
Ung Thư Ruột Già (Kết Tràng) Là Gì? 
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Ung thư ruột già là một trở ngại của “các tế 

được cấu tạo bởi hàng tỷ tế bào nhỏ li ti.  Tế 
bào là đơn vị căn bản của sự sống.  Các tế bào 
là những đơn vị có khả năng đơn giản nhất củ
những chức năng căn bản của sự sống. Theo 
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vật, gồm có bông hoa, thú và con người, đều 
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sinh ra nhiều tế bào không cần thiết. Những tế
bào dư thừa nầy có thể tụ lại làm thành “bướu 
u” hoặc “bướu thịt-políp” 
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Về sau, khi ung thư ruột già lớn lên, lúc đó 
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