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This is an updated version of the 2010 article. 

The two major advancements in the treatment of rectal cancer are total mesorectal excision 

(TME), and neoadjuvant radiotherapy and chemotherapy (1,2,3). 

Both have dramatically changed the local recurrence and survival rates. 

MRI is the most accurate tool for the local staging of rectal cancer and is a powerful tool to 

select the appropriate treatment (4,5,6). 

The decision whether a patient with rectal cancer is a candidate for TME only or neoadjuvant 

therapy followed by TME, is made on the findings on MRI (7). 

Công bố ngày 17 tháng 12 năm 2015 

Đây là phiên bản cập nhật của bài báo năm 2010. 

Hai tiến bộ chính trong điều trị ung thư trực tràng là cắt bỏ toàn bộ mạc treo trực tràng (TME), 

bổ sung xạ trị và hóa trị liệu (1,2,3).  

Cả hai đều làm thay đổi đáng kể tỷ lệ tái phát tại chỗ và tỷ lệ sống sót. 

MRI là công cụ chính xác nhất cho phân độ ung thư trực tràng tại chỗ và là một công cụ mạnh 

để lựa chọn phương pháp điều trị thích hợp (4,5,6).  

Quyết định liệu rằng một bệnh nhân ung thư trực tràng chỉ nên điều trị chỉ TME hay liệu pháp 

hóa trị liệu bổ sung sau khi TME, được thực hiện trên những phát hiện của MRI (7). 
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1 Introduction Giới thiệu 

 

a) Total mesorectal excision Cắt bỏ toàn bộ mạc treo trực tràng (TME) 

 

In 1979 surgeon Richard John Heald introduced the total mesorectal excision (TME). 

In TME the entire mesorectal compartment including the rectum, surrounding mesorectal fat, 

perirectal lymph nodes and its envelope, the mesorectal fascia (MRF), is completely removed 

by precise dissection along anatomical planes (figure). 

Năm 1979, bác sĩ phẫu thuật Richard John Heald đã giới thiệu phương pháp cắt bỏ toàn bộ mạc 

treo trực tràng (TME). 

Trong TME, toàn bộ mạc treo trực tràng bao gồm trực tràng, lớp mỡ xung quanh mạc treo, hạch 

quanh trực tràng và vỏ bao của nó, cân mạc treo trực tràng (MRF), được cắt bỏ hoàn toàn bằng 

việc phẫu thuật chính xác theo các mặt phẳng giải phẫu (xem hình). 

 

TME is the best surgical treatment for rectal cancer provided that the resection margin is free 

of tumor. 

It is now a standard technique and part of procedures such as low anterior resection (LAR), in 

which the rectum and sigmoid colon are resected or abdominoperineal resections (APR), in 

which the rectum and anal canal are resected. 

TME là cách điều trị phẫu thuật tốt nhất cho ung thư trực tràng với điều kiện mép cắt không 

chứa khối u. 

Đây là một kỹ thuật chuẩn và là một phần của các phương pháp như phẫu thuật cắt trước thấp 

(LAR), trong đó trực tràng và đại tràng sigma được cắt bỏ hoặc cắt cụt trực tràng qua đường 

bụng - tầng sinh môn (APR), trong đó trực tràng và ống hậu môn được cắt bỏ. 

 

 
 

 

  

http://www.radiologyassistant.nl/data/bin/a561e1d9ee42b8_TME-ok-2-overzicht.jpg
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The mesorectal fascia (MRF) plays a crucial role in the treatment plannnig. 

In TME the mesorectal fascia is the resection plane and it has to be tumor-free. 

A distance of the tumor to the mesorectal fascia of ⩽1 mm is regarded as not suitable for TME 

and is called an involved MRF. 

Cân mạc treo trực tràng (MRF) đóng một vai trò quan trọng trong kế hoạch điều trị. 

Trong TME, cân mạc treo trực tràng được cắt bỏ hoàn toàn và nó phải không chứa khối u.  

Khoảng cách của khối u đến cân mạc treo trực tràng ⩽1 mm được xem là không thích hợp cho 

TME và được gọi là dính vào MRF. 

 

This means that the tumor has to be downstaged before TME is possible. 

On MRI the mesorectal fat has high signal intensity on both T1- and T2-weighted images. 

The mesorectal fat is surrounded by the mesorectal fascia, which is seen as a fine line of low 

signal intensity (arrows). 

High resolution T2-images are needed to clearly identify the MRF (7). 

Điều này có nghĩa là khối u phải được giảm kích thước trước khi TME được thực hiện. 

Trên MRI, lớp mỡ mạc treo trực tràng có cường độ tín hiệu cao trên cả T1 và T2.  

Mỡ mạc treo trực tràng được bao quanh bởi cân mạc treo trực tràng, nó được xem như là một 

đường nhỏ có cường độ tín hiệu thấp (mũi tên).  

Cần có hình ảnh T2 độ phân giải cao để xác định rõ MRF (7). 

 

 
Rectum is surrounded by mesorectal fat within the mesorectal fascia (arrows). 

Trực tràng được bao quanh bởi lớp mỡ mạc treo trực tràng  

nằm trong cân mạc treo trực tràng (mũi tên). 

 

 

  

http://www.radiologyassistant.nl/data/bin/a566426531c561_17-MRF.jpg
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The MRF is only circumferential in the low-rectum below the anterior peritoneal reflection (see 

next illustration). 

The MRF does not apply to the anterior peritonealized surface of the anterior mid- and high 

rectum. 

MRF chỉ vòng quanh đoạn trực tràng thấp phía trước dưới phúc mạc (xem minh hoạ tiếp theo). 

MRF không ghép vào bề mặt phúc mạc phía trước đoạn trực tràng giữa và trực tràng cao. 

 

 
  

http://www.radiologyassistant.nl/data/bin/a572dcd2ac0867_20D-peritoneal-reflexion.jpg


6 

 

b) TNM-stage Giai đoạn TNM 
The treatment of a patient with rectal cancer depends on the TNM-stage and whether the MRF 

is involved. 

Việc điều trị bệnh nhân ung thư trực tràng phụ thuộc vào giai đoạn TNM và MRF có liên quan 

hay không. 

T-staging Giai đoạn T 

T1 and T2 tumors are limited to the bowel wall. 

Khối u T1 và T2 được giới hạn ở thành ruột.  

T3 tumors grow through the bowel wall and infiltrate the mesorectal fat.  

They are further differentiated in: 

Khối u T3 phát triển qua thành ruột và xâm nhập vào lớp mỡ mạc treo trực tràng.  

Chúng khác biệt nhiều hơn ở: 

 T3a: < 1mm extension beyond muscularis propria 

T3a: <1mm mở rộng ngoài lớp cơ dưới niêm mạc 

 T3b: 1-5 mm extension beyond muscularis propria 

T3b: 1-5 mm mở rộng ngoài lớp cơ dưới niêm mạc 

 T3c: 5 - 15 mm extension beyond muscularis propria 

T3c: 5 - 15 mm mở rộng ngoài lớp cơ dưới niêm mạc 

 T3d: > 15 mm 

T3d: > 15 mm 

 T3 MRF+ tumor within 1mm of MRF 

T3 MRF+ khối u trong 1mm của MRF 

 MRF-  no tumor within 1 mm of MRF 

MRF-  không có u trong 1 mm của MRF 

The N-stage is based on the number of suspicious lymph nodes: 

Giai đoạn N được dựa trên số lượng các hạch bạch huyết nghi ngờ: 

 N0: no suspicious nodes N0: không có hạch nghi ngờ 

 N1: 1-3 suspicious nodes N1: 1-3 hạch nghi ngờ 

 N2: ⩾ 4 suspicious nodes N2: ⩾ 4 hạch nghi ngờ 

Ref: Colon and Rectum Cancer Staging- quick reference (AJCC) 

Tham khảo: Tóm tắt chẩn đoán ung thư đại trực tràng (AJCC) 

 
  

https://cancerstaging.org/references-tools/quickreferences/Documents/ColonSmall.pdf
http://www.radiologyassistant.nl/data/bin/a561d7ad208c0a_TEK-T-stage-final-2
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This figure illustrates the T-stage and mesorectal fascia involvement in the axial plane, which 

is usually the best imaging plane for the T-staging. 

Hình ảnh này minh họa giai đoạn T và sự liên quan đến cân mạc treo trực tràng trong mặt phẳng 

axial, hình ảnh trên mặt phẳng này thường tốt nhất cho giai đoạn T. 

 

 
  

http://www.radiologyassistant.nl/data/bin/a572dcd0d2e899_20C-peritoneal-reflexion.jpg
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N- staging Giai đoạn N 

 

Lymph node involvement is an important factor for the treatment and the prognosis of the 

patient. 

MR has proven to have a low diagnostic accuracy for distinguishing positive or negative lymph 

nodes when characterization is based on size criteria alone. 

Hạch bạch huyết là một yếu tố quan trọng để điều trị và tiên lượng cho bệnh nhân.  

MRI đã chứng minh có độ chẩn đoán chính xác thấp để phân biệt các hạch bạch huyết dương 

tính hoặc âm tính khi các đặc tính chỉ dựa trên tiêu chí đơn độc về kích thước. 

At the moment in the Netherlands we use a combination of both size and morphologic criteria 

as listed in the table. 

Nodes larger than 9 mm are always regarded as suspicious. 

Hiện tại ở Hà Lan chúng tôi sử dụng kết hợp cả tiêu chuẩn kích thước và hình thái như danh 

sách được liệt kê trong bảng. 

Các hạch lớn hơn 9 mm luôn được coi là đáng ngờ.  

Smaller lymph nodes need additional malignant characteristics to be considered suspicious. 

Since staging and treatment of rectal cancer is constantly evolving, you may have to check your 

local oncology team for the latest developments. 

Các hạch bạch huyết nhỏ cần thêm các đặc điểm ác tính để được coi là nghi ngờ. 

Vì việc phân độ và điều trị của  ung thư trực tràng được liên tục cập nhật, bạn có thể phải tham 

khảo nhóm ung thư trực tràng địa phương để có những thay đổi mới nhất. 

 

 
 

 

  

http://www.radiologyassistant.nl/data/bin/a5698c3c293533_2C-TAB-Nodes.png
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Treatment Điều trị 

 

The treatment is based on the clinical or cTNM. 

The cTNM is based on the results of endoscopy and imaging. 

Việc điều trị dựa trên lâm sàng hoặc cTNM.  

cTNM dựa trên kết quả của nội soi và hình ảnh học. 

 

1) Low risk tumors  Các khối u có nguy cơ thấp 

T1, T2 and borderline T3 without suspicious nodes can directly undergo surgery. 

T1, T2 và giáp biên T3 không có các hạch nghi ngờ có thể trải qua phẫu thuật trực tiếp. 

2) Intermediate risk tumors Các khối u có nguy cơ trung bình 

T3 with >5mm invasion or tumors with 1-3 suspicious nodes - will be treated with short 

term radiotherapy preoperatively. 

T3 với xâm lấn > 5mm hoặc các khối u với 1-3 hạch nghi ngờ - sẽ được điều trị bằng xạ 

trị ngắn hạn trước khi phẫu thuật. 

3) High risk tumors Các khối u có nguy cơ cao 

T3 with involved MRF or T4 tumors or tumors with 4 or more suspicious nodes will 

receive neoadjuvant chemotherapy and long term radiation therapy and will be restaged 

to determine whether TME is possible 

T3 có liên quan đến MRF hoặc khối u T4 hoặc khối u  với 4 hạch nghi ngờ hoặc nhiều 

hơn sẽ được hóa trị bổ sung và xạ trị dài hạn và sẽ được phục hồi để xác định liệu rằng 

TME có thể thực hiện được hay không 

 

After the operation the surgical specimen is analyzed by the pathologist. 

This results in a pTNM-stage (or ypTNM when neoadjuvant therapy is given). 

Based on the pTNM additional therapy and follow up may be considered. 

Sau khi phẫu thuật, mẫu bệnh phẩm được phân tích bởi nhà nghiên cứu bệnh học.  

Điều này dẫn đến một giai đoạn pTNM (hoặc ypTNM khi điều trị bổ sung được xác định). 

Dựa trên pTNM, điều trị bổ sung và theo dõi sau đó có thể được xem xét. 

 

 
 

http://www.radiologyassistant.nl/data/bin/a56642d3b5fd4b_1-TAB-Therapy.png
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2 MR protocol Bộ xung MRI 

 

a) T2-weighted FSE T2W FSE (T2 Spin Echo nhanh) 

High resolution 2D T2-weighted fast spin echo sequences in the sagittal, axial and coronal plane 

are required for state-of-the-art staging of rectal cancer. 

The slice thickness should be 3 mm. 

Gadolinium-enhanced MR does not improve diagnostic accuracy and is not included in the 

protocol. 

Start with the sagittal series. 

Chuỗi xung T2W FSE 2D độ phân giải cao ở mặt phẳng sagittal, axial và coronal được yêu cầu 

để phân độ giai đoạn của ung thư trực tràng.  

Độ dày lát cắt là 3mm. 

MRI tiêm gadolinium không cải thiện tính chính xác của chẩn đoán và không được bao gồm 

trong bộ xung. 

Bắt đầu bằng một loạt seri sagittal.  

These can be used to plan the axial images, perpendicular to the rectal wall at the level of the 

tumor to avoid volume averaging (yellow box). 

Coronal images are planned parallel to the anal canal (green box), especially in low-rectal 

tumors in order to accurately evaluate the depth of tumor invasion into the anal sphincter. 

The cranial border of the field of view (FOV) is vertebral body L5, the caudal border is below 

the anal canal. 

Chúng có thể được sử dụng để định vị các hình axial, vuông góc với thành trực tràng ở mức độ 

khối u để tránh thể tích từng phần (hộp màu vàng). 

Hình ảnh coronal được chụp song song với ống hậu môn (hộp màu xanh), đặc biệt là ở các khối 

u trực tràng thấp để đánh giá chính xác chiều sâu xâm nhập khối u vào cơ thắt hậu môn. 

Bờ phía trên của trường nhìn (FOV) là thân đốt sống L5, bờ phía dưới ở dưới ống hậu môn. 

 

 
  

http://www.radiologyassistant.nl/data/bin/a56f5145bad462_22C-TEK-planning.jpg
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b) Angulation Góc 

 

Proper angulation is of vital importance in correctly identifying tumor borders. 

In this example the axial images were originally not properly angulated (red lines not 

perpendicular to the tumor). 

This resulted in the false impression that the MRF was involved on the anterior side (red circle). 

After proper angulation it was clear that the MRF was not involved (yellow circle). 

Góc thích hợp có tầm rất quan trọng trong nhận định chính xác bờ viền của khối u.  

Trong ví dụ này, các hình ảnh axial ban đầu không được điều chỉnh đúng góc (đường màu đỏ 

không vuông góc với khối u).  

Điều này dẫn đến một sai lầm trầm trọng rằng MRF đã liên quan ở mặt trước (vòng tròn màu 

đỏ).  

Sau khi thay đổi góc thích hợp, rõ ràng MRF không liên quan (vòng tròn màu vàng). 

 

 
 

  

http://www.radiologyassistant.nl/data/bin/a5097979c3ecea_angulation.jpg
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c) DWI Hình ảnh chuỗi xung khuếch tán 

 

Diffusion weighted imaging can be useful for tumor and lymph node detection in primary 

staging. 

The figure shows a semicircular T3 tumor with perirectal invasion extending from 3-9 o'clock 

of the circumference. 

Corresponding diffusion restriction on the ADC map and calculated DWI (b = 1000 s/mm2) 

Hình ảnh khuếch tán có thể hữu ích cho việc phát hiện khối u và hạch bạch huyết ở giai đoạn 

ban đầu. 

Hình này cho thấy một khối u T3 hình bán nguyệt với sự xâm lấn cạnh trực tràng từ vị trí 3 tới 

9 giờ theo chu vi. 

Hạn chế khuếch tán tương ứng trên bản đồ ADC và hệ số khuếch tán được tính toán (b = 1000 

s / mm2) 

 

 
  

http://www.radiologyassistant.nl/data/bin/a56646cb100042_5-DWI
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d) DWI in restaging Hồi phục trên DWI 

 

DWI is very useful in determining the response to chemoradiation. 

In this case there is persistent high signal on images with high B-values. Which indicates 

incomplete response. 

DWI rất hữu ích trong việc xác định đáp ứng với hóa trị. 

Trong trường hợp này có tín hiệu cao liên tục trên các hình ảnh có hệ số khuếch tán (B) cao. 

Cho biết đáp ứng không hoàn toàn. 

 

 
  

http://www.radiologyassistant.nl/data/bin/a5690eda704994_5B-DWI
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3 Location of the tumor Vị trí của khối u 

 

The rectum extends from the anorectal junction to the sigmoid. 

The rectosigmoid junction is arbitrarily defined as 15 cm above the anorectal angle. 

A tumor more than 15 cm above the anorectal angle is regarded and treated as a sigmoid tumor. 

Trực tràng nối liền từ chỗ nối với hậu môn tới đại tràng sigma.  

Chỗ nối trực tràng – đại tràng sigma được tự ý xác định là cách 15 cm trên góc hậu môn.  

Một khối u xa hơn 15 cm so với góc hậu môn được xem và điều trị như u đại tràng sigma. 

Rectal cancer can be divided into Ung thư trực tràng có thể chia thành:  

 Low rectal cancer Ung thư trực tràng thấp 

Distal border is 0- 5 cm from the anorectal angle 

Bờ xa cách góc hậu môn 0-5cm 

 Mid rectal cancer Ung thư trực tràng giữa 

Distal border is 5-10 cm from the anorectal angle 

Bờ xa cách góc hậu môn 5-10cm 

 High rectal cancer Ung thư trực tràng cao 

Distal border is 10-15 cm from the anorectal angle 

Bờ xa cách góc hậu môn 10-15 cm 

 

 
  

http://www.radiologyassistant.nl/data/bin/a566c17f021276_16-TEK-Location.jpg
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Low rectal cancer Ung thư trực tràng thấp 

 

Low rectal cancer has a higher local recurrence rate. 

The distal tapering of the mesorectal fat implies that low rectal cancer more easily invades the 

mesorectal fascia, pelvic wall and surrounding organs. 

It will be more difficult for the surgeon to get a tumor free resection (see figure). 

Ung thư trực tràng thấp có tỷ lệ tái phát tại chỗ cao hơn.  

Thuôn dần bề dày của lớp mỡ mạc treo trực tràng có ý nghĩa rằng ung thư trực tràng thấp xâm 

lấn dễ hơn cân mạc treo trực tràng, thành chậu và các cơ quan lân cận.  

Nó sẽ khó khăn hơn cho bác sĩ phẫu thuật để cắt bỏ khối u (xem hình). 

 

 
  

http://www.radiologyassistant.nl/data/bin/a561e47e6ad403_TEK-low-rectal-ca.jpg
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The report should describe the relationship of the tumor to the anal sphincter complex in case 

of low rectal cancer. The internal sphincter is the distal continuation of rectal circular fibers. 

Consequently, if a tumor extends caudally into the internal sphincter, it is considered a T3 

tumor. 

Báo cáo nên mô tả mối quan hệ giữa khối u với phức hợp cơ thắt hậu môn trong trường hợp 

ung thư trực tràng thấp. Cơ thắt trong liên tục với các sợi cơ vòng trực tràng.  

Do đó, nếu một khối u mở rộng vào cơ thắt trong, nó được coi là khối u T3. 

Involvement of the intersphincteric plane, external sphincter and levator musculature should be 

assessed, as this may influence treatment planning (see section surgery). 

Involvement of the intersphincteric plane is best observed on coronal planes (figure)(7). 

Sự liên quan của mặt phẳng cơ thắt trong, cơ thắt ngoài và cơ nâng hậu môn sẽ được đánh giá,  

vì điều này có thể ảnh hưởng đến việc lập kế hoạch điều trị (xem phần phẫu thuật).  

Sự liên quan của mặt phẳng cơ thắt trong được quan sát tốt nhất trên các mặt phẳng coronal 

(xem hình) (7). 

 

 
Low rectal cancer with extension of the tumor in the internal sphincter and intersphincteric 

space. The longitudinal muscle layer within the right intersphincteris space, can still be depicted 

(arrow). 

Ung thư trực tràng thấp với sự mở rộng của khối u vào cơ thắt trong và khoang gian các cơ thắt. 

Các lớp cơ dọc trong khoang gian cơ thắt bên phải, vẫn có thể được mô tả (mũi tên) 

  

http://www.radiologyassistant.nl/data/bin/a56646e53ad1a3_6-low-rectal
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4 T-stage Giai đoạn T 

 

The table shows an overview of the T-staging. 

Bảng cho thấy một cách tổng quan của giai đoạn T. 

 

 
  

http://www.radiologyassistant.nl/data/bin/a576e8663cd3d0_25-T-stage.jpg
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a) T1 and T2 T1 và T2 

 

T1 and T2 tumors are limited to the bowel wall and have a good prognosis. 

MR imaging is unable to distinguish between tumor extension into the mucosa, submucosa and 

muscularis propria and therefore can not differentiate between Tis (in situ), T1 and T2 tumors. 

Although T1 tumors could be treated with local excision, the treatment of choice in both T1 

and T2 tumors is TME. 

Khối u T1 và T2 được giới hạn ở thành ruột và có tiên lượng tốt. 

Hình ảnh MRI không thể phân biệt giữa mở rộng khối u vào lớp niêm mạc, lớp dưới niêm và 

lớp cơ niêm và do đó không thể phân biệt giữa u Tis (tại chỗ), T1 và T2. 

Mặc dù khối u T1 có thể được điều trị bằng cắt bỏ tại chỗ, việc điều trị lựa chọn ở cả khối u T1 

và T2 là TME. 

Only if there is a preference for local excision through transanal endoscopic microsurgery 

(TEM-procedure), endorectal US can be helpful, because it sometimes can differentiate 

between T1 and T2 tumors. 

Key finding in T1 and T2 rectal tumors is an intact external muscularis layer, which is identified 

as a hypointense thin line surrounding the rectum (figure). 

Chỉ khi nào có sự ưu tiên cho việc cắt bỏ tại chỗ bằng phương pháp vi phẫu nội soi qua hậu 

môn (phương pháp TEM), thì siêu âm nội soi trực tràng có thể hữu ích, bởi vì đôi khi nó có thể 

phân biệt giữa khối u T1 và T2. 

Các điểm nhấn chính trong các khối u trực tràng T1 và T2 là một lớp cơ phía bên ngoài còn 

nguyên vẹn, được xác định là một đường giảm tín hiệu mỏng bao quanh trực tràng (hình). 

 

 
Semicircular T2 tumor in the distal rectum, with sharply  

demarcation of the external muscular layer. 

Khối u T2 hình bá nguyệt ở ngoại vi trực tràng, với ranh giới  

rõ ràng của lớp cơ bên ngoài. 

 

 

  

http://www.radiologyassistant.nl/data/bin/a5664a5debaa20_6-T2-tumor
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b) T3 T3 

 

T3-tumors grow through the external muscularis into the surrounding mesorectum. 

As the rectum does not contain a serosal layer, tumor invades directly into the mesorectal fat 

and can spread to lymph nodes and beyond. 

Spread into the mesorectum can be depicted as spicules of low signal intensity in the 

hyperintense mesorectal fat or distortion of the hypointense muscularis propria. 

Khối u T3 phát triển xuyên qua bên ngoài vào mạc treo trực tràng xung quanh. 

Do trực tràng không chứa lớp thanh mạc, khối u xâm nhập trực tiếp vào lớp mỡ mạc treo trực 

tràng và có thể lan tới các hạch bạch huyết và xa hơn. 

Sự lan truyền vào mạc treo trực tràng có thể được mô tả như là các nhú gai có cường độ tín hiệu 

thấp bên trong mỡ mạc treo trực tràng tăng tín hiệu hoặc sự biến dạng của lớp cơ niêm giảm tín 

hiệu. 

T3-tumors are further differentiated in:  

T3-khối u được phân biệt rõ hơn: 

 T3a: tumour extends <1 mm beyond muscularis propria 

T3a: khối u mở rộng xa hơn lớp cơ niêm <1 mm  

 T3b: tumour extends 1-5 mm beyond muscularis propria 

T3b: khối u mở rộng xa hơn lớp cơ niêm 1-5 mm  

 T3c: tumour extends 5-15 mm beyond muscularis propria 

T3c: khối u mở rộng xa hơn lớp cơ niêm 5-15 mm  

 T3d: tumour extends > 15 mm beyond muscularis propria 

T3d: khối u mở rộng xa hơn lớp cơ niêm > 15 mm  

 MRF-  no tumor within 1mm of MRF 

MRF-  không có khối u trong 1mm của MRF 

 MRF+ tumor within 1mm of MRF 

MRF+ khối u trong 1mm của MRF 

 
T3 MRF-  rectal cancer. Ung thư trực tràng T3 MRF-  

Semicircular mid rectum tumor with tumor invasion into the mesorectum,  

extending from app. 1-4 o’clock of the circumference. 

Khối u trực tràng giữa hình bán nguyệt với khối u xâm lấn vào mạc treo trực tràng,  

kéo dài từ vị trí 1 đến 4 giờ theo chu vi. 

http://www.radiologyassistant.nl/data/bin/a5664a75c745b4_7-T3-tumor
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Perirectal stranding Dấu xe sợi quanh trực tràng 

 

Difficulty in distinguising true mesorectal tumor invasion from desmoplastic reaction, is the 

main cause of overstaging. 

However, to prevent understaging, it is recommended to stage a tumor as T3 when stranding is 

present. 

Khó phân biệt được sự xâm nhập của khối u vào mạc treo trực tràng thực sự từ phản ứng tạo 

mô sợi, là nguyên nhân chính gây đánh giá quá phân độ của khối u. 

Tuy nhiên, để ngăn ngừa sự đánh giá giảm độ của khối u, nên đưa khối u lên T3 khi có dấu xe 

sợi. 

Here we see two tumors with a similar MR-appearance. 

In A there was perirectal tumor invasion. 

In B the tumor was limited to the bowel wall, i.e. a T2-tumor. 

The perirectal stranding in the latter case was the result of a desmoplastic reaction. 

Ở đây chúng ta thấy hai khối u có hình MRI tương tự nhau.  

Hình A có sự xâm nhập khối u quanh trực tràng.  

Hình B, khối u được giới hạn ở thành ruột, ví dụ khối u T2.  

Các xe sợi quanh trực trong trường hợp thứ hai là kết quả của một phản ứng tạo xơ sợi. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.radiologyassistant.nl/data/bin/a5097979c32f5e_Desmoplastisch.jpg
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c) T3 with MRF involvement T3 liên quan đến MRF 

 

In the description of T3-tumors, the report should include the shortest distance between the 

tumor margin and the MRF. 

Involvement of the MRF results in an increased risk for local recurrence. 

The MRF is considered involved when the distance between the tumor margin and MRF is less 

than 1mm. 

Trong mô tả các khối u T3, báo cáo nên bao gồm khoảng cách ngắn nhất giữa bờ khối u và 

MRF.  

Sự liên quan với MRF làm tăng nguy cơ tái phát tại chỗ. 

MRF được xem là có liên quan khi khoảng cách giữa bờ khối u và MRF nhỏ hơn 1mm.  

 

Although a positive margin due to a suspicious lymphnode should be assessed and reported, 

this is not regarded as a determination factor in defining MRF involvement. 

The image shows a tumor that infiltrates the mesorectal fat with involvement of the resection 

margin on the posterior side (arrow). 

Mặc dù đường bờ rõ ràng nhưng nếu hạch bạch huyết nghi ngờ thì phải được đánh giá và báo 

cáo, điều này không được coi là một yếu tố quyết định trong việc xác định sự liên quan với 

MRF. 

Hình ảnh cho thấy một khối u xâm nhập vào lớp mỡ mạc treo trực tràng với sự liên quan của 

sự cắt cụt đường bờ phía sau (mũi tên).  

 

This tumor is classified as T3 MRF+. 

This patient will be treated with chemotherapy and a long course of radiotherapy. 

If the treatment is successful, as demonstrated by a restaging MRI, a TME will be performed. 

Khối u này được phân loại là T3 MRF+.  

Bệnh nhân này sẽ được điều trị bằng hóa trị liệu và một đợt xạ trị kéo dài. 

Nếu điều trị thành công, như đã được chứng minh bằng MRI sau đó, TME sẽ được thực hiện. 

 

 
Low rectal tumor with involved mesorectal fascia. 

Khối u trực tràng thấp với sự liên quan cân mạc treo trực tràng. 

 

 

http://www.radiologyassistant.nl/data/bin/a5696b04a67153_21-T3-MRF
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d) T4a - Invasion peritoneal reflection T4a – Xâm lấn chỗ lật lại phúc mạc 

 

The low rectum is totally covered by the mesorectal fascia. 

In the mid-rectum it is covered by the mesorectal fascia on the posterior and lateral side, but on 

the anterior side it is covered by the visceral peritoneum. 

Trực tràng thấp được bao phủ hoàn toàn bởi cân mạc treo treo trực tràng  

Ở giữa trực tràng, nó được bao phủ bởi cân mạc treo trực tràng phía sau và bên, nhưng ở phía 

trước nó được bao phủ bởi phúc mạc tạng.  

Growth into the visceral peritoneum means spread to the peritoneal cavity. 

On a sagittal image the anterior peritoneal reflection is the transition between the non-

peritonealized and peritonealized portion of the rectum. 

Sự phát triển vào phúc mạc tạng có nghĩa là lan truyền qua khoang phúc mạc. 

Trên một hình ảnh sagittal ở phía trước chỗ lật lại của phúc mạc đó là  sự chuyển tiếp giữa phần 

không có phúc mạc và phần có phúc mạc của trực tràng.  

It is important to notice if tumor spread on the anterior side is below or above the peritoneal 

reflection. 

On sagittal T2-weighted images the peritoneal reflection can be depicted as a hypointense thin 

line connecting the bladder with the anterosuperior aspect of the rectum. 

Điều quan trọng cần lưu ý rằng khối u lan truyền phía trước là  ở dưới hay ở trên vị trí lật phúc 

mạc. 

Trên các hình ảnh T2W sagittal, chỗ lật lại của phúc mạc có thể được mô tả như đường mảnh 

giảm tín hiệu nối bàng quang với mặt trước trên của trực tràng. 

 

 
 

 

  

http://www.radiologyassistant.nl/data/bin/a56222d48c9600_TEK-Peritoneal-detail.jpg
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On this axial T2-weighted image there is tumor ingrowth along the visceral peritoneum (arrow). 

The peritoneal reflection is marked by the arrow - you may have to enlarge the image. 

The peritoneal reflection can be difficult to recognize. 

It is the border between the intraperitoneal mesocolic fat and the mesorectal fat. 

Hình T2W axial này có khối u phát triển vào trong dọc theo phúc mạc tạng (mũi tên). 

Vị trí lật ngược của phúc mạc được đánh dấu bởi mũi tên - bạn có thể phải phóng to hình ảnh. 

Vị trí lật phúc mạc có thể khó nhận ra.  

Đó là đường biên giữa mỡ mạc treo kết tràng trong màng bụng và mỡ mạc treo trực tràng. 

 

 
 

 

Continue with next image. 

Tiếp tục với hình ảnh tiếp theo. 

 

 

  

http://www.radiologyassistant.nl/data/bin/a5664ab376a46b_8-T4-axial.jpg
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On this sagittal image of the same patient peritoneal metastases are seen (arrow). 

Notice that there are also suspicious lymph nodes in the mesorectum. 

Trên hình sagittal của cùng một bệnh nhân di căn phúc mạc được nhìn thấy (mũi tên). 

Lưu ý rằng có những hạch bạch huyết nghi ngờ trong mạc treo trực tràng. 

 

 
 

 

  

http://www.radiologyassistant.nl/data/bin/a5664aab87ed63_8-T4-sag.jpg
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e) T4b - Invasion surrounding organs T4b – Xâm lấn quanh các cơ quan 

 

A T4b-tumor invades the surrounding structures such as pelvic wall, vagina, prostate, bladder 

or seminal vesicles. 

Tumor invasion is defined as loss of the intervening fat plane and corresponding T2 signal 

abnormality within the involved surrounding structure. 

Khối u T4b xâm nhập vào các cấu trúc xung quanh như thành chậu, âm đạo, tuyến tiền liệt, 

bàng quang hoặc túi tinh. 

Sự xâm lấn của khối u được định nghĩa là sự mất đi lớp mỡ ở giữa và tương ứng với tín hiệu 

bất thường trên T2 trong cấu trúc liên quan xung quanh. 

On the sagittal T2W-image there is loss of fat plane between the rectum and the posterior wall 

of the vagina. 

On axial images the relatively low signal intensity of the tumor is seen to extend into the 

posterior wall of the vagina (arrow). 

Trên hình ảnh T2W sagittal có mất đi lớp mỡ ở giữa trực tràng và thành sau âm đạo.  

Trên các hình axial, cường độ tín hiệu tương đối thấp của khối u được nhìn thấy, mở rộng vào 

thành sau âm đạo (mũi tên). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.radiologyassistant.nl/data/bin/a561ec53632318_4-ingrowth-vagina.jpg
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Scroll through the axial images and see how the low signal intensity of the tumor is seen to 

extend into the posterior wall of the vagina (arrows). 

Cuộn qua các hình ảnh axial và xem cường độ tín hiệu thấp của khối u, thấy mở rộng vào thành 

sau của âm đạo (mũi tên). 

 

 

 

 

http://www.radiologyassistant.nl/data/bin/a561ec2c8a7a8c_a
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These images demonstrate a tumor extending into the posterior wall of the uterus. 

Những hình ảnh này cho thấy một khối u mở rộng vào thành thành sau của tử cung. 

 

 
 

 

  

http://www.radiologyassistant.nl/data/bin/a561ec8cc80753_5-ingrowth-uterus.jpg
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f) Extramural vascular invasion (EMVI) Xâm nhập mạch máu ngoại biên (EMVI) 

Vascular invasion is a risk factor for recurrent disease and is to be included in standardized MR 

reporting. 

EMVI is associated with T3- and T4 tumors (10,11). 

EMVI is suspected if a vascular structure in close proximity to the tumor is expanded, irregular 

or infiltrated by tumor signal intensity (see figure). 

Sự xâm lấn của mạch máu là một yếu tố nguy cơ cho bệnh tái phát và được đưa vào báo cáo 

MR chuẩn.  

EMVI có liên quan với khối u T3 và T4 (10,11). 

EMVI được nghi ngờ nếu một cấu trúc mạch ở gần khối u được mở rộng, không đều hoặc thâm 

nhiễm bởi cường độ tín hiệu khối u (xem hình). 

 

 
  

http://www.radiologyassistant.nl/data/bin/a561eb7b2c31aa_3-vascular-ingrowth.jpg
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5 N-stage Giai đoạn N 

 

The N-stage is an important risk factor for local recurrence. 

MR has a low accuracy for distinguishing positive or negative lymph nodes if characterization 

is based on size alone. 

Prediction of nodal involvement is improved by using the border contour and signal intensity 

characteristics of lymph nodes (Table) (12). 

Giai đoạn N là một yếu tố nguy cơ quan trọng cho sự tái phát tại chỗ. 

MRI có độ chính xác thấp để phân biệt các hạch lympho dương tính hoặc âm tính nếu chỉ dựa 

vào yếu tố kích thước đơn độc.  

Dự đoán các nốt liên quan được cải thiện bằng cách sử dụng đường bờ và đặc tính tín hiệu của 

các hạch bạch huyết (Bảng) (12). 

 Lymph nodes < 5mm are considered suspicious if three malignant characteristics are 

present (see table). 

Hạch bạch huyết <5mm được coi là đáng ngờ nếu có ba đặc điểm ác tính (xem bảng). 

 Lymph nodes 5 - 9mm are considered malignant if two out of three malignant 

characteristics are present. 

Hạch bạch huyết 5 - 9mm được coi là ác tính nếu có hai trong ba đặc điểm ác tính. 

 Lymph nodes with a short axis ⩾ 9mm are always included in the number of suspicious 

nodes. 

Các hạch bạch huyết với một trục ngắn ⩾ 9mm luôn được bao gồm trong các nốt đáng 

ngờ. 

When in doubt, a borderline suspicious lymph node should not be considered as suspicious. 

Consequently, a lesser N-stage should be assigned. 

Khi lưỡng lự, hạch giáp biên không nên được coi là đáng ngờ. 

Do đó, một giai đoạn N thấp hơn nên được phân độ nhỏ hơn. 

 

 
 . 

 

 

http://www.radiologyassistant.nl/data/bin/a5698c3c293533_2C-TAB-Nodes.png
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Diffusion weighted images can be helpful in detecting lymph nodes (figure). 

However diffusion images are not suitable for characterization. 

High resolution T2W-images are used to determine size and morphologic characteristics. 

Notice that the diffusion image is inverted. 

Hình ảnh khuếch tán có thể hữu ích trong việc phát hiện các hạch bạch huyết (hình). 

Tuy nhiên, hình ảnh khuếch tán không thích hợp để mô tả đặc điểm.  

Hình ảnh T2W độ phân giải cao được sử dụng để xác định kích thước và đặc điểm hình thái. 

Lưu ý rằng hình ảnh khuếch tán bị đảo ngược. 

 

 
Better visualisation of lymph nodes on inverted DWI compared to corresponding T2WI. 

Hình dung tốt hơn về các hạch bạch huyết trên DWI là đảo ngược so với T2W tương ứng. 

  

http://www.radiologyassistant.nl/data/bin/a5669efa018e3a_15-DWI-nodes
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On this sagittal T2W-image a low rectal cancer with multiple nodes in the mesorectal fat on the 

posterior side. 

Some of the nodes on this image are heterogenous and have irregular borders. 

There were more than 4 suspicious nodes in this patient (N2-stage). 

This patient will receive neoadjuvant chemoradiation and a TME depending on the findings of 

the follow-up MRI. 

Trên hình ảnh T2W sagittal một ung thư trực tràng thấp với nhiều hạch trong mỡ mạc treo trực 

tràng ở phía sau. 

Một vài nốt trên hình này không đồng nhất và có đường bờ không đều.  

Có hơn 4 nốt nghi ngờ trên bệnh nhân này (giai đoạn N2). 

Bệnh nhân này sẽ nhận hóa trị bổ sung và TME tùy thuộc vào những phát hiện của MRI theo 

dõi sau đó. 

 

 
 

  

http://www.radiologyassistant.nl/data/bin/a5097979c39948_nodes.jpg
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a) Extramesorectal lymph nodes Các hạch bạch huyết ngoài mạc treo trực tràng 

 

It is important to look beyond the mesorectum for lymph nodes (arrow). 

These extramesorectal nodes are important, because they can be a cause of local recurrence, 

because in a standard TME procedure these extramesorectal lymph nodes will not be resected. 

Điều quan trọng là phải nhìn các hạch bạch huyết bên ngoài mạc treo trực tràng (mũi tên).  

Các nốt ngoài mạc treo trực tràng là quan trọng, bởi vì chúng có thể là nguyên nhân của sự tái 

phát tại chỗ, bởi vì trong phương pháp TME chuẩn, các hạch bạch huyết ngoài mạc treo trực 

tràng sẽ không bị cắt bỏ. 

Suspicious extramesorectal lymph nodes have to be included in the standard reporting, so the 

radiation and surgical planning can be adapted. 

The image shows a circular T3 tumor with extramural vascular invasion (EMVI), bridging to 

the right extramesorectal space (yellow arrow). 

In addition there is a suspicious extramesorectal lymph node (green circle). 

Các hạch bạch huyết ngoài mạc treo trực tràng nghi ngờ phải được đưa vào báo cáo chuẩn, do 

đó có thể điều chỉnh kế hoạch xạ trị và phẫu thuật. 

Hình ảnh cho thấy một khối u T3 hình tròn với xâm lấn mạch máu ngoại biên (EMVI), nối với 

khoang ngoài mạc treo trực tràng bên phải (mũi tên màu vàng). 

Ngoài ra có một nốt bạch huyết ngoài mạc treo trực tràng đáng ngờ (vòng tròn màu xanh lá 

cây). 

 

 
 

  

http://www.radiologyassistant.nl/data/bin/a566c1e30cabe9_18-Extramesal-ln-2.jpg
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This axial T2W-image is of a patient with extramesorectal nodal recurrence after TME (arrow). 

In a standard TME procedure these extramesorectal lymph nodes are not resected. 

This means that after TME surgery not all tumor deposits will have been removed. 

The finding of malignant extramesorectal lymph nodes entails that at least a more extensive 

surgical approach is necessary to remove all the cancer deposits or a boost of radiotherapy to 

the areas of risk. 

Hình ảnh T2W axial này là của bệnh nhân có hạch ngoài mạc treo trực tràng tái phát sau TME 

(mũi tên).  

Trong thủ thuật TME chuẩn, những hạch bạch huyết ngoài mạc treo trực tràng không bị cắt bỏ.  

Điều này có nghĩa là sau khi phẫu thuật TME không phải toàn bộ tàn dư khối u được loại bỏ.  

Phát hiện các hạch bạch huyết ngoài mạc treo trực tràng ác tính đòi hỏi phải có ít nhất một cách 

tiếp cận phẫu thuật rộng rãi để loại bỏ tất cả các tàn tích ung thư hoặc tăng tia xạ đối với các 

vùng có nguy cơ. 

 

 
Local recurrence of rectal cancer after TME  

due to positive extramesorectal lymph nodes 

Tái phát cục bộ của ung thư trực tràng sau TME  

do các hạch bạch huyết dương tính ngoài mạc treo trực tràng. 

  

http://www.radiologyassistant.nl/data/bin/a5097979c3a3c9_nodes2.jpg
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b) Regional Lymph nodes Hạch bạch huyết vùng 

 

Regional lymph nodes are located along the providing vessels of the rectum. 

Note that lymph nodes are potentially suspicious at the level - or proximally of the primary 

tumor, following the normal lymph drainage (figure). 

Các hạch bạch huyết vùng nằm dọc theo các mạch máu nuôi trực tràng.  

Lưu ý rằng các hạch bạch huyết có khả năng đáng nghi ngờ ở các mức độ - hoặc gần khối u 

nguyên phát, hoặc theo sau sự lưu thông hạch bình thường (hình). 

The AJCC confines locoregional lymphnode involvement to the perirectal, sigmoid mesenteric, 

inferior mesenteric, lateral sacral, presacral, internal iliac, sacral promontory (Gerota's), 

external iliac, superior rectal (hemorrhoidal), middle rectal (hemorrhoidal), and inferior rectal 

(hemorrhoidal) lymphnodes. 

Theo AJCC giới hạn của hạch vùng liên quan tới hạch quanh trực tràng, hạch mạc treo đại tràng 

sigma, hạch mạc treo tràng dưới, hạch cùng bên , hạch trước xương cùng, hạch chậu trong, hạch 

ụ nhô (của Gerota), hạch chậu ngoài, hạch trực tràng cao (trĩ), hạch trực tràng giữa (trĩ), và trực 

tràng thấp (trĩ). 

Lymph nodes outside of these areas are considered metastatic disease (M1). 

For example suspicious inguinal lymph nodes if the distal anal sphincter complex is involved. 

Các hạch bạch huyết bên ngoài các khu vực này được xem là di căn (M1).  

Ví dụ các hạch bẹn nghi ngờ nếu có liên quan với xa phức hợp cơ thắt hậu môn. 

 

 
Regional lymph node drainage. The lymph nodes in red are metastatic nodes. 

Dẫn lưu hạch vùng . Hạch bạch huyết có màu đỏ là các nốt di căn. 
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6 Surgery Phẫu thuật 

 

a) Low Anterior Resection (LAR) Cắt trước thấp (LAR) 

TME is the standard surgical procedure of rectal carcinoma. 

LAR or Low Anterior Resection is an extension of the TME procedure in high rectal cancer. 

TME là phương pháp phẫu thuật chuẩn của ung thư trực tràng. 

LAR hay cắt trước thấp là một phần mở rộng của phương pháp TME ở ung thư trực tràng cao. 

The following structures are removed: 

Các cấu trúc sau đây được loại bỏ: 

1. Rectum - mesorectum - mesorectal fascia (TME) 

Trực tràng – mạc treo trực tràng - cân mạc treo trực tràng (TME) 

2. Sigmoid colon (or part of the sigmoid colon) 

Đại tràng sigma (hoặc một phần của đại tràng sigma) 

 

 
  

http://www.radiologyassistant.nl/data/bin/a56686e0b90877_13-LAR
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b) Abdomino-Perineal-Resection (APR)  

Cắt cụt trực tràng qua đường bụng- tầng sinh môn(APR) 

 

The standard abdomino-perineal-resection or excision (APR or APE) is performed to remove 

low rectal tumours that invade the anal canal or levator ani. 

Phương pháp chuẩn cắt bỏ hoặc cắt cụt trực tràng qua ngả bụng tầng sinh môn (APR hoặc APE) 

được thực hiện để loại bỏ các khối u trực tràng thấp xâm nhập ống hậu môn hoặc cơ nâng hậu 

môn. 

Two incisions are made: 

Hai đường rạch được thực hiện: 

1. Abdominal - to remove the rectum and mesorectum (TME) 

Bụng - để loại bỏ trực tràng và mạc treo trực tràng (TME) 

2. Perineal - to remove the anal canal 

Chậu - để loại bỏ ống hậu môn 

 . 

 

 
  

http://www.radiologyassistant.nl/data/bin/a56686e0bc4f45_13-APE
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c) Intersphincteric APR and ELAPE APR ngoại khoa và ELAPE 

 

The Intersphincteric abdomino-perineal and the extralevator abdominoperineal excision 

(ELAPE) are variations to the standard APR. 

When the intersphincteric plane is tumor-free, the external sphincter can be spared with an 

intersphincteric abdomino-perineal resection. 

The ELAPE is a more extensive procedure which includes the levator muscles. 

Cắt cụt trực tràng qua ngả bụng tầng sinh môn trong cơ thắt và ngoài cơ nâng hậu môn (ELAPE) 

là biến thể của APR chuẩn. 

Khi mặt phẳng cơ thắt trong không chứa khối u, cơ thắt ngoài có thể được giữ lại bằng phẫu 

thuật cắt trực tràng trong cơ thắt. 

ELAPE là một phẫu thuật rộng rãi hơn bao gồm cơ nâng hậu môn. 
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7 Chemo- and Radiotherapy Hóa trị và xạ trị 

 

There are differences in rectal cancer treatment between countries and between institutions. 

Check with your local oncology-group what the treatment protocols are in your institution. 

It is widely accepted that TME is the gold standardf or all tumors with free resection margins. 

Có sự khác biệt trong điều trị ung thư trực tràng giữa các quốc gia và giữa các tổ chức.  

Kiểm soát với nhóm nghiên cứu ung thư địa phương của bạn về các quy trình điều trị đang có 

ở cơ quan của bạn. 

Người ta thừa nhận rộng rãi rằng TME là tiêu chuẩn vàng hoặc tất cả các khối u với mép cắt 

sạch sẽ.  

In the Netherlands, like in most European countries, a short course of 5x5Gy radiotherapy is 

given to the majority of patients prior to TME, because additional benefit was observed in the 

large TME trial. 

In some institutions this preoperative radiotherapy is not given to tumors that already have a 

good prognosis, like high-rectal T1N0 and T2N0. 

Tại Hà Lan, cũng giống như ở hầu hết các nước Châu Âu, một đợt tia xạ ngắn liều 5x5Gy được 

áp dụng cho đa số bệnh nhân trước khi TME, vì lợi ích bổ sung đã được quan sát thấy trong thử 

nghiệm lớn về TME .  

Ở một vài cơ sở, phương pháp xạ trị trước phẫu thuật này không được thực hiện cho các khối u 

có tiên lượng tốt, như trực tràng cao T1N0 và T2N0. 

Preoperative short course of radiotherapy immediately followed by TME does not result in 

down-staging and is therefore not suitable for locally advanced tumors. 

Locally advanced tumors such as T3 with involved mesorectal fascia or suspicious lymph nodes 

or T4-tumors first receive high dose chemoradiation. 

Further action depends on the response to this treatment. 

Đợt tia xạ ngắn trước phẫu thuật ngay sau đó là TME không có kết quả làm giảm giai đoạn và 

do đó không phù hợp với các khối u cục bộ tiến triển. 

Các khối u cục bộ tiến triển như T3 liên quan với cân mạc treo trực tràng hoặc các hạch bạch 

huyết nghi ngờ hoặc khối u T4, đầu tiên sẽ được tiếp nhận hoá trị liều cao.  

Hành động tiếp theo phụ thuộc vào đáp ứng của phương pháp điều trị này. 

 

http://www.radiologyassistant.nl/data/bin/a561c05aea19a4_TAB-treatment-900.png
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8 Structured MR report Cấu trúc báo cáo MRI 

 

The radiological report should describe the tumor localization and characteristics as listed in 

the table. 

The circumferential location of the tumor within the wall can be described as lateral, anterior 

or posterior or in a clockwise manner, i.e. 6-12 o' clock. 

Báo cáo xạ trị nên mô tả khối u cục bộ và các đặc điểm được liệt kê trong bảng. 

Vị trí đường biên của khối u trong thành trực tràng có thể được mô tả như phía bên, phía trước 

hoặc phía sau hoặc theo chiều kim đồng hồ, tức là 6h-12h. 

In T3-tumors describe the location and the depth of the perirectal fat infiltration and the exact 

distance to the mesorectal fascia. 

Description of suspicious nodes should be subdivided into mesorectal - and extramesorectal 

nodes, as location of the nodes may influence radiation planning and surgical excision (see 

section N-stage). 

Ở khối u T3 mô tả vị trí và độ sâu của thâm nhiễm mỡ quanh trực tràng và khoảng cách chính 

xác đến cân mạc treo trực tràng. 

Mô tả các hạch nghi ngờ phải được chia thành các hạch mạc treo trực tràng và hạch ngoài mạc 

treo trực tràng, vì vị trí các hạch có thể ảnh hưởng đến việc lập kế hoạch xạ trị và phẫu thuật 

cắt bỏ (xem phần giai đoạn N). 

The report should conclude with a cTNM. 

Báo cáo nên kết luận với một cTNM. 
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Here an example of a standardized report (8). 

Dưới đây là một ví dụ về một báo cáo chuẩn hóa (8). 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

Khối u dạng đặc với kích thước 2cm ở trực tràng thấp. 

Bờ dưới cách góc hậu môn trực tràng 3cm. 

Vị trí 9h có phát triển 7mm vào mỡ mạc treo trực tràng (T3c) 

Khoảng cách ngắn nhất tới cân mạc treo trực tràng là 2mm (không 

liên quan). 

Có 5 hạch nghi ngờ… 

Kết luận: 

Khối u cT3c-N2 cách cân mạc treo trực tràng 2mm vị trí 9h. 
 

Ví dụ Báo cáo MRI 

http://www.radiologyassistant.nl/data/bin/a580c971440c86_2C-TAB-Reporting.png
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After neoadjuvant treatment the patient is restaged to evaluate the preoperative locoregional 

status. 

Restaging is done 6 - 8 weeks after completing neoadjuvant therapy. 

Similar to the initial MRI, the level of the residual tumor, length, circumferential location, 

involvement of the MRF and number of mesorectal and extramesorectal lymphnodes should be 

reported. 

After neoadjuvant therapy, the stage is reported as yTNM. 

Sau khi điều trị bổ sung, bệnh nhân được nghỉ ngơi để đánh giá trạng thái tiền phẫu trước khi 

mổ.  

Phục hồi được thực hiện 6 - 8 tuần sau khi hoàn tất liệu pháp bổ pháp. 

Tương tự với MRI ban đầu, mức độ phần còn lại của khối u, kích thước, vị trí đường viền, sự 

liên quan với MRF và số lượng các hạch bạch huyết trong và ngoài mạc treo trực tràng sẽ được 

báo cáo.  

Sau khi điều trị bổ sung, giai đoạn được báo cáo là yTNM. 

 

 
  

 

 

 

Độ 1: Không có bằng chứng của điều trị khối u 

Độ 2: Đáp ứng tốt: Xơ hóa nhiều không có khối u sót lại 

Độ 3: Đáp ứng trung bình: >50% xơ hoặc nhầy hoặc tín hiệu 

trung bình  

Độ 4: Đáp ứng ít: Ít vùng xơ hoặc nhầy, nhưng chủ yếu là u 

Độ 5: Không đáp ứng 
 

Hồi cứu đánh giá độ khối u 

http://www.radiologyassistant.nl/data/bin/a5696bb291a7b6_23B-TAB-response.png
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In addition to the conventional T2 weighted assessment, comparing diffusion weighted imaging 

before and after therapy is crucial to assess residual tumor. 

Diffusion restriction suggests residual tumor. 

DWI and ADC sequences are also used to interpret residual tumor location and morphology. 

Ngoài việc đánh giá trên T2 quy ước, so sánh hình ảnh khuếch tán trước và sau khi điều trị là 

rất quan trọng để đánh giá u còn sót lại.  

Hạn chế khuếch tán gợi ý khối u còn sót lại.  

Các chuỗi xung DWI và ADC cũng được sử dụng để giải thích vị trí phần sót lại khối u và hình 

thái khối u. 

 

 
Semicircular T3 tumor with perirectal invasion extending from 3-9 o’clock of the 

circumference. Corresponding diffusion restriction on the ADC map and calculated DWI (b = 

1000 s/mm2) 

Khối u T3 hình bán nguyệt với xâm lấn quanh trực tràng kéo dài từ 3 đến 9 giờ theo chu vi. 

Hạn chế khuếch tán tương ứng trên bản đồ ADC và hệ số DWI được tính toán (b = 1000 s / 

mm2) 
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