
 

UNG THƯ RUỘT GIÀ   
   
HỎI:  
Ba tôi mới khám bệnh và 

được cho biết bị ung thư ruột 
già. Xin bác sĩ cho biết ung thư 
ruột già có di truyền không? Tôi 
có thể bị bệnh này trong tương 
lai không? Cũng xin bác sĩ cho 
biết làm thế nào để ngừa bệnh 
này và nếu bị ung thư ruột già, 
có cách nào trị khỏi bệnh 
không?  

Trần V. H.  
   
   
ĐÁP:   
Ung thư ruột già là một loại 

ung thư rất thường thấy, chỉ sau 
ung thư phổi về mức độ xảy ra. 
Thông thường, ung thư ruột già 
hay xảy ra ở người lớn tuổi, 
khoảng 50 trở lên, tuy người trẻ 
hơn vẫn có thể bị. Bệnh ung thư 
này liên quan nhiều đến mức 
độ tân tiến của một quốc gia, 
những nước văn minh có 
khuynh hướng bị loại ung thư 
này nhiều hơn các nước chậm 
tiến. Người Việt tỵ nạn sang 
Hoa Kỳ cũng đã thấy bắt đầu bị 
bệnh ung thư này nhiều hơn 
trước. Lý do chắc chắn hẳn 
không được rõ ràng, tuy nhiên 
một số khảo cứu cho thấy vấn 
để ăn uống giữ vai trò quan 
trọng về việc gây ra ung thu 
này. Ăn nhiều chất béo, ăn thịt 
nhiều làm tăng mức độ bị ung 
thu ruột già. Những người bị 
bệnh tim do cholesterol cao, ăn 
thịt mỡ nhiều, cũng hay thấy bị 
ung thư ruột già nhiều hơn 
nguời khác. Ngoài ra ăn thiếu 
chất sợi fibers nhu đồ ăn của 
người Mỹ, cũng làm tăng mức 
độ bị ung thu ruột già, tuy điều 

này chưa đuợc chứng minh rõ 
ràng cho lắm.  

Một giả thuyết khác nữa là 
đồ ăn thiếu chất vôi calcium 
cũng dễ gây ra ung thư ruột già 
hơn. Ngược lại, những nguời ăn 
đồ có nhiều chất calcium hay 
uống thêm calcium có thể làm 
giảm mức độ bị ung thư ruột 
già.  

 Câu hỏi của ông về vấn đề 
di truyền của bệnh này rất quan 
trọng. Khoảng 25% trường hợp 
có tính cách di truyền tuy không 
đuợc rõ rệt lắm. Một số nhỏ tính 
di truyền của ung thư ruột già 
này là do một bệnh về ruột gọi 
là polyposis coli. Những nguời 
bị bệnh ruột này có các cục 
buớu gọi là polyps đầy trong 
ruột, thường ruột già, đôi khi cả 
ruột non. Còn nhỏ không thấy, 
nhưng từ tuổi 25 trở đi, những 
nguời bị chứng này bắt đầu bị 
ung thu ruột già. Bệnh này 
hiếm thấy, nhưng khi biết có 
bệnh polyposis coli, thường 
phải giải phẫu cắt bỏ hết ruột 
già để ngừa ung thư xảy ra. 
Tính di truyền của bệnh này 
quan trọng ở chỗ nếu bố hoặc 
mẹ bị, 50% số con sẽ bị bệnh, 
vì thế phải theo dõi thường 
xuyên để giải phẫu sớm nếu 
phát hiện ra bệnh.  

Phần lớn trường hợp di 
truyền của bệnh ung thư ruột 
già không đuợc xác định rõ, 
một số gia đình tuy không bị 
chứng polyposis coli nhưng 
cũng thấy bệnh ung thư ruột già 
xảy ra trong gia đình. Vì thế, khi 
một nguời trong gia đình bị ung 
thư ruột già, điều cẩn thận là đi 
khám nghiệm và theo dõi để 
ngừa trước. Một nguyên nhân 
khác nữa gây ra ung thư ruột 
già là những người bị bệnh 

viêm ruột kinh niên gọi là 
inflammatory bowel disease, 
gồm hai loại chính là bệnh 
Crohn’s disease và bệnh loét 
ruột già gọi là ulcerative colitis. 
Tương đối người Việt Nam ít bị 
hai loại bệnh này nên nguyên 
nhân gây ra ung thư ruột già do 
viêm ruột này ở người Việt ít 
quan trọng.  

Triệu chứng của bệnh ung 
thư ruột già tùy thuộc vào vị trí 
của ung thư nằm chỗ nào trong 
ruột, bên phải, bên trái hay gần 
hậu môn. Có thể hoàn toàn 
không có triệu chứng gì ngoài 
thấy mệt mỏi vì bị mất máu từ 
từ do ung thư làm lở và chảy 
máu. Vì thế người già bị thiếu 
máu, nhất là loại thiếu máu do 
mất chất sắt, phải đi tìm xem có 
bị ung thư ruột già gây ra thiếu 
máu hay không? Ung thư ruột 
già nếu ở phía bên trái hay gây 
ra làm nghẹt, thấy bị bón, đau 
bụng. Nếu nằm gần hậu môn, 
phần trực tràng có thể làm đi 
cầu ra máu tươi. Vì thế dù đi 
cầu ra máu tươi phần lớn do 
bệnh trĩ, vẫn phải để ý và loại 
trừ bệnh ung thư ruột già khi đi 
cầu bị ra máu tươi.  

Khi bị những triệu chứng kể 
trên, hoặc có những triệu chứng 
do ung thư đã lâu và lớn như có 
cục trong bụng, bị sút ký 
nhiều..v..v..., phải đi khám 
nghiệm ngay để tìm bệnh. 
Trong phần khám, điều quan 
trọng nhất là khám hậu môn. 
Một số lớn ung thư ruột già nằm 
ờ phần trực tràng gần với hậu 
môn nên khám hậu môn và trực 
tràng bằng ngón tay có thể sờ 
thấy ung thư. Sau đó phải thử 
để xem trong phân có máu hay 
không bằng thử nghiệm gọi là 
hemoccult. Nếu có máu lẫn 



 

trong phân, tuy nhìn ngoài 
không thấy gì, khi thử bằng 
cách nhỏ thuốc vào phân thấy 
đổi màu xanh là có máu trong 
phân.  

Những thử nghiệm khác sẽ 
cần làm là chụp hình ruột già 
gọi là barium enema, hoặc soi 
ruột già. Soi ruột già có thể 
dùng ống soi ngắn, bẻ cong 
được gọi là flexible 
sigmoidoscopy soi lên được 
khoảng tới 40-60 cm phía trên. 
Loại soi ống cứng chỉ lên được 
25 cm hiện nay ít dùng hơn. 
Muốn chắc chắn hơn nữa có 
thể phải soi toàn thể ruột già 
gọi là colonoscopy để thấy có 
chỗ nào nghi ngờ có thể cắt 
một miếng nhỏ gọi là biopsy để 
xem dưới kính hiển vi.  

Ung thư ruột già hầu hết bắt 
nguồn từ một bướu nhỏ trong 
ruột gọi là adenomatous 
polyps, thường mọc cũng khá 
chậm trước khi thành ung thư 
hẳn, trung bình cỡ 5 năm. Vì thế 
nếu soi có thấy loại bướu này 
tuy không có ung thư cũng phải 
cắt bỏ và thường xuyên theo 
dõi để ngừa những bướu khác 
mọc thêm và biến thành ung 
thư. Những trường hợp này phải 
soi toàn thể ruột già và sau này 
cứ 3 năm làm lại một lần cho 
chắc chắn.  

Ung thư ruột già nếu tìm ra 
sớm, chưa chạy đi đâu, chỉ ở 
lớp màng nhầy phần ngoài, khi 
giải phẫu cắt bỏ có thể coi như 
khỏi tuy vẫn phải theo dõi 
thường xuyên vì khoảng 3 - 5% 
có thể bị ung thư ruột ở chỗ 
khác. Ung thư ruột già nếu lúc 
định bệnh và mổ đã xâm lấn 
qua lớp màng nhầy, mức tử 
vong sẽ cao hơn. Nếu ra ngoài 
bắp thịt của ruột, mức sống sót 

sau năm năm chỉ còn từ 70 - 
85%, nếu chạy tới các hạch chỉ 
khoảng 50% sống sót sau 5 
năm. Ung thư ruột đã chạy 
khắp nơi, dù chữa trị cũng chỉ 
5% trường hợp có hy vọng sống 
sót sau 5 năm. Như vậy đủ thấy 
việc tìm ra bệnh sớm là điều 
quan trọng nhất, vì giải phẫu 
sớm lúc ung thư còn giới hạn 
mới hy vọng sống sót lâu được.  

Việc chữa trị như trên đã nói, 
là giải phẫu cắt bỏ. Những 
trường hợp ung thư ở trực tràng 
gần hậu môn, thường phải nối 
ruột cho phân chạy ra một lỗ ở 
ngoài da trên bụng sau khi mổ. 
Ung thư ở cao hơn thường vẫn 
giữ được hậu môn và chỉ cần 
nối ruột. Những cách trị khác là 
chạy điện phóng xạ radiation 
therapy. Ung thư ở hậu môn 
sau khi mổ xong phải dùng 
thêm phương pháp chạy điện 
này để ngừa ung thư trở lại. 
Cách trị bằng hoá học trị liệu 
với chất 5-FU hiệu quả tương 
đối ít, dùng khi ung thư chạy 
khắp nơi hay trở lại. Một loại 
thuốc trị sán thường được dùng 
cho súc vật như loài cừu gọi là 
Levamisole gần đây được 
khám phá thấy rằng khi dùng 
chung với thuốc 5-FU và chạy 
điện có thể giúp ích nhiều hơn.  

Tóm lại ung thư ruột già là 
một loại ung thư hay thường 
thấy. Người Việt tỵ nạn sang 
Hoa Kỳ có thể dễ bị chứng 
bệnh ung thư này hơn hồi còn ở 
Việt Nam. Ăn giảm thịt mỡ, 
giảm cholesterol, ăn nhiều rau, 
trái cây, ngũ cốc để tăng thêm 
chất sợi, thêm chất vôi calcium 
có thể giúp ích để ngừa phần 
nào. Vì 25% trường hợp có thể 
có tính cách di truyền nên nếu 
có người trong gia đình bị, nên 

đi khám nghiệm để ngừa trước. 
Những người trên 40 tuổi nên 
mỗi năm đi khám và làm thử 
nghiệm khám hậu môn và tìm 
máu trong phân để tìm ra bệnh 
sớm để ngừa. Nếu có triệu 
chứng, cần phải chụp hình hay 
soi ruột để tìm bệnh. Ung thư 
ruột già nếu tìm ra muộn hay 
không chữa sẽ gây ra chết nên 
vấn đề chính yếu vẫn là tìm 
bệnh sớm sủa để chữa cho có 
hiệu quả.  

    


