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Tóm tắt

◊ Loại ung thư phổ biến thứ ba ở các nước phương Tây.

◊ Hiếm gặp ở người dưới 40 tuổi.

◊ Các triệu chứng không đặc hiệu và thường xuyên xuất hiện ở bệnh đại trực tràng lành tính.

◊ Phẫu thuật cắt bỏ là biện pháp điều trị chữa khỏi chính.

◊ Điều trị theo phương thức kết hợp (hóa trị liệu, xạ trị, cắt bỏ khối di căn) làm tăng khả năng sống sót ở các ca
bệnh chọn lọc.
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Định nghĩa
Phần lớn ung thư đại trực tràng là ung thư biểu mô tuyến phát sinh từ tế bào biểu mô. Khoảng 71% trường hợp ung thư
đại trực tràng mới phát sinh từ đại tràng và 29% phát sinh từ trực tràng.[1] Các loại khối u đại trực tràng ác tính ít gặp
hơn là khối u carcinoid, khối u tế bào stroma đường tiêu hóa và u lympho. Tuổi cao là yếu tố nguy cơ lớn nhất của ung
thư biểu mô tuyến đại trực tràng đơn phát với 99% trường hợp gặp ở người từ 40 tuổi trở lên.

Dịch tễ học
Ung thư đại trực tràng là loại ung thư phổ biến thứ ba ở các nước phương Tây. Trên toàn thế giới, tỷ lệ mắc mới ung thư
đại trực tràng cao nhất ở châu Âu, Bắc Mỹ và Úc; thấp nhất ở châu Phi và châu Á.

Tỷ lệ mắc mới ung thư đại trực tràng đặc hiệu theo độ tuổi ở nam giới và nữ giới

Nghiên cứu ung thư tại Anh: Số liệu thống kê tỷ lệ mắc mới ung thư ruột tại Anh; được phép điều chỉnh

Nguy cơ phát triển ung thư đại trực tràng cả đời là 5,42% và là nguyên nhân đứng thứ ba dẫn đến tử vong do ung thư tại
Hoa Kỳ ở cả nam và nữ giới.[5] Nghiên cứu ung thư ở Anh đã chỉ ra tỷ lệ tử vong do ung thư đại trực tràng đã giảm 30%
trong 20 năm qua.[6] Cụ thể là ung thư đại trực tràng là nguyên nhân gây ra 38 ca tử vong trên 100.000 người dân năm
1995 đã giảm xuống 26 ca trên 100.000 người dân vào năm 2015. Số liệu này tương đương với mức giảm tỷ lệ tử vong
do ung thư đại trực tràng từ 17.600 năm 1995 xuống còn 15.800 vào năm 2015 có tính đến sự thay đổi số liệu dân số.

Tại Hoa Kỳ, tỷ lệ mắc mới ung thư đại trực tràng là 44,2 trên 100.000 ở nam giới và 33,6 trên 100.000 ở nữ giới.[7]
Tuổi tác là yếu tố nguy cơ chính gây ra ung thư đại trực tràng lẻ tẻ, bệnh hiếm khi xảy ra trước 40 tuổi. Tại Hoa Kỳ, từ
năm 2000 đến 2004, tuổi trung bình tại thời điểm chẩn đoán ung thư đại tràng và trực tràng là 71 tuổi.[5] Tỷ lệ mắc mới
điều chỉnh theo độ tuổi là 51,6 trên 100.000 nam giới và nữ giới mỗi năm. Tỷ lệ mắc mới và tỷ lệ tử vong ở người gốc
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La tinh, người châu Á, người dân đảo Thái Bình Dương, người Mỹ da đỏ và người bản địa Alaska thấp hơn nhiều so
với người da trắng và da đen.[5] Sự chếnh lệch này có thể do khác biệt về độ nhạy di truyền. Trong 10 năm qua, tỷ lệ
mắc mới và tỷ lệ tử vong do ung thư đại trực tràng đã giảm ở mọi quần thể ngoại trừ người Mỹ da đỏ và người bản địa
Alaska. Tỷ lệ mắc mới và tỷ lệ tử vong là tương đương nhau giữa nam và nữ giới cho đến tuổi 50 thì tỷ lệ ở nam giới sẽ
cao hơn.

Một nghiên cứu thuần tập trên một quần thể bao gồm trên 60.000 người nội soi đại tràng ở độ tuổi từ 66 đến 75, phát
hiện khả năng mắc ung thư đại trực tràng ở người da đen lớn tuổi cao hơn ở người lớn da trắng tại thời điểm từ 6 đến 59
tháng sau khi nội soi đại tràng.[8] Nghiên cứu đã chỉ ra xác suất mắc ung thư là 7,1% ở bệnh nhân là người da đen so với
5,8% ở bệnh nhân là người da trắng. Hiệu chỉnh với tỷ lệ phát hiện polyp (chỉ số đánh giá chất lượng nội soi đại tràng)
không loại trừ được sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa hai chủng tộc này. Hiệu chỉnh với độ tuổi, giới tính và khu vực
địa lý cũng không làm thay đổi kết quả.

Phân bố vùng giải phẫu của ung thư đại trực tràng cũng khác nhau theo độ tuổi và giới tính. Nhìn chung, ung thư đại trực
tràng có thể ở đại tràng gần (manh tràng, đại tràng lên và đại tràng ngang), đại tràng xa (đại tràng xuống, đại tràng sigma)
hoặc trực tràng (trực tràng sigma, trực tràng). Các nghiên cứu nhân khẩu học đã chứng minh khối u đại tràng gần phổ
biến hơn ở bệnh nhân nữ và bệnh nhân lớn tuổi. Các tổn thương xa hơn thường gặp hơn ở bệnh nhân nam và trẻ tuổi.[9]
Ví dụ, tỷ lệ mắc ung thư đại tràng gần ở nam giới chỉ cao hơn một chút so với nữ giới; tuy nhiên, tỷ lệ mắc ung thư trực
tràng của nam giới trên nữ giới là gần 1,7.[10]

Bệnh căn học
Ung thư đại trực tràng có mối tương tác phức tạp giữa các yếu tố di truyền và môi trường.

Yếu tố di truyền:

• Phần lớn ung thư đại trực tràng là đơn phát chứ không phải do yếu tố gia đình, nhưng bên cạnh tuổi tác, tiền sử
gia đình cũng là yếu tố nguy cơ thường gặp nhất. Nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng tăng gấp 2 đến 3 lần ở
những người có tiền sử gia đình có một thành viên có quan hệ trực hệ mắc bệnh và nguy cơ này còn tăng cao hơn
nếu ung thư phát triển ở tuổi còn trẻ (<45 tuổi). Nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng tăng gấp 3 đến 4 lần nếu có 2
thành viên có quan hệ trực hệ mắc bệnh.[11] Các hội chứng ung thư có tính gia đình đã xác định rõ như bệnh đa
polyp dạng tuyến gia đình (FAP) và hội chứng Lynch là thường gặp nhất trong các hội chứng ung thư có tính gia
đình và liên quan đến các khiếm khuyết của một gen. Tuy nhiên, các hội chứng này chỉ chiếm khoảng 5% đến 6%
các trường hợp ung thư đại trực tràng.
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Tỷ lệ mắc mới lũy tích của ung thư đại trực tràng theo độ tuổi ở các đối tượng có hội chứng di truyền so với quần thể

chung (FAP = bệnh đa polyp dạng tuyến có tính gia đình, HNPCC = ung thư đại trực tràng không đa polyp di truyền)

Winawer SW, Fletcher RH, Mille L, và cộng sự Hướng dẫn AGA : sàng lọc ung thư

đại trực tràng: Hướng dẫn và lí do lâm sàng Bệnh lý hệ tiêu hóa 1997;112:594

Tuy nhiên, ngày càng làm sáng tỏ đặc điểm phân tử của ung thư đại tràng và trực tràng ở người.[12]

Yếu tố môi trường:

• Béo phì góp phần làm tăng nguy cơ ung thư đại tràng gấp 1,5 lần so với những người có cân nặng bình thường và
cũng liên quan đến tăng nguy cơ tử vong do bệnh này.[13] [14] Béo phì, tiêu thụ nhiều năng lượng và ít hoạt động
thể lực có thể là các yếu tố nguy cơ phối hợp[15] [16] Hầu hết các nghiên cứu (nhưng không phải tất cả) cho thấy
có mối tương quan hệ tỷ lệ nghịch giữa lượng chất xơ tiêu thụ và nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng.[17] Các
nghiên cứu tiến cứu lớn với các giai đoạn theo dõi lâu dài đã chỉ ra rằng tiêu thụ lượng lớn thịt màu đỏ và đã chế
biến có liên quan với tăng nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng.[18] [19] [20]

Sinh lý bệnh học
Ở phần lớn các trường hợp, ung thư đại trực tràng tiến triển từ polyp dạng tuyến loạn sản. Có quy trình nhiều bước liên
quan đến bất hoạt của nhiều loại gen sửa chữa ADN và chất ức chế khối u, cùng với kích hoạt đồng thời các gen gây ung
thư. Điều này thuận lợi cho sự tăng trưởng có chọn lọc tế bào biểu mô của đại tràng và thúc đẩy chuyển dạng từ biểu mô
đại tràng bình thường thành polyp dạng tuyến và thành ung athư đại trực tràng xâm lấn.[21]

Đột biến dòng mầm là cơ sở của các hội chứng ung thư đại tràng di truyền đã được mô tả đầy đủ, trong khi đó các ung
thư đơn phát là do tích lũy từng bước các đột biến gen soma. Đột biến dòng mầm trong gen ức chế khối u đa polyp dạng
tuyến (APC) là nguyên nhân dẫn đến bệnh đa polyp dạng tuyến có tính chất gia đình của hội chứng di truyền trội. Biểu
hiện lâm sàng của bệnh thường thấy khi theo sau đột biến di truyền một alen APC là đột biến tấn công thứ hai hoặc xóa
alen thứ hai.

Ung thư đại tràng lan rộng đến hạch vùng, thông qua dẫn lưu tĩnh mạch ruột đến gan và qua đường máu đến phổi, và ít
gặp hơn là đến xương và não. Tuy nhiên, khi tỷ lệ sống sót cải thiện bằng hóa trị liệu toàn thân, di căn đến xương và não
đã ngày càng được ghi nhận.[22]

Phân loại

Cơ sở
Vào năm 1929, Cuthbert Dukes đã đưa ra cách phân loại dựa trên sự tiến triển theo từng giai đoạn của quá trình ung thư
trực tràng xâm lấn cục bộ - khu vực. Phân loại này đã được chỉnh sửa nhiều lần nhằm làm tăng giá trị tiên lượng. Hệ
thống Dukes sửa đổi được sử dụng rộng rãi nhất là bản của Astler và Coller.[2]

Gần đây, Ủy ban Phối hợp Ung thư Hoa Kỳ (AJCC) đã đề xuất phân loại TNM để đánh giá mức độ khối u nguyên phát
(T), tình trạng của hạch vùng (N) và có/hoặc không có di căn xa (M) nhằm thống nhất cách phân loại ung thư đại trực
tràng. Mặc dù phân loại Dukes và các hệ thống phân giai đoạn Astler-Coller chỉnh sửa (MAC) đôi khi vẫn được sử dụng,
AJCC là hệ thống phân giai đoạn thường được sử dụng và phù hợp nhất để ghi nhận về mặt mô bệnh học

Phân giai đoạn TNM AJCC[3]
Khối u nguyên phát (T):
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• Tx: Không thể đánh giá khối u nguyên phát
• T0: Không có bằng chứng về khối u nguyên phát
• Tis: Khối u chỉ liên quan đến niêm mạc. Cũng được biết đến là ung thư biểu mô nội mạc (ung thư biểu mô tại chỗ)
• T1: Khối u lan qua niêm mạc và vào lớp dưới niêm mạc
• T2: Khối u lan qua lớp dưới niêm mạc và vào lớp cơ
• T3: Khối u lan qua lớp cơ vào lớp dưới thanh mạc nhưng không vào các cơ quan hoặc mô xung quanh
• T4a: Khối u lan qua bề mặt của phúc mạc tạng
• T4b: Khối u trực tiếp xâm lấn vào các cơ quan hoặc mô khác.

Hạch vùng (N):

• NX: Không đánh giá được hạch vùng
• N0: Không phát hiện được tổn thương hạch bạch huyết
• N1: Di căn 1 đến 3 hạch vùng
• N1a: Di căn 1 hạch vùng
• N1b: Di căn 2 đến 3 hạch vùng
• N1c: Khối u nằm ở mô dưới thanh mạc, màng treo ruột, quanh kết tràng hoặc quanh trực tràng không ảnh hưởng

tới phúc mạc, không di căn hạch vùng
• N2: Di căn 4 hạch vùng trở lên
• N2a: Di căn 4 đến 6 hạch vùng
• N2b: Di căn 7 hạch vùng trở lên.

Di căn xa (M):

• MX: Không thể đánh giá di căn xa (không đánh giá được bằng bất kỳ phương thức nào)
• M0: Không có di căn xa
• M1: Di căn xa
• M1a: Di căn đến 1 cơ quan hoặc vị trí
• M1b: Di căn đến hơn 1 cơ quan hoặc vị trí hoặc phúc mạc.

Nhóm giai đoạn: Sau khi đã xác định loại T, N và M của bệnh nhân, thường là sau khi phẫu thuật, thông tin này sẽ được
kết hợp để xác địnhgdiai đoạn khối u:

• Giai đoạn 0: Tis, N0, M0

• Giai đoạn I: T1, N0, M0; T2, N0, M0

• Giai đoạn IIA: T3, N0, M0

• Giai đoạn IIB: T4a, N0, M0

• Giai đoạn IIC: T4b, N0, M0

• Giai đoạn IIIA: T1-T2, N1/N1c, M0; T1, N2a, M0

• Giai đoạn IIIB: T3-T4a, N1/N1c, M0; T2-T3, N2a, M0; T1-T2, N2b, M0

• Giai đoạn IIIC: T4a, N2a, M0; T3-T4a, N2b, M0; T4b, N1-N2, M0

• Giai đoạn IVA: T bất kỳ, N bất kỳ, M1a

• Giai đoạn IVB: T bất kỳ, N bất kỳ, M1b.
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Hệ thống phân giai đoạn Astler-Coller (MAC) chỉnh sửa (AC ban đầu được
chỉnh sửa từ hệ thống Dukes)
A: Giới hạn ở niêm mạc

B1: Khối u lan vào nhưng không xuyên qua lớp cơ

B2: Khối u thâm nhiễm vào thanh mạc nhưng không ảnh hưởng đến hạch bạch huyết

B3: Khối u xâm lấn vào các cấu trúc liền kề

C1: Tương tự như B1 cộng với di căn hạch vùng

C2: Tương tự như B2 cộng với di căn hạch vùng

C3: Tương tự như B3 cộng với di căn hạch vùng

D: Di căn xa.

Phân loại của Dukes
A: Giới hạn ở thành ruột

B: Xuyên qua thành ruột

C: Di căn hạch vùng
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Ung thư đại trực tràng Phòng ngừa

Ngăn ngừa sơ cấp
Không có thử nghiệm lâm sàng, đối chứng giả dược, ngẫu nhiên nào chứng minh rằng can thiệp này là biện pháp phòng
ngừa cấp một của ung thư đại trực tràng ở những người có nguy cơ trung bình.

Nhóm Đặc trách về Dịch vụ Dự phòng Mỹ (USPSTF) đã đưa ra bằng chứng về sử dụng aspirin để ngăn ngừa ung thư đại
trực tràng ở những người có nguy cơ. Khuyến cáo dùng aspirin liều thấp để dự phòng cấp một ung thư đại trực tràng ở
người từ 50 đến 59 tuổi có nguy cơ mắc bệnh tim mạch trong 10 năm là từ 10% trở lên mà không có nguy cơ cao bị chảy
máu, có tuổi thọ dự kiến ít nhất là 10 năm và sẵn sàng dùng aspirin liều thấp hàng ngày trong ít nhất 10 năm.[38] USPSTF
cũng khuyến cáo nên xem xét theo từng cá nhân về việc bắt đầu dùng aspirin liều thấp ở người từ 60 đến 69 tuổi có nguy
cơ mắc bệnh tim mạch trong 10 năm là từ 10% trở lên.[38] USPSTF không khuyến cáo cho các nhóm tuổi khác do thiếu
bằng chứng.

Các thử nghiệm lâm sàng, đối chứng, ngẫu nhiên đã chỉ ra rằng chất ức chế cyclo-oxygenase (COX-2) làm giảm tỷ lệ tái
phát u tuyến, yếu tố có tác động đến nguy cơ mắc ung thư sau đó.[39] Bổ sung canxi vào chế độ ăn (1200 mg) cũng làm
giảm tỷ lệ tái phát polyp.[40] Cắt bỏ polyp tuyến qua nội soi đại tràng ngăn ngừa tử vong do ung thư đại trực tràng.[41]
Sự cân bằng giữa lợi ích và nguy cơ không ủng hộ cho hóa dự phòng ở những người có nguy cơ trung bình.[42]

Khám sàng lọc

Quần thể có nguy cơ trung bình
Phương pháp tầm soát được sử dụng rộng rãi nhất là xét nghiệm máu ẩn trong phân (FOBT), dựa trên ung thư và polyp
có thể chảy máu.[79] Kết quả dương tính dẫn cần chụp hình ảnh toàn bộ đại tràng, thường kèm nội soi đại tràng. Các ung
thư phát hiện được nhờ tầm soát FOBT thường ở giai đoạn đầu chứ không phải giai đoạn ung thư có triệu chứng, và do
đó có tiên lượng tốt hơn.[80] [81] Phân tích tổng hợp 4 thử nghiệm đối chứng, ngẫu nhiên đã cho thấy tầm soát FOBT
làm giảm nguy cơ tử vong do ung thư đại trực tràng đến 25% những người thực tế đã được tầm soát. Ước tính tầm soát
FOBT có thể ngăn ngừa khoảng một trong 6 ca tử vong do ung thư đại trực tràng.[82]

FOBT truyền thống đã được thực hiện bằng các phương pháp dựa trên guaiac trong đó sử dụng guaiac để phát hiện máu
trong phân. Lưu ý, nhiều thực phẩm và thuốc có thể khiến FOBT dựa trên guaiac dương tính, vì vậy các bệnh nhân cần
được hướng dẫn là tránh một số loại thuốc và thực phẩm nhất định trong vài ngày trước khi tiến hành FOBT dựa trên
guaiac.

FOBT hóa miễn dịch (iFOBT) đã cho thấy cải thiện độ nhạy và độ đặc hiệu trong việc phát hiện ung thư đại trực tràng
so với FOBT dựa trên guaiac tiêu chuẩn.[83] Những xét nghiệm này dựa trên kháng thể để phát hiện protein haemoglobin
của người trong phân. Không giống như xét nghiệm dựa trên guaiac, không cần hạn chế về chế độ ăn hoặc thuốc trước
khi tiến hành iFOBT, vì vậy một số bệnh nhân cảm thấy dễ sử dụng hơn. iFOBT hàng năm đã được chấp thuận như
phương pháp tầm soát ung thư đại trực tràng.[84] Nội soi đại tràng sigma ống mềm đã được chứng minh là có kết quả
chẩn đoán cao hơn là FOBT.[85]

Vào năm 2014, ColoGuard, một xét nghiệm tầm soát ung thư đại trực tràng dựa trên ADN, đã được Cơ quan Quản lý
Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ chấp thuận. Xét nghiệm này phát hiện có tế bào hồng cầu và đột biến ADN trong
phân, điều này có thể chỉ ra sự có mặt của polyp hoặc ung thư. Mặc dù là một lựa chọn đầy hứa hẹn cho tầm soát ung thư
đại trực tràng, nhưng lại không phải là phương pháp tầm soát được Nhóm Đặc trách về Dịch vụ Phòng bệnh của Hoa Kỳ
(USPSTF) khuyến cáo cho ung thư đại trực tràng.[86]

Các chiến lược tầm soát khác bao gồm nội soi đại tràng sigma ống mềm 5 năm một lần có hoặc không có FOBT, thụt
tháo bari cản quang kép hoặc nội soi đại tràng 10 năm một lần. Tất cả các phương pháp này, bắt đầu từ 50 tuổi, làm giảm
tỷ lệ tử vong do ung thư đại trực tràng so với không tầm soát và tiết kiệm chi phí khi so với chụp quang tuyến vú ở phụ
nữ trên 50 tuổi. Hướng dẫn của Hoa Kỳ khuyến cáo nam giới và phụ nữ có nguy cơ trung bình cần được chỉ định một
trong các chiến lược tầm soát này bắt đầu từ 50 tuổi và ưu tiên nội soi đại tràng so với các phương pháp khác.[87] [88]

USPSTF khuyến cáo tầm soát ung thư đại trực tràng bắt đầu từ 50 tuổi và tiếp tục cho đến khi 75 tuổi.[86] Quyết định
tầm soát ung thư đại trực tràng ở người từ 76 đến 85 tuổi dựa theo từng cá nhân, có tính đến sức khỏe tổng thể của bệnh
nhân và tiền sử tầm soát trước đó.[86]
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Là một phần của chiến lược làm tăng tỷ lệ tầm soát, hướng dẫn cung cấp một loạt các lựa chọn tầm soát chứ không phải
thứ tự các xét nghiệm.

• Xét nghiệm tầm soát dựa trên phân và tần suất xét nghiệm như sau:

• FOBT dựa trên guaiac, hàng năm
• Xét nghiệm hóa miễn dịch phân (FIT), hàng năm
• FIT-DNA, 1 hoặc 3 năm một lần.

• Xét nghiệm tầm soát hình ảnh trực tiếp và tần suất xét nghiệm như sau:

• Nội soi đại tràng, 10 năm một lần
• Chụp cắt lớp vi tính (CT) đại tràng, 5 năm một lần
• Nội soi đại tràng sigma ống mềm, 5 năm một lần
• Nội soi đại tràng sigma ống mềm với FIT; nội soi đại tràng sigma 10 năm một lần, với FIT hàng năm.

Nhóm Đặc trách về Chăm sóc Sức khỏe Phòng bệnh của Canada khuyến cáo không nên sử dụng nội soi đại tràng như
công cụ tầm soát chính ở người trưởng thành không có triệu chứng từ 50 tuổi trở lên không có nguy cơ cao mắc ung thư
đại trực tràng, trích dẫn bằng chứng không đầy đủ về ưu thế của nội soi đại tràng so với các xét nghiệm tầm soát khác,
đặc biệt là FOBT.[89] Tuy nhiên, các khuyến cáo này được phân loại là 'yếu' do thiếu bằng chứng ở các thử nghiệm đối
chứng, ngẫu nhiên.

Anh có chương trình tầm soát sử dụng FOBT dành cho những người từ 60 đến 70 tuổi.[90] FOB dương tính dẫn đến nội
soi đại tràng.[85] Bằng chứng từ Anh gợi ý chỉ sử dụng nội soi đại tràng sigma ống mềm cho độ tuổi từ 55 đến 64 có thể
là công cụ tầm soát thay thế hiệu quả.[91] [92]

Nguy cơ có tính chất gia đình hoặc di truyền
Khuyến cáo nội soi đại tràng tầm soát ở những bệnh nhân có từ 2 thành viên trong gia đình trực hệ trở lên mắc ung thư
đại trực tràng hoặc có một thành viên trong gia đình trực hệ mắc ung thư đại tràng hoặc polyp tuyến được chẩn đoán ở
tuổi dưới 60. Nội soi đại tràng nên bắt đầu vào năm 40 tuổi hoặc sớm hơn 10 năm so với độ tuổi chẩn đoán bệnh sớm
nhất trong gia đình, tùy theo thời gian nào xảy ra trước và lặp lại 5 năm một lần.[87] Hướng dẫn của Anh khuyến cáo bắt
đầu tầm soát ở tuổi 50 (55 tuổi đối với những ngườicó nguy cơ thấp hơn).[93]

Nguy cơ cao
Đa polyp tuyến có tính chất gia đình (FAP):

• Các bệnh nhân FAP cần xét nghiệm di truyền cùng với tư vấn chuyên khoa để xác định đột biến gây bệnh (được
xác định ở khoảng 80% bệnh nhân). Một khi đã xác định đột biến, các thành viên khác trong gia đình từ 10 tuổi
trở lên nên được xét nghiệm để xác định đột biến. Người thân có xét nghiệm di truyền dương tính được chỉ định
nội soi đại tràng hàng năm bắt đầu từ 10 đến 12 tuổi. Những người có xét nghiệm âm tính có thể được tầm soát
như quần thể nói chung. Khi đa u tuyến được xác định trên nội soi đại tràng, cắt bỏ đại tràng được chỉ định,
thường khi bệnh nhân ở độ tuổi thanh thiếu niên hoặc đầu độ tuổi 20. Những quần thể có kiểu hình yếu có thể chờ
cho đến khi 20 đến 30 tuổi vì khởi phát ung thư đại trực tràng muộn hơn. Các bệnh nhân FAP có nguy cơ cao mắc
các bệnh ác tính ngoài đại tràng và đã có những hướng dẫn tầm soát cho những bệnh nhân này.[94]

Hội chứng Lynch:

• Khuyến cáo xét nghiệm sự mất ổn định vi vệ tinh (MSI) và các mức thấp của biểu hiện sản phẩm protein của gen
sửa chữa bắt cặp sai thường gặp (MLH1, MSH2, PMS1 và MSH6) ở mô ung thư đại trực tràng để sàng lọc bệnh
nhân, dựa trên biểu hiện lâm sàng hoặc mô bệnh học, bị nghi ngờ mắc hội chứng Lynch. Tiêu chuẩn Amsterdam
II đã được sử dụng trong các nghiên cứu để xác định bệnh nhân có nguy cơ cao, nhưng không đặc hiệu hoặc nhạy
khi sử dụng trong lâm sàng thường quy.[87] Tiêu chuẩn Bethesda sửa đổi xác định các cá nhân mắc ung thư đại
trực tràng cần được xét nghiệm phát hiện MSI. Nếu xác định được đột biến trong mô hoặc máu, cần thực hiện
xét nghiệm di truyền ở người thân không có triệu chứng. Bệnh nhân được chẩn đoán hội chứng Lynch về mặt di
truyền hoặc lâm sàng cần nội soi đại tràng mỗi 1 đến 2 năm một lần, bắt đầu từ khi 20 đến 25 tuổi hoặc sớm hơn

10 Bản PDF chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) này
dựa trên phiên bản trang mạng được cập nhật lần cuối vào: Jan 23, 2018.

Các chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) được cập nhật thường xuyên và
bản mới nhất của các chủ đề này có trên bestpractice.bmj.com . Việc sử dụng nội dung này phải
tuân thủ tuyên bố miễn trách nhiệm. © BMJ Publishing Group Ltd 2018. Giữ mọi bản quyền.

http://bestpractice.bmj.com


Ung thư đại trực tràng Phòng ngừa

10 năm so với độ tuổi của trường hợp bệnh được phát hiện sớm nhất trong gia đình, tùy theo thời gian nào xảy
ra trước.[87] Bệnh nhân mắc hội chứng Lynch cũng có nguy cơ gia tăng phát triển các bệnh ác tính khác vàoo đã
công bố hướng dẫn tầm soát.[94] Phụ nữ dương tính với hội chứng Lynch về mặt di truyền có thể được chỉ định
khám vùng chậu, siêu âm vùng chậu và sinh thiết nội mạc tử cung hàng năm từ 30 đến 35 tuổi.[95]

Đa polyp liên quan đến MYH (MAP):

• Xét nghiệm di truyền để xác định chính xác các bệnh nhân bị đột biến trong gen MYH. Chưa có khuyến cáo tầm
soát MAP. Bệnh nhân MAP nên thực hiện theo các hướng dẫn tầm soát FAP, tùy theo mức độ polyp của từng
người.

Bệnh viêm ruột
Bệnh nhân bị viêm loét đại tràng hoặc Crohn cần được nội soi đại tràng theo dõi với sinh thiết có hệ thống 1 đến 2 năm
một lần sau 8 năm nếu mắc viêm đạt tràng toàn bộ hoặc sau 15 năm nếu mắc viêm đại tràng bên trái. Tất cả bệnh nhân
cần được nội soi đại tràng theo dõi trong 8 đến 10 năm kể từ khi khởi phát bệnh để xác định mức độ bệnh.[87] Hướng
dẫn của Anh khuyến cáo nội soi đại tràng 3 năm một lần sau 8 năm mắc viêm đạt tràng toàn bộ và thực hiện thường
xuyên hơn khi mắc bệnh đến ba mươi năm.[93]

Bệnh to đầu chi
Hướng dẫn của Hiệp hội Tiêu hóa Anh khuyến cáo tầm soát bằng nội soi đại tràng bắt đầu từ 40 tuổi và lặp lại 5 đến 10
năm một lần nếu nội soi đại tràng ban đầu không có polyp. Nếu phát hiện polyp, thì thời gian nội soi đại tràng sau đó phụ
thuộc vào số lượng polyp và mô học.[96] Nếu phát hiện u tuyến trong lần tầm soát ban đầu, hoặc mức IGF-1 nằm trên
mức giới hạn trên của bình thường hiệu chỉnh theo độ tuổi, bệnh nhân cần được chỉ định tầm soát 3 năm một lần.[93]

Ngăn ngừa thứ cấp
Có một số bằng chứng cho thấy thuốc kháng viêm không steroid có thể cải thiện thời gian sống ở những người có khối u
KRAS loại tự nhiên.[219]
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Tiền sử ca bệnh

Tiền sử ca bệnh #1

Bệnh nhân nam 70 tuổi đến khám bác sĩ gia đình với biểu hiện đại tiện có máu. Bệnh nhân mô tả có máu lẫn trong
phân kèm theo thay đổi thói quen đại tiện như đi nhiều lần hơn bình thường. Có một số cơn đau thắt vùng bụng ở bên
trái và sút cân. Trước đây hoàn toàn khỏe mạnh và không có tiền sử gia đình mắc bệnh về đường tiêu hóa. Khám bụng
và thăm trực tràng bằng ngón tay cho kết quả bình thường.

Các bài trình bày khác

Các triệu chứng ung thư đại trực tràng thường không đặc hiệu, vì vậy bệnh nhân thường được chẩn đoán ở giai đoạn
muộn khi bệnh đã tiến triển. Các triệu chứng và dấu hiệu thường gặp nhất là đại tiện phân máu, thay đổi kéo dài thói
quen đại tiện và thiếu máu. Khi khối u tiến triển hơn có thể gây chán ăn, sút cân và đau bụng. Các triệu chứng sớm là
thường gặp và có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau. Tại Anh và xứ Wales, chỉ có 10,3% bệnh nhân được chỉ định
xét nghiệm khẩn cấp do nghi ngờ mắc ung thư và cuối cùng được chẩn đoán là ung thư đại trực tràng.[4] Hướng dẫn
quốc gia đã chỉ ra những bệnh nhân này có các triệu chứng có nguy cơ cao mắc ung thư đại trực tràng.

Cách tiếp cận chẩn đoán từng bước

Đánh giá lâm sàng
Bệnh nhân ung thư đại trực tràng biểu hiện theo 3 cách sau:

• Bệnh nhân ngoại trú có các dấu hiệu và triệu chứng nghi ngờ
• Không có triệu chứng, được phát hiện qua tầm soát thường quy nhóm đối tượng có nguy cơ trung bình và cao
• Nhập viện cấp cứu với tắc nghẽn ruột, viêm phúc mạc, hoặc hiếm gặp là chảy máu.

Đau bụng, thay đổi thói quen đại tiện, đại tiện ra máu hoặc thiếu máu là các biểu hiện thường gặp nhất, nhưng cũng
gặp ở các bệnh đường tiêu hóa khác. Ung thư đại trực tràng bên trái thường biểu hiện bằng thay đổi thói quen đại tiện
do ngày càng hẹp lòng ruột, điển hình là tiêu chảy, thay đổi dạng khuôn phân (đường kính nhỏ hoặc như dải ruy băng)
và cuối cùng là tắc ruột.

Các triệu chứng có giá trị dự đoán ung thư đại trực tràng thấp là đau bụng khu trú, đại tiện ra máu liên quan đến triệu
chứng hậu môn và thay đổi thói quen đại tiện với phân cứng hơn.

6% đến 10% bệnh nhân bị thiếu máu thiếu sắt sẽ được phát hiện ung thư đại trực tràng, phổ biến nhất là ở đại tràng
bên phải.[43] [44]

Trướng bụng, sút cân và nôn thường cho thấy bệnh tiến triển. Đau bụng dưới có thể do khối u lớn xâm lấn vào mô
xung quanh. Cảm giác mót rặn thường gặp trong ung thư trực tràng. Tuy nhiên, khám lâm sàng thường cho kết quả
bình thường (ngoài các trường hợp cấp cứu) và luôn bao gồm khám trực tràng bằng ngón tay để có thể sờ thấy tổn
thương . Khi bệnh tiến triển, có thể sờ thấy khối ở bụng hoặc gan to do di căn.

nội soi
Chỉ định khám toàn diện đại tràng ở những bệnh nhân nghi ngờ mắc ung thư đại trực tràng và có thể thực hiện bằng
nội soi đại tràng.[45] Thụt tháo bari đối quang kép cũng được sử dụng để tạo hình ảnh đại tràng, nhưng hiện được sử
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dụng ít hơn ở những bệnh nhân không được chỉ định chụp hình ảnh trực tiếp hoặc có chống chỉ định nội soi đại tràng
kể từ khi có CT đại tràng.[46]

Nội soi đại tràng sigma ống soi mềm có thể phù hợp ở những bệnh nhân có nguy cơ thấp, như đại tiện ra máu có cầm
ở bệnh nhân dưới 50 tuổi. Nếu phát hiện ung thư qua nội soi đại tràng sigma bằng ống soi mềm, điều quan trọng là
cần quan sát đầy đủ toàn bộ đại tràng trước hoặc sau phẫu thuật vì các ung thư xảy ra đồng thời ở khoảng 5% bệnh
nhân.[47]

Nội soi đại tràng là thăm dò bước đầu, trừ khi có bằng chứng lâm sàng cho đe dọa ắc ruột cần chống chỉ định dùng
thuốc xổ chuẩn bị nội soi. Nội soi đại tràng là xét nghiệm chẩn đoán nhạy nhất đối với ung thư đại trực tràng và có lợi
thế hơn các phương pháp chụp x-quang khi cần tránh bức xạ và cho phép sinh thiết tổn thương nghi ngờ cũng như loại
bỏ các polyp một cách ngẫu nhiên.

Tuy nhiên, nội soi đại tràng có thể xảy ra sai sót và tỷ lệ sót ung thư từ 2% đến 6%.[48]Nhược điểm của thủ thuật là
phụ thuộc nhiều vào trình độ của bác sĩ, thường cần dùng thuốc an thần đường tĩnh mạch, có thể không quan sát đầy
đủ hình ảnh lên đến 30% các trường hợp và định vị khối u có thể không chính xác. Có nguy cơ nhỏ gây biến chứng
như thủng ruột, thậm chí ở các trường hợp nội soi chẩn đoán không thực hiện thủ thuật cắt bỏ polyp.[49] Dùng mực
đánh dấu vị trí của ung thư giúp tăng khả năng định vị trong khi phẫu thuật và tránh báo cáo các vị trí không chính
xác.[50]

Chẩn đoán hình ảnh
Chụp CT đại tràng có độ nhạy tương tự với nội soi đại tràng quang học gtrong việc phát hiện ung thư đại tràng.[45]
Cả hai phương pháp đều được sử dụng trong thăm dò ban đầu các triệu chứng nghi ngờ và/hoặc để hoàn tất đánh giá
đại tràng khi nội soi đại tràng chưa hoàn thành vì lý do kỹ thuật. Được xem xét là xét nghiệm nhạy hơn so với thụt
tháo bari.[46]

Thụt tháo bari đối quang kép là biện pháp thay thế an toàn của nội soi đại tràng và không cần thuốc an thần. Có thể
cần kết hợp với nội soi đại tràng sigma ống mềm nếu đại tràng sigma không hiện đầy đủ, ví dụ trong bệnh túi thừa
nặng. Điều này chỉ ra sự nghi ngờ về độ nhạy và độ đặc hiệu của thụt tháo bari và vì vậy CT đại tràng được sử dụng
thường xuyên hơn.[46]

Mô học là biện pháp lý tưởng xác định ung thư đại tràng. Xác định mô học là hết sức cần thiết trong ung thư trực
tràng.

Có thể khó thực hiện kỹ thuật hình ảnh đại tràng thường quy ở bệnh nhân cao tuổi hoặc yếu do tình trạng bất động và
kém dung nạp thuốc chuẩn bị ruột. Các nghiên cứu tiến cứu với quả lâm sàng trong 12 đến 30 tháng đã chỉ ra rằng ở
các bệnh nhân có triệu chứng, chụp CT bụng thông thường có uống chất cản quang (nhưng không dùng thuốc chuẩn
bị ruột trước đó) có độ nhạy phát hiện ung thư đại tràng là 88% đến 94%.[51] [52]

Kết quả thử nghiệm không rõ ràng có thể cần thăm dò thêm. Một khi đã hẩn đoán ung thư đại trực tràng, cần tiến
hành chụp hình ảnh để xác định giai đoạn bệnh. Chụp hình ảnh gan và lồng ngực, thường bằng CT, để phát hiện di
căn. Siêu âm nội soi trực tràng hoặc MRI (chụp cộng hưaởng từ) vùng chậu để xác định giai đoạn tại chỗ (T và N)
của ung thư trực tràng và giúp lựa chọn biện pháp điều trị. MRI có độ chính xác cao ở cả bờ cắt (CRM) và phân loại
T.[53]

PET (chụp cắt lớp phát xạ positron) ngày càng được sử dụng trong ung thư đại trực tràng. Các chỉ định bao gồm phát
hiện di căn ngoài gan ở những bệnh nhân được cho là có bệnh di căn chỉ ở gan, để cân nhắc phẫu thuật cắt bỏ di
căn.[54] [55] [56] Tuy nhiên, một thử nghiệm đã phát hiện sử dụng PET-CT so với chỉ dùng CT ở những bệnh nhân
có di căn gan có thể cắt bỏ không dẫn đến sự thay đổi trong điều trị phẫu thuật và dẫn đến nghi ngờ việc dùng PET
trong trường hợp này.[57] PET cũng được sử dụng để giúp xác định bệnh tái phát ở những bệnh nhân có các triệu
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chứng hoặc tăng kháng nguyên carcinoembryonic (CEA) nghi ngờ do tái phát nhưng phương pháp chẩn đoán hình ảnh
thông thường lại cho kết quả âm tính.[58] [59]

Các chỉ định trong tương lai của PET có thể bao gồm tiên lượng đáp ứng sớm trong quá trình hóa trị liệu.

Xét nghiệm
CEA là chất chỉ điểm khối u kinh điển của ung thư đại trực tràng. Nồng độ CEA huyết thanh tăng ở khoảng 80%
bệnh nhân ung thư đại trực tràng, tùy thuộc vào giai đoạn bệnh. Tuy nhiên, xét nghiệm này không đủ độ nhạy hoặc
độ đặc hiệu để sử dụng như công cụ chẩn đoán ở bệnh nhân có triệu chứng hoặc như là công cụ tầm soát ở quần
thể không có triệu chứng.[60] Tiện ích lâm sàng chính là theo dõi điều trị và khả năng tái phát ở bệnh nhân ung
thư đại trực tràng. Được dùng để đánh giá đáp ứng lâm sàng với hóa trị liệu và phát hiện tái phát ung thư đại trực
tràng ở những bệnh nhân đã phẫu thuật cắt bỏ. Xét nghiệm FBC (công thức máu), chức năng gan, đánh giá xương và
chức năng thận thường quy là các xét nghiệm cơ bản nhằm hỗ trợ điều trị. Mặc dù xét nghiệm máu ẩn trong phân là
phương thức có hiệu quả để tầm soát trong quần thể, nhưng lại không đủ độ nhạy để sử dụng cho bệnh nhân có triệu
chứng.

Các yếu tố nguy cơ

Mạnh
Tuổi ngày càng tăng

• Trong số các yếu tố nguy cơ đã biết, gia tăng tuổi là yếu tố nguy cơ lớn nhất đối với ung thư đại trực tràng đơn
phát. Khoảng 99% trường hợp xảy ra ở những người trên 40 tuổi và 85% là ở những người trên 60 tuổi.[5]

Đột biến APC

• Gen đa polyp dạng tuyến (APC) bình thường được cho là gián tiếp điều hòa phiên mã của một số gen tăng sinh tế
bào quan trọng thông qua tương tác với yếu tố phiên mã beta-catenin. Bệnh đa polyp tuyến có tính gia đình (FAP)
và biến thể của bệnh là FAP thể nhẹ (AFAP), là các bệnh gen trội nhiễm sắc thể thường do đột biến mầm ở gen
APC trên nhiễm sắc thể 5q. Những bệnh nhân này theo thời gyian sẽ phát triển hàng trăm đến hàng ngàn polyp
dạng tuyến ở tuổi 20 đến 30 tuổi và chắc chắn sẽ phát triển ung thư đại trực tràng trừ khi phẫu thuật cắt bỏ dự
phòng. Thể nhẹ có liên quan đến ít polyp hơn và bệnh nhân bị ung thư ở tuổi muộn hơn.[23] Những bệnh nhân
bị ảnh hưởng cũng có nguy cơ mắc một số bệnh ác tính ngoài đại tràngn (như dạ dày tá tràng, tuyến giáp, hệ thần
kinh trung ương và u nguyên bào gan thời niên thiếu).

Hội chứng Lynch (HNPCC)

• Hội chứng Lynch cũng được biết đến là ung thư đại trực tràng không đa polyp di truyền (HNPCC). Đây là hội
chứng gen trội nhiễm sắc thể thường và chiếm khoảng 6% tổng số ca ung thư đại trực tràng.[24] Đặc trưng bởi
tăng nguy cơ phát triển ung thư đại trực tràng ở độ tuổi còn trẻ (nghĩa là 44 tuổi) và nguy cơ cao mắc các bệnh ác
tính ngoài đại tràng, đặc biệt là ung thư nội mạc tử cung.[24] Bệnh do đột biến dòng mầm ở một trong 6 gen sửa
chữa bắt cặp sai ADN. Những gen này chỉnh sửa việc bắt cặp sai base nucleotide và thêm hoặc xóa lượng nhỏ diễn
ra trong quá trình sao chép ADN. Khiếm khuyết trong sửa chữa bắt cặp sai thúc đẩy phát triển các u tuyến và tăng
tốc tiến trình phát triển từ u tuyến thành ung thư biểu mô.[25] Mất ổn định vi vệ tinh (thay đổi độ dài của chuỗi
gen lặp lại đơn giản) là dấu hiệu mô học hội chứng Lynch.
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Tỷ lệ mắc mới lũy tích của ung thư đại trực tràng theo độ tuổi ở các đối tượng có hội chứng di truyền so với quần thể

chung (FAP = bệnh đa polyp dạng tuyến có tính gia đình, HNPCC = ung thư đại trực tràng không đa polyp di truyền)

Winawer SW, Fletcher RH, Mille L, và cộng sự Hướng dẫn AGA : sàng lọc ung thư

đại trực tràng: Hướng dẫn và lí do lâm sàng Bệnh lý hệ tiêu hóa 1997;112:594

Đa polyp liên quan đến MYH

• Đa polyp liên quan đến MYH (MAP) là dạng đa polyp gen lặn do đột biến cả hai alen của gen MUTYH. Sản phẩm
protein của MUTYH là glycosylase tham gia vào việc sửa chữa ADN bị hỏng. Những bệnh nhân bị ảnh hưởng
thường phát triển 10 đến 100 polyp ở độ tuổi 40 và có nguy cơ cao mắc ung thư đại trực tràng. Khoảng một phần
ba bệnh nhân có 15 đến 100 polyp được phát hiện có đột biến gen MYH. Ngoài ra, MAP cũng chiếm tỷ lệ nhỏ
bệnh nhân có hàng ngàn polyp mà không có FAP.

hội chứng đa polyp u mô thừa

• Hội chứng đa polyp u mô thừa đặc trưng ở sự phát triển quá mức các tế bào nằm ngay tại khu vực mà chúng cư
trú. Các thay đổi về di truyền là nguyên nhân gây các hội chứng di truyền hiếm gặp, đa polyp tuổi vị thành niên và
hội chứng Peutz-Jeghers. Hội chứng Peutz-Jeghers là rối loạn trội nhiễm sắc thể thường đặc trưng bởi các vảy tế
bào melanin môi và niêm mạc má, polyp u mô thừa ở đường tiêu hóa và tăng nguy cơ mắc ung thư ở đường tiêu
hóa và ung thư ngoài đường tiêu hóa.[26] Nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng suốt đời ở những bệnh nhân này
được ước tính là 39% và được cho là do thay đổi dạng tuyến nằm trong u mô thừa.[26]

Bệnh ruột viêm

• Các bệnh nhân viêm loét đại tràng và viêm đại tràng Crohn có nguy cơ cao mắc ung thư đại tràng; nguy cơ này liên
quan đến mức độ và thời gian mắc bệnh.[27] [28] Sau 10 năm mắc viêm loét đại tràng lan rộng, nguy cơ mắc ung
thư từ 0,5% đến 1% mỗi năm. Nguy cơ ung thư đại trực tràng cũng tăng tương tự ở những bệnh nhân viêm đại
tràng Crohn lan rộng.[29] Những bệnh nhân bị viêm đại tràng bên trái, nhưng không bị viêm ruột thẳng hoặc viêm
trực tràng sigma, có tăng nguy cơ nhưng không cùng mức độ với bệnh nhân bị các bệnh lan rộng.[30] [31]

Béo phì

• Béo phì luôn liên quan đến bệnh ung thư đại trực tràng và rõ rệt hơn ở nam giới so với nữ giới.[13] [14] [32]
[33] Nguy cơ tăng khoảng 60% ở nam giới và 30% ở nữ giới với chỉ số khối cơ thể (BMI) >28,5 khi so với BMI
<22.[34] Chưa rõ cơ chế gây tăng nguy cơ ung thư nhưng có thể liên quan đến tăng bài tiết và sinh khả dụng của
các yếu tố tăng trưởng, insulin và yếu tố tăng trưởng giống insulin. Hoạt động thể lực mức độ cao ở những bệnh
nhân béo phì dường như có thể chống lại tăng nguy cơmắc ung thư đại trực tràng.
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Yếu
bệnh to đầu chi

• Bệnh nhân mắc bệnh to đầu chi tăng nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng, mặc dù vẫn còn đang gây tranh cãi. Qua
các nghiên cứu dựa trên quần thể, ước tính những người mắc bệnh to đầu chi có nguy cơ mắc ung thư đại trực
tràng cao gấp hai lần.[35]

Ít hoạt động thể lực

• Có mối tương quan nghịch giữa hoạt động thể lực và ung thư đại tràng (nhưng không phải với ung thư trực tràng)
tức là nguy cơ mắc bệnh giảm 50% ở những người có hoạt động thể lực mức cao nhất.[36] [16]

thiếu chất xơ trong chế độ ăn

• Chất xơ trong chế độ ăn có tác dụng bảo vệ yếu chống lại ung thư đại trực tràng. Nhiều nghiên cứu đã được tiến
hành, nhưng kết quả vẫn còn mâu thuẫn trong nhiều trường hợp. Một nghiên cứu đã gợi ý tăng gấp đôi lượng chất
xơ làm giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng đến 40% so với nhóm ăn ít chất xơ.[37]

Các yếu tố về tiền sử và thăm khám

Các yếu tố chẩn đoán chủ yếu
có các yếu tố nguy cơ (thường gặp)

• Các yếu tố nguy cơ chính bao gồm đột biến APC, hội chứng Lynch (ung thư đại trực tràng không đa polyp di
truyền, HNPCC), bệnh đa polyp liên quan đến MYH, hội chứng đa polyp u mô thừa, bệnh ruột viêm và béo phì.

Tuổi ngày càng tăng (thường gặp)

• Tỷ lệ mắc ung mới thư đại trực tràng tăng theo độ tuổi. Dưới 5% những trường hợp mắc bệnh trẻ hơn 44 tuổi và
độ tuổi trung bình khi chẩn đoán là 71.[5]

xuất huyết trực tràng (thường gặp)

• Đại tiện ra máu thường do bệnh lành tính, nhưng là triệu chứng thường gặp ở bệnh nhân mắc ung thư đại trực
tràng. Một nghiên cứu tiến cứu 10 năm về chăm sóc sức khỏe ban đầu cho thấy đại tiện ra máu gần đây ở bệnh
nhân trên 45 tuổi có giá trị dự đoán dương tính ung thư đại trực tràng là 5,7%.[62]

thay đổi thói quen đại tiện (thường gặp)

• Đại tiện nhiều lần hoặc phân lỏng hơn, đặc biệt kềm đại tiện ra thường gặp hơn ở ung thư bên trái. Tuy nhiên,
thay đổi thói quen đại tiện theo hướng giảm số lần và phân rắncó giá trị dự đoán thấp đối với ung thư đại trực
tràng.

khối ở trực tràng (thường gặp)

• Có khối trực tràng có thể sờ thấy ở 40% đến 80% bệnh nhân mắc ung thư trực tràng.[63] [64] Khám trực tràng
bằng ngón tay để đánh giá tổn thương khối u trên thành vùng chậu và khả năng phẫu thuật là không đáng tin cậy
và tốt hơn là đánh giá bằng MRI và siêu âm nội soi qua trực tràng.

Tiền sử gia đình dương tính (không thường gặp)

• Đối với các cá nhân có một người họ hàng thế hệ thứ nhất trong gia mắc bệnh thì nguy cơ tương đối mắc ung
thư đại trực tràng là 2,24. Nguy cơ này tăng đến 3,97 nếu có 2 người họ hàng thế hệ thứ nhất mắc bệnh.[61] Tuy
nhiên, chỉ khoảng 10% đến 20% bệnh nhân có tiền sử gia đình mắc ung thư đại trực tràng.
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khối ở bụng (không thường gặp)

• Khám bụng thường cho kết quả bình thường. Đôi sờ thấy khối u, nhất là khi bệnh tiến triển.

Các yếu tố chẩn đoán khác

chứng thiếu máu (thường gặp)

• Gần 90% bệnh nhân ung thư đại tràng bên phải có thiếu máu lúc chẩn đoán.[65]

Giới tính nam (không thường gặp)

• Đến 50 tuổi, tỷ lệ mắc bệnh ung thư ruột ở nam giới và nữ giới là tương đương nhau, nhưng sau đó, tỷ lệ ở nam
giới sẽ cao hơn.

đau bụng (không thường gặp)

• Bệnh nhân bị đau bụng mà không có bất kỳ triệu chứng đường tiêu hóa nào khác không có khả năng mắc ung thư
đại trực tràng.

sútcân và chán ăn (không thường gặp)

• Liên quan đến bệnh tiến triển.

Chướng bụng (không thường gặp)

• Là biểu hiện của bệnh tiến triển do cổ trướng hoặc tắc ruột.

hạch bạch huyết có thể sờ thấy (không thường gặp)

• Là biểu hiện của bệnh tiến triển.

Xét nghiệm chẩn đoán

Xét nghiệm thứ nhất cần yêu cầu

Xét nghiệm Kết quả

Công thức máu

• Xét nghiệm cơ bản trong đánh giá bệnh nhân và để đánh giá điều trị trong
tương lai.

• Từ 6% đến 10% bệnh nhân bị thiếu máu thiếu sắt được phát hiện là mắc ung
thư đại trực tràng.[43] [44] Gần 90% bệnh nhân bị ung thư đại trực tràng bên
phải bị thiếu máu.[65]

chứng thiếu máu

sinh hóa gan

• Xét nghiệm cơ bản trong đánh giá bệnh nhân và để đánh giá điều trị trong
tương lai.

bình thường, thường ngay cả
khi có di căn gan

chức năng thận

• Xét nghiệm cơ bản trong đánh giá bệnh nhân và để đánh giá điều trị trong
tương lai.

bình thường, ngoại trừ nếu các
bệnh lý vùng chậu tiến triển
đang chèn ép niệu quản
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Xét nghiệm Kết quả

nội soi đại tràng

• Nội soi đại tràng cần chuẩn bị ruột bằng thuốc nhuận tràng qua đường uống
để đảm bảo nhìn rõ toàn bộ niêm mạc.

• Cần sinh thiết để xác nhận mô bệnh học.
• Tiêm dung dịch dưới niêm mạc (nước muối, dịch keo có hoặc không có

adrenaline, hoặc thậm chí thuốc nhuộm) để tách niêm mạc chỉ được sử dụng
để hỗ trợ trong phẫu thuật nội soi cắt bỏ hoàn toàn hoặc thủ thuật cắt bỏ
polyp; bản thân thủ thuật không phải là xét nghiệm chẩn đoán thường quy.
Không tách polyp bằng cách tiêm dưới niêm mạc có thể cho thấy xâm lấn
nhiều hơn và có thể là dấu hiệu của bệnh ác tính tiềm ẩn.

• Nội soi đại tràng phụ thuộc nhiều vào trình độ của bác sĩ nội soi. Tỷ lệ soi
hoàn toàn (tức là soi được qua manh tràng) khá khác nhau và tỷ lệ 90% là
chấp nhận được mặc dù nhiều người đạt tỷg lệ 98%. Nội soi đại tràng không
hoàn toàn và chuẩn bị ruột kém là 2 trong nhiều yếu tố khiến tỷ lệ phát hiện
sót ung thư đại trực tràng từ 2% đến 6% khi nội soi đại tràng.[48] Các nguy
cơ khác của thủ thuật liên quan đến thuốc an thần và thủng đại tràng (lên tới
0,12%).[66] [67] Trong các nghiên cứu so sánh tiến cứu, nội soi đại tràng
thông thường được chấp nhận ở các bệnh nhân như biện pháp chụp đại
tràng ảo và cả hai biện pháp này đều thích hợp hơn thụt tháo bari cản quang
kép.[68] [69]

tổn thương niêm mạc có loét
hoặc lồi có thể gây hẹp lòng
ruột

thụt tháo bari cản quang kép

• Thụt tháo bari cản quang kép là phương pháp an toàn và dung nạp tốt, không
cần thuốc an thần qua đường tĩnh mạch. Cần phải chuẩn bị ruột cẩn thận
trước khi thực hiện và tỷ lệ soi toàn bộ cao. Tuy nhiên, trong các nghiên cứu
so sánh tiến cứu, các bệnh nhân thích chụp CT đại tràng hoặc chụp đại tràng
thông thường hơn thụt tháo bari để quan sát đại tràng.

• Các bất lợi bao gồm cần dùng thuốc an thần và giảm độ chính xác khi
có bệnh túi thừa sigma. Các biến chứng hiếm gặp và bao gồm thủng đại
tràng (<0,001%) và rối loạn nhịp tim với tỷ lệ tử vong là 1 trên 70.000 ca
bệnh.[70]

tổn thương lớn trong đại tràng
và/hoặc như tổn thương có đặc
điểm 'lõi táo'

Chụp CT đại tràng

• Chụp CT đại tràng (nội soi đại tràng ảo) cho phép quan sát trong lòng đại
tràng tương tự như nội soi đại tràng truyền thống. Phương pháp này có độ
nhạy tương đương nội soi đại tràng thông thường trong phát hiện ung thư đại
trực tràng và không cần thuốc an thần, nhưng độ đặc hiệu thấp hơn.[45] [71]
[72]

• Những cải thiện về mặt kỹ thuật của phương pháp này (chất cản quang
đường tĩnh mạch và chất đánh dấu đường uống thải trừ qua phân) trong
tương lai có thể giúp phân biệt phân và tổn thương khối, như polyp và ung
thư và do đó loại bỏ nhu cầu chuẩn bị ruột trước đó. Tuy nhiên, hiện tại, để
đánh giá được đầy đủ hình ảnh đại tràng trên CT vẫn cần phải chuẩn bị ruột
kỹ lưỡng như trong nội soi đại tràng

• Được xem xét là thử nghiệm nhạy hơn so với thụt tháo bari.[46]

bề ngoài tương tự như nội soi
đại tràng thông thường, với tổn
thương niêm mạc dạng chồi
sùi gây loét có thể làm hẹp lòng
ruột
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Xét nghiệm Kết quả

Chụp CT ngực, vùng bụng và vùng chậu

• Tất cả bệnh nhân ung thư trực tràng phải được xác định giai đoạn trước khi
phẫu thuật bằng chụp CT ngực, vùng bụng và vùng chậu để xác định mức
độ lan rộng tại chỗ hoặc lan xa, đồng thời để hướng dẫn điều trị cũng như
tiên lượng. Những người ung thư đại tràng được xác định giai đoạn đầy đủ
bằng chụp CT vùng bụng và vùng chậu bằng CXR (X-quang ngực thẳng) để
đánh giá lồng ngực. Chất cản quang đường uống và đường tĩnh mạch ở cả hai
trường hợp đều cần thiết để có độ nhạy và độ đặc hiệu tốt nhất.

• Bệnh nhân nhập viện cấp cứu do tắc đại tràng cũng cần chụp CT nếu có thể
vì điều này giúp hỗ trợ điều trị. Ví dụ, đặt cầu nối đại tràng có thể phù hợp
hơn khi có nhiều di căn gan, khi mà cắt bỏ khối u nguyên phát không làm
thay đổi tiên lượng.

• Vai trò chính của chụp CT là để phát hiện di căn xa; đây là phương pháp
không chính xác để đánh giá bệnh lý hạch ác tính hoặc độ sâu của sự xâm lấn
khối u trong thành ruột.[73] Bệnh nhân di căn gan có thể được lựa chọn để
cắt bỏ dựa trên thùy gan bị ảnh hưởng, phần trăm gan bị tổn thương và không
tổn thương động mạch hoặc tĩnh mạch chính.

thành đại tràng dày lên, hạch
bạch huyết to, di căn gan, cổ
trướng, bệnh phổi thứ phát

Các xét nghiệm khác cần cân nhắc

Xét nghiệm Kết quả

MRI vùng chậu

• Cần phải xác định chính xác giai đoạn của ung thư trực tràng để lựa chọn
bệnh nhân có thể thực hiện phẫu thuật bảo tồn cơ thắt và xác định biện pháp
điều trị bổ trợ phù hợp. MRI vùng chậu độ phân giải cao được sử dụng trước
khi phẫu thuật ở những bệnh nhân ung thư trực tràng để xác định độ sâu của
xâm lấn khối u và tổn thương do khối u vào mạc treo trực tràng có thể quan
sát được (bờ của diện cắt ). MRI cũng đánh giá tổn thương hạch quanh trực
tràng. MRI có độ chính xác cao ở cả oờ diện cắt (CRM) và loại T.[53] [74]

sự xâm lấn của khối u vào mạc
treo trực tràng

nội soi siêu âm qua trực tràng (TRUS)

• TRUS ưu thể hơn CT trong việc xác định giai đoạn T lâm sàng của ung thư
trực tràng.[75] Cũng ưu thế hơn MRI trong phân biệt khối u T0, T1 và T2
nhưng MRI hữu ích hơn khi phân biệt T3 với T4 và đánh giá hạch mạc treo
trực tràng. Cải thiện độ chính xác của việc xác định giai đoạn T có thể xác
định bệnh nhân phù hợp với thủ thuật cắt bỏ cục bộ (xuyên hậu môn) (khối
u T1). Điều này cũng sẽ xác định chỉ định liệu pháp bổ trợ ở những người có
thể đã bị bỏ qua khi dùng các phương thức ghi hình khác.

hạch bạch huyết quanh trực
tràng to gợi ý tổn thương ác
tính; xâm lấn qua lớp dưới
niêm mạc và đến lớp cơ xác
định khối u T2 và sự xâm lấn
khối u vào vùng quanh trực
tràng xác định khối u T3

Sinh thiết

• Đại đa số (98%) ung thư đại trực tràng xuất phát từ các tế bào biểu mô đại
tràng và là ung thư biểu mô tuyến.

xác nhận chẩn đoán bằng hình
ảnh mô học đặc trưng cũng
như mức độ biệt hóa khối u
(tức là biệt hóa tốt, trung bình
hoặc kém)
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Xét nghiệm Kết quả

kháng nguyên carcinoembryonic (CEA)

• Nồng độ CEA chỉ được đo sau khi xác nhận chẩn đoán ung thư đại trực tràng.
CEA tăng chỉ ở 40% đến 80% bệnh nhân ung thư đại trực tràng ở thời điểm
chẩn đoán và không đủ độ nhạy để sử dụng như công cụ chẩn đoán.[60] Chỉ
số này cũng không đặc hiệu cho ung thư đại trực tràng và nhiều tình trạng
lành tính có thể gây tăng CEA .

• Sử dụng lâm sàng chính của CEA là xác định khả năng tái phát ung thư đại
trực tràng sau khi điều trị phẫu thuật (kết hợp với hình ảnh và nội soi) và
trong đánh giá đáp ứng với hóa trị liệu.[76] [77]

tăng; giới hạn bình thường
của CEA ở người lớn không
hút thuốc là <2,5 microgram/
L (<2,5 nanogram/mL) và đối
với người hút thuốc là <5,0
microgram/L (<5,0 nanogram/
mL); phạm vi tham chiếu
khác nhau giữa các phòng
xét nghiệm và tùy thuộc vào
phương pháp xét nghiệm

Chụp PET

• PET (chụp cắt lớp phát xạ positron) ngày càng được sử dụng trong ung thư
đại trực tràng. Các chỉ định bao gồm phát hiện di căn ngoài gan ở những bệnh
nhân được cho là có bệnh di căn chỉ ở gan, để cân nhắc phẫu thuật cắt bỏ di
căn.[54] [55] [56] Các chỉ định trong tương lai có thể bao gồm tiên lượng
đáp ứng sớm trong quá trình hóa trị liệu. Phương pháp này cũng được sử
dụng để xác định sự tái phát của bệnh ở những bệnh nhân có các triệu chứng
hoặc tăng kháng nguyên carcinoembryonic (CEA) nghi ngờ tái phát nhưng
chụp ảnh thông thường lại cho kết quả âm tính.[58] Hiện nay, xét nghiệm
này không được sử dụng để xác định giai đoạn ban đầu của ung thư đại trực
tràng.

Ổ tăng hấp thụ 18-fluoro-2-
deoxyglucose (FDG) phát hiện
các thay đổi chuyển hóa của
bệnh ác tính

Chẩn đoán khác biệt

Tình trạng Các dấu hiệu/triệu chứng
khác biệt

Các xét nghiệm khác biệt

Hội chứng ruột kích thích
(IBS)

• Chẩn đoán lâm sàng dựa trên
Tiêu chuẩn Rome III với đau
bụng hoặc khó chịu tái phát ít
nhất 3 tháng, khởi phát ít nhất 6
tháng trước đó, liên quan đến 2
hoặc nhiều tiêu chuẩn sau: cải
thiện đau bụng sau khi đại tiện,
thay đổi số lần đại tiện, và thay
đổi hình dạng khuôn phân.

• Không có xét nghiệm chẩn đoán
đặc hiệu cho IBS.

• Bệnh nhân đáp ứng các tiêu
chuẩn lâm sàng của IBS (hội
chứng ruột kích thích) và không
có dấu hiệu cảnh báo có xác
suất mắc bệnh thực thể rất
thấp. Khuyến cáo nên nội soi
đại tràng hoặc chụp hình ảnh
đại tràng ở những bệnh nhân
trên 50 tuổi do khả năng mắc
ung thư đại trực tràng trước xét
nghiệm cao hơn.[78]
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Ung thư đại trực tràng Chẩn đoán

Tình trạng Các dấu hiệu/triệu chứng
khác biệt

Các xét nghiệm khác biệt

Viêm loét đại tràng • Độ tuổi trung bình khởi phát
bệnh ruột viêm (20 đến 40 tuổi)
trẻ hơn độ tuổi trung bình khởi
phát ung thư đại trực tràng.
Bệnh nhân mắc bệnh viêm ruột
thường bị tiêu chảy phân nước.
Tuy nhiên, bệnh nhân bị viêm
đại tràng có nguy cơ mắc ung
thư đại trực tràng cao hơn và
cần nội soi đại tràng có sinh
thiết 2 năm một lần, và sau đó là
hàng năm bắt đầu 8 năm sau khi
chẩn đoán phát hiện loạn sản
tiền ung thư.

• Nội soi đại tràng sẽ phát hiện
tổn thương trực tràng, tổn
thương đồng nhất liên tục, mất
dấu mạch masu, ban đỏ lan tỏa,
hạt màng nhầy, hồi tràng đoạn
cuối bình thường (hoặc viêm
hồi tràng nhẹ trong viêm đại
tràng toàn bộ).

Bệnh Crohn • Độ tuổi trung bình khởi phát
bệnh ruột viêm (20 đến 40 tuổi)
trẻ hơn độ tuổi trung bình khởi
phát ung thư đại trực tràng.
Bệnh nhân mắc bệnh viêm ruột
thường bị tiêu chảy ra nước.
Bệnh nhân bị viêm đại tràng có
nguy cơ mắc ung thư đại trực
tràng cao hơn và cần đánh giá
thường xuyên bằng nội soi đại
tràng có sinh thiết tùy thuộc
theo dạng bệnh.

• Nội soi đại tràng có đặt ống hồi
tràng là xét nghiệm xác định để
chẩn đoán bệnh Crohn và sẽ cho
thấy viêm niêm mạc và loét sâu
bề mặt rải rác theo chiều ngang
và chiều dọc, tạo thành hình
dạng đá cuội. Tổn thương gián
đoạn với các đoạn ruột bình
thường (tổn thương rải rác).

Bệnh trĩ • Gây ra đại tiện ra máu tươi
không lẫn trong phân. Không có
khó chịu hoặc đau bụng, thay
đổi thói quen đại tiện hoặc sút
cân.

• Khuyến cáo nên nội soi đại
tràng hoặc chụp hình ảnh đại
tràng ở những bệnh nhân có các
triệu chứng ở bụng ngoài đại
tiện ra máu và ở những bệnh
nhân trên 50 tuổi. Ngoài ra,
cũng khuyến cáo cho những
bệnh nhân mà đánh giá ruột
thẳng lâm sàng không phát hiện
được nguồn gốc chảy máu hậu
môn.

Nứt kẽ hậu môn • Đau nghiêm trọng khi đại tiện.
Thường có máu khi lau sau khi
đi vệ sinh. Không có khó chịu
hoặc đau bụng, thay đổi thói
quen đại tiện hoặc sút cân.

• Nên nội soi đại tràng hoặc chụp
hình ảnh đại tràng ở những bệnh
nhân có các triệu chứng ở bụng
cùng với đại tiện ra máu và ở
những bệnh nhân trên 50 tuổi.

Bệnh túi thừa • Có thể không phân biệt được
chít hẹp túi thừa hoặc khối viêm
với ung thư đại trực tràng về
mặt lâm sàng.

• CT thường sẽ phân biệt được.
Chỉ định nội soi đại tràng để
đánh giá hẹp, nhưng có thể bị
chống chỉ định ở các bệnh nhân
mắc tình trạng viêm cấp tính.
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Cách tiếp cận điều trị từng bước

Phẫu thuật cắt bỏ cho ung thư đại trực tràng khu trú là biện pháp điều trị chữa khỏi chính. Nên tránh phẫu thuật khi nguy
cơ được cho là cao hơn lợi ích , như khi bệnh nhân không phù hợp để trải qua đại phẫu thuật hoặc bệnh đã tiến triển (giai
đoạn IV), lúc này cắt bỏ có thể không thay đổi tỷ lệ sống sót hoặc chất lượng cuộc sống.

Trước khi phẫu thuật, những bệnh nhân cần tạo lỗ mở cần được điều dưỡng chuyên khoa đánh giá để đảm bảo đủ thời
gian chuẩn bị và phù hợp với thiết bị. Ngoài mục đích cắt bỏ giảm nhẹ bệnh (ví dụ: vì tắc nghẽn), mục đích của phẫu
thuật là cắt bỏ để chữa bệnh dựa trên bờ cắt sạch cả về mặt đại thể và mô học.

Phẫu thuật nội soi đang ngày càng được sử dụng rộng rãi trong ung thư đại tràng và nhanh chóng trở thành tiêu chuẩn
vàng cho cắt bỏ ung thư đại tràng. Lợi ích của cắt bỏ bằng nội soi bởi bác sĩ phẫu thuật được đào tạo phù hợp bao gồm
giảm đau sau phẫu thuật, rút ngắn thời gian nằm viện và rút ngắn giai đoạn phục hồi so với phẫu thuật mở thông thường.
Thời gian tái phát khối u và tỷ lệ sống sót tương tự nhau ở cả hai loại phẫu thuật.[97] [98] [99] [100]

Phẫu thuật hồi sức nhanh ngày càng được sử dụng rộng rãi, kết hợp với các nguyên tắc của chương trình Phục hồi tích
cực sau phẫu thuật (ERAS). Phương pháp này đã được chứng minh là giảm biến chứng chung cuộc và thời gian nằm viện
sau khi phẫu thuật đại trực tràng.[101] [102] Ngoài ra, có thêm bằng chứng rằng các đơn vị phẫu thuật thực hiện nhiều ca
phẫu thuật hơn đạt kết quả tốt hơn.[103]

Điều trị ung thư trực tràng (được phân loại là bất kỳ ung thư nào có bờ xa từ 15 cm trở xuống tính từ mép hậu môn bằng
cách sử dụng ống nội soi đại tràng sigma cứng) khác với ung thư đại tràng. Điều trị phẫu thuật ung thư trực tràng khác
nhau tùy theo giai đoạn bệnh và vị trí của ung thư. Cắt bỏ toàn bộ mạc treo trực tràng là thủ thuật phẫu thuật tiêu chuẩn
quốc tế trong ung thư trực tràng đoạn thấp. Cắt bỏ mạc treo trực tràng có bóc tách hạch bên là thủ thuật chuẩn tại Nhật
Bản. Dữ liệu đã công bố gợi ý rằng biện pháp tiếp cận này có tỉ lệ mắc bệnh trong thời gian ngắn sau phẫu thuật, nhưng
thử nghiệm đã không có dữ liệu kết quả.[104]

Cắt bỏ trực tràng qua nội soi có lợi ích tương tự như cắt bỏ đại tràng qua nội soi, và đã được chứng minh là không nhược
điểm đối với kết quảt về mặt ung thư,[105] [106] [107] [108] [109] mặc dù trong thực tế, cắt bỏ trực tràng đòi hỏi kỹ
thuật cao hơn so với cắt bỏ đại tràng. Tuy nhiên, trong một nghiên cứu, cắt bỏ trực tràng qua nội soi đã không đáp ứng
tiêu chí để được xem xét là có kết quả về mặt mô học tương đương với phẫu thuật mở.[110] Các tác giả kết luận rằng kết
quả không ủng hộ việc sử dụng cắt bỏ bằng nội soi ở bệnh nhân ung thư trực tràng giai đoạn II và III.

Kỹ thuật cắt bỏ trực tràng bằng robot đã nhận được rất nhiều sự quan tâm. Một nghiên cứu năm 2014 đã xem xét tài liệu
hiện có liên quan đến kết cục ngắn hạn và dài hạn của cắt bỏ ung thư trực tràng bằng robot.[111] Nói chung, các nghiên
cứu chỉ ra rằng phương pháp sử dụng robot ít phải chuyển sang phẫu thuật mở hơn và thời gian phẫu thuật tương tự như
phương pháp nội soi. Kết cục về mặt ung thư tương tự nhau giữa hai phương pháp. Phương pháp sử dụng robot tốn kém
hơn, và nhiều nhóm cho rằng có lợi ích thấp về thời gian phẫu thuật và tỷ lệ chuyển sang phẫu thuật mở không đáng so
với chi phí phải bỏ thêm.

Ung thư trực tràng giai đoạn I (T1 và T2)
Có thể loại bỏ một số ung thư giai đoạn đầu ở trực tràng qua cắt bỏ khối u qua hậu môn (TART) đối với ung thư trực
tràng đoạn thấp, vi phẫu thuật nội soi qua hậu môn (TEM) hoặc phẫu thuật xâm lấn tối thiểu qua hậu môn. Cắt bỏ ung
thư trực tràng tại chỗ có thể phù hợp đối với các ung thư có nguy cơ thấp đáp ứng tất cả các tiêu chí sau:

• Đường kính <3 cm
• Ảnh hưởng tới <30% chu vi ruột
• Mô bệnh học biệt hóa mức trung bình hoặc cao
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• Khu trú (T1, N0, M0).

Đối với ung thư đã biết, tiếp cận qua hậu môn là biện pháp lý tưởng để biết độ dày đầy đủ. Tuy nhiên, có nhiều kỹ
thuật đã công bố cho biết mọi thông tin từ đoạn cắt một phần đến cắt niêm mạc (tùy theo mức độ xâm lấn niêm mạc)
và thậm chí là bao gồm cả mẫu mạc treo trực tràng. Chống chỉ định tiêu chuẩn đối với cắt bỏ tại chỗ bao gồm:

• Đường kính >3 cm

• Biệt hóa kém

• Xâm lấn mạch bạch huyết hoặc quanh thần kinh

• Xâm lấn cơ vòng hậu môn.

Một thử nghiệm so sánh tiến cứu về cắt bỏ TEM so với phẫu thuật triệt căn cho thấy tỉ lệ mắc bệnh thấp hơn, khả
năng tái phát tại chỗ và tỷ lệ sống sót tương tự so với cắt bỏ triệt căn, nhưng không đủ số liệu để đưa ra kết luận xác
định.[112] [113] Phân tích tổng hợp các dữ liệu có sẵn cho thấy TEM có ít biến chứng hơn, nhưng tỷ lệ tái phát tại
chỗ cao hơn so với phẫu thuật tiêu chuẩn và không kỹ thuật nào cho thấy lợi ích về khả năng sống sót.[114] Có thể
cần phẫu thuật xác định hoặc xạ trị sau đó sau khi cắt bỏ khối ung thư tại chỗ nếu diện cắt dương tính, nếu mô bệnh
học cho thấy giai đoạn pT2 hoặc nếu khối u được phân loại là pT1 nhưng có đặc điểm mô bệnh học bất lợi. Tuy
nhiên, chiến lược an toàn nhất trong những ca bệnh này vẫn là phẫu thuật xác định (cắt dỏ qua đường bụng - đáy chậu
hoặc cắt trước thấp).

Những khối u T1 không thích hợp cho cắt tại chỗ và khối u T2 ở phần ba trên trực tràng được xử trí bằng cắt trước có
bảo tồn cơ vòng và mở thông đại trực tràng. Đối với những khối u không thể cắt tại chỗ nằm ở phần ba giữa và dưới
của trực tràng, cần cắt bỏ bằng thủ thuật cắt trước thấp(LAR) và mở thông đại tràng-hậu môn, trong một số trường
hợp có túi đại tràng hoặc tạo hình đại tràng để cải thiện chức năng. Mở thông thấp thường được làm giảm chức năng
bằng hủ thuật mở thông hồi tràng tạm thời nhằm làm giảm tỷ lệ mắc rò rỉ vị trí mở thông.[115]

Cần phải cắt bỏ qua đường bụng - đáy chậu (APR) nếu khối u xâm lấn vào sàn chậu, cơ vòng hoặc ống hậu môn.
APR đòi hỏi phải thực hiện thủ thuật mở thông hồi tràng vĩnh viễn.

Ung thư trực tràng giai đoạn II đến III
Biện pháp điều trị cho các bệnh nhân mắc ung thư trực tràng lâm sàng giai đoạn II và III ở nhiều trung tâm là xạ trị
trước khi phẫu thuật đồng thời hóa trị liệu dựa trên fluoropyrimidine, sau đó là LAR hoặc APR bảo tồn cơ vòng, tùy
theo vị trí của khối u so với cơ thắt hậu môn.

Hóa xạ trị liệu tân hỗ trợ tại Hoa Kỳ bao gồm xạ trị 50,4Gy trong 5 tuần đồng thời hóa trị liệu dựa trên
fluoropyrimidine, và chủ yếu dựa trên các kết quả của Thử nghiệm nhóm nghiên cứu ung thư trực tràng Đức. Các
nghiên cứu khác cho thấy kết quả tương tự giữa hóa-xạ trị liệu tân hỗ trợ và hỗ trợ, với khả năng tái phát tại chỗ thấp
nhưng tỷ lệ sống sót không mắc bệnh và lâu dài tương tự. Với kết quả là chức năng sau phẫu thuật cũng như khả năng
dung nạp điều trị của bệnh nhân được cải thiện khi dùng xạ trị trước phẫu thuật, đây là biện pháp chăm sóc tiêu chuẩn
cho bệnh ung thư trực tràng giai đoạn lâm sàng II và II tại Hoa Kỳ.

Bổ sung hóa trị liệu fluoropyrimidine vào phác đồ trước phẫu thuật làm giảm khả năng tái phát tại chỗ,[116] nhưng
không cải thiện tỷ lệ sống sót,[117] và có tác dđộng xấu lên chất lượng cuộc sống.[118] Bổ sung oxaliplatin vào lịch
trình hóa-xạ trị liệu không cung cấp thêm lợi ích nào cho tiêu chí đánh giá ngắn hạn ở 1 trong 3 nghiên cứu.[119]
[120] [121] Tuy nhiên, nó lại làm gia tăng biến chứng dẫn đến giảm liều lượng và gián đoạn điều trị.[122] [123]Phân
tích tổng hợp 6 thử nghiệm cho thấy bổ sung hóa trị liệu vào xạ trị tân hỗ trợ làm giảm tỷ lệ tái phát tại chỗ, nhưng
tăng độc tính và không có sự khác biệt về bảo tồn cơ thắt hậu môn hoặc tỷ lệ sống sót chung.[124] Tại Hoa Kỳ, hiện
nay tiêu chuẩn chăm sóc cho điều trị tân hỗ trợ ung thư trực tràng giai đoạn II hoặc III bao gồm hóa trị liệu đồng thời.
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Tại nhiều quốc gia khác, xạ trị tân hỗ trợ ngắn hạn đã trở thành tiêu chuẩn chăm sóc đối với ung thư trực tràng lâm
sàng giai đoạn II và III. Liệu trình là 25Gy chia thành năm liều chiếu trong 1 tuần. Khi so sánh với hóa-xạ trị liệu lâu
dài truyền thống, tỷ lệ đáp ứng bệnh học hoàn toàn của xạ trị ngắn hạn thấp hơn, nhưng kết cục lâu dài có vẻ như
nhau.[125] [126] [127] [128] Phương pháp này thường dùng cho tổn thương nhỏ, không lớn và không lan rộng hoặc
xâm lấn đến lớp cân của mạc treo trực tràng. Lợi ích chính của chiến lược này là có thể tránh được phẫu thuật mở
thông hồi tràng và rút ngắn đáng kể thời gian điều trị.

Ở một số trung tâm, khuyến cáo điều trị tân hỗ trợ trước phẫu thuật tùy thuộc một cách chọn lọc vào mức độ của khối
u và khoảng cách đến bờ cắt. Lý do để lựa chọn phù hợp nằm trong hướng dẫn lâm sàng về ung thư đại trực tràng của
Viện Y tế và Chăm sóc Quốc gia.[129]

Khi áp dụng xạ trị hoặc hóa-xạ trị liệu trước phẫu thuật, lợi ích của hóa trị liệu hỗ trợ sau phẫu thuật bằng
fluoropyrimidine sau đó chưa được xác nhận và vẫn còn là vấn đề gây tranh cãi.[130] [131] [132] Khi không dùng xạ
trị hoặc hóa-xạ trị liệu trước phẫu thuật, có thể dùng biện pháp điều trị hỗ trợ kết hợp trong giai đoạn sau phẫu thuật
nếu phát hiện đặc điểm mô bệnh học bất lợi và cần chỉ định sớm nhất có thể cho những bệnh nhân cần cắt bỏ qua
đường bụng-đáy chậu.[133] Xạ trị đơn thuần sau phẫu thuật hiện đã lỗi thời.

Ung thư trực tràng giai đoạn IV kèm di căn có thể cắt bỏ
Khoảng 15% đến 25% bệnh nhân ung thư đại trực tràng biểu hiện di căn đồng thời ở gan, phổi và phúc mạc. Cắt bỏ
khối di căn phổi hoặc gan với bờ cắt khối u sạch làm thay đổi đáng kể tiên lượng. Tỷ lệ sống sót trong năm năm sau
khi cắt bỏ di căn ung thư đại trực tràng nằm trong khoảng 50% so với tỷ lệ sống sót gần như bằng 0% ở những bệnh
nhân không phẫu thuật.[134] Không nên thực hiện cắt bỏ khối di căn gan khi có bệnh không thể cắt bỏ ở khu vực
ngoài gan. Tiêu chuẩn xác định khả năng cắt bỏ đang gia tăng và không còn chỉ giới hạn ở số lượng, kích thước, bờ
cắt và vị trí của tổn thương gan, mà phản ánh khả năng đạt được phẫu thuật R0 và bảo tồn ít nhất 30% chức năng gan,
và duy trì khả năng dẫn lưu đường mật và mạch đầy đủ.

Biện pháp thay thế cho bệnh nhân bị khối di căn gan có thể cắt bỏ là cắt bỏ theo giai đoạn hoặc đồng thời khối di căn
gan và khối u nguyên phát kèm hóa trị liệu sau phẫu thuật có hoặc không có xạ trị vùng chậu (tùy thuộc vào giai đoạn
T và N của khối u); hoặc chỉ hóa trị liệu trước phẫu thuật hoặc hóa-xạ trị liệu sau đó là cắt bỏ theo giai đoạn hoặc
đồng thời khối di căn gan và khối u trực tràng kèm điều trị hỗ trợ sau phẫu thuật tùy thuộc vào giai đoạn T và N của
khối u trực tràng. Lựa chọn thứ nhất có thể thích hợp hơn ở bệnh nhân có di căn rõ ràng có thể cắt bỏ và lựa chọn thứ
hai thích hợp ở bệnh nhân có ranh giới hoặc bệnh ban đầu không thể cắt bỏ.[135]

Ung thư đại tràng giai đoạn I đến III
Đối với bệnh nhân không có di căn, biện pháp điều trị chính là cắt bỏ đại tràng kèm loại bỏ toàn bộ hạch vùng. Phạm
vi cắt bỏ đại tràng tùy thuộc vào việc cắt bỏ phần đại tràng và chuỗi động mạch chứa hạch vùng. Cần cắt bỏ và đánh
giá tối thiểu 12 hạch để xác định chính xác giai đoạn. [136] [137] Có thể kiểm soát ung thư gây tắc nghẽn bằng cắt bỏ
kèm chuyển lưu tạm thời, hoặc trong trường hợp hiếm gặp và cực kỳ cụ thể, đặt ống thông qua nội soi tạm thời sau
đó cắt bỏ.

Bệnh nhân có bệnh ở giai đoạn III cần được chỉ định hóa trị liệu hỗ trợ.[138] Các nghiên cứu ban đầu đánh giá trị liệu
sau phẫu thuật bằng fluorouracil và axit folinic cho biết lợi ích về thời gian sống sót chung cuộc và không tiến triển
khi theo dõi, nhưng bổ sung oxaliplatin vào fluorouracil và axit folinic ở những bệnh nhân bị bệnh giai đoạn III mang
lại lợi ích rõ ràng về thời gian sống sót từ 6 năm đến 10 năm.[139] [140] [141] Ngoài ra, việc kết hợp fluorouracil và
axit folinic cộng với oxaliplatin (FOLFOX) cho thấy hiệu quả tương đương đối với capecitabine cộng với oxaliplatin
(CAPEOX hoặc XELOX), tương tự như trong trường hợp di căn.[91] Mặc dù có hoạt tính trong trường hợp di căn,
irinotecan, bevacizumab và cetuximab lại không cho thấy cải thiện đáng kể ở tỷ lệ sống sót hoặc không bệnh khi được
cho dùng trong trường hợp hỗ trợ, và vì vậy không nên được sử dụng.[142] [143] [144] [145] [146] Mặc dù chưa
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được đánh giá trong trường hợop hỗ trợ, panitumumab không được khuyến cáo khi etuximab thiếu hiệu quả tronh
điều trị hỗ trợ. Khi cho dùng liệu pháp hỗ trợ, cần bắt đầu trong vòng 8 tuần kể từ khi phẫu thuật.[147] Phân tích tổng
hợp đã chỉ ra rằng tăng thời gian hóa trị liệu hỗ trợ thêm 4 tuần làm giảm đáng kể tỷ lệ sống sót không bệnh và thời
gian sống chung cuộc.[148] Liệu pháp hỗ trợ được cho dùng trong 6 tháng và không có vai trò rõ ràng khi sử dụng
liệu pháp sau đó ở bệnh nhân không tái phát.

Trong khi tất cả bệnh nhân ung thư biểu mô tuyến đại tràng giai đoạn III được khuyến cáo chỉ định hóa trị liệu hỗ
trợ, vai trò của hóa trị liệu hỗ trợ ở bệnh nhân giai đoạn II lại không rõ ràng. Tuy nhiên, phân tích nhóm nhỏ gợi ý
rằng liệu pháp hỗ trợ cũng có ích cho bệnh nhân giai đoạn II có nguy cơ cao, mặc dù ở mức độ thấp hơn.[139] Hiệp
hội Ung thư Lâm sàng Hoa Kỳ kết luận việc sử dụng liệu pháp có thể hợp lý ở những bệnh nhân mắc bệnh giai đoạn
II nguy cơ cao, bao gồm bệnh nhân lấy mẫu hạch không đầy đủ (<12 hạch), tổn thương T4, bị thủng hoặc mô học
biệt hóa kém.[149] Mạng lưới Ung thư Toàn diện Quốc gia cũng gợi ý rằng xâm lấn mạch bạch huyết và quanh thần
kinh cho thấy đặc điểm của nguy cơ cao, và hóa trị liệu hỗ trợ có thể có ích cho những bệnh nhân này. Hóa trị liệu hỗ
trợ cho bệnh nhân giai đoạn II là tương tự như fluorouracil, axit folinic và oxaliplatin, hoặc capecitabine và oxaliplatin
được khuyến cáo ở bệnh nhân giai đoạn III, ngoại trừ những bệnh nhân trên 70 tuổi mắc bệnh giai đoạn II, d khi
đóviệc bổ sung oxaliplatin có lợi cho những bệnh nhân này hay không vẫn còn gây tranh cãi.[150] [151] Trái với
những bệnh nhân có nguy cơ cao, những bệnh nhân bị ung thư đại tràng giai đoạn II có mức bất ổn vi vệ tinh cao
(MSI cao) hoặc lỗi sửa chữa bắt cặp sai (dMMR) có tiên lượng chung tốt và có thể ảnh hưởng đến thời gian sống toàn
bộ nếu điều trị bằng hóa trị liệu hỗ trợ.[152]

Ung thư đại tràng giai đoạn IV có khối di căn có thể cắt bỏ
Việc điều trị bệnh nhân có khối di căn có thể cắt bỏ tuân theo các nguyên tắc tương tự như đối với bệnh nhân ung thư
trực tràng và có khối di căn có thể cắt bỏ, biểu hiện ở cả thời gian phẫu thuật liên quan đến hóa trị liệu và phác đồ hóa
trị liệu tối ưu.

Ung thư đại trực tràng giai đoạn IV có khối di căn không thể cắt bỏ hoặc
không thể phẫu thuật
Trong trường hợp này, điều trị là một phần của phương pháp giảm nhẹ chứ không có tác dụng chữa trị và mục tiêu
của điều trị là kéo dài thời gian sống và duy trì chất lượng cuộc sống. Trong khi trị liệu toàn thân là biện pháp điều
trị chính, có thể sử dụng các cơ chế thay thế như diệt khối u bằng vi sóng, tiêm truyền vào động mạch gan, nút hóa
chất động mạch hoặc nút mạch phóng xạ, mặc dù dữ liệu đối chứng ngẫu nhiên đánh giá tác động tổng thể vẫn còn
hạn chế.[153] [154] [155] Ở bệnh nhân bị ung thư trực tràng, có thể cần các biện pháp điều trị bổ sung tập trung vào
khối u nguyên phát để kiểm soát triệu chứng. Những biện pháp này bao gồm đặt ống thông nội soi cho khối u gây tắc
nghẽn, xạ trị, tái tạo dòng chảy bằng laser, mở thông hồi tràng ra ngoài hoặc phẫu thuật cắt bỏ khối u nguyên phát nếu
bệnh nhân phù hợp về mặt y tế. Thời gian sống ước tính cho bệnh nhân bị bệnh lan tỏa nhận được chăm sóc hỗ trợ
tốt nhất là khoảng 6 tháng. Sử dụng fluorouracil/axit folinic có thể tăng thời gian sống sót đến khoảng 10 đến 12 tháng
trong khi oxaliplatin kết hợp với fluorouracil/axit folinic và irinotecan kết hợp với fluorouracil/axit folinic có thể tăng
thời gian sống lên 20 đến 21 tháng.[156] [157] Bổ sung tác nhân sinh học vào biện pháp chính này kéo dài thời gian
sống khoảng 27 đến 33 tháng.[158]

Phần lớn bệnh nhân có chỉ định liệu pháp toàn thân cho ung thư đại trực tràng giai đoạn IV không thể cắt bỏ sẽ
áp dụng liệu pháp hóa trị liệu bằng 2 loại thuốc và một tác nhân sinh học. Liệu pháp hóa trị liệu chính thường là
fluorouracil/axit folinic với oxaliplatin (FOLFOX hoặc FLOX) hoặc irinotecan (FOLFIRI). Capecitabine có thể thay
thế cho fluorouracil/axit folinic với hiệu quả tương đương khi dùng kết hợp với oxaliplatin,[159] [160] nhưng biến cố
bất lợi quan sát được ở các thử nghiệm lâm sàng capecitabine và irinotecan lại cản trở sự kết hợp này.[156] Có hai loại
tác nhân sinh học chính dùng để điều trị ung thư đại trực tràng di căn: chất ức chế yếu tố tăng trưởng nội mạc mạch
máu (VEGF) và chất đối kháng thụ thể yếu tố tăng trưởng nội mạc (EGFR). Bevacizumab là chất ức chế VEGF-A
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cho thấy lợi ích khi kết hợp với cả phác đồ chứa oxaliplatin và irinotecan trong điều trị bước đầu và sau đó, bao gồm
khi tiếp tục dùng bevacizumab dựa trên phác đồ chứa bevacizumabkhi bệnh tiến triển. [161] [162] [163] [164] Hai
chất ức chế VEGF khác, aflibercept và ramucirumab, được chấp thuận sử dụng kết hợp với FOLFIRI dựa trên phác đồ
chứa oxaliplatin sau khi bệnh tiến triển, kèm hoặc không kèm bevacizumab.[165] [166] Cuối cùng, regorafenib là chất
ức chế nhiều kinase đường uống có các đặc tính chống VEGF đã chứng minh là có cải thiện khiêm tốn về thời gian
sống sót ở dạng đơn chất, so với giả dược, sau khi bệnh tiến triển dựa trên tất cả các hướng điều trị.[167] Có hai loại
chất ức chế EGFR được chấp thuận sử dụng ở các bệnh nhân ung thư đại tràng di căn – cetuximab và panitumumab.
Trong khi các nghiên cứu ban đầu về các chất ức chế EGFR này được tiến hành ở quần thể không chọn lọc, các phân
tích hồi cứu chỉ ra rằng lợi ích của các thuốc này giới hạn ở những bệnh nhân không có đột biết exon KRAS 2.[168]
[169] Các phân tích bổ sung gợi ý rằng lợi ích còn giới hạn ở những bệnh nhân không có đột biến exon KRAS hoặc
NRAS 2, 3 hoặc 4.[170] [171] [172] Trong quần thể NRAS và KRAS loại tự nhiên, có thể sử dụng cả cetuximab và
panitumumab kết hợp với các phác đồ chứa oxaliplatin và irinotecan như biện pháp bước đầu hoặc sau đó, và dưới
dạng đơn chất sau khi bệnh tiến triển dựa trên ít nhất một hướng điều trị toàn thân.[168] [170] [171] [172] [173]

Các nghiên cứu chỉ ra rằng bệnh nhân có thể được điều trị bằng phác đồ chứa oxaliplatin hoặc irinotecan kèm
bevacizumab hoặc cetuximab mà không có bất kỳ khác biệt nào có ý nghĩa thống kê về thời gian sống sót hoặc không
tiến triển bệnh.[158] [174]

Hơn nữa, kết hợp fluorouracil, axit folinic, oxaliplatin và irinotecan (FOLFOXIRI) với bevacizumab đã được chứng
minh là cải thiện thời gian sống không tiến triển bệnh mà không cải thiện thời gian sống có ý nghĩa thống kê so
với FOLFIRI và bevacizumab dùng trong điều trị bước đầu. Tuy nhiên, kết hợp này lại gây ra độc tính đáng kể và
chỉ dành cho những bệnh nhân phù hợp nhất.[175] Liệu pháp bước đầu dành cho bệnh nhân mắc ung thư đại trực
tràng di căn thường sử dụng nhất tại Hoa Kỳ là FOLFOX hoặc CAPEOX kèm bevacizumab. Thời gian dùng liệu
pháp tùy thuộc vào khả năng dung nạp, nhưng các nghiên cứu ủng hộ việc sử dụng liệu pháp duy trì (fluorouracil/axit
folinic hoặc capecitabine và bevacizumab) sau 6 đến 8 đợt FOLFOX hoặc CAPEOX kèm bevacizumab có tái bổ sung
oxaliplatin khi bệnh tiến triển.[176] [177] Ngoài ra, liệu pháp tấn công và liệu pháp duy trì không được chứng minh là
vượt trội hơn so với liệu pháp tấn công sau các đợt nghỉ điều trị.[178] [179] [180]

Khi bệnh tiến triển trên phác đồ chứa oxaliplatin và bevacizumab, nếu bệnh nhân tiếp tục duy trì thể trạng, bệnh nhân
sẽ được đổi sang FOLFIRI và bevacizumab; ngoài ra, bevacizumab có thể thay thế cho aflibercept hoặc ramucirumab,
hoặc cetuximab hoặc panitumumab nếu bệnh nhân có loại KRAS và NRAS tự nhiên. Tiếp tục liệu pháp này cho đến
khi bệnh tiến triển, ở điều trị duy trì hoặc sau các đợt nghỉ điều trị như trên. Khi bệnh tiến triển, xem xét dùng liệu
pháp kháng EGFR, nếu chưa từng dùng, hoặc regorafenib.

Tổng quan về các chi tiết điều trị

Tham khảo cơ sở dữ liệu dược địa phương của quý vị để biết thông tin toàn diện về thuốc, bao gồm các chống chỉ định,
tương tác giữa các loại thuốc, và liều dùng thay thế. ( xem Tuyên bố miễn trách nhiệm )

Cấp tính ( tóm tắt )

ung thư trực tràng, phù hợp để phẫu thuật

giai đoạn I, nguy cơ thấp (<3
cm; <30% chu vi ruột; biệt
hóa trung bình hoặc cao; khu
trú)

1 cắt bỏ khối u tại chỗ hoặc cắt bỏ triệt căn
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Cấp tính ( tóm tắt )

giai đoạn I, nguy cơ cao (không
đáp ứng các tiêu chí nguy cơ
thấp)

1 cắt bỏ triệt căn

bổ sung xạ trị ± hóa trị liệu trước phẫu thuật

giai đoạn II - III 1 cắt bỏ triệt căn

thêm hóa-xạ trị liệu trước phẫu thuật

thêm hóa trị liệu sau phẫu thuật

giai đoạn IV 1 Phẫu thuật cắt bỏ

thêm hóa-xạ trị liệu

ung thư trực tràng, không phù hợp để phẫu
thuật

giai đoạn I - IV 1 hóa trị liệu

bổ sung Kháng thể đơn dòng

bổ sung đặt cầu nối

2 phác đồ hóa trị liệu thay thế

bổ sung đặt cầu nối

ung thư đại tràng, phù hợp để phẫu thuật

giai đoạn I - III 1 Phẫu thuật cắt bỏ

thêm hóa trị liệu sau phẫu thuật

giai đoạn IV 1 phẫu thuật cắt bỏ sau khi hóa trị liệu trước phẫu
thuật

thêm hóa trị liệu trước phẫu thuật

bổ sung Kháng thể đơn dòng

1 phẫu thuật cắt bỏ tức thì

thêm hóa trị liệu sau phẫu thuật

thêm Kháng thể đơn dòng

ung thư đại tràng, không phù hợp để phẫu
thuật

giai đoạn I - IV 1 hóa trị liệu

thêm Kháng thể đơn dòng

bổ sung đặt cầu nối

2 phác đồ hóa trị liệu thay thế
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Cấp tính ( tóm tắt )

bổ sung đặt cầu nối
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Các lựa chọn điều trị

Cấp tính

ung thư trực tràng, phù hợp để phẫu thuật

giai đoạn I, nguy cơ thấp (<3
cm; <30% chu vi ruột; biệt
hóa trung bình hoặc cao; khu
trú)

1 cắt bỏ khối u tại chỗ hoặc cắt bỏ triệt căn

» Khối u giai đoạn I là T1-2, N0, M0.

» Khi khối u T1 có tính chất khu trú, không tổn
thương hạch bạch huyết, bệnh nhân có thể phù hợp
với phương pháp cắt bỏ tại chỗ hoàn toàn, mặc dù
bệnh nhân cần được cho biết rằng tỷ lệ tái phát cao
hơn so với cắt bỏ triệt căn.[181] Nhìn chung, không
nên cắt bỏ tại chỗ khối u T2. Nếu khối u này được
cắt bỏ tại chỗ, cần điều trị bổ sung bằng hóa-xạ trị
liệu.[182] Cắt bỏ tại chỗ khối u giai đoạn I được ghi
nhận là không có khả năng lấy hạch bạch huyết để
quan sát mô bệnh học Tỷ lệ di căn hạch bạch huyết ẩn
cũng được ghi nhận là tăng khi tăng giai đoạn T. Ví
dụ, tỷ lệ di căn hạch bạch huyết ở tổn thương T1 là
khoảng 10%, tăng lên 20% ở khối u T2. Vấn đề này
cần phải được thảo luận với bệnh nhân khi cân nhắc
lựa chọn trước khi phẫu thuật.

» Trong khi cắt bỏ triệt căn (cắt trước), bảo tồn cơ
thắt là lựa chọn đem lại nguy cơ tái phát thấp nhất cả
ở ung thư trực tràng giai đoạn đầu và giai đoạn tiến
triển hơn. Phương pháp này cho phép quan sát mô
bệnh học mạc treo trực tràng và nếu hạch bạch huyết
thực sự âm tính, nó giúp tránh dùng hóa trị liệu và xạ
trị bổ sung. Việc thảo luận phương pháp cắt bỏ triệt
căn trong ung thư trực tràng giai đoạn đầu ngày càng
trở nên phức tạp khi khối u có nguy cơ thấp và cắt bỏ
triệt căn không thể bảo tồn cơ vòng và cần cắt bỏ qua
đường bụng-đáy chậu kèm mở thông hồi tràng vĩnh
viễn.

» Bổ sung hóa trị liệu và xạ trị làm giảm tỷ lệ tái phát
bệnh tại chỗ ở ung thư trực tràng giai đoạn đầu được
cắt bỏ tại chỗ và là điều bắt buộc khi đưa ra quyết
định cắt khối u T2 tại chỗ. Dữ liệu liên quan đến bổ
sung hóa trị liệu và xạ trị cho khối u T1 cắt bỏ tại chỗ
vẫn còn gây nhiều tranh cãi.

» Yếu tố hạn chế của phương pháp cắt bỏ qua hậu
môn bằng các dụng cụ thường quy chính là khả năng
tiếp cận và biện pháp này thường bị giới hạn ở vị trí
trực tràng cách hậu môn 8 cm (cắt bỏ khối u qua hậu
môn [TART]).

» Vi phẫu nội soi qua hậu môn (TEM) cho phép tiếp
cận tổn thương tốt hơn ở vị trí trực tràng gần so với
các phương pháp thường quy bằng cách sử dụng một
thiết bị bơm cacbon dioxit vào trực tràng, duy trì độ
phồng và cho phép hút và rửa bằng nước. Bờ quanh
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Cấp tính
khối u được đánh dấu bằng dao đốt, tổn thương bị cắt
và khâu vết thương. Không cần điều trị thêm nếu bờ
sạch trên mẫu mô cắt với mức mô bệnh học T1 (pT1)
và không có đặc điểm bất lợi (biệt hóa kém, xâm lấn
mạch bạch huyết). Phân tích tổng hợp các dữ liệu có
sẵn cho thấy TEM có ít biến chứng hơn, nhưng tỷ lệ
tái phát tại chỗ cao hơn so với phẫu thuật tiêu chuẩn
và không kỹ thuật nào cho thấy lợi ích về khả năng
sống sót.[114]

» Phẫu thuật xâm lấn tối thiểu qua hậu môn là thủ
thuật bảo tồn cơ quan, được thực hiện hoàn toàn thông
qua lỗ mở tự nhiên của cơ thể. Phương pháp phục hồi
không sẹo này cho phép lấy lại chức năng ruột thông
thường nhanh hơn so với TEM hoặc TART.[183]
[184]

giai đoạn I, nguy cơ cao (không
đáp ứng các tiêu chí nguy cơ
thấp)

1 cắt bỏ triệt căn

» Khối u giai đoạn I là T1-2, N0, M0.

» Bệnh nhân ung thư trực tràng không đáp ứng với
phương pháp cắt khối u tại chỗ cần được điều trị bằng
cắt bỏ qua đường bụng có bảo tồn cơ thắt hậu môn
nếu có thể.

» Khối u ở phần ba phía trên của trực tràng được loại
bỏ bằng phương pháp cắt trước cao, trong đó trực
tràng và mạc treo trực tràng được cắt đến 5 cm phía
dưới khối u, và nối thông đại -trực tràng.

» Khối u ở phần ba giữa và dưới cần phải cắt trước
thấp với loại bỏ tất cả trực tràng và mạc treo trực
tràng, bằng cách sử dụng phương pháp cắt toàn bộ
mạc treo trực tràng cũng như toàn bộ bao mô mềm
quanh trực tràng. Thực hiện mở thông trực tràng-hậu
môn, ở một số trường hợp tạo túi trực tràng hoặc tái
tạo đại tràng để cải thiện chức năng. Mở thông thhấp
nư vậy thường được làm giảm chức năng bằng thủ
thuật mở thông hồi tràng tạm thời, điều này làm giảm
tỷ lệ rò rỉ miệng nối và nhu cầu phẫu thuật khẩn cấp
sau khi cắt bỏ chọn lọc.[115]

» Cần phải cắt bỏ qua đường bụng-đáy chậu kèm mở
thông hồi tràng vĩnh viễn nếu khối u xâm lấn vào sàn
chậu, cơ thắt hoặc ống hậu môn.

» Khối u T2N0 thấp được xem là có 'nguy cơ cao'
tái phát tại chỗ. Nếu thực hiện phẫu thuật cắt tại chỗ
qua đường hậu môn, cần thực hiện hóa-xạ trị liệu hỗ
trợ.[182]

bổ sung xạ trị ± hóa trị liệu trước phẫu thuật

» Xạ trị bổ trợ trước phẫu thuật liệu trình kinh điển
50,4Gy trong 5 tuần.

» Xạ trị thời gian ngắn trước phẫu thuật làm giảm tỷ
lệ tái phát tại chỗ trong trường hợp ung thư trực tràng
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Ung thư đại trực tràng Điều trị

Cấp tính
có thể phẫu thuật, nhưng có thể ảnh hưởng đến khả
năng lành vết thương và tăng tỷ lệ mất tự chủ đại tiện
và rối loạn chức năng tình dục.[149] Phương pháp này
phổ biến ở châu Âu hơn Bắc Mỹ. Liệu trình được sử
dụng là 25 Gy, chia 5 liều chiếu xạ trong 1 tuần và bố
trí lịch phẫu thuật trong vòng 10 ngày kể từ liều chiếu
cuối cùng

» Tại Hoa Kỳ, phác đồ chuẩn là dùng đồng thời hóa
trị liệu dựa trên fluorouracil (kèm axit folinic) hoặc
capecitabine. Phác đồ này giảm tỷ lệ tái phát tại chỗ và
có ít biến chứng hơn là điều trị sau phẫu thuật.

giai đoạn II - III 1 cắt bỏ triệt căn

» Khối u giai đoạn II-III từ T3-4, N0, M0 đến T bất
kỳ, N1-2, M0.

» Thực hiện phẫu thuật cắt bỏ từ 6 đến 10 tuần sau khi
kết thúc điều trị hỗ trợ. Bệnh nhân cần được điều trị
bằng phương pháp cắt thấp trước hoặc cắt qua đường
bụng-đáy chậu tùy theo vị trí của khối u liên quan đến
cơ vòng hậu môn và nếu có thể bảo tồn cơ vòng.

» Đối với các tổn thương nằm ở phần ba trên trực
tràng, điều trị lựa chọn là cắt trước trên và nối thông
đại - trực tràng. Các tổn thương phần ba giữa và dưới
trực tràng cần cắt trước thấp với cắt toàn bộ mạc treo
trực tràng và nối thông đại tràng-hậu môn có tạo hình
túi đại tràng hoặc tạo hình đại tràng để cải thiện chức
năng. Nối thông thấp cần hỗ trợ bằng phẫu thuật mở
thông hồi tràng làm giảm chức năng tạm thời. Cắt bỏ
qua đường bụng-đáy chậu nếu khối u xâm lấn vào sàn
chậu, cơ vòng hoặc ống hậu môn.

thêm hóa-xạ trị liệu trước phẫu thuật

Các lựa chọn sơ cấp

» fluorouracil
-và-
» folinic acid

HOẶC

» capecitabine

» Thời gian sống của bệnh nhân có hạch được cải
thiện bằng xạ trị ngắn ngày (5 x 5 Gy), nhưng gây ra
độc tính và nguy cơ cao hơn mắc bệnh ác tính thứ
phát.[125] So sánh trực tiếp xạ trị và hóa-xạ trị liệu
ngắn ngày trước phẫu thuật cho kết quả ban đầu là như
nhau.[126] [127] [128]

» Bổ sung hóa trị liệu fluoropyrimidine vào phác
đồ trước phẫu thuật làm giảm khả năng tái phát tại
chỗ,[116] nhưng không cải thiện tỷ lệ sống sót,[117]
và không có hiệu quả cải thiện chất lượng cuộc
sống.[118] Bổ sung oxaliplatin vào phác độ hóa-xạ đã
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Cấp tính
đem lại lợi ích đối với tiêu chí đánh giá ngắn hạn chỉ ở
một số nghiên cứu.[119] [120] [121] [122] [123]

» Ở một số trung tâm, điều trị bổ trợ trước phẫu thuật
tùy thuộc vào mức độ của khối u và khoảng cách đến
bơ cắt Lý do để lựa chọn phù hợp dựa trên hướng dẫn
lâm sàng về ung thư đại trực tràng của Viện Y tế và
Chăm sóc Quốc gia (NICE).[129]

» Khi đã áp dụng xạ trị hoặc hóa-xạ trị liệu trước
phẫu thuật, lợi ích của hóa trị liệu hỗ trợ bằng
fluoropyrimidin sau phẫu thuật chưa được khẳng định
và vẫn còn là vấn đề gây tranh cãi.[130] [131] [132]
Khi không dùng xạ trị hoặc hóa-xạ trị trước phẫu
thuật, có thể dùng biện pháp điều trị hỗ trợ kết hợp
sau phẫu thuật nếu có dấu hiệu mô bệnh học bất lợi và
cần áp dụng sớm nhất có thể cho những bệnh nhân cắt
bỏ qua đường bụng-đáy chậu.[133] Xạ trị đơn thuần
sau phẫu thuật hiện đã lỗi thời.

» Tham khảo phác đồ của chuyên gia khu vực để biết
về hướng dẫn sử dụng liều lượng hóa-xạ trị liệu.

thêm hóa trị liệu sau phẫu thuật

Các lựa chọn sơ cấp

» fluorouracil
-và-
» folinic acid

HOẶC

» oxaliplatin
-và-
» folinic acid
-và-
» fluorouracil

HOẶC

» capecitabine

HOẶC

» capecitabine
-và-
» oxaliplatin

» No trial has demonstrated conclusively that adjuvant
chemotherapy improves outcome in patients who have
received preoperative chemoradiotherapy. Tuy nhiên,
hướng dẫn của Mạng lưới Ung thư Toàn diện Quốc
gia, chủ yếu dựa trên dữ liệu hồi cứu và lợi ích của
hóa trị liệu hỗ trợ trong ung thư đại tràng, khuyến cáo
hóa trị liệu sau phẫu thuật ở tất cả các bệnh nhân nhận
đã áp dụng liệu pháp trước phẫu thuật bất kể giai đoạn
mô bệnh học ở mẫu bệnh phẩm cắt bỏ.[185]
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Ung thư đại trực tràng Điều trị

Cấp tính
» Các lựa chọn bao gồm fluorouracil và axit folinic,
FOLFOX (oxaliplatin, axit folinic và fluorouracil),
và capecitabine có hoặc không có oxaliplatin. Sử
dụng FOLFOX và capecitabine (có hoặc không có
oxaliplatin) dựa trên dữ liệu ngoại suy từ các nghiên
cứu ung thư đại tràng và, cũng như trong ung thư đại
tràng, phác đồ có oxaliplatin là lựa chọn ưu tiên để hỗ
trợ trị liệu ở ung thư trực tràng.

» Tham khảo hướng dẫn của chuyên gia khu vực về
hướng dẫn sử dụng liều hóa trị liệu.

giai đoạn IV 1 Phẫu thuật cắt bỏ

» Khối u giai đoạn IV là T bất kỳ, N bất kỳ, M1.

» Những bệnh nhân ung thư trực tràng di căn có thể
cắt bỏ thường chỉ định biện pháp kết hợp giữa hóa trị
liệu toàn thân, hóa-xạ trị liệu cho khối u nguyên phát
và phẫu thuật đối với tổn thương nguyên phát và di
căn. Tuy nhiên, trình tự điều trị tối ưu chưa được xác
định.

» Nhìn chung, thường bắt đầu bằng hóa trị liệu kết
hợp đường toàn thân. Bước tiếp theo có thể là hóa-
xạ trị liệu đối với tổn thương nguyên phát và đồng
thời cắt bỏ khối u nguyên phát và tổn thương di căn.
Tuy nhiên, thường gặp hơn là cắt bỏ nhiều thì, có
nghĩa là cắt bỏ tổn thương di căn, sau đó là hóa-xạ trị
liệu khối u nguyên phát, và tiếp theo là cắt bỏ khối u
nguyên phát hoặc hóa-xạ trị liệu cho khối u nguyên
phát, cắt bỏ khối u nguyên phát, và cuối cùng là cắt
bỏ tổn thương di căn. Ngoài ra, cũng có thể tiến hành
hóa-xạ trị liệu tại vị trí nguyên phát sau khi phẫu thuật.
Tiếp theo, hóa trị liệu kết hợp đường toàn thân cũng
thường được tiến hành sau phẫu thuật.

thêm hóa-xạ trị liệu

» Các lựa chọn hóa trị liệu đường toàn thân bao gồm
fluorouracil ± axit folinic, capecitabine, FOLFOX (dựa
trên oxaliplatin, axit folinic và fluorouracil), FOLFIRI
(irinotecan, axit folinic và fluorouracil), hoặc CapeOX
(oxaliplatin và capecitabine). Vai trò của các phác đồ
hóa trị liệu kết hợp này chưa được thử nghiệm rộng
rãi ở liệu pháp tân hỗ trợ hoặc hỗ trợ trong ung thư
trực tràng di căn có thể cắt bỏ, nhưng chúng lại được
khuyến cáo trong hướng dẫn của Viện Y tế và Chăm
sóc Quốc gia (NICE).[186]

» Một nhóm chuyên gia đã kết luận dùng riêng phác đồ
fluorouracil/axit folinic hiếm khi phù hợp và nên hợp
với oxaliplatein (phác đồ FOLFOX) hoặc irinotecan
(phác đồ FOLFIRI) kèm hoặc không có bevacizumab
trong 4 đến 6 tháng.[178]

» Có thể tăng cường FOLFOX, FOLFIRI và CapeOX
bằng cách bổ sung bevacizumab, một kháng thể đơn
dòng kháng lại yếu tố tăng trưởng nội mạc mạch máu
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Cấp tính
(VEGF), hoặc cetuximab hoặc panitumumab (kháng
thể đơn dòng kháng thụ thể yếu tố tăng trưởng biểu
bì) có thể hiệu quả ở những bệnh nhân có khối u
không chứa đột biến ở exon KRAS hoặc NRAS 2, 3
và 4. Thông thường, việc kết hợp hóa trị liệu và hóa-
xạ trị liệu trước và sau phẫu thuật mất khoảng 6 tháng,
và thứ tự dùng liệu pháp phụ thuộc vào từng bệnh
nhân.

ung thư trực tràng, không phù hợp để phẫu
thuật

giai đoạn I - IV 1 hóa trị liệu

Các lựa chọn sơ cấp

» oxaliplatin
-và-
» fluorouracil
-và-
» folinic acid

HOẶC

» irinotecan
-và-
» fluorouracil
-và-
» folinic acid

HOẶC

» capecitabine
-và-
» oxaliplatin

HOẶC

» fluorouracil
-và-
» folinic acid

HOẶC

» capecitabine

» Khối u giai đoạn I là T1-2, N0, M0; khối u giai đoạn
II-III là T3-4, N0, M0 đến T bất kỳ, N1-2, M0. Khối u
giai đoạn IV là T bất kỳ, N bất kỳ, M1.

» Hóa trị liệu hàng đầu, FOLFOX (oxaliplatin, axit
folinic và fluorouracil) và FOLFIRI (irinotecan, axit
folinic và fluorouracil) có hiệu quả tương tự nhau.
Có thể ưu tiên dùng FOLFIRI nếu có bệnh lý thần
kinh có trước đó vì khả năng gây độc thần kinh của
oxaliplatin. Hướng dẫn của NCCN cũng khuyến cáo
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Cấp tính
thay thế fluorouracil/axit folinic bằng capecitabine
và oxaliplatin (CapeOX). Kết hợp sử dụng chính là
fluoropyrimidine (fluorouracil hoặc capecitabine) cùng
với oxaliplatin hoặc irinotecan cho thấy hiệu quả nhiều
hơn so với fluoropyrimidine đơn chất, và có thể dùng
cả cho bệnh nhân cao tuổi.[187]

» Đối với những bệnh nhân không phù hợp với
điều trị tăng cường, fluorouracil/axit folinic hoặc
capecitabine có thể là lựa chọn phù hợp.

» Hóa trị liệu thành từng đợt hay liên tục vẫn còn là
vấn đề gây tranh cãi.[178] [188]

» Tham khảo hướng dẫn của chuyên gia khu vực để
biết về hướng dẫn sử dụng liều.

bổ sung Kháng thể đơn dòng

Các lựa chọn sơ cấp

» bevacizumab

Các lựa chọn thứ cấp

» cetuximab

HOẶC

» panitumumab

» Bổ sung bevacizumab vào các phác đồ này làm tăng
tỷ lệ đáp ứng của khối u, kéo dài thời gian trước khi
bệnh tiến triển cũng như kéo dài thời gian sống sót
thêm từ 2 đến 6 tháng.[189] [163]

» Một số nghiên cứu đã thử nghiệm vai trò của
cetuximab hoặc panitumumab dùng như điều trị bậc
một (chất ức chế thụ thể yếu tố tăng trưởng biểu bì
[EGFR]) kèm irinotecan hoặc oxaliplatin kết hợp với
fluoropyrimidine. Nghiên cứu chỉ ra đối với bệnh nhân
có gen KRAS hoặc NRAS loại tự nhiên (ví dụ: không
có đột biến ở exon KRAS hoặc NRAS 2, 3 và 4), có
lợi ích khi dùng cetuximab hoặc panitumumab nhưng
cho đến nay, các kết quả vẫn còn mâu thuẫn và dường
như phụ thuộc vào việc liệu bệnh nhân sử dụng hóa trị
liệu kết hợp irinotecan hay oxaliplatin.[190]

» Tuy nhiên, các nghiên cứu khác cho thấy có
thể kết hợp chất ức chế EGFR (cetuximab hoặc
panitumumab) hoặc bevacizumab với phác đồ có
oxaliplatin hoặc irinotecan với hiệu quả tương đương
khi sử dụng như biện pháp điều trị bậc một.[158]

» Chất ức chế EGFR chỉ có hiệu quả ở bệnh ung thư
đại trực tràng có KRAS hoặc NRAS loại tự nhiên, và
luôn cần đánh giá điều này trước khi bắt đầu điều trị
bằng panitumumab hoặc cetuximab. Những chất chỉ
điểm này không liên quan đến bevacizumab.[191]
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Cấp tính
» Tại Anh, Viện Y tế và Chăm sóc Quốc gia (NICE)
đã kết luận rằng bevacizumab không được coi là chi
phí hiệu quả khi kết hợp với hóa trị liệu như biện pháp
điều trị bậc một đối với bệnh ung thư đại trực tràng di
căn,[186] nhưng cetuximab có thể dùng như phác đồ
bậc một iiính đến chi phí - hiệu quả[192]

» Tham khảo hướng dẫn của chuyên gia khu vực để
biết về hướng dẫn sử dụng liều.

bổ sung đặt cầu nối

» Tạo cầu nối (stent) có thể phù hợp ở một số bệnh
nhân bị khối u gây tắc nghẽn trực tràng.

2 phác đồ hóa trị liệu thay thế

Các lựa chọn sơ cấp

» irinotecan
-và-
» folinic acid
-và-
» fluorouracil

HOẶC

» irinotecan
-và-
» folinic acid
-và-
» fluorouracil

--VÀ--
» bevacizumab
-hoặc-
» aflibercept
-hoặc-
» ramucirumab
-hoặc-
» cetuximab
-hoặc-
» panitumumab

HOẶC

» cetuximab

HOẶC

» panitumumab

HOẶC

» oxaliplatin
-và-
» folinic acid
-và-
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Cấp tính
» fluorouracil

HOẶC

» oxaliplatin
-và-
» folinic acid
-và-
» fluorouracil

--VÀ--
» bevacizumab
-hoặc-
» cetuximab
-hoặc-
» panitumumab

HOẶC

» oxaliplatin
-và-
» capecitabine

HOẶC

» oxaliplatin
-và-
» capecitabine

--VÀ--
» bevacizumab
-hoặc-
» cetuximab
-hoặc-
» panitumumab

» Khối u giai đoạn I là T1-2, N0, M0; khối u giai đoạn
II-III là T3-4, N0, M0 đến T bất kỳ, N1-2, M0. Khối u
giai đoạn IV là T bất kỳ, N bất kỳ, M1.

» Ở những bệnh nhân được xem là không phù hợp để
phẫu thuật, không thể xác định chính xác giai đoạn
của khối u. Như vậy, tất cả điều trị đều là giảm nhẹ và
có thể tạo cầu nối cho khối u tắc nghẽn.

» Lựa chọn điều trị cho những bệnh nhân tiến triển
khi dùng liệu pháp ban đầu với phác đồ dựa trên
FOLFOX hoặc CapeOX bao gồm FOLFIRI có hoặc
không có bevacizumab, aflibercept hoặc ramucirumab
ở tất cả bệnh nhân hoặc ở bệnh nhân có KRAS và
NRAS loại tự nhiên là cetuximab hoặc panitumumab
đơn thuần hoặc kết hợp với FOLFIRI.[193] [194] Có
thể sử dụng aflibercept hoặc ramucirumab thay thế
bevacizumab kết hợp với phác đồ có irinotecan nếu
liệu pháp ban đầu là phác đồ bao gồm cả oxaliplatin.

» Có thể xem xét FOLFOX hoặc CapeOX kèm hoặc
không kèm bevacizumab ở những bệnh nhân được
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Cấp tính
điều trị ban đầu bằng phác đồ FOLFIRI thậm chí
ngay cả khi đã sử dụng bevacizumab như liệu pháp
hàng đầu. Đối với những bệnh nhân có gen KRAS
hoặc NRAS loại tự nhiên, cũng có thể cân nhắc
FOLFOX hoặc CapeOx kết hợp với cetuximab hoặc
panitumumab, hoặc cetuximab hoặc panitumumab đơn
chất.[185]

» Tham khảo hướng dẫn của chuyên gia khu vực để
biết về hướng dẫn sử dụng liều.

bổ sung đặt cầu nối

» Tạo cầu nối (stent) có thể phù hợp ở một số bệnh
nhân bị khối u gây tắc nghẽn trực tràng.

ung thư đại tràng, phù hợp để phẫu thuật

giai đoạn I - III 1 Phẫu thuật cắt bỏ

» Khối u giai đoạn I là T1-2, N0, M0; khối u giai đoạn
II-III là T3-4, N0, M0 đến T bất kỳ, N1-2, M0.

» Cắt từng thì là biện pháp điều trị chủ yếu ở những
bệnh nhân bị ung thư đại tràng không di căn. Có thể
điều trị tắc nghẽn do ung thư bằng cắt bỏ từng thì và
nối thông ngay nếu có thể, hoặc tạo cầu nối trong đại
tràng bằng nội soi cùng với phẫu thuật cắt bỏ bán lựa
chọn.

thêm hóa trị liệu sau phẫu thuật

Các lựa chọn sơ cấp

» fluorouracil
-và-
» folinic acid
-và-
» oxaliplatin

HOẶC

» capecitabine
-và-
» oxaliplatin

» Những bệnh nhân bị bệnh giai đoạn III cần được
chỉ định hóa trị liệu.[138] Các thử nghiệm lâm sàng
đối chứng cho thấy cải thiện thời gian sống sót ở
bệnh nhân mắc ung thư đại tràng giai đoạn III (T1-4,
N1-2, M0) khi được điều trị bằng hóa trị liệu hỗ
trợ.[139] Nguy cơ độc tính do hóa trị liệu có thể
tăng ở những bệnh nhân cao tuổi và những người
mắc bệnh đồng thời, và quyết định trị liệu bổ trợ
cần dựa trên đánh giá và thảo luận từng bệnh nhân.
Nên bắt đầu hóa trị liệu hỗ trợ trong vòng 8 tuần
sau phẫu thuật.[147] Phân tích tổng hợp đã chỉ ra
rằng tăng thời gian hóa trị liệu hỗ trợ thêm 4 tuần
làm giảm đáng kể tỷ lệ sống sót không bệnh và thời

38 Bản PDF chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) này
dựa trên phiên bản trang mạng được cập nhật lần cuối vào: Jan 23, 2018.

Các chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) được cập nhật thường xuyên và
bản mới nhất của các chủ đề này có trên bestpractice.bmj.com . Việc sử dụng nội dung này phải
tuân thủ tuyên bố miễn trách nhiệm. © BMJ Publishing Group Ltd 2018. Giữ mọi bản quyền.

http://bestpractice.bmj.com


Ung thư đại trực tràng Điều trị

Cấp tính
gian sống chung cuộc.[148] Fluorouracil/axit folinic
cộng với oxaliplatin (FOLFOX) và capecitabine cộng
với oxaliplatin (CapeOx) có hiệu quả tương đương
nhau.[91]

» Hóa trị liệu hỗ trợ cũng có hiệu quả trên bệnh nhân
mắc bệnh giai đoạn II nguy cơ cao, mặc dù ở mức
thấp hơn.[139] Hiệp hội Ung thư Lâm sàng Hoa
Kỳ kết luận rằng hóa trị liệu hỗ trợ có thể phù hợp
ở những bệnh nhân mắc bệnh giai đoạn II nguy cơ
cao, bao gồm bệnh nhân lấy mẫu hạch không đầy đủ
(<12), tổn thương T4, bị thủng hoặc mô học biệt hóa
kém.[149]

» Hướng dẫn của NCCN cũng chỉ ra xâm lấn bạch
mạch và quanh thần kinh là những đặc điểm của nguy
cơ cao và vì vậy hóa trị liệu hỗ trợ có thể có ích cho
những bệnh nhân này.

» Liệu việc bổ sung oxaliplatin có hiệu quả trên những
bệnh nhân bị bệnh giai đoạn II và những người trên 70
tuổi hay không vẫn còn là vấn đề gây tranh cãi.[150]
[151] Không có tác nhân đích nào (ví dụ: cetuximab,
bevacizumab, panitumumab) hoặc irinotecan được
chứng minh là hiệu quả trong điều trị hỗ trợ ở bệnh
ung thư đại tràng, và vì vậy không nên sử dụng. [143]
[144] [145] [142] [146]

» Những bệnh nhân tổn thương giai đoạn II và có đặc
điểm tiên lượng tốt, như vi vệ tinh cao hoặc thiếu hụt
protein sửa chữa bắt cặp sai bằng phương pháp hóa
mô miễn dịch, có thể không hiệu quả khi dùng hóa
trị liệu hỗ trợ và vì vậy không nên sử dụng sau phẫu
thuật.[152]

» Tham khảo hướng dẫn của chuyên gia khu vực để
biết về hướng dẫn sử dụng liều.

giai đoạn IV 1 phẫu thuật cắt bỏ sau khi hóa trị liệu trước phẫu
thuật

» Khối u giai đoạn IV là T bất kỳ, N bất kỳ, M1.

» Sau khi hóa trị liệu trước phẫu thuật, tiến hành cắt
bỏ đại tràng đồng thời hoặc theo thì và cắt bỏ phần di
căn. Tại một số trung tâm, cắt bỏ đại tràng được thực
hiện trước khi hóa trị liệu và cắt bỏ khối di căn.

thêm hóa trị liệu trước phẫu thuật

Các lựa chọn sơ cấp

» oxaliplatin
-và-
» folinic acid
-và-
» fluorouracil

HOẶC
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Cấp tính
» irinotecan
-và-
» folinic acid
-và-
» fluorouracil

HOẶC

» oxaliplatin
-và-
» capecitabine

» Hóa trị liệu trước phẫu thuật bao gồm FOLFOX
(oxaliplatin, axit folinic và fluorouracil), FOLFIRI
(irinotecan, axit folinic và fluorouracil), hoặc CapeOX
(oxaliplatin và capecitabine) có hoặc không kèm
bevacizumab.

» Tham khảo hướng dẫn của chuyên gia khu vực để
biết về hướng dẫn sử dụng liều.

bổ sung Kháng thể đơn dòng

Các lựa chọn sơ cấp

» bevacizumab

Các lựa chọn thứ cấp

» cetuximab

HOẶC

» panitumumab

» Bevacizumab có đặc tính kháng tạo mạch, thay đổi
hệ mạch máu để cải thiện việc cung cấp hóa chất trị
liệu cho tế bào ung thư, và có thể trực tiếp ức chế sự
tăng trưởng phụ thuộc vào yếu tố tăng trưởng nội mạc
mạch máu của tế bào ung thư.

» Cetuximab and panitumumab are antibodies directed
against the epidermal growth factor receptor and
are effective when combined with irinotecan- or
oxaliplatin-containing regimens in the first line in
patients whose tumours do not have a KRAS or NRAS
exon 2, 3, or 4 mutation. Luôn phải đánh giá điều này
trước khi bắt đầu điều trị bằng panitumumab hoặc
cetuximab. Những chất chỉ điểm này không liên quan
đến bevacizumab.[191]

» Tham khảo hướng dẫn của chuyên gia khu vực để
biết về hướng dẫn sử dụng liều.

1 phẫu thuật cắt bỏ tức thì

» Khối u giai đoạn IV là T bất kỳ, N bất kỳ, M1.
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Cấp tính
» Phẫu thuật tức thì không chờ điều trị hỗ trợ và
sau đó là cắt bỏ, có thể là biện pháp phù hợp hơn ở
bệnh nhân mắc ung thư đại tràng và di căn đến gan
hoặc phổi có nguy cơ thấp (phù hợp về y tế, có 4
tổn thương trở xuống, ảnh hưởng đến một hoặc hai
thùy)[195]

thêm hóa trị liệu sau phẫu thuật

Các lựa chọn sơ cấp

» folinic acid
-và-
» fluorouracil

HOẶC

» capecitabine

HOẶC

» oxaliplatin
-và-
» folinic acid
-và-
» fluorouracil

HOẶC

» irinotecan
-và-
» folinic acid
-và-
» fluorouracil

HOẶC

» oxaliplatin
-và-
» capecitabine

» Hóa trị liệu sau phẫu thuật, có thể bao gồm
fluorouracil, capecitabine, FOLFOX (oxaliplatin, axit
folinic và fluorouracil), FOLFIRI (irinotecan, axit
folinic và fluorouracil), hoặc CapeOX (oxaliplatin và
capecitabine), được sử dụng trong 4 đến 6 tháng sau
phẫu thuật.

» Tham khảo hướng dẫn của chuyên gia khu vực để
biết về hướng dẫn sử dụng liều.

thêm Kháng thể đơn dòng

Các lựa chọn sơ cấp

» bevacizumab

Các lựa chọn thứ cấp

Đ
IỀ

U
 T

R
Ị

Bản PDF chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) này
dựa trên phiên bản trang mạng được cập nhật lần cuối vào: Jan 23, 2018.

Các chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) được cập nhật thường xuyên và
bản mới nhất của các chủ đề này có trên bestpractice.bmj.com . Việc sử dụng nội dung này phải
tuân thủ tuyên bố miễn trách nhiệm. © BMJ Publishing Group Ltd 2018. Giữ mọi bản quyền.

41

http://bestpractice.bmj.com


Ung thư đại trực tràng Điều trị
Đ

IỀ
U

 T
R

Ị

Cấp tính
» cetuximab

HOẶC

» panitumumab

» Bevacizumab có đặc tính kháng tạo mạch, thay đổi
hệ mạch máu để cải thiện việc cung cấp hóa chất trị
liệu cho tế bào ung thư, và có thể trực tiếp ức chế sự
tăng trưởng phụ thuộc vào yếu tố tăng trưởng nội mạc
mạch máu của tế bào ung thư.

» Cetuximab and panitumumab are antibodies directed
against the epidermal growth factor receptor and
are effective when combined with irinotecan- or
oxaliplatin-containing regimens in the first line in
patients whose tumours do not have a KRAS or NRAS
exon 2, 3, or 4 mutation. Luôn phải đánh giá điều này
trước khi bắt đầu điều trị bằng panitumumab hoặc
cetuximab.[172] [196] [170] Những chất chỉ điểm này
không liên quan đến bevacizumab.[191]

» Tham khảo hướng dẫn của chuyên gia khu vực để
biết về hướng dẫn sử dụng liều.

ung thư đại tràng, không phù hợp để phẫu
thuật

giai đoạn I - IV 1 hóa trị liệu

Các lựa chọn sơ cấp

» oxaliplatin
-và-
» folinic acid
-và-
» fluorouracil

HOẶC

» irinotecan
-và-
» folinic acid
-và-
» fluorouracil

HOẶC

» capecitabine
-và-
» oxaliplatin

HOẶC

» fluorouracil
-và-
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Ung thư đại trực tràng Điều trị

Cấp tính
» folinic acid

HOẶC

» capecitabine

» Khối u giai đoạn I là T1-2, N0, M0; khối u giai đoạn
II-III là T3-4, N0, M0 đến T bất kỳ, N1-2, M0. Khối u
giai đoạn IV là T bất kỳ, N bất kỳ, M1.

» Hóa trị liệu hàng đầu, FOLFOX (oxaliplatin, axit
folinic và fluorouracil) và FOLFIRI (irinotecan, axit
folinic và fluorouracil) có hiệu quả tương tự nhau.
Có thể ưu tiên dùng FOLFIRI nếu có bệnh lý thần
kinh có trước đó vì khả năng gây độc thần kinh của
oxaliplatin. Hướng dẫn NCCN cũng khuyến cáo
thay thế fluorouracil/axit folinic bằng capecitabine
(CapeOX). Kết hợp fluoropyrimidine (fluorouracil
hoặc capecitabine) cùng với oxaliplatin và kết hợp với
fluorouracil/axit folinic cùng với irinotecan cho thấy
hiệu quả nhiều hơn so với fluoropyrimidine đơn chất,
và có thể chỉ định cho bệnh nhân cao tuổi.[187]

» Đối với những bệnh nhân không phù hợp với
điều trị tăng cường, fluorouracil/axit folinic hoặc
capecitabine có thể là lựa chọn phù hợp.

» Hóa trị liệu thành từng đợt hay liên tục vẫn còn là
vấn đề gây tranh cãi.[178] [188]

thêm Kháng thể đơn dòng

Các lựa chọn sơ cấp

» bevacizumab

Các lựa chọn thứ cấp

» cetuximab

HOẶC

» panitumumab

» Bổ sung bevacizumab vào các phác đồ này làm tăng
tỷ lệ đáp ứng của khối u, kéo dài thời gian trước khi
bệnh tiến triển cũng như kéo dài thời gian sống sót
thêm từ 2 đến 6 tháng.[189] [163]

» Cetuximab and panitumumab are antibodies directed
against the epidermal growth factor receptor and
are effective when combined with irinotecan- or
oxaliplatin-containing regimens in the first line in
patients whose tumours do not have a KRAS or NRAS
exon 2, 3, or 4 mutation. Luôn phải đánh giá điều này
trước khi bắt đầu điều trị bằng panitumumab hoặc
cetuximab.[172] [196] [170] Những chất chỉ điểm này
không liên quan đến bevacizumab.[191]
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Cấp tính
» Tại Anh, Viện Y tế và Chăm sóc Quốc gia (NICE)
đã kết luận rằng bevacizumab không được coi là chi
phí hiệu quả khi kết hợp với hóa trị liệu như biện pháp
điều trị bậc một đối với bệnh ung thư đại trực tràng di
căn,[186] nhưng cetuximab có thể dùng như phác đồ
bậc một iiính đến chi phí - hiệu quả[192]

» Tham khảo hướng dẫn của chuyên gia khu vực để
biết về hướng dẫn sử dụng liều.

bổ sung đặt cầu nối

» Đặt cầu nối có thể phù hợp ở một số bệnh nhân khối
u tắc nghẽn đại tràng sigma.

2 phác đồ hóa trị liệu thay thế

Các lựa chọn sơ cấp

» irinotecan
-và-
» folinic acid
-và-
» fluorouracil

HOẶC

» irinotecan
-và-
» folinic acid
-và-
» fluorouracil

--VÀ--
» bevacizumab
-hoặc-
» aflibercept
-hoặc-
» ramucirumab
-hoặc-
» cetuximab
-hoặc-
» panitumumab

HOẶC

» cetuximab

HOẶC

» panitumumab

HOẶC

» oxaliplatin
-và-
» folinic acid
-và-
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Ung thư đại trực tràng Điều trị

Cấp tính
» fluorouracil

HOẶC

» oxaliplatin
-và-
» folinic acid
-và-
» fluorouracil

--VÀ--
» bevacizumab
-hoặc-
» cetuximab
-hoặc-
» panitumumab

HOẶC

» oxaliplatin
-và-
» capecitabine

HOẶC

» oxaliplatin
-và-
» capecitabine

--VÀ--
» bevacizumab
-hoặc-
» cetuximab
-hoặc-
» panitumumab

» Khối u giai đoạn I là T1-2, N0, M0; khối u giai đoạn
II-III là T3-4, N0, M0 đến T bất kỳ, N1-2, M0. Khối u
giai đoạn IV là T bất kỳ, N bất kỳ, M1.

» Ở những bệnh nhân được xem là không phù hợp để
phẫu thuật, không thể xác định chính xác giai đoạn
của khối u. Như vậy, tất cả điều trị đều là giảm nhẹ và
có thể tạo cầu nối cho khối u tắc nghẽn.

» Lựa chọn điều trị cho những bệnh nhân này nếu
bệnh tiến triển khi áp dụng liệu pháp ban đầu dựa
trên FOLFOX hoặc CapeOX bao gồm FOLFIRI
kèm hoặc không kèm bevacizumab, aflibercept hoặc
ramucirumab ở tất cả bệnh nhân hoặc ở bệnh nhân có
KRAS và NRAS loại tự nhiên là chỉ cetuximab hoặc
panitumumab hoặc kết hợp với FOLFIRI.[193] [194]
[170] [172]

» Có thể xem xét FOLFOX hoặc CapeOX kèm hoặc
không kèm bevacizumab ở những bệnh nhân được
điều trị ban đầu bằng phác đồ FOLFIRI thậm chí
ngay cả khi đã sử dụng bevacizumab như liệu pháp

Đ
IỀ

U
 T

R
Ị

Bản PDF chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) này
dựa trên phiên bản trang mạng được cập nhật lần cuối vào: Jan 23, 2018.

Các chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) được cập nhật thường xuyên và
bản mới nhất của các chủ đề này có trên bestpractice.bmj.com . Việc sử dụng nội dung này phải
tuân thủ tuyên bố miễn trách nhiệm. © BMJ Publishing Group Ltd 2018. Giữ mọi bản quyền.

45

http://bestpractice.bmj.com


Ung thư đại trực tràng Điều trị
Đ

IỀ
U

 T
R

Ị

Cấp tính
hàng đầu. Ở những bệnh nhân có gen KRAS hoặc
NRAS loại tự nhiên, có thể xem xét FOLFOX hoặc
CapeOx kết hợp với cetuximab hoặc panitumumab,
hoặc cetuximab hoặc panitumumab đơn chất ở bệnh
nhân được điều trị lần đầu bằng phác đồ dựa trên
FOLFIRI.[185]

» Tham khảo hướng dẫn của chuyên gia khu vực để
biết về hướng dẫn sử dụng liều.

bổ sung đặt cầu nối

» Đặt cầu nối có thể phù hợp ở một số bệnh nhân khối
u tắc nghẽn đại tràng sigma.
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Ung thư đại trực tràng Điều trị

Giai đoạn đầu

Trifluridine/tipiracil
Trifluridine/tipiracil (cũng được biết đến là TAS-102) là thuốc kết hợp dùng đường uống chứa trifluridine, chất tương tự
axit nucleic dựa trên thymidine hoạt động như thành phần gây độc tế bào của thuốc, và tipiracil, chất ức chế thymidine
phosphorylase ngăn chặn việc phá vỡ trifluridine nhanh chóng. Trong thử nghiệm đối chứng giả dược, ngẫu nhiên giai
đoạn III, trifluridine/tipiracil đã cho thấy tăng thời gian sống sót 1,6 tháng ở những bệnh nhân tiến triển đã sử dụng ít nhất
hai phác đồ hóa trị liệu trước đó.[197] Điều này dẫn đến chấp thuận sử dụng trifluridine/tipiracil ở những bệnh nhân ung
thư đại trực tràng di căn đã dùng fluoropyrimidine, oxaliplatin, irinotecan, ít nhất một chất ức chế VEGF và một chất ức
chế EGFR nếu lRAS loại tự nhiên.

Vi cầu gắn đồng vị phóng xạ
Hình cầu rỗng, thường làm bằng protein phân hủy sinh học chứa Yttrium-90, được sử dụng trong thủ thuật điện quang
can thiệp, được biết như liệu pháp xạ trị chiếu trong chọn lọc hoặc nghẽn mạch phóng xạ, nhắm các liều xạ trị cao trực
tiếp vào khối di căn gan không thể cắt bỏ. Năm nghiên cứu ung thư đại trực tràng cho kết quả không giống nhau. Trong
khi một số nghiên cứu cho thấy lợi ích là thời gian sống không có tiến triển bệnh và thời gian sống sót chung cuộc, các
nghiên cứu khác lại chỉ ra không cải thiện tiến triển bệnh hoặc thời gian sống sót.[198] [199] [200] [201] [202] Các thử
nghiệm khác về ung thư đại trực tràng đang được tiến hành.[198]

Chất ức chế kháng PD1
Pembrolizumab và nivolumab là các chất ức chế kháng thể kháng PD1. Chúng tác động bằng cách phong bế con đường
dung nạp khối u.[203] Pembrolizumab và nivolumab đã được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA)
chấp thuận cao để điều trị bệnh nhân có khối u rắn không thể cắt bỏ hoặc di căn đã được xác định là có dấu ấn sinh
học được gọi là bất ổn vi vệ tinh cao (MSI-H) hoặc thiếu khả năng sửa chữa ghép cặp sai (dMMR).[204] Những chấp
thuận này là độc nhất vì chúng đánh dấu lần đầu tiên FDA chấp thuận cho điều trị ung thư dựa trên sự hiện diện của dấu
ấn sinh học khối u chứ không phải là vị trí khối u trong cơ thể. Các thử nghiệm giai đoạn I và II về tính hiệu quả của
pembrolizumab và nivolumab đối với bệnh ung thư đại trực tràng hiện đang được tiến hành.[205] [206] [207] [208] [209]
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Ung thư đại trực tràng Liên lạc theo dõi
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Khuyến nghị

Giám sát

Theo dõi bệnh nhân ung thư đại tràng và trực tràng đã điều trị là như nhau. Mục đích của theo dõi là giám sát các biến
chứng liên quan đến điều trị, phát hiện bệnh tái phát ở vị trí nguyên phát, phát hiện và loại bỏ polyp đại trực tràng
mới, và giám sát di căn có thể cắt bỏ ở những bệnh nhân phù hợp.

Hướng dẫn của Mạng lưới Ung thư Toàn diện Quốc gia khuyến cáo đánh giá lâm sàng bệnh nhân mỗi 3 đến 6 tháng
một lần trong 2 năm đầu và sau đó là hàng năm cho đến 5 năm sau điều trị.[185] [215] [216] [217] [218] Đối với ung
thư giai đoạn I, cần thực hiện nội soi đại tràng 1 năm sau phẫu thuật, lặp lại sau 3 năm và một lần nữa sau 5 năm. Đối
với ung thư giai đoạn II và III, khuyến cáo nên kết hợp khám lâm sàng và tiền sử, kháng nguyên ung thư biểu mô bào
thai (carcinoembryonic), CT và nội soi đại tràng ở các khoảng thời gian khác nhau.[185] [215] [216] [217] [218]

Hướng dẫn dành cho bệnh nhân

Các biến chứng

Các biến chứng Khung thời
gian

Khả năng

ức chế tủy xương do hóa trị liệu ngắn hạn cao

Giảm bạch cầu trung tính, giảm tiểu cầu và thiếu máu có thể gặp trong hóa trị liệu điều trị ung thư đại trực tràng. Xử
trí bằng cách tạm ngừng dùng thuốc và điều trị hỗ trợ cho đến khi phục hồi chức năng tủy xương.

Độc gan liên quan đến oxaliplatin ngắn hạn cao

Tăng men gan trong huyết thanh thường gặp trong điều trị. Hiếm gặp, có bằng chứng về bệnh tắc nghẽn tĩnh mạch gan
biểu hiện bằng HTN (tăng áp lực) tĩnh mạch cửa hoặc xét nghiệm sinh hóa gan bất thường kéo dài .

triệu chứng đường tiêu hóa liên quan đến hóa trị liệu (tiêu chảy,
buồn nôn, nôn, đau bụng)

ngắn hạn cao

Thường xảy ra với các tác nhân hóa trị liệu. Điều trị triệu chứng với loperamide, thuốc chống nôn mửa và thuốc giảm
đau.

rụng tóc liên quan đến hóa trị liệu ngắn hạn cao

Tác dụng bất lợi của hóa trị liệu.

phát ban liên quan đến cetuximab dài hạn cao

Phát ban dạng trứng cá rất thường gặp và đặc biệt xảy ra trên mặt và thân trên. Tình trạng này thường cải thiện khi tiếp
tục điều trị và có thể khỏi. Liên quan đến tăng cơ hội đáp ứng điều trị và độc lập với tình trạng K-RAS.

đại tiện không tự chủ liên quan đến xạ trị dài hạn cao

Phân lỏng, mót đại tiện và mất tự chủ đại tiệnhường gặp sau khi xạ trị ung thư trực tràng.

48 Bản PDF chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) này
dựa trên phiên bản trang mạng được cập nhật lần cuối vào: Jan 23, 2018.

Các chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) được cập nhật thường xuyên và
bản mới nhất của các chủ đề này có trên bestpractice.bmj.com . Việc sử dụng nội dung này phải
tuân thủ tuyên bố miễn trách nhiệm. © BMJ Publishing Group Ltd 2018. Giữ mọi bản quyền.

http://bestpractice.bmj.com


Ung thư đại trực tràng Liên lạc theo dõi

Các biến chứng Khung thời
gian

Khả năng

rối loạn chức năng bàng quang sau khi cắt bỏ trực tràng dài hạn thấp

Rối loạn chức năng bàng quang xảy ra do tổn thương dây thần kinh vùng chậu trong phẫu thuật ung thư trực tràng.
Các triệu chứng có thể bao gồm tiểu gấp, tiểu không tự chủ và bí tiểu. Đôi khi có thể cần đặt ống thông tiểu để giảm bí
tiểu.

rối loạn chức năng cương dương sau khi cắt bỏ trực tràng dài hạn thấp

Rối loạn chức năng cương dương có thể xảy ra do tổn thương dây thần kinh vùng chậu.

hội chứng cắt bỏ trước thấp sau khi cắt bỏ phía trước dài hạn thấp

Hội chứng cắt bỏ trước thấp bao gồm các triệu chứng như tiểu tiện không tự chủ hoặc tiểu gấp, và tiểu không hết, có
thể xảy ra sau khi cắt bỏ trực tràng đoạn dưới.

Xơ phổi liên quan đến oxaliplatin dài hạn thấp

Xơ phổi xảy ra ở <1% bệnh nhân và có biểu hiện ho khan, khó thở, tiếng ran đáy phổi và hình ảnh thâm nhiễm phổi
trên chụp CXR hoặc CT ngực.

bệnh lý thần kinh liên quan đến oxaliplatin biến thiên cao

Độc thần kinh là tác dụng phụ phổ biến của oxaliplatin, thường biểu hiện dưới dạng bệnh lý thần kinh ngoại biên.
Bệnh có 2 dạng: cấp tính và mạn tính. Dạng cấp tính phát triển ở >90% bệnh nhân và có thể bắt đầu trong hoặc ngay
sau vài liều thuốc đầu tiên. Các triệu chứng bao gồm dị cảm và rối loạn cảm giác bàn tay, bàn chân và vùng quanh
miệng và có thể nặng hơn khi trời lạnh. Bệnh tự khỏi.

Dạng mạn tính là bệnh lý thần kinh sợi trục cảm giác lũy tích và có thể liều giới hạn Bệnh lý thần kinh có thể khỏi ở
hầu hết các bệnh nhân sau khi ngừng điều trị. Không can thiệp nào đã được chứng minh là có thể ngăn ngừa được độc
tính thần kinh.

Tiên lượng

Đã có ghi chép về tăng thời gian sống sót ở những bệnh nhân bị ung thư đại trực tràng. Cải thiện này là nhờ kỹ thuật phẫu
thuật, tăng sử dụng liệu pháp tân hỗ trợ và hỗ trợ, và tầm soát các cá nhân không có triệu chứng.

Tiên lượng ung thư đại trực tràng phụ thuộc vào giai đoạn bệnh tại thời điểm chẩn đoán. Khoảng một nửa bệnh nhân biểu
hiện các triệu chứng có bệnh tiến triển cục bộ (giai đoạn III) hoặc di căn (giai đoạn IV) khi chẩn đoán.[80] [81] [210]
Ngược lại, ung thư được phát hiện nhờ tầm soát thường là ở giai đoạn đầu (hầu hết ở giai đoạn I đến II).[80] [81] Tỷ lệ
sống sót của ung thư trực tràng cũng khác nhau theo từng quốc gia. Tại châu Âu, tỷ lệ sống sót sau 5 năm đối với ung thư
đại tràng ở Anh , Đan Mạch và các quốc gia Đông Âu thấp hơn so với tỷ lệ trung bình ở châu Âu là khoảng 50%.[211]
Phân tích dữ liệu của EUROCARE gợi ý rằng thời gian sống sót ngắn hơn tại Anh là do biểu hiện và chẩn đoán ở giai
đoạn muộn chứ không phải điều trị kém ở cùng giai đoạn.[212]
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Nói chung, tỷ lệ sống sau 5 năm đối với ung thư đại trực tràng là 93% đến 97% đối với bệnh giai đoạn I, 72% đến 85%
đối với bệnh giai đoạn II, 44% đến 83% (tùy thuộc vào tổn thương hạch) ở giai đoạn III và <8% ở giai đoạn IV.[213]
[214]
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Nhà xuất bản: European Society for Medical Oncology Xuất bản lần cuối: 2017

Bowel cancer screening

Nhà xuất bản: Public Health England Xuất bản lần cuối: 2017

Quantitative faecal immunochemical tests to guide referral for colorectal cancer in primary
care

Nhà xuất bản: National Institute for Health and Care Excellence Xuất bản lần cuối: 2017

Suspected cancer: recognition and referral

Nhà xuất bản: National Institute for Health and Care Excellence Xuất bản lần cuối: 2017

Diagnosis and management of colorectal cancer: a national clinical guideline

Nhà xuất bản: Scottish Intercollegiate Guidelines Network Xuất bản lần cuối: 2016

Colorectal cancer: the diagnosis and management of colorectal cancer

Nhà xuất bản: National Institute for Health and Care Excellence Xuất bản lần cuối: 2014

Familial risk-colorectal cancer: ESMO clinical practice guidelines

Nhà xuất bản: European Society for Medical Oncology Xuất bản lần cuối: 2013

Early colon cancer: ESMO clinical practice guidelines

Nhà xuất bản: European Society for Medical Oncology Xuất bản lần cuối: 2013

European guidelines for quality assurance in colorectal cancer screening and diagnosis. First
edition: colonoscopic surveillance following adenoma removal

Nhà xuất bản: International Agency for Research on Cancer, Health Programme
of the European Union

Xuất bản lần cuối: 2012

Brain metastases

Nhà xuất bản: European Federation of Neurological Societies Xuất bản lần cuối: 2011

Guidelines for colorectal cancer screening and surveillance in moderate and high risk groups

Nhà xuất bản: British Society of Gastroenterology; Association of Coloproctology
for Great Britain and Ireland

Xuất bản lần cuối: 2010

Guidelines for the management of colorectal cancer, 3rd ed

Nhà xuất bản: Association of Coloproctology of Great Britain and Ireland Xuất bản lần cuối: 2007
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NCCN clinical practice guidelines in oncology: colorectal cancer screening

Nhà xuất bản: National Comprehensive Cancer Network Xuất bản lần cuối: 2017

NCCN clinical practice guidelines in oncology: genetic/familial high-risk assessment:
colorectal

Nhà xuất bản: National Comprehensive Cancer Network Xuất bản lần cuối: 2017

Screening for colorectal cancer: US Preventive Services Task Force recommendation
statement

Nhà xuất bản: US Preventive Services Task Force Xuất bản lần cuối: 2016

Bowel preparation before colonoscopy

Nhà xuất bản: American Society for Gastrointestinal Endoscopy Xuất bản lần cuối: 2015

The role of endoscopy in the patient with lower GI bleeding

Nhà xuất bản: American Society for Gastrointestinal Endoscopy Xuất bản lần cuối: 2014

Practice parameters for the management of rectal cancer (revised)

Nhà xuất bản: American Society of Colon and Rectal Surgeons Xuất bản lần cuối: 2013

Screening for colorectal cancer: a guidance statement from the American College of
Physicians

Nhà xuất bản: American College of Physicians Xuất bản lần cuối: 2012

Screening and surveillance for the early detection of colorectal cancer and adenomatous
polyps, 2008

Nhà xuất bản: American Cancer Society; US Multi-Society Task Force on
Colorectal Cancer; American College of Radiology

Xuất bản lần cuối: 2008

Practice parameter for the detection of colorectal neoplasms: an interim report (revised)

Nhà xuất bản: American Society of Colon and Rectal Surgeons Xuất bản lần cuối: 2006

ASCO 2006 update of recommendations for the use of tumor markers in gastrointestinal
cancer

Nhà xuất bản: American Society of Clinical Oncology Xuất bản lần cuối: 2006

Revised Bethesda guidelines for hereditary nonpolyposis colorectal cancer (Lynch syndrome)
and microsatellite instability

Nhà xuất bản: National Cancer Institute Xuất bản lần cuối: 2004

AGA technical review on hereditary colorectal cancer and genetic testing

Nhà xuất bản: American Gastroenterology Association Xuất bản lần cuối: 2001
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Rectal cancer: ESMO clinical practice guidelines for diagnosis, treatment and follow-up

Nhà xuất bản: European Society for Medical Oncology Xuất bản lần cuối: 2017

ESMO consensus guidelines for management of patients with colon and rectal cancer

Nhà xuất bản: European Society for Medical Oncology Xuất bản lần cuối: 2016

Diagnosis and management of colorectal cancer: a national clinical guideline

Nhà xuất bản: Scottish Intercollegiate Guidelines Network Xuất bản lần cuối: 2016

Guidelines for diagnosis and treatment of metastatic colorectal cancer

Nhà xuất bản: The Spanish Society of Medical Oncology Xuất bản lần cuối: 2015

Colorectal cancer: the diagnosis and management of colorectal cancer

Nhà xuất bản: National Institute for Health and Care Excellence Xuất bản lần cuối: 2014

Erythropoiesis‑stimulating agents (epoetin and darbepoetin) for treating anaemia in people
with cancer having chemotherapy (including review of TA142)

Nhà xuất bản: National Institute for Health and Care Excellence Xuất bản lần cuối: 2014

Metastatic colorectal cancer: ESMO clinical practice guidelines for treatment

Nhà xuất bản: European Society for Medical Oncology Xuất bản lần cuối: 2014

Early colon cancer: ESMO clinical practice guidelines

Nhà xuất bản: European Society for Medical Oncology Xuất bản lần cuối: 2013

Familial risk-colorectal cancer: ESMO clinical practice guidelines

Nhà xuất bản: European Society for Medical Oncology Xuất bản lần cuối: 2013

Bevacizumab and cetuximab for the treatment of metastatic colorectal cancer

Nhà xuất bản: National Institute for Health and Care Excellence Xuất bản lần cuối: 2012

Microwave ablation for the treatment of metastases in the liver

Nhà xuất bản: National Institute for Health and Care Evidence Xuất bản lần cuối: 2011

Brain metastases

Nhà xuất bản: European Federation of Neurological Societies Xuất bản lần cuối: 2011

Primary colon cancer: ESMO clinical practice guidelines for diagnosis, adjuvant treatment
and follow-up

Nhà xuất bản: European Society for Medical Oncology Xuất bản lần cuối: 2010
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Radiofrequency ablation for the treatment of colorectal liver metastases

Nhà xuất bản: National Institute for Health and Care Excellence Xuất bản lần cuối: 2009

Cetuximab for the first line treatment of metastatic colorectal cancer

Nhà xuất bản: National Institute for Health and Care Excellence Xuất bản lần cuối: 2009

Guidelines for the management of colorectal cancer, 3rd ed

Nhà xuất bản: Association of Coloproctology of Great Britain and Ireland Xuất bản lần cuối: 2007

Laparoscopic surgery for colorectal cancer

Nhà xuất bản: National Institute for Health and Care Excellence Xuất bản lần cuối: 2006

Guidelines for resection of colorectal cancer liver metastases

Nhà xuất bản: British Society of Gastroenterology Xuất bản lần cuối: 2006

Capecitabine and oxaliplatin in the adjuvant treatment of stage III (Dukes' C) colon cancer

Nhà xuất bản: National Institute for Health and Care Excellence Xuất bản lần cuối: 2006

Clinical effectiveness and cost-effectiveness of laparoscopic surgery for colorectal cancer:
systematic reviews and economic evaluation

Nhà xuất bản: Health Technology Assessment NHS R&D HTA Programme Xuất bản lần cuối: 2006

The clinical and cost-effectiveness of oxaliplatin and capecitabine for the adjuvant treatment
of colon cancer: systematic review and economic evaluation

Nhà xuất bản: Health Technology Assessment NHS R&D HTA Programme Xuất bản lần cuối: 2006

Bắc Mỹ

NCCN clinical practice guidelines in oncology: rectal cancer

Nhà xuất bản: National Comprehensive Cancer Network Xuất bản lần cuối: 2017

NCCN clinical practice guidelines in oncology: colon cancer

Nhà xuất bản: National Comprehensive Cancer Network Xuất bản lần cuối: 2017

Colonoscopy surveillance after colorectal cancer resection

Nhà xuất bản: American College of Gastroenterology Xuất bản lần cuối: 2016

Bowel preparation before colonoscopy

Nhà xuất bản: American Society for Gastrointestinal Endoscopy Xuất bản lần cuối: 2015

Practice guideline for the surveillance of patients after curative treatment of colon and rectal
cancer

Nhà xuất bản: American Society of Colon and Rectal Surgeons Xuất bản lần cuối: 2015
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Colorectal cancer survivorship care guidelines

Nhà xuất bản: American Cancer Society Xuất bản lần cuối: 2015

Guideline on the diagnosis and management of Lynch syndrome

Nhà xuất bản: American Gastroenterological Association Institute Xuất bản lần cuối: 2015

ACR appropriateness criteria: multiple brain metastases

Nhà xuất bản: American College of Radiology Xuất bản lần cuối: 2014

ACR appropriateness criteria: follow-up and retreatment of brain metastases

Nhà xuất bản: American College of Radiology Xuất bản lần cuối: 2014

The role of endoscopy in the patient with lower GI bleeding

Nhà xuất bản: American Society for Gastrointestinal Endoscopy Xuất bản lần cuối: 2014

Practice parameters for the management of rectal cancer (revised)

Nhà xuất bản: American Society of Colon and Rectal Surgeons Xuất bản lần cuối: 2013

Practice parameters for the management of colon cancer

Nhà xuất bản: American Society of Colon and Rectal Surgeons Xuất bản lần cuối: 2012

Guidelines for laparoscopic resection of curable colon and rectal cancer

Nhà xuất bản: Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons Xuất bản lần cuối: 2012

Clinical practice guideline update: use of chemotherapy and radiation therapy protectants

Nhà xuất bản: American Society of Clinical Oncology Xuất bản lần cuối: 2009

Nutrition and physical activity during and after cancer treatment: an American Cancer
Society guide for informed choices

Nhà xuất bản: American Cancer Society Xuất bản lần cuối: 2006

ASCO 2006 update of recommendations for the use of tumor markers in gastrointestinal
cancer

Nhà xuất bản: American Society of Clinical Oncology Xuất bản lần cuối: 2006
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Hình 1: Tỷ lệ mắc mới ung thư đại trực tràng đặc hiệu theo độ tuổi ở nam giới và nữ giới

Nghiên cứu ung thư tại Anh: Số liệu thống kê tỷ lệ mắc mới ung thư ruột tại Anh; được phép điều chỉnh

Hình 2: Tỷ lệ mắc mới lũy tích của ung thư đại trực tràng theo độ tuổi ở các đối tượng có hội chứng di truyền so với
quần thể chung (FAP = bệnh đa polyp dạng tuyến có tính gia đình, HNPCC = ung thư đại trực tràng không đa polyp di
truyền)
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