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PHỤ LỤC 1: HỆ THỐNG XÁC ĐỊNH GIAI ĐOẠN UNG THƯ TNM 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 149/2021/QĐ/TSC/TGĐ ngày 01 tháng 04 năm 2021 của Tổng 
Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex) 

 

Hệ thống TNM là một tiêu chuẩn được công nhận trên toàn cầu để phân loại mức độ lan rộng 

của khối u ung thư. Hệ thống TNM đã công nhận rộng rãi trên phạm vi quốc tế theo UICC – 

Hiệp hội Kiểm soát Ung thư Quốc tế và AJCC - Ủy ban Ung Thư Hoa Kỳ. 

Hệ thống TNM mô tả kích thước và mức độ lan rộng của khối u (T-Tumor), phạm vi ảnh 

hưởng đến các hạch bạch huyết (N-Node), và sự hiện diện của các di căn xa (M - Metastasis). 

Con số được thêm vào phía sau mỗi chữ cái xác định kích thước hoặc phạm vi của khối u và 

di căn. 

 Khối u nguyên phát (Primary Tumor) 

- Tx: không đánh giá được khối u nguyên phát 

- T0: không có bằng chứng về sự hiện diện của khối u nguyên phát 

- Tis: Carcinoma in situ (CIS - ung thư biểu mô tại chỗ): có sự hiện diện của các tế 

bào bất thường nhưng chúng không lan sang các mô lân cận, mặc dù không phải 

là ung thư nhưng CIS có thể trở thành ung thư và đôi khi nó được gọi là ung thư 

giai đoạn tiền xâm lấn. 

- T1, T2, T3, T4: kích thước và/hoặc phạm vi của khối u nguyên phát. 

 Hạch vùng (Regional Lymph Nodes) 

- Nx: không đánh giá được hạch vùng 

- N0: không có hạch vùng liên quan 

- N1, N2, N3: có hạch vùng liên quan (số lượng hạch bạch huyết và/hoặc phạm vi 

liên quan) 

 Di căn xa (Distant Metastasis) 

- Mx: không thể đánh giá được di căn xa 

- M0: không có di căn xa 

- M1: có di căn xa 

 


