tự nghiên cứu của Cserni cũng cho thấy xét nghiệm 7 hạch lớn nhất 
cho phép phát hiện 97% BN di căn hạch nói riêng và chẩn đoán chính xác giai đoạn 
hạch cho 98% BN nói chung. Tác giả kết luận xác định giai đoạn hạch dựa trên xét 
nghiệm 7 hạch lớn nhất là đủ tin cậy. 
       Mặc dù đã giảm được đáng kể số hạch cần xét nghiệm so với khi xét nghiệm hạch 
một cách ngẫu nhiên (7 hạch so với 14 hạch), nhưng theo chúng tôi phương pháp này 
cũng cho thấy một hạn chế là phải đo kích thước của tất cả các hạch thu được của mỗi 
bệnh nhân để xác định 7 hạch có kích thước lớn nhất. Trong thực tế công việc này 
không phải lúc nào cũng có thể được thực hiện dễ dàng nhất là trong trường hợp bệnh 
nhân có rất nhiều hạch. 
4.3.2. Giá trị tiên lượng của hạch di căn với thời gian sống thêm sau mổ 

 Ảnh hưởng của số hạch di căn tới thời gian sống thêm sau mổ 
       Khi so sánh thời gian sống thêm sau mổ theo số lượng hạch di căn là 1, 2, 3 và ≥ 4 
chúng tôi thấy thời gian sống thêm trung bình tương ứng là 50, 40, 34, 39 tháng và tỷ lệ 
sống 5 năm tương ứng là 83,3%; 64,0% (tại 49 tháng); 18,7%; 55,2% (tại 58 tháng). Kết 
quả cho thấy thời gian sống thêm sau mổ có xu hướng giảm dần khi số hạch di căn tăng 
lên, nhưng sự khác biệt không có ý nghĩa (p= 0,3028; bảng 3.24). Trái lại các tác giả 
Adachi, Mukai, Tang, Tsikitis lại cho thấy số lượng hạch di căn lớn hơn thì thời gian 
sống thêm sau mổ ngắn hơn với sự khác biệt có ý nghĩa. Sự khác biệt này được thể hiện 
rõ nhất giữa những bệnh nhân di căn 1- 3 hạch và những bệnh nhân di căn ≥ 4 hạch. 
Chúng tôi cho rằng có thể đây chính là cơ sở để chia các bệnh nhân di căn hạch thành 2 
mức là N1 (di căn 1-3 hạch) và N2 (di căn ≥ 4 hạch).  

 Ảnh hưởng của vị trí hạch di căn tới thời gian sống thêm sau mổ 
       Theo cách phân loại hạch của Nhật Bản chúng tôi thấy thời gian sống thêm trung 
bình và tỷ lệ sống 5 năm sau mổ của các mức di căn hạch: n1, n2, n3 tương ứng là 51, 
39, 26 tháng và 66,5%; 59,3% (tại 57 tháng); 25,0% (tại 57 tháng) (bảng 3.24). Kết quả 
cho thấy thời gian sống thêm sau mổ giảm rõ rệt theo mức di căn hạch tăng lên với sự 
khác biệt mạnh mẽ (p= 0,0000), đặc biệt khi có di căn hạch nhóm 3 thì tiên lượng rất xấu. 
Trong nghiên cứu của chúng tôi có 8 BN di căn hạch nhóm 3 thì tại thời điểm kết thúc 
nghiên cứu đã có 6 BN chết (75%), trong số đó có 2 BN chỉ có duy nhất 1 hạch di căn. 
Nghiên cứu của Hiệp hội UTĐTT Nhật Bản cũng cho thấy tỷ lệ sống 5 năm theo các 
mức di căn hạch n1, n2, n3 tương ứng là 56%, 39%, 23%, sự khác biệt có ý nghĩa với 
p< 0,05.  
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       Nghiên cứu của Shida cũng cho thấy vị trí hạch di căn có ý nghĩa tiên lượng tốt hơn 
số lượng hạch di căn. Cụ thể không có sự khác biệt có ý nghĩa về tỷ lệ sống 5 năm giữa 
nhóm di căn 1- 3 hạch (N1) và nhóm di căn ≥ 4 hạch (N2), (63% so với 53%). Ngược 
lại có sự khác biệt có ý nghĩa về tỷ lệ sống 5 năm giữa các bệnh nhân di căn hạch nhóm 
1 (n1) và các bệnh nhân di căn hạch nhóm 2 (n2), (70% so với 40%). Với những kết quả 
thu được trong nghiên cứu cũng như kết quả của các tác giả nước ngoài nêu trên chúng 
tôi thấy rằng vị trí hạch di căn có giá trị tiên lượng tốt hơn số lượng hạch di căn, phạm 
vi di căn hạch càng xa thì tiên lượng càng xấu. 

 Ảnh hưởng của di căn hạch bỏ chặng và di căn hạch không bỏ chặng tới thời 
gian sống thêm sau mổ  

       Kết quả ở bảng 3.24 cho thấy thời gian sống thêm trung bình và tỷ lệ sống 5 năm 
của nhóm di căn hạch bỏ chặng thấp hơn nhóm di căn hạch không bỏ chặng (36 tháng so 
với 45 tháng và 33,3% so với 60,7%), sự khác biệt có ý nghĩa với p= 0,0147. Theo chúng 
tôi sự khác biệt này có thể do khả năng chống lại tác nhân ung thư của các BN di căn 
hạch bỏ chặng yếu hơn các BN di căn hạch không bỏ chặng (bằng chứng là sự di căn có 
thể vượt qua một hoặc hai chặng hạch để đến các hạch ở vị trí xa hơn). Nghiên cứu của 
Shida cũng cho thấy tỷ lệ sống 5 năm của những BN di căn hạch bỏ chặng thấp hơn 
những BN di căn hạch không bỏ chặng (35% so với 43%), tuy nhiên sự khác biệt không 
có ý nghĩa. 
       Ngược lại nghiên cứu của Yamamoto, Shiorawa lại cho thấy những bệnh nhân di 
căn hạch bỏ chặng có tiên lượng tốt hơn những bệnh nhân di căn hạch không bỏ chặng. 
Tác giả cho rằng số hạch di căn của những bệnh nhân di căn hạch bỏ chặng ít hơn số 
hạch di căn của những BN di căn hạch không bỏ chặng là nguyên nhân tạo nên sự khác 
biệt này.  

KẾT LUẬN 
 
 
       Nghiên cứu các đặc điểm di căn hạch và thời gian sống thêm sau mổ của 89 bệnh 
nhân ung thư biểu mô đại trực tràng được phẫu thuật triệt căn tại Bệnh viện Trung ương 
quân đội 108 từ tháng 08 năm 2003 đến tháng 08 năm 2007 chúng tôi rút ra một số kết 
luận sau: 
1. LIÊN QUAN GIỮA TÌNH TRẠNG DI CĂN HẠCH VỚI NỒNG ĐỘ CEA 
TRƯỚC MỔ VÀ HÌNH ẢNH ĐẠI THỂ, VI THỂ CỦA U 
1.1. Liên quan giữa tình trạng di căn hạch với nồng độ CEA trước mổ  
- Xét nghiệm CEA có giá trị tiên đoán BN di căn hạch với độ nhạy, độ đặc hiệu và 

độ chính xác tương ứng là 79,5%; 62,2% và 70,8%. 
- Nồng độ CEA trung bình của bệnh nhân di căn hạch và không di căn hạch tương 

ứng là 22,4± 13,7 ng/ml và 7,4± 5,3 ng/ml. 
- Nồng độ CEA của những BN di căn hạch nhóm 1, nhóm 2 và nhóm 3 tương ứng 

là 16,8±11,5 ng/ml; 26,6 ± 13,2 ng/ml và 28,9 ± 16,7 ng/ml. 
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- Không có sự khác biệt có ý nghĩa giữa nồng độ CEA với số lượng hạch di căn. 
1.2. Liên quan giữa tình trạng di căn hạch với hình ảnh đại thể của u  

− Không có sự khác biệt có ý nghĩa về kích thước khối u, độ xâm lấn của u so với 
chu vi ruột giữa bệnh nhân có và không có di căn hạch  

- Có sự khác biệt có ý nghĩa về tỷ lệ bệnh nhân di căn hạch giữa u thể sùi và u thể 
loét (38,5% so với 66,7%). 

1.3. Liên quan giữa tình trạng di căn hạch với hình ảnh vi thể của u 
- Tỷ lệ BN di căn hạch cao nhất ở ung thư biểu mô tuyến biệt hóa kém (83,3%) và 

thấp nhất là ung thư biểu mô tuyến biệt hóa cao (30,6%). 
2. CÁC ĐẶC ĐIỂM DI CĂN HẠCH VÀ MỐI LIÊN QUAN GIỮA HÌNH ẢNH 
ĐẠI THỂ CỦA HẠCH VỚI SỰ DI CĂN HẠCH 
2.1. Các đặc điểm di căn hạch 
- Số hạch vét được trung bình của một bệnh nhân là 21,9 ± 12,7 
- Tỷ lệ hạch di căn trên tổng số hạch vét được là 11,5% 
- Tỷ lệ BN di căn hạch và số hạch di căn tăng dần theo độ xâm lấn của u. 
- Tỷ lệ hạch di căn ở nhóm 1, nhóm 2 và nhóm 3 tương ứng là 14,3%; 9,6% và 

4,9%. 
- Tỷ lệ BN di căn hạch mức n1, n2, n3 tương ứng là 24,7%; 15,7%; 9,0%. 
- Tỷ lệ BN di căn hạch bỏ chặng là 10,1% và không bỏ chặng là 14,6%. 

2.2. Liên quan giữa hình ảnh đại thể của hạch với sự di căn hạch  
- Tỷ lệ hạch di căn ở nhóm hạch có kích thước < 5 mm, 5- 10 mm và >10 mm 

tương ứng là 11,3%; 24,8% và 55,6%. 
- Kích thước trung bình của hạch di căn và hạch không di căn tương ứng là 5,05 ± 

3,44 mm và 3,51 ± 2,16 mm.  
- Tỷ lệ hạch di căn của những hạch có mật độ chắc, cứng cao hơn so với những 

hạch có mật độ mềm (35,2% so với 8,8%). 
- Tỷ lệ hạch di căn của những hạch có màu sắc bất thường cao hơn những hạch có 

màu sắc bình thường (40,3% so với 12,1%). 
3. SỐ HẠCH TỐI THIỂU CẦN XN ĐỦ TIN CẬY CHẨN ĐOÁN ĐÚNG GIAI 
ĐOẠN HẠCH VÀ GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG CỦA HẠCH DI CĂN 
3.1. Số hạch tối thiểu cần XN đủ tin cậy chẩn đoán đúng giai đoạn hạch 
- Để chẩn đoán đúng tình trạng hạch cần phải xét nghiệm ít nhất 14 hạch bất kỳ 

hoặc 7 hạch có kích thước lớn nhất. 
3.2. Giá trị tiên lượng của hạch di căn 
- Thời gian sống thêm trung bình và tỷ lệ sống 5 năm của các bệnh nhân di căn 

hạch mức n1, n2 và n3 theo phân loại của Nhật bản tương ứng là 51; 39; 26 tháng 
và 66,5%; 59,3%; 25%.  



 
 

24

- Thời gian sống thêm trung bình và tỷ lệ sống 5 năm của các bệnh nhân di căn 
hạch bỏ chặng và di căn hạch không bỏ chặng tương ứng là 36 tháng; 45 tháng và 
33,3%; 60,7%. 

 
KIẾN NGHỊ 

 
       Từ những kết quả thu được trong nghiên cứu chúng tôi có một số kiến nghị sau: 

1. Chỉ nên coi hình ảnh đại thể của u, của hạch và nồng độ CEA trước mổ như 
những yếu tố tham khảo trong chẩn đoán giai đoạn hạch.  

2. Cần phải nạo vét hạch mức D3 và lấy bỏ cả những hạch nhỏ nhất để đảm bảo 
không bỏ sót các hạch di căn. 

3. Để chẩn đoán đúng giai đoạn hạch cần phải xét nghiệm ít nhất 14 hạch bất kỳ 
hoặc 7 hạch có kích thước lớn nhất. 
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