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Kỹ thuật viên Xét Nghiệm Y học giới thiệu về khái niệm Xét
nghiệm CEA và từ chỉ số xét nghiệm để giúp chúng ta biết cách
theo dõi sự tái phát của ung thư đại tràng và các ung thư khác ở
người đã được chẩn đoán bị ung thư.

Xét nghiệm CEA là gì?
Xét nghiệm CEA là xét nghiệm viết tắt từ Carcinoembryonic antigen, là protein được tìm thấy
trong mô của một bào thai phát triển trong tử cung; nồng độ trong máu của protein này biến mất
hoặc giảm xuống rất thấp sau khi sinh. Đây là một xét nghiệm để theo dõi sự tái phát của ung
thư đại tràng và các ung thư khác ở những người đã được chẩn đoán đã mắc bệnh ung thư, và
theo dõi tái phát sau điều trị; đây không phải là xét nghiệm để tầm soát hay sàng lọc ung thư.

Bình thường nồng độ CEA giới hạn từ 0 - 2.5mcg trong 1 lít máu (mcg/L), giới hạn bình thường
có thể thay đổi giữa các phòng xét nghiệm khác nhau; ở người hút thuốc, nồng độ CEA tăng có
thể tăng giới hạn bình thường đến 5 mcg/L. Nồng độ CEA cao ở một người đã được điều trị ung
thư trước đó một thời gian ngắn có thể có nghĩa là ung thư đã tái phát. Cao hơn mức bình
thường có thể là do các ung thư như: ung thư vú, ung thư hệ sinh dục và tiết niệu, ung thư đại
tràng, ung thư phổi, ung thư tuyến tụy, ung thư tuyến giáp. Ngoài ra, nồng độ CEA cũng tăng
trong một số nguyên nhân khác như: viêm túi mật, xơ gan và bệnh gan khác, viêm túi thừa,
nghiện thuốc lá, bệnh lý viêm nhiễm ở ruột như viêm loét đại tràng, viêm phổi, viêm tụy, loét dạ
dày.
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Đây là một xét nghiệm để theo dõi sự tái phát của ung thư đại tràng và các ung thư khác ở
những người đã được chẩn đoán đã mắc bệnh ung thư, và theo dõi tái phát sau điều trị; đây
không phải là xét nghiệm để tầm soát hay sàng lọc ung thư.

Khi nào chỉ định làm Kỹ thuật xét nghiệm CEA?
Xét nghiệm CEA có thể được chỉ định khi bạn có các triệu chứng cho thấy bạn có khả năng bị
ung thư đại tràng, hoặc những bệnh nhân đã được chẩn đoán bị một trong số các loại ung thư
khác. Nồng độ CEA trong máu cũng được đo trước và sau khi điều trị, để đánh giá sự thành
công của điều trị.

Kết quả thử nghiệm có nghĩa là gì?
Khi bệnh nhân có khối u nhỏ và ở giai đoạn đầu, thử nghiệm CEA lần đầu có khả năng bình
thường hoặc chỉ hơi cao. Bệnh nhân có khối u lớn hơn hoặc khối u đã di căn khắp cơ thể ,có
nhiều khả năng nồng độ CEA tăng cao. Khi nồng độ CEA giảm sau khi điều trị, có nghĩa là hầu
hết hoặc tất cả các khối u sản xuất CEA đã được cắt bỏ. Nồng độ CEA gia tăng đều đặn thường
là dấu hiệu đầu tiên của khối u tái phát.

Mức độ CEA tăng có thể do một số điều kiện không liên quan đến ung thư, chẳng hạn như viêm
nhiễm, xơ gan, loét dạ dày tá tràng, viêm loét đại tràng, polyp trực tràng, bệnh khí thũng và
bệnh vú lành tính.

Vì không phải tất cả các loại ung thư đều sản xuất CEA, nên bệnh nhân có thể có bệnh ung thư
nhưng mức độ CEA vẫn bình thường.
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Kĩ thuật Xét nghiệm ngành học được nhiều sinh viên Y khoa lựa chọn

Địa chỉ Đào tạo Kỹ thuật viên Xét nghiệm theo chuẩn Bộ Y tế

Trường Trung cấp Y Khoa Pasteur là cơ sở có uy tín được Bộ Y tế cho phép đào tạo Kĩ thuật
viên xét nghiệm Y học. Với một đội ngũ giảng viên có trình độ cao như tiến sĩ, thạc sĩ, cử
nhân… Trường Trung cấp Y Khoa Pasteur đầu tư trang bị hệ thống phòng thực thí nghiệm Vi Ký với trang thiết bị hiện đại, chuẩn hóa… để sinh viên có thể tiến hành thí nghiệm ngay trong
Labo tại Nhà trường. Nếu bạn mong muốn trở thành Kỹ thuật viên xét nghiệm Y khoa “giỏi Y
thuật – giàu Y đức” vui lòng liên hệ đăng ký học theo địa chỉ:

Trường Trung Cấp Y Khoa Pasteur Thái Nguyên: Ngõ 233 Đường Quang Trung – Tổ 8
Phường Tân Thịnh – TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn: 0280.6556.333.

Trường Trung cấp Y khoa Pasteur Hà Nội: Số 101 Tô Vĩnh Diện – Khương Trung – Quận
Thanh Xuân – TP.Hà Nội. (Gần Cầu Vượt Ngã Tư Sở. Điện thoại tư vấn: 04.6296.6296 –
09.8259.8259
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Thí sinh có thể chọn lớp học trong hoặc ngoài giờ hành chính, lớp học cuối tuần Thứ 7 & CN.

Click vào đây để

Đăng ký tuyển sinh Trực tuyến
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