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Phan Văn Quý, ThS.BS;Beverly Winikoff, TS.

30 Xác định tỷ lệ các bệnh lý nội mạc tử cung  
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phần được liệt kê dưới đây.
   Tổng quan y văn.
   Nghiên cứu khoa học.
   Tài liệu cập nhật.
Những bài viết sẽ được Ban biên tập xét 
chọn đăng dựa trên những định hướng chủ 
đề của Ban chấp hành Hội Phụ Sản TP. Hồ 
Chí Minh.
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thức y học hiện đại đáp ứng nhu cầu 
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cán bộ y tế khác, …

• Bài viết báo cáo trường hợp lâm sàng 
hiếm hoặc nội dung sâu sắc trong chẩn 
đoán và điều trị, …

• Bài đã gởi đăng trên Nội san của Hội Phụ 
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cùng lúc gởi đăng trên các phương tiện 
truyền thông khác. 

• Bài không được đăng sẽ không được trả 
lại bản thảo.

Quy định về hình thức trình bày:
• Bài trình bày dạng WORD, với font 

Arial, cỡ chữ 12. 
• Các bài viết nghiên cứu khoa học không 

quá 06 trang A4 (kể cả bảng, biểu và tài 
liệu tham khảo). 

• Các bài viết không phải là nghiên cứu 
khoa học không quá 04 trang A4 (kể cả 
bảng, biểu và tài liệu tham khảo).

• Tất cả các bài viết phải có tài liệu tham 
khảo, nếu là bài dịch, phải ghi rõ nguồn. 

• Tài liệu tham khảo chỉ ghi những tài 
liệu chính (không nên quá 10 tài liệu 
trong 1 bài viết). Trình bày trích dẫn tài 
liệu tham khảo theo chuẩn Vancouver. 

Ví dụ: 
... Những báo cáo đã công bố gợi ý rằng 
phác đồ misoprostol hiệu quả cao hơn và 
ít tác dụng phụ và biến chứng hơn những 
prostaglandins khác.4–12 ...
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Đại cương
Tân sinh trong biểu mô cổ tử cung (CIN) 
là tình trạng tế bào bao phủ cổ tử cung phát 
triển bất thường . Những thay đổi này mới 
diễn ra ở phần trên của lớp tế bào đáy, chưa 
xâm lấn vào mô đệm cổ tử cung (CTC). Đa 
số tổn thương xảy ra ở vùng chuyển tiếp của 
CTC (ranh giới giữa biểu mô lát và biểu mô 
trụ ). Từ thập niên 1970, qua nhiều nghiên 
cứu dịch tễ người ta đã xác định vai trò gây 
bệnh  dẫn đến CIN của Human Papilloma 
Virus (HPV). CIN thường  phát triển trong 
khoảng 25-35 tuổi. 
    CIN trước đây được gọi là  dị sản CTC 
hay loạn sản CTC hay nghịch sản CTC là 
những tổn thương thay đổi tùy mức độ từ  
nhẹ (CIN1) đến vừa (CIN2) và nặng (CIN3). 
CIN có thể tồn tại lâu hay tự khỏi nhờ hệ 
miễn dịch của bệnh nhân. Một số nhỏ trường 
hợp có thể tiến triển thành ung thư, điều trị 
tổn thương ở giai đoạn CIN thì có thể phòng 
ngừa ung thư CTC.
    Các tổn thương CIN có thể chia làm 3 loại :
    1. CIN1 (Dị sản nhẹ): Tế bào phát triển bất 
thường ở 1/3 dưới của lớp biểu mô gai CTC, 
có  thể tự khỏi nhờ phản ứng miễn dịch của 
cơ thể sau một vài năm
    2. CIN2  (Dị sản vừa) :  Tổn thương ở 2/3 
dưới của lớp biểu mô gai CTC
    3. CIN3 (Dị sản nặng): Tổn thương ở toàn 
bộ lớp biểu mô gai CTC, rất dễ nhầm lẫn với 
ung thư tại chỗ cổ TC . 
    Từ CIN lần đầu tiên được nói đến vào 
năm 1968. Đến những năm 1980, những 
tổn thương mô học do HPV gây ra (tế bào 

rỗng) được phát hiện và vì vậy từ năm 1990  
khái niệm này dẫn đến sự phân loại đơn giản 
về tổn thương mô học còn 2 mức độ là tổn 
thương CIN độ thấp bao gồm CIN1 và tế 
bào nhiễm HPV, tổn thương CIN độ cao bao 
gồm CIN2,3. CIN2,3 thật sự là những tổn 
thương tiền ung thư của tế bào biểu mô gai 
CTC. Năm 1991 hệ thống phân loại Bethesda 
(TBS) được áp  dụng để đọc những kết quả 
tế bào học cổ tử cung và cũng do hệ thống 
này cụm từ “tổn thương trong biểu mô gai 
cổ tử cung” ( SIL) được hình thành. SIL gồm 
2 mức độ tổn thương : độ thấp (LSIL) và độ 
cao (HSIL)  
    Đánh giá theo hệ thống BETHESDA, 
CIN1 cùng với những biến đổi tế bào do 
HPV được xếp vào loại  LSIL. Những tổn 
thương CIN2,3 được xếp vào loại HSIL. TBS 
được chỉnh sửa lại năm 2001 trong hội thảo 
của Viện nghiên cứu Ung thư Quốc gia Hoa 
Kỳ kết hợp với 44 Hội nghề nghiệp của hơn 
20 Quốc Gia trên thế giới và được sử dụng 
đến nay . 

Phân loại theo Hệ thống BETHESDA 
20017

Tế bào biểu mô gai
• Thay đổi tế bào biểu mô gai không điển 
hình (ASC: Atypical Squamous Cell) dùng 
để chỉ những thay đổi nhỏ tìm thấy được ở tế 
bào biểu mô gai mà nguyên nhân không xác 
định được, gồm 2 nhóm: 
 - Thay đổi tế bào biểu mô gai không 
điển hình không rõ ý nghĩa (ASC-US: 
Atypical Squamous Cell of Undetermined 
Significance)

Đánh giá tổn thương Tân sinh trong thượng mô 
cổ tử cung (CIN) qua soi cổ tử cung và cách xử trí
Vũ Thị Nhung,*PGS.TS.
* Hội Phụ Sản TP Hồ Chí Minh

Viết theo bài giảng trong lớp soi cổ tử cung của PGS Quek Swee Chong**
** Parkway Gynaecology Screening and treatment center Gleneagles Hospital Singapore 

TỔNG QUAN Y VĂN
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 - Thay đổi tế bào biểu mô gai không điển 
hình nhưng không loại trừ được đó là tổn 
thương trong biểu mô gai độ cao ASC-H 
(HSIL: High-grade squamous intraepithelial 
lesions)
• Thay đổi tế bào biểu mô gai do tổn thương 
trong biểu mô gai độ thấp (LSIL: Low-grade 
squamous intraepithelial lesions), còn được 
gọi là nghịch sản nhẹ hay tân sinh trong biểu 
mô gai độ 1 (CIN1). Phân loại này dùng để 
chỉ những thay đổi nhỏ của tế bào biểu mô 
và không có khuynh hướng tiến triển thành 
ung thư, phân loại này bao gồm cả những tổn 
thương tế bào do nhiễm HPV
• Thay đổi tế bào biểu mô gai do tổn thương 
trong biểu mô gai độ cao (HSIL: High-grade 
squamous intraepithelial lesions): Phân loại 
này để chỉ các thay đổi của tế bào có khả 
năng tiến triển thành ung thư, bao gồm: dị 
sản trung bình (CIN2), dị sản nặng (CIN2), 
ung thư tại chỗ và những tổn thương ung thư 
nghi ngờ xâm lấn.
• Ung thư tế bào biểu mô gai xâm lấm.

Tế bào biểu mô tuyến
• Tế bào biểu mô tuyến không điển hình 
(AGC: Atypical glandular cells): 
Tế bào biểu mô tuyến không điển hình, do 
tân sinh: 
 - Tân sinh của tế bào cổ tử cung trong 
(kênh cổ tử cung)
 - Tân sinh của tế bào nội mạc tử cung
• Ung thư tại chỗ tế bào tuyến cổ tử cung 
trong 
• Ung thư tế bào tuyến xâm lấn 

Chẩn đoán CIN qua soi cử tử cung

Các đặc điểm lâm sàng giúp chẩn đoán biểu 
mô cổ tử cung bất thường qua soi cổ TC
Để soi cổ tử cung đạt yêu cầu, cần phải nhìn 
thấy rõ toàn bộ ranh giới của vùng chuyển 
tiếp (TZ)  được phân định bởi giới hạn gần là 
chỗ nối tiếp nguyên thủy giữa tế bào tuyến và 
tế bào lát và giới hạn xa được xác định bởi vị 
trí xa nhất của các cửa tuyến hay những nang 

Naboth ở 2 mép cổ TC ..
    Có thể chẩn đoán CIN qua soi CTC dựa 
vào 4 đặc điểm sau đây:  

- Mức độ trắng của tổn thương khi bôi 
Acetic Acid
   Sau khi bôi Acetic Acid 3-5% , AA sẽ làm tế 
bào mất nước và làm đông đặc protein nhân 
tế bào khiến tế bào có màu trắng đục. Tác 
dụng này càng tăng trong những tổn thương 
mức độ cao và ung thư. Quanh các cửa tuyến 
trong tổn thương độ cao có màu trắng dầy 
đậm gọi là viền trắng. Những viền này trắng 
hơn, rộng hơn những bờ viền quanh cửa 
tuyến bình thường.

Hình 1. Viền trắng 

- Bờ  và bề mặt của vùng tổn thương khi bôi 
Acetic Acid
   Khi tổn thương mức độ càng cao thì bề mặt 
càng it nhẵn , ranh giới giữa mô bình thường 
và bất thường ở vùng chuyển tiếp rất sắc nét, 
rõ ràng, đều đặn hơn tổn thương độ thấp.

- Hình ảnh mạch máu
   Những hình ảnh chấm đáy và lát đá có thể 
thô hay mịn. Nếu ở dạng thô thì tương ứng 
với tổn thương mức độ cao . Chấm đáy và lát 
đá dễ nìn thấy hơn khi mạch máu phân nhánh 
bình thường vì những mạch máu bất thường 
này xâm nhập sâu vào lớp biểu mô nên gần 
sát với bề mặt biểu mô. 
     Chấm đáy mịn và lát đá mịn có thể thấy ở 
tổn thương độ thấp. 
    Chấm đáy thô và lát đá thô có thể thấy ở 
tổn thương độ cao. 
Khi 2 loại hình ảnh này xếp chồng lên nhau 

TỔNG QUAN Y VĂN
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trong cùng một nơi thì các vòng mao quản 
xuất hiện ở giữa mỗi “mảng gạch lát”. Hình 
ảnh này gọi là “rốn” gạch lát (hình 2).

Hình 2. Rốn gạch lát

 - Sự thay đổi màu sau bôi Lugol
   Âm đạo bình thường, biểu mô gai cổ tử 
cung và biểu mô chuyển sản trưởng thành 
chứa nhiều glycogen nên sẽ nhuộm màu 
nâu đen sau khi bôi lugol. Biểu mô có tổn 
thương CIN chứa ít hay không có glycogen 
nên không nhuộm màu nâu với iode và vẫn 
giữ màu vàng hoa cải hay hổ phách. Biểu mô 
cổ tử cung bất thường thường không gắn chặt 
với lớp mô đệm ở dưới nên khi bôi các dung 
dịch hóa chất nhiều lần lên cổ tử cung có thể 
làm tróc lớp biểu mô tạo thành vết loét . Khi 
bôi lugol lên thì nơi đó không nhuộm màu 
nâu.
    Ở người mãn kinh, biểu mô cổ TC teo, 
thiểu dưỡng nên nhuộm màu lugol nhạt , điều 
này khiến sự chẩn đoán khó khăn đối với hậu 
mãn kinh (hình 3 nguồn: Indian Journal of 
Medical and Paediatric Oncology2).

Hình 3. Đổ màu sau bôi Lugol

Phân biệt tổn thương CIN và các biến đổi 
lành tính khác của cổ tử cung qua soi cổ TC
Một điều kiện cần thiết để giúp soi cổ TC đạt 
chất lượng tốt là phải nhìn thấy rõ ranh giới 
của vùng chuyển tiếp .Những dấu hiệu bất 
thường xuất hiện ở vùng chuyển tiếp (TZ) sẽ 
làm tăng khả năng có tổn thương CIN.
    Phải có kinh nghiệm để phân biệt giữa 
tổn thương CIN độ thấp với chuyển sản gai 
chưa trưởng thành và tổn thương viêm dựa 
vào một số đặc điểm của các loại tổn thương 
như sau: 
- LSIL (CIN1/HPV): khi bôi acetic acid 3-5% 
sẽ cho  tổn thương có màu trắng lợt , bề mặt 
bằng phẳng, bờ có ranh giới rõ nhưng không 
đều, tưa như lông chim hoặc có hình dài như 
ngón tay. Có những tổn thương “vệ tinh”, có 
hình ảnh lát đá mịn, hiếm khi có chấm đáy 
(hình 4 nguồn: Cancer Update - National 
Cancer Center Singapore Singhealth Volume 
1,20058).

Hình 4. LSIL

 - HSIL: khi bôi Acetic Acid 3-5% sẽ cho  tổn 
thương màu trắng dầy, đậm, trắng xám hay 
đôi khi có màu vàng. Ranh giới rõ ràng, bờ 
đều, thỉnh thoảng có chỗ gồ cao và bong tróc. 
Có thể tổn thương lan sâu vào kênh cổ tử 
cung, bề mặt tổn thương không đều, hình ảnh 
chấm đáy và lát đá thô. Tổn thương mức độ 
cao có khuynh hướng xuất hiện ở 2 mép cổ 
tử cung và nằm sâu vào phía kênh cổ tử cung 
(hình 5 nguồn: Cancer Update - National 
Cancer Center Singapore Singhealth Volume 
1,20058).
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Hình 5. HSIL
 - Ung thư vi xâm lấn: khi bôi acetic acid 
3-5% sẽ cho  tổn thương màu trắng đậm, dầy 
và thường có sắc vàng. Tổn thương rộng, 
bề mặt bị tróc, hoại tử, có thể có mạch máu 
bất thường . Cần lưu ý là mẫu sinh thiết nhỏ 
không thể giúp chẩn đoán chính xác ung thư 
vi xâm lấn (hình 6,7 nguồn: Colposcopy 
management options 3,6 ).

  

Hình 6,7. Ung thư vi xâm lấn CTC
- Chuyển sản gai chưa trưởng thành 
(Immature metaplasia)
Vùng trắng sau  bôi acetic acid 3-5% ít đậm, 
trong suốt hơn vùng trắng của CIN, không có 
ranh giới rõ ràng giữa vùng trắng do chuyển 
sản và biểu mô bình thường và tỏa rộng từ 
vùng chuyển tiếp  sang những phần khác của 
biểu mô cổ TC. Biểu mô nơi có chuyển sản 
lan ra với hình ảnh giống như  những ngón 
tay hay những lưỡi mô hướng tâm về phía lỗ 
ngoài cổ TC trong khi những vùng trắng của 
tổn thương CIN thường bắt nguồn từ vùng 
chuyển tiếp phát triền ra phía  ngoài xa lỗ cổ 
TC. Không có bờ ranh giới giữa biểu mô cổ 
TC bình thường với vùng chuyển sản cũng 
như với tổn thương viêm mà  các tổ chức này 
đan xen vào nhau (hình 8 nguồn: Colposcopy 
management options 3,6).

Hình 8. Chuyển sản chưa trưởng thành CTC

Điều trị
Sự tiến triển của CIN kéo dài trung bình 15 
năm , có thể có những diễn biến theo bảng 
sau 4 :

Thoái 
triển

Tồn tại Tiến 
triển

Không 
xâm lấn

CIN 1 57% 32% 11% 1%
CIN 2 43% 35% 22% 5%
CIN 3 32% <56% >12%

    Ung thư CTC thường  trải qua từng giai 
đoạn CIN1 → CIN2 → CIN3.
    Tổn thương biểu mô mức độ cao (HSIL) 
vẫn có thể xảy ra mà không cần phải có LSIL 
trước đó.  Những tổn thương mức độ cao 
(HSIL) có thể phát triển từ tổn thương mức 
độ thấp hoặc trực tiếp từ các tổn thương do 
nhiễm HPV tồn tại kéo dài và 70% là do 2 týp 
virus HPV 16, HPV18. Vì thế, việc tầm soát 
phát hiện tình trạng nhiễm HPV hết sức cần 
thiết để quản lý sức khoẻ sinh sản cũng như 
đề ra biện pháp can thiệp sớm phù hợp. 

Phương pháp điều trị
• CIN1 thông thường có thể tự thoái triển mà 
không cần điều trị. Cần làm lại phết tế bào 
6 tháng, 12 tháng sau. Nếu tổn thương rộng, 
vẫn tồn tại sau 18-24 tháng thì điều trị bằng 
đốt lạnh (cryotherapy) hay LEEP.5

• CIN2, 3 phải điều trị. Mục đích điều trị là 
cắt bỏ vùng tổn thương hoặc phá hủy các tế 
bào của biểu mô CTC. Để chọn phương pháp 
điều trị thích hợp , người ta dựa vào sự phân 
loại vùng chuyển tiếp. 
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Phân loại mới của TZ là :
 - Type 1 : nhìn thấy toàn bộ TZ  ở cổ ngoài 
cổ TC. 
 - Type 2 : TZ có một phần nằm ở lỗ trong 
cổ TC mà giới hạn cao chỉ thấy được nhờ thủ 
thuật hỗ trợ của người soi cổ TC.
 - Type 3 : TZ đi sâu vào kênh cổ TC và 
không thể nhìn thấy được.
Phá hủy tế bào thích hợp cho TZ  type 1 bao 
gồm các phương pháp:
 - Đốt lạnh với N2O
 - Đốt LASER CO2

 - Đốt điện
Cắt bỏ tổn thương thích hợp cho TZ type 2,3 
áp dụng bao gồm các phương pháp sau:
 - Khoét chóp với dao thường
 - LEEP (Loop Electrosurgical Excision 
Procedure) hay LLETZ (Large Loop Excision 
of the Transformation Zone)  
 - Cắt tử cung 
• Đối với trường hợp bệnh nhân còn trẻ 
dưới 25 tuổi có CIN 2 thì không nhất thiết 
phải điều trị vì 62% các trường hợp có thể có 
sự thoái triển.1

• Trường hợp bệnh nhân đang mang thai: 
Chẩn đoán thường dựa vào soi cổ tử cung 
mà không có sự khẳng định của sinh thiết cổ 
TC, chỉ khi nghi ngờ có ung thư xâm lấn thì 
mới bấm sinh thiết. Tổn thương thường trở 
nên nhỏ lại ở thời kỳ hậu sản so với lúc đang 
mang thai cũng như tổn thương thường rút 
vào trong lỗ cổ TC. Có thể sanh ngã âm đạo 
đối với tổn thương CIN và phải chần đoán 
xác định lại 8-12 tuần hậu sản.

Theo dõi 5

• Nếu phải điều trị CIN1 thì cần làm lại phết tế 
bào cổ TC 6 tháng, 12 tháng và 24 tháng. Nếu 
tất cả đều bình thường thì trở lại theo chương 
trình tầm soát tùy theo tuổi người bệnh. Nên 
theo dõi sau 3-5 năm. Nếu bệnh vẫn tồn tại 
thì phải khảo sát kỷ để có hướng điều trị phù 
hợp như đốt lạnh, LEEP hay khoét chóp bằng 
dao thường.

• Sau khi điều trị CIN 2,3 thì cần làm lại phết 
tế bào cổ TC 6 tháng và 12 tháng rồi sau đó 
mỗi năm một lần từ 3-5 năm sau.
• Tỷ lệ tái phát : 5-10%. Nếu có tái phát thì 
cắt bỏ mô bệnh bằng LEEP hay LASER CO2  
hay khoét chóp bằng dao thường. Nếu tái 
phát thì cắt tử cung để phòng ngừa ung thư 
CTC 
• Dù đã cắt tử cung nhưng vẫn phải làm phết tế 
bào âm đạo ở vi trí mỏm âm đạo bằng phương 
pháp liquid-based cytology (Thinprep) ■
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Khuyến cáo mới nhất năm 2012 của Hiệp hội 
Ung thư Mỹ (ASC) nhằm cập nhật khuyến 
cáo cách đây 10 năm về tầm soát và phát hiện 
sớm các tổn thương tiền ung thư và ung thư 
cổ tử cung (CTC) dựa trên chứng cứ đến từ 6 
nhóm tổng quan và một hội nghị thống nhất 
ý kiến của các tổ chức liên quan. Khuyến cáo 
mới nhắm vào các chương trình tầm soát dựa 
trên độ tuổi thích hợp, việc sử dụng kết hợp 
giữa tế bào và xét nghiệm HPV, việc theo dõi 
khi kết quả tầm soát dương tính cũng như 
khoảng cách giữa 2 lần tầm soát âm tính, độ 
tuổi nào thì không cần phải tầm soát, việc 
chỉ sử dụng xét nghiệm HPV như là phương 
pháp tầm soát đầu tiên và quy trình tầm soát 
cho những phụ nữ đã chích ngừa 2 type HPV 
18 và 16 như thế nào.

Tầm soát ung thư CTC theo độ tuổi 
Tầm soát ung thư CTC đã làm giảm một 
cách rõ rệt bệnh xuất cũng như tử xuất ung 
thư CTC đến 80-90%. Tại Mỹ, ung thư CTC 
đã từ vị trí thứ nhất trong giữa thế kỷ 20 đã 
chuyển sang vị trí thứ 14 trong những năm 
gần đây sau khi phết tế bào âm đạo CTC 
được áp dụng rộng rãi. Điều này là do: phát 
hiện các tổn thương ung thư xâm lấn ở giai 
đoạn sớm với tỷ lệ sống sau 5 năm điều trị 
lên đến 92%, việc phát hiện và điều trị những 
tổn thương tiền ung thư đã làm giảm tỷ lệ ung 
thư xâm lấn. 
    Ngày nay chúng ta đã biết gần như 100% 

các ung thư CTC đều dương tính với HPV và 
việc nhiễm các type HPV nguy cơ cao kéo 
dài là điều kiện cần cho việc phát triển thành 
các tổn thương tiền ung thư và ung thư CTC. 
Trong đó HPV type 16 là type có khả năng 
sinh ung cao nhất chiếm đến 56-60% ung thư 
CTC, HPV type 18 đứng hàng thứ hai với 
10-15% và 10 type HPV nguy cơ cao còn lại 
chịu trách nhiệm khoảng 25-35%. Type HPV 
18 còn có xu hướng gây ung thư tế bào tuyến 
hơn là ung thư tế bào gai (32 so với 8%). 
    Nhiễm HPV chủ yếu qua đường quan hệ 
tình dục và tiếp xúc ở bộ phận sinh dục. Ở 
hầu hết các dân số, tần xuất nhiễm HPV đỉnh 
điểm thường vài năm sau độ tuổi bắt đầu 
quan hệ tình dục như tại Mỹ là 17 tuổi. Gần 
như 90% nhiễm HPV là tiềm ẩn và không 
phát hiện được sau 1 đến 2 năm. Ở phụ nữ 
tồn tại nhiễm HPV kéo dài có nguy cơ tiến 
triển thành tổn thương tiền ung thư. Tồn tại 
nhiễm HPV kéo dài đặc biệt là HPV type 16 
là yếu tố tiên lượng mạnh cho việc tiến triển 
thành tổn thương nặng hơn CIN3 lần lượt là 
20% trong 1 năm và 30% trong 2 năm. Các 
tổn thương CIN3 nếu không điểu trị thì có thể 
có 30% các tổn thương này tiến triển thành 
ung thư trong khi chỉ 1% tiến triển thành ung 
thư nếu được điều trị.
    Việc tìm hiểu mối liên quan giữa ung thư 
CTC và nhiễm HPV cho thấy được mô hình 
sinh ung theo từng cấp bậc: nhiễm HPV, tồn 
tại nhiễm HPV kéo dài thay vì bị thải loại như 

Các khuyến cáo phòng ngừa và phát hiện sớm 
ung thư cổ tử cung năm 2012 
Hội Ung thư Mỹ, Hội Soi và Bệnh học cổ tử cung Mỹ, Hội Bệnh học Lâm sàng Mỹ

Người dịch: Nguyễn Vạn Thông, BS; Huỳnh Xuân Nghiêm, BS; Trần Thị Vân Anh, BS.

Theo: American Cancer Society, American Society for Colposcopy and Cervical 
Pathology, and American Society For Clinical Pathology Screening Guidelines for the 
Prevention and Early Detection of Cervical Cancer.  Debbie Saslow, et all, the ACS-ASCCP-
ASCP Cervical Cancer Guideline Committee 20, CA. CANCER J CLIN 2012;62:147-172.
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thông thường, tiếp theo là tiến triển thành các 
tổn thương tiền ung thư, rồi ung thư xâm lấn. 
Hiểu được tiến trình tự nhiên này giúp ích rất 
nhiều trong chính sách tầm soát và điều trị 
các tổn thương tiền ung thư và ung thư dựa 
theo độ tuổi.

Cân bằng giữa các yếu tố có lợi và bất 
lợi khi tầm soát
Mục đích cuối cùng của chương trình tầm soát 
ung thư CTC là làm sao để có thể giảm được 
bệnh xuất và tử xuất của ung thư CTC. Một 
chương trình tầm soát tối ưu là một chương 
trình có thể tìm và phân biệt được những tổn 
thương tiền ung mà có khả năng cao tiến triển 
thành ung thư xâm lấn (tối ưu hóa sàng lọc) 
trong khi đó tránh việc phát hiện và điều trị 
quá tay những tổn thương nhiễm HPV tiềm 
ẩn cũng như những tổn thương khó có thể 
tiến triển thành ung thư (giảm thiểu tác động 
bất lợi của sàng lọc).  
    Khuyến cáo đã sử dụng CIN3 như là một 
mốc để xác định độ nhạy của xét nghiệm tầm 
soát do phần lớn các tổn thương CIN3 đều 
tiến triển thành ung thư nếu không điều trị. 
Trái lại tổn thương CIN2 vẫn được xem là 
một chẩn đoán “nước đôi” bao gồm những 
tổn thương tiền ung thư như CIN3 nhưng 
cũng bao gồm cả những tổn thương khác có 
thể tự thoái triển như CIN1. Mặc dù CIN2 vẫn 
được chấp nhận rộng rãi trên lâm sàng như là 
mốc để can thiệp điều trị nhưng khuyến cáo 
vẫn cho rằng CIN2 không nên dùng như là 
mục tiêu tầm soát ung thư CTC.
    Hầu hết nhiễm HPV và tổn thương CIN1, 
CIN2 sẽ thoái triển và ít khả năng tiến triển 
thành CIN3 hay ung thư. 
   Tuy nhiên khi phát hiện những tổn thương 
này có thể gây nên những bất lợi sau: việc 
lo lắng khi kết quả tầm soát dương tính, khả 
năng xấu hổ của người tham gia tầm soát khi 
được chẩn đoán bệnh lý nhiễm trùng lây qua 
đường tình dục, không thoải mái khi chẩn 
đoán (soi CTC, sinh thiết) và điều trị (khoét 
chóp, cắt tử cung), chảy máu khi điều trị và 
ảnh hưởng lâu dài của điều trị khoét chóp 
làm tăng nguy cơ biến chứng thai kỳ như khả 
năng sanh non.

Nội dung khuyến cáo
Khuyến cáo nhắm vào tầm soát trên dân số 
thường qui, không nhắm trên dân số nguy cơ 
cao như: tiền sử bị ung thư CTC, tiền sử mẹ 
sử dụng diethylstilbestrol (DES) lúc mang 
thai, suy giảm miễn dịch

Khi nào bắt đầu tầm soát?
Tầm soát ung thư CTC nên bắt đầu từ 21 tuổi. 
Không nên tầm soát ở những phụ nữ nhỏ hơn 
21 tuổi bất kể thời điểm bắt đầu hoạt động 
tình dục hay những yếu tố nguy cơ khác. 
    Tỷ lệ ung thư CTC rất hiếm ở phụ nữ trẻ 
và không thể phòng ngừa được bằng phết tế 
bào. Tần suất ung thư CTC cũng không thay 
đổi cho dù đã có chính sách tầm soát rộng 
rãi trong 4 thập kỷ qua. Tầm soát ở độ tuổi 
này có thể dẫn đến khả năng điều trị quá tay 
những tổn thương tiền ung thư mà có khả 
năng tự hồi phục cao mà phải mất nhiều năm 
nữa những tổn thương này mới có thể tiến 
triển thành ung thư CTC bên cạnh đó việc 
điều trị này có thể ảnh hưởng nhiều đến sinh 
sản sau này của họ. Phòng ngừa ung thư CTC 
ở tuổi thiếu niên nên tập trung vào chiến dịch 
chích ngừa HPV rộng khắp sẽ mang tính hiệu 
quả cao nhất với chi phí thấp. 

Khoảng cách giữa 2 lần tầm soát
Không khuyến cáo tầm soát hằng năm bởi 
bất kỳ phương tiện tầm soát nào cho bất kỳ 
độ tuổi nào.
    Những bằng chứng về sinh bệnh học ung 
thư CTC ngày càng nhiều và mạnh cho thấy 
chính sách tầm soát ung thư CTC hằng năm 
là có hại nhiều hơn là lợi. Tầm soát hằng năm 
chỉ phát hiện một lượng rất nhỏ những tổn 
thương tiền ung thư nhưng lại tốn chi phí rất 
lớn cho việc điều trị không cần thiết do đa 
phần là tổn thương lành tính tự khỏi sau 2 
năm hoặc nếu không thì cần rất nhiều năm 
mới có thể tiến triển thành ung thư. 

Tuổi từ 21 đến 29
Tầm soát bằng phết tế bào mỗi 3 năm cho 
phụ nữ độ tuổi từ 21 đến 29. Ở độ tuổi này 
nếu đã tầm soát 2 lần âm tính thì vẫn chưa có 
đủ bằng chứng để kéo dài khoảng cách giữa 
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2 lần tầm soát hơn 3 năm. Xét nghiệm HPV 
không nên sử dụng dù là sử dụng đơn độc hay 
kết hợp với tế bào cho độ tuổi này. 
    Có ít nghiên cứu tập trung vào khoảng thời 
gian giữa 2 lần tầm soát ở độ tuổi này. Chính 
sách tầm soát hằng năm chỉ làm tăng một ít 
việc phát hiện nguy cơ ung thư CTC nhưng 
lại tăng gấp đôi số lần soi CTC so với chính 
sách mỗi 3 năm. Cả 2 chính sách này đều làm 
giảm gánh nặng ung thư tương tự nhau trong 
khoảng thời gian 10 năm. Không có sự khác 
biệt có ý nghĩa trong việc giảm tỷ lệ ung thư 
giữa chính sách tầm soát mỗi 2 năm và 3 năm, 
do đó khuyến cáo chọn khoảng cách mỗi 3 
năm là tốt nhất trong việc cân bằng giữa lợi 
ích và tác hại khi tầm soát ở độ tuổi này. Ở 
độ tuổi này, tỷ lệ nhiễm HPV còn rất cao nên 
HPV không được khuyến cáo sử dụng. 

Tuổi từ 30 đến 65
Phụ nữ tuổi từ 30 đến 65 nên được tầm soát 
với kết hợp giữa tế bào và HPV mỗi 5 năm 
(ưu tiên hơn) hoặc chỉ phết tế bào mỗi 3 năm 
(chấp nhận được). Vẫn chưa có bằng chứng 
cho việc thay đổi khoảng thời gian giữa 2 lần 
tầm soát nếu trước đó đã tầm soát nhiều lần 
âm tính. 

Tầm soát chỉ bằng tế bào
Ở những phụ nữ tuổi từ 30 đến 65, vẫn chưa 
đủ bằng chứng cho khoảng cách giữa 2 lần 
tầm soát là hơn 3 năm ngay cả những lần tầm 
soát trước đều âm tính. Các nghiên cứu cho 
thấy những phụ nữ sau nhiều lần tầm soát 
âm tính vẫn tăng nguy cơ ung thư CTC sau 
3 năm. Chỉ một nghiên cứu tại Mỹ so sánh 
chính sách tầm soát bằng tế bào mỗi năm so 
với mỗi 3 năm. Một số nghiên cứu khác cho 
thấy sự gia tăng nguy cơ ung thư CTC theo 
từng khoảng cách từ 1 năm đến 3 năm đến 5 
năm. Do đó mô hình khoảng cách mỗi 3 năm 
là thích hợp nhất vì cân bằng được lợi ích và 
bất lợi cũng như chưa đủ bằng chứng để kéo 
dài khoảng cách giữa 2 lần tầm soát hơn 3 
năm. 

HPV kết hợp với tế bào
Hầu hết các nghiên cứu đều cho thấy HPV kết 
hợp với tế bào làm tăng khả năng phát hiện 

các tổn thương CIN3 đồng thời làm giảm 
những tổn thương nặng hơn CIN3 hoặc ung 
thư. Điều này có thể cho phép nhóm nguy 
cơ thấp với tầm soát âm tính kéo dài khoảng 
cách giữa 2 lần tầm soát lên 5 năm so với 3 
năm nếu chỉ tầm soát bằng tế bào. Việc kết 
hợp này còn giúp phát hiện nhiều tổn thương 
ung thư và tiền ung thư tế bào tuyến hơn so 
với tế bào gai do khó có thể phát hiện những 
tổn thương tế bào tuyến hơn. Xét nghiệm kết 
hợp HPV và tế bào được khuyến cáo vào năm 
2002 và 2004 với khoảng cách giữa 2 lần tầm 
soát là 3 năm. Các nghiên cứu đã cho thấy 
những phụ nữ trước đó đã có kết quả kết hợp 
HPV và tế bào âm tính thì khi đi tầm soát lần 
thứ 2 có kết quả chẩn đoán tổn thương nặng 
hơn CIN3 thấp có ý nghĩa thống kê; điều này 
cũng ủng hộ cho khuyến cáo kéo dài thời gian 
giữa 2 lần tầm soát bằng xét nghiệm kết hợp. 
Các mô hình nghiên cứu cho thấy với khoảng 
cách giữa 2 lần xét nghiệm tầm soát kết hợp 
ở phụ nữ 40 tuổi là 3 năm so với 5 năm chỉ 
tăng nhẹ nguy cơ ung thư CTC theo tuổi đời 
lần lượt là 0,39% và 0,61% trong khi đó lại 
tăng một cách có ý nghĩa số lượng soi CTC. 
Xét nghiệm kết hợp thường xuyên hơn mỗi 3 
năm hay mỗi một năm đã làm tăng các yếu tố 
bất lợi do làm tăng số lượng soi CTC và điều 
trị. Tuy nhiên hầu như các bằng chứng hiện 
tại đều dựa trên chính sách tầm soát ít hơn 
3 năm/1 lần. Thiếu bằng chứng có lợi vượt 
trội nhưng tăng các nguy cơ bất lợi do việc 
tầm soát quá thường xuyên cũng ủng hộ cho 
khuyến cáo xét nghiệm tầm soát kết hợp mỗi 
5 năm. 

Tăng độ nhạy của xét nghiệm tầm soát  
kết hợp
So với tế bào, xét nghiệm HPV có độ nhạy 
cao hơn nhưng ít đặc hiệu hơn trong việc tầm 
soát những tổn thương nặng hơn CIN3. Khi 
cả 2 xét nghiệm đều âm tính thì nguy cơ mắc 
các tổn thương nặng hơn CIN3 và nhất là ung 
thư CTC cũng rất thấp. Bên cạnh đó một số 
nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng cũng 
cho thấy khuynh hướng giảm các tổn thương 
nặng hơn CIN3 có ý nghĩa thống kê sau 2 lần 
tầm soát bằng xét nghiệm kết hợp (từ 0,03% 
xuống còn 0%). Những tác động bất lợi chính 
yếu khi kết hợp HPV và tế bào như làm tăng 
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số lần soi CTC và số lượng tổn thương CIN2 
sẽ được giảm thiểu bởi khoảng cách giữa 2 
lần tầm soát kéo dài đến 5 năm. 

Khoảng cách an toàn giữa 2 lần tầm soát
Nguy cơ sau 6 năm tiến triển thành các tổn 
thương nặng hơn CIN3 khi HPV âm tính 
và xét nghiệm kết hợp âm tính lần lượt là 
0,27% và 0,28% dựa trên 7 nghiên cứu quan 
sát 24.295 phụ nữ. Trong khi nguy cơ này 
nếu chỉ có tế bào âm tính lại cao hơn nhiều 
(0,97%). Một nghiên cứu quan sát khác trên 
330.000 phụ nữ tại Châu Âu cho thấy nguy 
cơ sau 3 năm tiến triển thành tổn thương nặng 
hơn CIN 3 nếu tế bào âm tính là 0,17% và 
nguy cơ sau 5 năm nếu HPV âm tính cũng 
như xét nghiệm kết hợp là 0,17% và 0,16%. 
Cũng cùng nghiên cứu đó, nguy cơ tiến triển 
thành ung thư lần lượt là 0,018%, 0,019%, 
0,016%. Qua đó chúng ta có thể sử dụng giá 
trị tiên đoán âm của HPV để đảm bảo nguy 
cơ rất thấp để mắc các tổn thương nặng hơn 
CIN3 sau 5 năm tầm soát âm tính bằng xét 
nghiệm kết hợp.  

Quản lý trường hợp HPV dương tế bào âm
Những phụ nữ có kết quả xét nghiệm HPV 
dương và tế bào âm chưa được khuyến cáo 
soi CTC ngay mà có thể lựa chọn 1 trong 2 
hướng xử trí sau:
1. Tầm soát lại bằng xét nghiệm kết hợp sau 
12 tháng. Nếu có 1 trong 2 xét nghiệm dương 
tính (HPV vẫn còn dương hoặc tế bào có tổn 
thương nặng hơn từ LSIL) thì tiến hành soi 
CTC. Nếu cả 2 đều âm tính (HPV âm và tế 
bào có ASC-US hoặc âm) thì tầm soát như 
thường quy.   
2. Xét nghiệm định type HPV, nếu HPV16 
hoặc HPV 16/18 dương (không cần phải định 
rõ các type HPV khác) thì soi CTC, nếu âm 
thì tầm soát lại bằng xét nghiệm kết hợp sau 
12 tháng.
    Hiện tại chưa có một nghiên cứu ngẫu nhiên 
có đối chứng để đánh giá tình huống này. Tuy 
nhiên bằng chứng đủ mạnh từ các nghiên cứu 
quan sát tiền cứu đánh giá nguy cơ ngắn hạn 
mắc CIN3 trong nhóm dân số này thấp hơn 
nguy cơ của nhóm có HPV dương kèm tế bào 
ASC-US và LSIL được chỉ định soi CTC là 

8-10% trong 2 năm. Nguy cơ tiến triển thành 
tổn thương nặng hơn CIN3 trong trường hợp 
này thay đổi từ 0,8% đến 4,1% và nguy cơ 
ước tính trở thành ung thư là 0,08%. Do đó 
chính sách soi CTC ngay khi HPV dương mà 
tế bào âm không được ủng hộ. Lập lại xét 
nghiệm sau 12 tháng dựa trên bằng chứng 
cho thấy hầu hết các trường hợp nhiễm HPV 
biến mất sau 12 tháng, giúp cho những phụ 
nữ có thể quay về tầm soát thường quy mà 
không phải chịu nguy cơ phải điều trị quá tay. 
   Ở những nơi có thể xét nghiệm định type 
HPV thì có thể thực hiện thêm định type HPV 
16 hay HPV16/18 trong trường hợp HPV 
dương tế bào âm có thể tiên lượng ngắn hạn 
nguy cơ mắc các tổn thương nặng hơn CIN3 
để có thể chỉ định soi CTC ngay. Nguy cơ 
mắc CIN3 lên đến 10% sau khi nhiễm HPV 
16 từ 1 đến 4 năm và nhiễm HPV18 từ 2 đến 
5 năm. Ở một nghiên cứu khác nguy cơ mắc 
các tổn thương nặng hơn CIN2 và CIN3 khi 
HPV 16/18 dương tính lần lượt là 11,4% và 
9,8% và khi HPV 16 dương tính lần lượt là 
13,6% và 11,7%. Trong khi đó nguy cơ ngắn 
hạn của những type HPV khác thì khá thấp 
nên không được sử dụng.    

Quản lý ASC-US với HPV âm
Những phụ nữ có kết quả tế bào ASC-US 
với HPV âm thì nên được tiếp tục tầm soát 
thường quy theo độ tuổi.
    Nguy cơ sót các tổn thương nặng hơn CIN3 
chỉ có 0,28%, nguy cơ tiến triển thành các tổn 
thương nặng hơn CIN3 sau 5 năm là 0,54% 
và không khác biệt với những phụ nữ có cả 2 
xét nghiệm đều âm. 
    Phụ nữ có HPV dương tế bào ASC-US 
hoặc tế bào có bất thường nặng hơn ASC-US 
thì cần phải soi CTC ngay do nguy cơ ung 
thư CTC quá lớn để không thể chấp chuận 
tầm soát thường quy được.
Tầm soát chỉ với HPV 
Trong bối cảnh lâm sàng hiện tại, tầm soát 
chỉ bằng HPV chưa được khuyến cáo để thay 
thế 2 chính sách tầm soát được chấp nhận là 
chính sách tầm soát bằng kết hợp HPV và tế 
bào hay chính sách tầm soát chỉ bằng tế bào.
    Các nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng 
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đều cho thấy HPV có độ nhạy nhằm phát 
hiện các tổn thương nặng hơn CIN2 và CIN3 
cao hơn so với tế bào ngay trong lần đầu tầm 
soát. Xét nghiệm HPV có độ nhạy cao cũng 
quan trọng như giá trị tiên đoán âm của xét 
nghiệm này trong việc quản lý trong thời 
gian dài vì khi HPV âm cũng có nghĩa là có 
nguy cơ thấp với việc mắc các tổn thương 
nặng hơn CIN3. Tuy nhiên xét nghiệm HPV 
lại cho độ đặc hiệu thấp gây nên sự gia tăng 
mức độ can thiệp như soi CTC. Hiện nay vẫn 
chưa có bằng chứng rõ ràng về các tác động 
bất lợi hay chính sách làm thêm tế bào sau 
khi HPV dương tính nên chưa thể áp dụng 
rộng rãi trong lâm sàng cho dù chính sách 
chỉ sử dụng xét nghiệm HPV để tầm soát có 
triển vọng rất lớn như là một xét nghiệm tầm 
soát đầu tiên. Bên cạnh đó việc thiếu các tiêu 
chuẩn nội tại nhằm đảm bảo việc thu thập 
đủ lượng mẫu của một số xét nghiệm HPV 
nên có thể gây âm tính giả. Do vậy tế bào 
kết hợp với HPV nhằm giảm những lỗi của 
xét nghiệm HPV do không thu thập đủ lượng 
mẫu. Về mặt ứng dụng thì cần phải có những 
đánh giá thêm nữa về chi phí hiệu quả khi áp 
dụng chính sách này.   

Phụ nữ trên 65 tuổi
Phụ nữ trên 65 tuổi đã có quá trình tầm soát 
ung thư CTC trước đó âm tính (3 lần phết tế 
bào âm tính, 2 lần xét nghiệm kết hợp với 
lần làm xét nghiệm gần đây nhất không quá 
5 năm) hoặc có tiền căn mắc các tổn thương 
nặng hơn CIN2 đã theo dõi đủ 20 năm không 
nên tầm soát tiếp tục với bất kỳ phương pháp 
tầm soát nào. Theo mô hình toán học, những 
phụ nữ đã tầm soát âm tính đầy đủ bằng tế 
bào mỗi 3 năm trước 65 tuổi thì nếu tiếp tục 
tầm soát đến 90 tuổi thì cũng chỉ phát hiện 
thêm được 1,6 trường hợp ung thư và 0,5 
trường hợp tử vong do ung thư trong 1000 
người tham gia tầm soát. Khi đã ngưng tầm 
soát thì không cần tầm soát lại với bất kỳ lý 
do nào ngay cả khi có bạn tình mới.
Phụ nữ trên 65 tuổi có tiền căn có các tổn 
thương CIN2, CIN3, ung thư tuyến tại chỗ 
cần được theo dõi ít nhất 20 năm từ khi phát 
hiện để có thể theo dõi sự thoái triển của các 
tổn thương này. 
    Tần xuất mắc các tổn thương nặng hơn 

CIN2 thấp và tần xuất ung thư CTC hiếm ở 
những phụ nữ trên 65 tuổi được tầm soát tốt. 
Tại Mỹ ung thư CTC thường gặp chỉ ở nhóm 
dân số không tầm soát hoặc tầm soát không 
đầy đủ. Dựa trên sinh bệnh học của ung thư 
CTC, những phụ nữ sau 65 tuổi không có khả 
năng tiến triển thành ung thư CTC sau khi 
nhiễm HPV rồi tiến triển thành CIN3 trong 
quảng đời còn lại. Trong khi những phụ nữ 
đã tầm soát âm tính đầy đủ sẽ có nguy cơ 
mắc các tổn thương nặng hơn CIN3 rất thấp 
thì những phụ nữ đã có tiền căn điều trị CIN2 
vẫn còn nguy cơ cao hơn gấp 5 đến 10 lần. 
Tầm soát nhóm phụ nữ lớn tuổi có thể phát 
hiện rất ít những bất thường nặng hơn CIN2 
mới và phòng ngừa rất ít ung thư CTC hay 
tử vong vì ung thư bởi vì vùng chuyển tiếp ở 
CTC của họ nhỏ và khó quan sát thấy cũng 
như ung thư cũng đã phát triển sau nhiều năm 
nhiễm.       

Phụ nữ sau cắt tử cung không có tiền căn 
mắc các tổn thương nặng hơn CIN2
Phụ nữ sau cắt tử cung không có tiền căn mắc 
các tổn thương nặng hơn CIN2 không khuyến 
cáo tiếp tục tầm soát với bất kỳ phương tiện 
nào. Bằng chứng của việc tầm soát âm tính 
đầy đủ trước đó cũng không cần thiết. Khi đã 
ngưng tầm soát thì không cần tầm soát lại với 
bất kỳ lý do nào ngay cả khi có bạn tình mới. 
Những người này thì phết tế bào cũng chỉ để 
tầm soát ung thư âm đạo. Đây là loại ung thư 
phụ khoa hiếm gặp nên cũng không cần thiết 
phải tầm soát. 

Tầm soát sau khi chích ngừa HPV
Việc tầm soát ung thư CTC ở nhóm phụ nữ 
chích ngừa HPV không thay đổi so với nhóm 
không chích ngừa. 
    Cả 2 vaccine ngừa HPV hiện tại đều nhắm 
đến 2 type HPV 16 và 18 gây ra 70% ung 
thư CTC. Các nghiên cứu ngẫu nhiên có 
đối chứng cho thấy hiệu quả bảo vệ đối với 
các tổn thương CIN2 và CIN3 của các loại 
vacine này đối với nhóm phụ nữ chích ngừa 
chưa có tiếp xúc với HPV trước đó. Điều này 
có nghĩa là các phụ nữ đã được bảo vệ bởi 
vaccine ngừa HPV cần có một chính sách 
riêng như thời điểm bắt đầu tầm soát trễ hơn, 
khoảng cách giữa 2 lần tầm soát xa hơn so với 

TỔNG QUAN Y VĂN
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nhóm dân số bình thường. Tuy nhiên khoảng 
30% ung thư CTC vẫn tiếp tục tiến triển do 
vaccine thế hệ hiện nay chỉ phòng ngừa được 
2 type HPV 16 và 18. Theo khuyến cáo của 
Hội Đồng Tư Vấn Thực Hành Miễn Dịch, 
phụ nữ có thể chích ngừa HPV đến 26 tuổi 
do đó vẫn có một số phụ nữ đã từng nhiễm 
HPV trước khi chích dẫn đến hiệu quả bảo 
vệ giảm xuống. Bên cạnh đó mức độ bao phủ 
của chích ngừa HPV tại Mỹ cũng như đa số 
các nước khác chưa được rộng khắp như các 
nước được chính phủ tài trợ như Anh, Úc. Do 
đó hiện tại vẫn chưa có đủ số liệu ủng hộ một 
chương trình tầm soát riêng cho nhóm phụ nữ 

đã chích ngừa HPV. 
Nói tóm lại, những khuyến cáo mới này được 
cân nhắc kỹ lưỡng dựa trên những chứng 
cứ tốt nhất nhằm phòng ngừa tối đa tử xuất 
và bệnh xuất của ung thư CTC bằng những 
phương tiện tầm soát hiện tại làm sao để có 
thể tối ưu hóa việc phòng ngừa ung thư CTC 
nhưng giảm thiểu nhất những nguy cơ bất lợi 
đi kèm theo do dương tính giả của xét nghiệm 
hoặc do điều trị quá tay ■                  

Các khuyến cáo phòng ngừa và phát hiện sớm ung thư cổ tử cung năm 2012
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PHÁC ĐỒ TẦM SOÁT UNG THƯ CỔ TỬ CUNG NĂM 2012
HỘI UNG THƯ MỸ, HỘI SOI VÀ BỆNH HỌC CỔ TỬ CUNG MỸ, HỘI BỆNH HỌC LÂM SÀNG MỸ

Dân số Phương pháp  
tầm soát được 
khuyến cáo a

Quản lý kết quả tầm soát Bình luận

< 21 tuổi Không tầm soát HPV không được khuyến 
cáo sử dụng để tầm soát hay 

quản lý ASC-US

21-29 tuổi Chỉ phết tế bào mỗi 
3 năm

HPV dương + tế bào ASC-US b hay 
tế bào nặng hơn LSIL: 

=> Theo phác đồ

HPV không được khuyến cáo 
sử dụng để tầm soát

Tế bào âm hay HPV âm+ASC-US: 

=> Tầm soát bằng tế bào mỗi 3 năm

30-65 tuổi Kết hợp HPV và 
tế bào mỗi 5 năm 

(khuyến khích)

HPV dương + tế bào ASC-US b hay 
tế bào nặng hơn LSIL: 

=> Theo phác đồ

Tầm soát chỉ bằng HPV chưa 
được khuyến cáo sử dụng

HPV dương + tế bào âm: 

• Lựa chọn 1: kết hợp HPV + tế bào 
sau 12 tháng

• Lựa chọn 2: Định type HPV 16 hay 
HPV 16/18

=> Nếu dương: soi CTC

=> Nếu âm: kết hợp HPV + tế bào 
sau 12 tháng

Xét nghiệm kết hợp âm hay HPV âm 
+ASC-US: 

=> Tầm soát thường quy sau 5 năm

Chỉ phết tế bào  
mỗi 3 năm (chấp 

nhận được)

HPV dương + tế bào ASC-US b hay 
tế bào nặng hơn LSIL:

=> Theo phác đồ

Tế bào âm hay HPV âm +ASC-US: 

=> Tầm soát tế bào sau 3 năm

Trên 61 tuổi Ngưng tầm soát nếu 
tầm soát trước đó 
đầy đủ và  âm tính

Tiền căn có các tổn thương 
CIN2 hay nặng hơn thì cần 
theo dõi ít nhất 20 năm

Sau cắt tử cung Ngưng tầm soát Áp dụng cho mọi phụ nữ trừ 
khi mắc tổn thương nặng hơn 
CIN2 trong vòng 20 năm hay 
đã mắc ung thư CTC 

Chích ngừa HPV Theo các khuyến cáo dựa theo độ tuổi (giống phụ nữ chưa chích ngừa)

a: Chính sách tầm soát hằng năm không được khuyến cáo với bất kỳ phương tiện tầm soát nào 
và bất kỳ tuổi nào

b: Xét nghiệm HPV khi kết quả tế bào ASC-US được khuyến cáo 

TỔNG QUAN Y VĂN
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TỔNG QUAN Y VĂN

Tình hình xử trí ngôi mông hiện nay
Ngôi mông là một ngôi bất thường, chiếm từ 
3-4% thai kỳ đủ tháng. Ngôi mông thường 
kết hợp với những kết cục chu sinh bất lợi 
do biến chứng của thai non tháng, dị tật bẩm 
sinh, sa dây rốn, chấn thương hoặc ngạt trong 
quá trình sanh. Có 3 thái độ xử trí một trường 
hợp ngôi mông đủ tháng:
 - Chờ chuyển dạ tự nhiên và sanh ngôi 
mông ngã âm đạo
 - Mổ sanh chủ động trước khi vào giai 
đoạn chuyển dạ
 - Ngoại xoay thai
    Sanh ngôi mông ngã âm đạo đã từng được 
xem như là một thực hành sản khoa bình 
thường cho đến năm 1959 người ta mới nhận 
ra có sự giảm bệnh suất và tử vong chu sinh 
khi thực hiện mổ lấy thai cho những trường 
hợp ngôi mông.1 Ngày nay, mổ lấy thai 
thường qui cho ngôi mông đang dần trở nên 
phổ biến, tỉ lệ mổ sanh vì ngôi mông gia tăng 
đáng kể trong vòng 20 năm qua,2,3 nhất là sau 
khi nghiên cứu “Term Breech Trial” của tác 
giả Hannah được công bố vào năm 2000.4 

Nghiên cứu được tiến hành với mục tiêu so 
sánh chủ trương mổ lấy thai chủ động cho 
ngôi mông đủ tháng với sinh ngã âm đạo chủ 
động thông qua đánh giá các kết cục thai kỳ. 
Ban đầu thử nghiệm được dự định kéo dài 
trong 5 năm để có thể thu nhận khoảng 2.800 
trường hợp nhưng sau đó đã dừng lại sớm 
hơn dự kiến vì những kết cục chu sinh được 
chứng minh có lợi rõ rệt qua quá trình phân 
tích thử. Nguy cơ tử vong chu sinh, tử vong sơ 
sinh hoặc bệnh suất sơ sinh trầm trọng trong 
nhóm được mổ sanh chủ động (17/1039) thấp 
hơn đáng kể so với nhóm sanh ngã âm đạo 
(52/1039) (Nguy cơ tương đối (NCTĐ) 0,33; 
Khoảng tin cậy (KTC) 95% 0,19 đến 0,56). 

Ngoài ra không có sự khác biệt về bệnh suất 
nặng của mẹ giữa hai nhóm (NCTĐ 1,24; 
KTC 95% 0.79 đến 1.95). 
    Tuy nhiên, trong Tổng quan Cochrane năm 
20035 khi tiến hành phân tích nhóm nhỏ để so 
sánh giữa những nước có tử suất chu sinh cao 
và thấp, kết quả đã cho thấy nguy cơ của tử 
vong sơ sinh, chu sinh hay những bệnh suất 
sơ sinh trầm trọng tại những quốc gia có tỷ lệ 
tử vong chu sinh cao (NCTĐ 0,66; KTC 95% 
0,35 đến 1,24) giảm ít hơn so với những quốc 
gia có tỷ lệ tử vong chu sinh thấp (NCTĐ 
0,07; KTC 95% 0,02 đến 0,29). Điều này 
cũng có nghĩa là tại những nước đang phát 
triển thì ích lợi của việc sinh mổ chủ động 
thấp hơn nhiều so với những nước phát triển. 
Vì thế, toàn bộ kết quả thử nghiệm không thể 
áp dụng rộng rãi tại những nước đang phát 
triển. Hơn nữa, tổng quan Cochrane còn cho 
thấy chính sách mổ sanh chủ động cho ngôi 
mông đủ tháng có khả năng làm gia tăng 
bệnh suất ở sản phụ (NCTĐ 1,29; KTC 95% 
1,03 đến 1,61) và vẫn còn thiếu thông tin về 
hậu quả lâu dài của mổ lấy thai cụ thể là nguy 
cơ ở những lần có thai sau do sẹo mổ trên tử 
cung. Ngoài ra, việc áp dụng chủ trương mổ 
sanh chủ động cho tất cả các thai đủ tháng 
ngôi mông đã gây ra những quan ngại về 
mất dần kỹ năng đỡ sanh ngôi mông, cũng 
như đòi hỏi sự đầu tư thêm rất nhiều ở những 
nước đang phát triển. Nguồn lực cần phải sử 
dụng để thực hiện thêm mổ lấy thai tại những 
nước này hết sức cao. Vì vậy cần cân nhắc 
đánh giá từng trường hợp cụ thể cũng như 
đánh giá nguồn lực của từng nơi trước khi 
áp dụng các kết quả của nghiên cứu “Term 
Breech Trial” vào thực hành lâm sàng.

Ích lợi của ngoại xoay thai
Ngoại xoay thai là một trong những chọn 

Tổng quan về ngoại xoay thai
Nguyễn Thị Tuyết Nhường, *BS.
*BV Hùng Vương
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lựa để xử trí ngôi mông, giúp tránh phải 
sinh ngôi mông. Ngoại xoay thai là một thủ 
thuật không đắt tiền, có thể được thực hiện 
tại phòng khám ngoại trú. Thuận lợi của việc 
áp dụng ngoại xoay thai cho thai đủ tháng ở 
chỗ có thể quyết định lấy thai ra ngay trong 
những trường hợp xuất hiện biến chứng vì 
khi đó phổi thai đã trưởng thành, đồng thời 
khả năng tự xoay về ngôi thuận sau 36 tuần 
tuổi thai ở người con so < 8%6 cũng như tỉ lệ 
xoay ngược trở về ngôi mông sau thủ thuật 
ngoại xoay thai thành công chỉ xảy ra < 5%.7 
Việc tiến hành ngoại xoay thai đem lại ích lợi 
cho sản phụ do tránh được các nguy cơ ngắn 
hạn của mổ sanh như băng huyết, truyền 
máu, nhiễm trùng, thuyên tắc tĩnh mạch sâu, 
đồng thời tránh được các nguy cơ lâu dài của 
mổ sanh. Tổng quan Cochrane về ngoại xoay 
thai cho những trường hợp ngôi mông đủ 
tháng8 đã chứng minh rằng ngoại xoay thai 
giúp làm giảm tỉ lệ ngôi thai không phải là 
ngôi đầu vào lúc sanh (NCTĐ 0,46; KTC 
95%  0,31 đến 0,66), giảm tỷ lệ mổ sanh do 
hạ thấp được tỷ lệ ngôi mông (NCTĐ 0,63; 
KTC 95%  0,44 đến 0,90). Thủ thuật ngoại 
xoay thai được xem là an toàn, các biến chứng 
như nhau bong non, vỡ tử cung, thuyên tắc 
ối, xuất huyết thai-mẹ, chấn thương thai chỉ 
xảy ra khoảng 0,5%, tim thai căn bản chậm là 
biểu hiện thường thấy khi thực hiện thủ thuật, 
tuy nhiên đây chỉ là những thay đổi thoáng 
qua.9-11 

Chống chỉ định của ngoại xoay thai
Chống chỉ định về phía mẹ: đa thai, tử cung 
dị dạng, vết mổ cũ 2 lần trở lên, nhau tiền 
đạo, có xuất huyết tử cung trong 7 ngày gần 
đây, đa sản, béo phì, bệnh tim mạch, bệnh lý 
tuyến giáp, đái tháo đường.
Chống chỉ định về phía thai: dị tật bẩm sinh 
thai, thai chậm tăng trưởng trong tử cung, 
đầu thai ngửa, dây rốn quấn cổ, ối vỡ non, 
ước lượng cân nặng thai >4000g

Kỹ thuật ngoại xoay thai
Trước khi tiến hành ngoại xoay thai:
 - Xác định lại tuổi thai > 37 tuần
 - Đảm bảo sản phụ đã thông hiểu về tiến 
trình ngoại xoay thai cũng như lợi ích và 

nguy cơ của thủ thuật
 - Cho sản phụ ký vào giấy đồng thuận thực 
hiện ngoại xoay thai
 - Siêu âm để xác định sinh trắc học thai, 
ngôi thai, thể tích nước ối, vị trí nhau bám
 - Biết được nhóm máu Rh

Điều kiện cần thiết để thực hiện ngoại  
xoay thai
Ngoại xoay thai có thể được thực hiện tại 
phòng khám ngoại trú, cần có đủ các điều 
kiện sau:
 - Có thể thực hiện đo CTG
 - Có máy siêu âm để kiểm tra tim thai 
trong quá trình thực hiện thủ thuật
 - Có thể di chuyển lên phòng mổ một cách 
nhanh nhất (khi có những biến chứng của thủ 
thuật mà cần phải mổ sanh cấp cứu)

Tiến hành ngoại xoay thai:
 - Đo CTG
 - Đo mạch và huyết áp của sản phụ
 - Dùng thuốc giảm gò tử cung: tiêm dưới 
da Terbutaline 0,25 mg và chờ trong 10-20 
phút để thuốc có tác dụng. (Chống chỉ định 
của Terbutaline: nhạy cảm với thành phần 
của thuốc, mẹ có bệnh lý tim mạch, tăng 
huyết áp, cường giáp không được kiểm soát 
tốt, hạ kali máu).
 - Thực hiện ngoại xoay thai dưới hướng 
dẫn của siêu âm
 - Quan sát tim thai qua siêu âm trước và 
sau thủ thuật. Nếu thủ thuật kéo dài thì kiểm 
tra tim thai qua siêu âm trong khi thực hiện 
thủ thuật
 - Bôi gel hoặc bột talc lên trên bụng sản 
phụ để thủ thuật được thực hiện dễ dàng hơn
 - Dùng một lực chắc chắn áp vào mông 
thai nhi để phần trình diện của ngôi thai được 
đẩy ra khỏi khung chậu của sản phụ và di 
chuyển sang bên. Tiếp tục duy trì lực đẩy trên 
mông và đầu thai cho đến khi thủ thuật ngoại 
xoay thai được hoàn tất (hình A, B, C).
 - Nếu không thành công với lần xoay đầu 

TỔNG QUAN Y VĂN
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tiên thì có thể thử xoay theo chiều ngược lại 
(hình D).
 - Trong hầu hết các trường hợp thì thủ 
thuật dừng lại sau 2 lần xoay không thành 
công. Tuy nhiên có thể thử xoay thêm lần thứ 
ba nếu sản phụ đồng ý và người thực hiện thủ 
thuật đánh giá rằng vẫn có cơ hội thành công
 - Thủ thuật được dừng lại khi: sản phụ 
thấy không thoải mái để tiếp tục thủ thuật, 
tim thai bất thường kéo dài, sau 3 lần thử mà 
không thành công

Sau thủ thuật ngoại xoay thai:
Đo lại CTG 
 - Nếu sản phụ mang nhóm máu Rh âm thì 
sẽ được tiêm bắp anti-D

 - Sản phụ cần được theo dõi ít nhất là 1 giờ 
sau thủ thuật để phát hiện các biến chứng qua 
những dấu hiệu sau:
 - CTG bất thường
 - Xuất huyết tử cung
 - Đau bụng
 - Ối vỡ
 - Giảm cử động thai
Nếu ngoại xoay thai không thành công cần 
thảo luận với sản phụ về cách sanh và nếu 
sản phụ lựa chọn mổ sanh thì lên kế hoạch 
mổ sanh chủ động
Nếu ngoại xoay thai thành công thì sản phụ 
sẽ trở lại siêu âm vào ngày hôm sau để chắc 
chắn rằng ngôi thai là ngôi thuận

Hình: Kỹ thuật ngoại xoay thai (Nguồn: http://hetv.org/)

Tổng quan về ngoại xoay thai
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Tỉ lệ thành công và những yếu tố ảnh hưởng 
Tỉ lệ thành công của ngoại xoay thai vào 
khoảng 50%. Nhìn chung tỉ lệ thành công là 
40% ở người con so và 60% ở người con rạ.12 
Tổng quan Cochrane năm 201213 được thực 
hiện để đánh giá hiệu quả của một số can 
thiệp hỗ trợ trong quá trình ngoại xoay thai. 
Sử dụng thuốc giảm co nhóm kích thích beta 
làm tăng khả năng sanh ngôi đầu (NCTĐ 
1,68; KTC 95% 1,14 đến 2,48), giảm nguy 
cơ ngoại xoay thai thất bại (NCTĐ 0,70; 
KTC 95% 0,60 đến 0,82), giảm mổ sanh 
(NCTĐ 0,77; KTC 95% 0,67 đến 0,88) trong 
khi các nhóm thuốc giảm co khác như chẹn 
kênh Canxi hay Nitric oxide không chứng 
minh được hiệu quả làm thay đổi các kết cục 
nêu trên. Việc phối hợp gây tê vùng và thuốc 
giảm co cũng cho thấy ích lợi khi làm giảm 
nguy cơ thất bại với ngoại xoay thai so với 
chỉ sử dụng thuốc giảm co đơn thuần (NCTĐ 
0,61; KTC 95% 0,43 đến 0,86). Một số biện 
pháp khác cũng được đề cập như kích thích 
thai bằng âm thoa, truyền nước vào buồng ối, 
tuy nhiên không đủ bằng chứng để đánh giá 
hiệu quả của các phương pháp này.

Kết luận
Thực hành ngoại xoay thai cho ngôi mông 
đủ tháng là can thiệp duy nhất được chứng 
minh làm giảm tỉ lệ sinh ngôi không thuận và 
tỉ lệ mổ sanh mà không làm tăng tử suất chu 
sinh. Đây là thủ thuật không tốn kém, an toàn 
cho mẹ và thai khi thực hiện ở thai đủ tháng. 
Nên tiến hành ngoại xoay thai ở nơi có máy 
siêu âm, có điều kiện theo dõi tim thai bằng 
monitor và đảm bảo khả năng tiếp cận kịp 
thời đến phòng mổ khi cần thiết ■
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Dịch tễ học
Tần suất mắc béo phì đang gia tăng nhanh 
chóng tại Việt Nam đặc biệt là khu vực thành 
thị. Theo điều tra của Trung tâm Dinh dưỡng 
tại TPHCM cho thấy béo phì ở nữ giới cao so 
với nam giới với tỉ lệ 31.6 % và 33.6% tương 
ứng ở nam và nữ. Ở tuổi trưởng thành, béo phì 
ở phụ nữ gia tăng dần theo tuổi và đạt đỉnh 
điểm ở nhóm tuổi 40-49 sau đó giảm dần. Tỉ 
lệ thừa cân béo phì gia tăng qua các nhóm 
tuổi 20-29, 30-39, 40-49 với tỉ lệ 18.4%, 
26.2% và 33.9% rồi sau đó giảm xuống còn 
21.5% ở nhóm tuổi 50-59 tuổi.1,2 Tỉ lệ thừa 
cân béo phì ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản 
15-49 tuổi hiện nay là 30.1% tăng hơn 300% 
trong vòng 10 năm qua.3 Béo phì ảnh hưởng 
xấu đến sức khoẻ sinh sản, làm gia tăng tần 
suất hội chứng buồng trứng đa nang.
    Hội chứng buồng trứng đa nang được 
quan tâm khi ngày càng nhiều phụ nữ ở lứa 
tuổi sinh sản mắc phải. Nghiên cứu tại Úc 
cho thấy có khoảng từ 12-21% phụ nữ ở lứa 
tuổi sinh sản có các biểu hiện của hội chứng 
buồng trứng đa nang.11

Béo phì rất hay gặp ở các phụ nữ bị hội chứng 
buồng trứng đa nang và được cho là hậu quả 
của tình trạng rối loạn nội tiết tố. 

Chẩn đoán béo phì
Chẩn đoán béo phì chủ yếu dựa vào chỉ số 
khối cơ thể BMI (Body mass index).
Ngoài ra còn nhiều phương pháp khác cũng 
được sử dụng để đánh giá sự phân bổ của 
lượng mỡ trong cơ thể bao gồm vòng eo 
(thừa cân khi vòng eo ở nữ giới ≥ 80cm), tỉ lệ 
eo trên mông, bề dầy nếp gấp da…

Phân loại tình trạng dinh dưỡng theo WHO
• BMI   <18,5 kg/m2 = suy dinh dưỡng
• BMI 18,5 – 24,9kg/m2 = bình thường
• BMI  ≥ 25,0 – 29,9 kg/m2 = thừa cân
• BMI ≥ 30,0 – 34,9 kg/m2 = béo phì
• BMI ≥ 35 kg/m2 = béo phì nặng

Đối với người châu Á, theo hướng dẫn của 
WPWHO: 
• Thừa cân khi BMI≥ 23 
• Béo phì khi BMI ≥ 25 

Nguyên nhân béo phì

Các yếu tố di truyền và nội tiết 
Béo phì có liên quan trực tiếp đến yếu tố di 
truyền và nội tiết tố. Yếu tố di truyền chịu 
trách nhiệm đến 25% nguyên nhân gây béo 
phì và giống nhau ở nam và nữ. 
    Xét về yếu tố nội tiết, có một vài nội tiết tố 
ảnh hưởng đến béo phì ở nữ ví dụ như insulin, 
leptin, ghrelin, estrogen…trong đó đặc biệt 
quan trọng là insulin và estrogen. Sự gia tăng 
sự đề kháng insulin và cường androgen trong 
cơ thể ở các bệnh nhân mắc hội chứng buồng 
trứng đa nang gây rối loạn chuyển hoá chất 
bột đường và chất béo dẫn đến tình trạng béo 
phì. Điều này do tác động trực tiếp của lượng 
mỡ tích lũy trong nội tạng và gan. Đây cũng 
là nguyên nhân dẫn đến nguy cơ mắc đái tháo 
đường type 2 ở người mắc hội chứng buồng 
trứng đa nang. Có khoảng 65-80% bệnh nhân 
hội chứng buồng trứng đa nang có đề kháng 
insulin.6

Đặc điểm và nguyên tắc điều trị béo phì ở phụ 
nữ mắc Hội chứng buồng trứng đa nang
Đỗ Thị Ngọc Diệp,* BS.CKII; Trần Quốc Cường, ThS.BS.
*Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TPHCM, ĐTDĐ : 0913717610
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    Estrogen góp phần vào sự khác biệt trong 
phân bổ lượng mỡ trong cơ thể. Estrogen giúp 
giảm tích lũy lượng mỡ trong cơ thể nói chung 
và giảm tích tụ mỡ trung tâm hay mỡ nội tạng 
nói riêng.  Khi lượng estrogen giảm đi  phụ nữ 
có nguy cơ tăng cân và tích lũy mỡ nội tạng mỡ 
trung tâm nhiều hơn. Theo nhiều nghiên cứu 
cho thấy từ tuổi mãn kinh, người phụ nữ gia 
tăng trung bình 0,5 kg mỗi năm.9,10

Các yếu tố hành vi và môi trường
Bên cạnh di truyền, hành vi và môi trường 
góp phần vào nguyên nhân béo phì. Béo phì là 
do mất cân bằng về năng lượng một thời gian 
dài trong đó năng lượng đưa vào qua chế độ 
ăn nhiều và hoặc năng lượng tiêu hao qua vận 
động ít.
   Yếu tố môi trường gồm 3 mức độ môi trường: 
môi trường gia đình, môi trường làm việc và 
môi trường xã hội. Trong các môi trường trên, 
có nhiều yếu tố khuyến khích tăng tiêu thụ thực 
phẩm và hoặc khó khăn trong vận động góp 
phần gia tăng béo phì.

Hậu quả của béo phì trong hội chứng 
buồng trứng đa nang 
Béo phì là biểu hiện của hội chứng buồng trứng 
đa nang, nhưng đồng thời béo phì cũng là là yếu 
tố nguy cơ dẫn đến hội chứng buồng trứng đa 
nang.9,11

   Béo phì còn dẫn đến nhiều biến chứng nguy 
hiểm ở nữ giới bao gồm gia tăng nguy cơ tăng 
huyết áp, đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa 
lipid, bệnh tim mạch, rối loạn giấc ngủ, đột quỵ, 
tử vong. Béo phì cũng làm gia tăng nguy cơ một 
vài loại ung thư ở nữ giới như ung thư nội mạc 
tử cung, ung thư vú hậu mãn kinh, ung thư ruột, 
thận. Ngoài ra béo phì còn làm cho phụ nữ cảm 
thấy không khỏe hơn nam giới cùng mức béo 
phì có thể giải thích do quan điểm thẩm mỹ của 
xã hội. 7,9,10

   Nghiên cứu tiền cứu của Shaw và cộng sự cho 
thấy 35% bệnh nhân hội chứng buồng trứng đa 
nang mắc tiền đái tháo đường, 10% mắc đái 
tháo đường type 2, nguy cơ chuyển từ tiền đái 
tháo đường sang đái tháo đường type 2 ở bệnh 
nhân hội chứng buồng trứng đa nang cao hơn từ 
5-10 lần, nguy cơ có biến chứng nguy hiểm của 
đái tháo đường type 2 cao hơn từ 4-7 lần, nguy 

cơ bệnh tim mạch cao hơn.12

    Béo phì cũng làm gia tăng nguy cơ đến các 
tai biến sản khoa cho cả mẹ và con bao gồm gia 
tăng nguy cơ vô sinh, sảy thai, biến chứng tắc 
mạch trong mang thai, tăng huyết áp thai kỳ, 
thai lưu, sinh non tháng, chậm phát triển thai 
kỳ, đái tháo đường thai kỳ. Trẻ em sinh ra từ 
bà mẹ béo phì lại gia tăng nguy cơ béo phì và 
kháng insulin hơn trẻ em sinh ra từ bà mẹ cân 
nặng bình thường. Một số nghiên cứu kết luận 
béo phì ở phụ nữ góp phần gia tăng nguy cơ 
mắc hội chứng chuyển hóa cho trẻ em ngay khi 
còn là giai đoạn bào thai.5,8

Các nguyên tắc phòng ngừa và điều trị 
béo phì  
Từ cơ chế bệnh sinh chúng ta có thể rút ra quan 
điểm đầu tiên đó là phòng ngừa béo phì ở nữ 
giới ngay từ giai đoạn mang thai. Mức độ tăng 
cân trong thai kỳ tùy thuộc vào tình trạng dinh 
dưỡng trước đó. Nói cách khác, nếu thai phụ đã 
mập sẵn thì được phép tăng cân ít và ngược lại 
để tránh dư mỡ sau sinh.
   Đối với các bệnh nhân mắc hội chứng buồng 
chứng đa nang, giảm cân là biện pháp điều 
trị đầu tay. Nhiều trường hợp triệu chứng lâm 
sàng được cải thiện chỉ khi điều trị giảm cân 
mà không cần điều trị dùng thuốc. Chỉ giảm 
5% trọng lượng ở bệnh nhân hội chứng buồng 
chứng đa nang cho thấy đã giảm được nồng độ 
insulin, giảm nồng độ testosterol, cải thiện kinh 
nguyệt, giảm tình trạng rậm lông và mụn ngoài 
da cũng như tình trạng tâm lý của bệnh nhân.4,11 
Trong các giải pháp điều trị béo phì thì ưu tiên 
hàng đầu là điều trị dinh dưỡng kết hợp vận 
động để đảm bảo duy trì sức khoẻ và đảm bảo 
giảm cân bền vững. Cần có chỉ định giảm cân 
quyết liệt ở đối tượng thừa cân béo phì có tích 
mỡ dạng táo tức là mập trung tâm do tích lũy 
mỡ nội tạng và ở gan.  
    Nhằm phòng ngừa tăng cân trở lại sau điều 
trị, chế độ điều trị giảm cân nên theo nguyên 
tắc điều trị tại nhà, sử dụng thực phẩm gia đình, 
ăn uống theo thói quen hàng ngày, thay đổi thói 
quen xấu, cải thiện thói quen tốt, cân bằng dinh 
dưỡng. 
    Về chế độ dinh dưỡng  nên theo chế độ ăn 
giảm năng lượng cung cấp hàng ngày tuỳ theo 
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mức độ béo phì, mức độ hoạt động thể lực và 
môi trường sống cũng như thói quen sinh hoạt. 
Cần theo đuổi chế độ ăn giảm chất béo, tăng 
cường chất xơ. Hạn chế tối đa ăn sau 20 giờ. 
Tỉ lệ các chất sinh năng lượng đạm béo đường 
là 20%, 25% và 55% theo thứ tự. Chất xơ theo 
nhu cầu khuyến nghị cho người Việt Nam là 
18-20 gam/người/ngày. Hạn chế nhóm tinh bột 
(cơm, bánh mì, các loại bún, mì , khoai..). Nên 
hạn chế tối đa loại  đường đơn như đường mía, 
mật, mía, các loại bánh kẹo, nước ngọt có ga, 
mứt, quả khô.... Nên lựa chọn các thực phẩm 
giàu carbohydrate có chỉ số đường huyết thấp. 
Giảm lượng chất béo đặc biệt là nhóm chất 
béo no, nên dưới 10%, phần còn lại là chất béo 
không no. Cholesterol<300mg/ngày. Đảm bảo 
cung cấp đủ chất đạm trong chế độ ăn kiêng 
để tránh thoái hóa cơ bắp và chống cảm giác 
đói. Tăng cường rau và trái cây ít ngọt để giúp 
tăng cảm giác no và cung cấp đủ vitamin và 
khoáng chất. Thông thường để cụ thể hóa, các 
nhà dinh dưỡng thường lập thực đơn cho bệnh 
nhân. Thực đơn cho bệnh béo phì bao gồm năng 
lượng, tỉ lệ các chất sinh năng lượng và các yếu 
tố chất xơ và một số vitamin và khoáng chất cần 
thiết. Thông thường thực đơn cho bệnh béo phì 
có mức năng lượng từ 1200 Kcal đến 1600 Kcal 
tùy theo tuổi giới và mức độ lao động.. Lượng 
muối NaCl là 6gam/người/ngày. Lượng đường 
đơn không quá 20 gram/người/ngày. 
    Về vận động, tăng cường vận động ít nhất 
150 phút mỗi tuần, chọn các loại hình aerobic 
(đi bộ, chạy bộ, đạp xe, bơi lội, thể dục thẩm 
mỹ, thể dục nhịp điệu…), vận động cường độ 
từ trung bình trở lên tức là làm tăng nhịp tim 
đạt 60-90% nhịp tim tối đa, có thể chia nhỏ thời 
gian vận động mỗi 15 phút/lần. 
    Thuốc chỉ là biện pháp hỗ trợ trong tổng thể 
các biện pháp kiêng ăn và tăng vận động mới 
đạt được hiệu quả. Có thể sử dụng Orlistat giúp 
ngăn hấp thu mỡ. Metformin được khuyến nghị 
sử dụng ở bệnh nhân béo phì có BMI>30 
    Phẫu thuật giảm cân chỉ là biện pháp cuối 
cùng khi các biện pháp trên thất bại và bệnh 
nhân quá mập kết hợp biến chứng nặng do béo 
phì. Các phương pháp phẫu thuật thường dùng 
như đặt bóng choáng chỗ dạ dày, đặt đai thắt 
dạ dày…là những phương pháp ít xâm lấn hơn 
các phương pháp cắt đoạn hay nối thông dạ dày 

ruột.
    Một số chế độ ăn hoặc sản phẩm ăn kiêng thấp 
năng lượng hay cực thấp năng lượng có hiệu 
quả đối với đối tượng béo phì có biến chứng 
nặng cần giảm cân nhanh. Cần lưu ý các chế độ 
ăn này không được thực hiện quá 12 tuần, phải 
bổ sung vitamin và khoáng chất trong quá trình 
điều trị, cung cấp đủ nước cho bệnh nhân và có 
theo dõi lâm sàng chặt chẽ để tránh một số biến 
chứng điều trị ví dụ như hôn mê do tăng ceton 
máu trong chế độ ăn cực thấp năng lượng ■
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Tóm tắt
Mục tiêu: Để đánh giá lợi ích lâm sàng của việc dùng misoprostol kết hợp điều trị trước bằng mifepristone 
so sánh với dùng misoprostol đơn thuần cho phá thai kỳ giữa. 
Phương pháp: Hai trăm sáu mươi phụ nữ thai sống có tuổi thai từ 14–21 tuần đã tham gia vào một 
thử nghiệm ngẫu nhiên, đối chứng giả dược, mù đôi tại Việt Nam. Phụ nữ thoả tiêu chí thu nhận được 
nhận hoặc mifepristone hoặc giả dược để uống tại nhà và được hẹn trước để trở lại bệnh viện vào ngày 
hôm sau. Tại bệnh viện, phụ nữ được nhận 400 mg misoprostol ngậm má mỗi 3 giờ, có thể đến năm 
liều, cho đến khi cả thai và nhau được xổ ra. Hiệu lực được đánh giá 15 giờ sau khi liều misoprostol bắt 
đầu và qui trình được xem là hoàn thành nếu sảy thai trọn được hoàn tất mà không có can thiệp ngoại 
khoa nào. 
Kết quả: Điều trị trước bằng mifepristone cho kết quả sảy thai hoàn toàn cao hơn gấp 2 lần trong 15 giờ 
(79,8% so với 36,9%, RR 2.16, 95% CI 1,70 – 2,75). Khoảng thời gian phá thai trung bình để sảy thai 
hoàn toàn ngắn hơn (có ý nghĩa thống kê) ở những người tham gia có điều trị trước bằng mifepristone 
so với những người chỉ dùng misoprostol đơn thuần (8,1, SD 2,8, từ 2,5–14,8; và 10,6, SD 2,5, từ 
6,5–15,5 giờ, P<0,001). Những tác dụng phụ của hai phác đồ không khác nhau có ý nghĩa và sự chấp 
thuận điều trị cao. 
Bàn luận: Mifepristone–misoprostol có hiệu quả tốt hơn và nhanh hơn misoprostol đơn thuần. Dịch vụ 
có thể dùng tại nhà để điều trị trước như mifepristone có thể đánh giá một cách lạc quan về hiệu lực và 
sự chấp nhận phá thai nội khoa cho phụ nữ có tuổi thai từ 14–21 tuần kể từ ngày kinh cuối.

Mifepristone and Misoprostol compared with Misoprostol alone for second-
trimester abortion: A Randomized Controlled Trial
Objective: To estimate the clinical benefit of pretreatment with mifepristone followed by misoprostol 
compared with misoprostol alone for second-trimester abortion.
Methods: Two hundred sixty women with live fetuses of gestational ages 14_21 weeks were enrolled 
in a randomized, placebo-controlled, double-blind trial in Vietnam. Eligible consenting women received 
either mifepristone or placebo to take on their own at home and were scheduled to return to the hospital 
the next day. At the hospital, women were given 400 micrograms buccal misoprostol every 3 hours, 
up to five doses, until both the fetus and placenta were expelled. Efficacy was evaluated 15 hours 
after misoprostol dosing began and the procedure was considered complete if uterine evacuation was 
achieved without recourse to surgical evacuation.
Results: Pretreatment with mifepristone resulted in more than twice the chance of complete uterine 
evacuation in 15 hours (79.8% compared with 36.9%, relative risk 2.16, 95% confidence interval 
1.70_2.75). The mean induction to abortion interval for complete uterine evacuations was statistically 
significantly shorter among participants pretreated with mifepristone compared with those given 
misoprostol alone (8.1, standard deviation 2.8, range 2.5_14.8; and 10.6, standard deviation 2.5, 
range 6.5_15.5 hours, respectively; P<.001). The side effect profiles for the two regimens did not differ 
significantly and acceptability of the treatments was high.
Conclusion: Mifepristone_misoprostol is more efficacious and faster than misoprostol alone. Services 
offering home administration of mifepristone as pretreatment could optimize efficacy and acceptability of 
medical abortions for women with gestations 14_21 weeks since the last menstrual period.

So sánh Mifepristone và Misoprostol với 
Misoprostol đơn thuần trong phá thai kỳ giữa
Thử nghiệm lâm sàng đối chứng ngẫu nhiên
Nguyễn Thị Như Ngọc, ThS.BS; Tara Shochet, TS; Sheila Raghavan, ThS;  
Jennifer Blum, TS; Nguyễn Thị Bạch Nga, BS; Nguyễn Thị Hồng Minh, BS;  
Phan Văn Quý, ThS.BS;Beverly Winikoff, TS.
(OBSTETRICS&GYNECOLOGY VOL.118,NO.3,SEPTEMBER 2011 p 601-608)
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Đặt vấn đề
Mặc dù trên toàn thế giới chỉ 10–15% các qui 
trình phá thai là trong tam cá nguyệt thứ hai, 
những thống kê sảy thai giai đoạn này lại có 
đến hơn 2/3 xảy ra biến chứng nghiêm trọng.1 
Những nhà cung cấp chăm sóc sức khoẻ ngày 
càng tăng cường sử dụng các phương pháp 
nội khoa như misoprostol, một prostaglandin 
E1 nhân tạo hiệu nghiệm dùng đường uống, 
như một nhân tố chuẩn cho phá thai tam cá 
nguyệt hai.2,3

    Misoprostol có thể dùng kèm hoặc không 
kèm điều trị trước bằng mifepristone cho 
phá thai tam cá nguyệt hai. Những báo cáo 
đã công bố gợi ý rằng phác đồ misoprostol 
hiệu quả cao hơn và ít tác dụng phụ và biến 
chứng hơn những prostaglandins khác.4–12 
Phác đồ dùng 200 hay 600 mg mifepristone 
điều trị trước theo sau liều 200 đến 800 mcg 
misoprostol cũng đã được báo cáo trong y 
văn.4–7,13 Hiệp hội Hoàng gia về Phụ Sản và 
Hội phụ sản quốc tế khuyến nghị liều 200 mg 
mifepristone theo sau 800 mcg misoprostol 
đặt âm đạo 36–48g sau và lặp lại liều 400 
mcg misoprostol uống mỗi 3 giờ.14,15 

    Khoảng thời gian từ khi bắt đầu đến khi sảy 
thai dường như có ảnh hưởng đến sự chấp 
nhận, bởi vì người phụ nữ có khuynh hướng 
mong muốn hoàn thành thủ thuật càng nhanh 
chóng càng tốt.16–21 Thêm vào đó, khoảng thời 
gian phá thai ngắn hơn cũng khiến thời gian 
nằm bệnh viện ngắn hơn, rất có thể sẽ giúp 
giảm giá thành điều trị. Nghiên cứu chỉ ra 
rằng việc điều trị trước bằng liều mifepristone 
thấp hơn trước khi dùng misoprostol có khả 
năng đạt hiệu lực để so sánh được với việc 
thu ngắn khoảng thời gian phá thai.22 Cả hai 
yếu tố này biện luận đầy thuyết phục cho 
phác đồ dùng mifepristone và misoprostol so 
với phác đồ misoprostol đơn thuần, ở những 
nơi có sẵn mifepristone. Tuy nhiên, chỉ có 
hai nghiên cứu nhỏ đã công bố; một nghiên 
cứu thu nhận chỉ những phụ nữ thai chết lưu 
trong tử cung và một nghiên cứu thu nhận chỉ 

những người có thai dị tật.22,23 Có ít thông tin 
về phác đồ nội khoa chuẩn dùng mifepristone 
và misoprostol để phá thai sống trong tam cá 
nguyệt hai.

    Mặc dù chỉ có một báo cáo công bố về 
hiệu lực của misoprostol đơn thuần ngậm 
má trong phá thai tam cá nguyệt hai,22 đường 
dùng này đã trở nên ngày càng phổ biến với 
phác đồ phá thai nội khoa dùng mifepristone 
và hiện nay được khuyến nghị là chăm sóc 
chuẩn trong phá thai nội khoa sớm tại các cơ 
sở Planned Parenthood ở Hoa Kỳ.24 mặc dù 
đường dùng ngậm má có nồng độ huyết thanh 
thấp hơn đường dùng âm đạo, nhưng tác động 
và hoạt động tử cung là tương đương.25 Một 
thử nghiệm so sánh misoprostol đường ngậm 
má và đường uống sau khi dùng mifepristone 
trong phá thai nội khoa dưới 63 ngày từ ngày 
kinh cuối đã ghi nhận tỷ lệ sảy thai trọn là 
96.2% ở phụ nữ dùng misoprostol đường 
ngậm má.26 

    Mục đích chính của nghiên cứu này là 
ước lượng lợi ích lâm sàng của việc dùng 
misoprostol kết hợp điều trị trước bằng 
mifepristone trong phá thai tam cá nguyệt 
hai. Nghiên cứu cũng ghi nhận người phụ nữ 
có dùng mifepristone (hay giả dược) an toàn 
tại nhà hay không.

Phương pháp
Thử nghiệm mù đôi đối chứng ngẫu nhiên 
này so sánh hai phác đồ trong phá thai nội 
khoa thai kỳ hai. Tất cả phụ nữ tìm đến để 
kết thúc thai kỳ tại bệnh viện Hùng Vương 
(thành phố Hồ Chí Minh) và bệnh viện Phụ 
sản Trung Ương (Hà Nội) thoả tiêu chí nhận 
vào được mời tham gia vào nghiên cứu. Tiêu 
chí nhận vào gồm tuổi thai nằm trong khoảng 
14–21 tuần dựa vào ngày kinh cuối và chẩn 
đoán lâm sàng (có hoặc không có siêu âm), 
có cổ tử cung đóng kín và không xuất huyết 
âm đạo, và sẵn lòng tuân theo phác đồ nghiên 
cứu và cung cấp chứng nhận bằng lòng. 
Những phụ nữ có phẫu thuật rạch tử cung 

So sánh Mifepristone và Misoprostol với Misoprostol đơn thuần trong phá thai kỳ giữa
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trước đây, chống chỉ định với misoprostol hay 
mifepristone (tiền sử dị ứng với 2 loại thuốc; 
điều trị corticosteroid trong thời gian dài; suy 
thượng thận mãn; máu không đông hay đang 
điều trị máu không đông; hay rối loạn chuyển 
hoá porphyria di truyền) hay chọn sinh ngả 
âm đạo, hay những người có chuyển dạ tích 
cực không đủ tiêu chuẩn nhận vào. Nghiên 
cứu đã được chấp thuận bởi Hội đồng Y đức 
tại bệnh viện Hùng Vương và bệnh viện Phụ 
sản Trung Ương và tất cả những người tham 
gia đều cung cấp chứng nhận bằng lòng viết 
tay. Tất cả các mẫu đều được dịch sang tiếng 
Việt và dữ liệu thu thập cũng bằng tiếng Việt.

    Người tham gia được phân vào 2 nhóm 
nghiên cứu; phụ nữ trong nhóm một được 
điều trị trước bằng 200 mg Mifestad (Stada; 
mifepristone) dùng uống tại nhà; những 
người trong nhóm hai nhận được giả dược 
(kích thước, hình dạng và màu sắc giống hệt 
nhau). Tất cả phụ nữ được yêu cầu quay trở 
lại bệnh viện vào ngày hôm sau để bắt đầu 
điều trị với Cytotec (Pfizer; misoprostol). 
Người tham gia được hướng dẫn để trở lại 
bệnh viện bất cứ khi nào thấy co thắt mạnh 
hoặc xuất huyết nặng. Khi trở lại, tất cả 
người tham gia được yêu cầu khẳng định họ 
đã dùng thuốc nghiên cứu (hoặc mifepristone 
hoặc giả dược) tại nhà. Sau đó họ được nhận 
liều 400 mcg misoprostol ngậm má đầu tiên. 
Các liều được lặp lại mỗi 3 giờ, tối đa 5 liều, 
cho đến khi thai và nhau được tống xuất. Sau 
khi dùng liều misoprostol đầu tiên, huyết áp, 
nhiệt độ, tác dụng phụ và chảy máu được 
theo dõi mỗi 3 giờ. Thuốc giảm đau đường 
uống hoặc tim được cung cấp nếu cần.

    Nếu sản phẩm thụ thai được tống xuất và 
đầy đủ (gồm cả nhau) trong vòng 15 giờ sau 
liều misoprostol đầu tiên, thủ thuật được xem 
là hoàn tất và không cần thêm can thiệp nào 
nữa. Nếu thai không tống xuất trong vòng 
15 giờ sau liều misoprostol đầu tiên (3 giờ 
sau liều cuối), can thiệp được xem là thất 
bại và người phụ nữ sẽ được hút thai như 

thường quy. Tuy nhiên, nếu thai được tống 
xuất nhưng nhau vẫn còn trong tử cung sau 
30 phút, người phụ nữ có thể dùng thêm 400 
mcg misoprostol ngậm má để tống nhau ra 
và chờ thêm 6 giờ để tống xuất (21,5 giờ 
sau liều misoprostol đầu tiên). Nếu nhau vẫn 
chưa được tống ra, nhân viên y tế đã được 
hướng dẫn để loại trừ bất kỳ sản phẩm tồn 
đọng nào dù là bằng ngoại khoa hay nội khoa. 
Nhân viên y tế trung cấp đã đồng ý thu nhận 
người phụ nữ vào nghiên cứu, sẽ cung cấp 
mifepristone hoặc giả dược để dùng tại nhà, 
những liều misoprostol để dùng vào ngày 
hôm sau tại bệnh viện, và giám sát người phụ 
nữ thường xuyên. Bác sĩ chịu trách nhiệm 
quyết định xem việc sảy thai có hoàn tất hay 
chưa và cung cấp bất kỳ can thiệp bổ sung 
nào để hoàn tất việc sảy thai. Trước khi xuất 
viện, người tham gia được yêu cầu trả lời một 
loạt những câu hỏi xem toàn bộ trải nghiệm 
của họ trong qui trình và sự bằng lòng của họ 
với qui trình đó. Người phụ nữ được khuyên 
nên gọi điện hoặc đến bệnh viện nếu có bất 
kỳ lo ngại nào sau khi xuất viện. 

    Những bao thư được dán kín, không nhìn 
xuyên qua được chứa phương thuốc điều 
trị được phân sẵn (hoặc mifepristone với 
misoprostol hoặc giả dược với misoprostol) 
và được mở theo thứ tự đánh số nghiêm 
ngặt. Cả người cung cấp và phụ nữ đều bị 
làm mù để phân công điều trị. Một mã ngẫu 
nhiên từng cụm 10 được tạo bởi máy tính tại 
Gynuity Health Projects ở New York. Nhân 
viên Gynuity chuẩn bị những bao thư và phân 
công điều trị không được tiết lộ cho đến khi 
việc thu thập và làm sạch dữ liệu được hoàn 
tất. Giám sát định kỳ để đảm bảo rằng các 
bệnh viện tuân theo thứ tự đánh số phân công 
điều trị và việc làm mù được thành công. 

    260 người tham gia được nhận để phát hiện 
khác biệt có ý nghĩa ở 98% so với ở 86% sổ 
thai hoàn toàn trong 15 giờ (và sổ nhau trong 
21,5 giờ) ở nhóm mifepristone–misoprostol 
so với nhóm misoprostol đơn thuần, tương 
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ứng, với độ mạnh 80% và khoảng tin cậy 
95% (CI). Cỡ mẫu được tính để phát hiện 
khác biệt có ý nghĩa về khoảng thời gian 
cần để phá thai (ước tính là 7 giờ ở nhóm 
mifepristone–misoprostol và 11 giờ ở nhóm 
misoprostol đơn thuần). Dữ liệu về tổng số 
liều misoprostol đã dùng, thời gian sổ thai và 
sổ nhau, ghi nhận của bất kỳ can thiệp cần 
thiết nào, những tác dụng phụ, và sự hài lòng 
của người phụ nữ sẽ được thu thập và so sánh 
giữa hai nhóm nghiên cứu bằng kiểm định 
phù hợp, chi bình phương hoặc ttests. Dữ 
liệu được nhập tại Việt Nam bằng phần mềm 
SPSS 15. Tất cả phân tích được thực hiện với 
phần mềm Stata 11 và SPSS 19.

Kết quả
260 phụ nữ đã được thu nhận từ tháng 8 năm 
2008 đến tháng 9 năm 2009 (hình 1). Người 
tham gia được phân ngẫu nhiên công bằng 
giữa hai nhóm. Phân tích không bao gồm một 
phụ nữ mà chúng ta không có thông tin trong 
nhóm mifepristone–misoprostol sau khi bắt 
đầu thu nhận vì cô ấy đã mất dấu sau lần 
khám đầu tiên.

    Chúng tôi đã kiểm tra các đặc điểm của 
những người tham gia, bao gồm tuổi thai 
phụ, tuổi thai, học vấn, tình trạng hôn nhân, 
việc mang thai và tiền sử phá thai. Tuổi trung 
bình của người tham gia là 25 tuổi. Hơn một 
nửa (57%) đã có gia đình, và đa số (63%) 
học vấn cao nhất là đến trung học (dữ liệu 
không thể hiện). Những đặc điểm này được 
so sánh giữa 2 nhóm nghiên cứu (bảng 1). 
Khác biệt có ý nghĩa duy nhất giữa 2 nhánh 
1 và 2 là trung bình tuổi thai (16,6 và 17,2 
tuần, p=0,03). Điều trị với mifepristone cho 
kết quả sảy thai trọn cao gấp hai lần nhóm 
misoprostol đơn thuần (RR 2,16, 95% CI 
1,70 –2,75). Khoảng 80% (79,8%) ở nhóm 
mifepristone–misoprostol sảy thai trọn so với 
36,9% ở nhóm misoprostol đơn thuần (bảng 
2). Như đã thấy trong hình 2, thời gian để hoàn 
tất chỉ ra khác biệt giữa hai nhánh nghiên cứu 

và % phụ nữ ở mỗi nhóm có sảy thai trọn 
trong giai đoạn 15 giờ (hình 2; p=0,001). Thí 
dụ, ở mức 10 giờ, gần 60% phụ nữ ở nhóm 
mifepristone–misoprostol được sảy thai trọn, 
ở nhóm misoprostol đơn thuần thấp hơn 20%. 
Đáng chú ý, vài phụ nữ sảy thai trọn sau 15 
giờ theo qui định trong đề cương nhưng là 
trước khi can thiệp bổ sung được thực hiện. 
Nếu chúng ta tái phân loại những phụ nữ này, 
chúng ta được một tỷ lệ hiệu lực cao hơn ở 
mức vừa phải: 81,4% ở nhóm mifepristone–
misoprostol và 41,5% ở nhóm misoprostol 
đơn thuần. Tuổi thai không ảnh hưởng đến tỷ 
lệ sảy giữa những phụ nữ được điều trị trước 
bằng mifepristone; tuy nhiên, tỷ lệ sảy thai 
trọn có khác biệt về tuổi thai ở những phụ 
nữ trong nhóm misoprostol đơn thuần (13,0–
56,3%) cho kết quả là khoảng cách giữa tỉ số 
nguy cơ lớn giữa hai phác đồ (RR 1,42– 6,13, 
95% CI 1,01–2,00 và 2,07–18,15).

    Sổ thai xảy ra là 86.1% ở nhóm mifepristone–
misoprostol và 39,2% ở nhóm misoprosol 
đơn thuần (RR 2,19; 95% CI 1,75–2,75). 
Thời gian trung bình để sổ thai ở những người 
tham gia sảy thai trọn tương đương với thời 
gian trung bình để sổ thai trọn ở hai nhóm 
nghiên cứu (bảng 2). Chăm sóc bổ sung cho 
phụ nữ đã sổ thai nhưng còn nhau bao gồm 
dùng oxytocin, dùng dụng cụ gắp, nong nạo, 
và misoprostol bổ sung (bảng 2).

    Thời gian cần để phá thai để sảy thai trọn 
ngắn hơn có ý nghĩa thống kê ở những người 
được điều trị trước với mifepristone so với 
những người chỉ dùng misoprostol đơn thuần 
(8,1 và 10,6 giờ, p=0,001). Ở những người 
tham gia sảy thai trọn, số liều misoprostol 
trung bình thấp hơn có ý nghĩa thống kê ở 
nhóm mifepristone–misoprostol (3) so với 
nhóm misoprostol đơn thuần (4) (p=0,001; 
bảng 2). Những tác dụng phụ của hai phác 
đồ không khác biệt có ý nghĩa. (bảng 3). 
Đau được báo cáo khá thông thường trong 
các tác dụng phụ, một phụ nữ báo cáo cả 
mức độ đau trong quá trình. Điểm cơn đau 
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trung bình (khoảng 1–7) báo cáo là 4,4-1,4 
ở nhóm mifepristone–misoprostol và 4,0-1,4 
ở nhóm misoprostol đơn thuần (p=0,048) 
với phần lớn người tham gia báo cáo nhận 
được thuốc giảm đau đầy đủ (90,7% ở nhóm 
mifepristone–misoprostol, 89,9% ở nhóm 
misoprostol đơn thuần; p=0,99) (dữ liệu 
không trình bày). Các tác dụng phụ khác 
được báo cáo bao gồm nôn, ói, tiêu chảy, lạnh 
run và đau đầu. Phụ nữ cũng được hỏi về mức 
độ nghiêm trọng của tác dụng phụ; khác biệt 
có ý nghĩa thống kê duy nhất giữa hai nhóm 
nghiên cứu là tiêu chảy và lạnh run, cả hai 
đều nhẹ ở nhóm mifepristone-misoprostol 
(tiêu chảy nhẹ: 75,9% so với 53,2%, p=0,01; 
lạnh run nhẹ: 90,5% so với 60,0%, p=0,03; 
dữ liệu không trình bày).

    Sự hài lòng khá cao ở cả hai phác đồ. 
Hơn 90% phụ nữ ở cả 2 nhóm mifepristone–
misoprostol và misoprostol đơn thuần cho 
rằng họ “hài lòng” hoặc “rất hài lòng” với 
toàn bộ trải nghiệm của mình (97,7% và 
93,0%, không khác biệt có ý nghĩa) và tác 
dụng phụ và thời gian nằm viện là “chấp 
nhận được” hoặc “rất chấp nhận” (tác dụng 
phụ: 96,1% ở hai nhóm; thời gian nằm viện: 
96,9% và 92,3%, không khác biệt có ý nghĩa, 
bảng 3). Thêm vào đó, phần lớn phụ nữ 
(86.8% ở nhóm mifepristone-misoprostol 
và 85,3% ở nhóm misoprostol đơn thuần, 
không khác biệt có ý nghĩa) nhận thấy đường 
dùng ngậm má không có khó khăn gì. Những 
người tham gia báo cáo khía cạnh tích cực 
nhất trong quá trình là thời gian của thủ thuật 
(73,6% ở nhóm mifepristone–misoprostol 
và 53,5% ở nhóm misoprostol đơn thuần; 
p=0,01), mức độ dễ chịu (43,4% ở nhóm 
mifepristone–misoprostol và 39,5% ở nhóm 
misoprostol đơn thuần; không khác biệt có 
ý nghĩa), và thái độ của nhân viên y tế và 
bác sĩ (32,6% ở nhóm trước và 40,3% ở 
nhóm sau; không khác biệt có ý nghĩa). Tuy 
nhiên, thời gian được báo cáo là một nhân 
tố tích cực có ý nghĩa thống kê ở nhóm phụ 

nữ dùng mifepristone–misoprostol (73,6%) 
hơn ở nhóm misoprostol đơn thuần (53,5%) 
(p=0,01). Không kể phác đồ nào, nhân tố 
xấu nhất được ghi nhận là cơn đau (39,5% 
ở nhóm mifepristone–misoprostol và 31% 
ở nhóm misoprostol đơn thuần; không khác 
biệt có ý nghĩa) và nỗi sợ (20,9% ở nhóm 
trước và 27,1% ở nhóm sau; không khác biệt 
có ý nghĩa).

Bàn luận
Thử nghiệm đối chứng giả dược ngẫu nhiên 
này so sánh misoprostol có hoặc không có 
điều trị trước bằng mifepristone trong phá 
thai nội khoa với thai sống trong tam cá  
nguyệt hai. Không giống với những nghiên 
cứu trong tam cá  nguyệt hai đã công bố trước 
đây, thuốc phá thai không là một phần trong 
đề cương nghiên cứu; thử nghiệm chỉ thu 
nhận những phụ nữ có thai sống. Thêm vào 
đó, thời điểm cuối để xem là thành công có 
thể cho là nghiêm nhặt hơn những đề cương 
nghiên cứu khác. Cuối cùng, không một 
điều trị nào khác (bao gồm dùng laminaria) 
được cho phép. Lối tiếp cận này chứng tỏ 
được hiệu lực thật sự của misoprostol, cả hai 
cách có hoặc không có điều trị trước bằng 
mifepristone, không có sự can thiệp bổ sung 
nào khác và do đó cung cấp sự đánh giá chính 
xác hơn về tỷ lệ sảy thai trọn cho các bác sĩ 
quan tâm dùng phá thai nội khoa ở những cơ 
sở nguồn lực hạn chế nơi mà thuốc phá thai 
chính và/hoặc dùng đến laminaria đều không 
khả thi và không được ưa chuộng. Những số 
liệu này cũng cho thấy những bằng chứng xa 
hơn về tiềm năng của việc dùng misoprostol 
đường ngậm má trong chỉ định này. Đường 
dùng ngậm má có hiệu quả và được xem là 
dễ dàng đối với người tham gia.

    Những kết quả này khẳng định việc điều 
trị trước với mifepristone đưa đến tỷ lệ thành 
công cao hơn cũng như khoảng thời gian phá 
thai ngắn hơn trong khi vẫn duy trì những tác 
dụng phụ và sự chấp nhận tương tự. Như đã 
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chỉ ra trong nghiên cứu này, phụ nữ có thể sử 
dụng mifepristone tại nhà thành công. Ở nơi 
nào khả thi, mifepristone nên được đưa vào 
phác đồ phá thai ở quý hai. Thực vậy, ngay cả 
khi điều trị trước bằng mifepristone, đáng chú 
ý là tỷ lệ hiệu lực thấp hơn những nghiên cứu 
trong quý hai khác dùng loại thuốc tương tự.8 
Một lần nữa, chúng tôi tin rằng điều này có 
thể là kết quả của việc không dùng thuốc phá 
thai trước khi dùng mifepristone, misoprostol, 
hay cả hai. Mặc dù dữ liệu chưa đủ để ủng hộ 
hiệu ứng gây ra chết thai nhi trong thai kỳ 
hai, một nghiên cứu hồi cứu cũng như những 
bằng chứng chưa chính thống cho thấy thuốc 
phá thai có thể làm giảm khoảng thời gian 
cần để phá thai.27,28 Thêm vào đó, nghiên cứu 
của chúng tôi có một giới hạn nghiêm khắc 
để tống xuất thai, do đó giới hạn độ dài thời 
gian nhân viên y tế có thể tiếp tục dùng thuốc 
cho người phụ nữ và cân nhắc việc thủ thuật 
được hoàn tất. Nghiên cứu tương lai nên thăm 
dò khoảng cách giữa các liều misoprostol và 
liều bổ sung có làm tăng khả năng cả hai phác 
đồ nghiên cứu đều cho kết quả hút thai trọn ở 
phụ nữ có thai sống hay không. 

    Nghiên cứu này có vài hạn chế. Thời điểm 
cuối để đánh giá kết cuộc thành công (15 giờ 
sau liều misoprostol đầu) ngắn hơn có ý nghĩa 
so với thời điểm cuối được báo cáo trong 
những nghiên cứu khác (24–48 giờ).5,6,9,10,21,22 
Đa số phụ nữ tống xuất thai thành công trong 
15 giờ cũng tống xuất nhau trong cùng thời 
gian này. Mặc dù phác đồ này cho phép một 
liều misoprostol bổ sung (và thời gian bổ 
sung 6 giờ) để tống xuất nhau nhằm tránh can 
thiệp nào khác, có một số ít phụ nữ sổ nhau 
trong hơn 30 phút sau sổ thai. Thật vậy, khi 
chúng tôi đánh giá kết cuộc trong 24 giờ, kết 
quả của hai phác đồ có thể hình dung được 
là cao hơn và cho phép so sánh kết cuộc của 
chúng tôi với những kết cuộc đã được báo 
cáo trước đây trong y văn dễ dàng hơn. Thêm 
vào đó, chúng tôi đã chọn để phân loại chỉ 
những người tham gia tống xuất thai và nhau 

trong thời gian nêu trên mới được xem là 
“thành công,” như buồng tử cung hoàn toàn 
trống, trong khi những báo cáo khác lại chọn 
để phân loại tống xuất bào thai đơn thuần là 
kết cuộc cuối cùng.21,22 

    Có thể với hiệu quả tốt hơn và khoảng 
thời gian phá thai ngắn hơn, phác đồ điều trị 
trước bằng mifepristone có thể ít tốn kém 
cho việc cung cấp dịch vụ trong tương lai. 
Mặc dù mifepristone hiện nay đắt hơn so với 
misoprostol, phụ nữ nhận được phác đồ phối 
hợp thì hoàn tất việc phá thai của họ sớm hơn 
và có thể được hưởng lợi từ thời gian nằm 
viện ngắn hơn, do đó làm giảm tổng chi phí 
cho người phụ nữ và hệ thống chăm sóc sức 
khỏe.

    Trải nghiệm này cũng mở đường cho việc 
đơn giản hoá dịch vụ sinh cho những thủ 
thuật trong thai kỳ hai vì chúng ta đã thấy 
phụ nữ có thể tự sử dụng mifepristone điều trị 
trước tại nhà và sau đó, thay vì phải nhận một 
thủ thuật cho thai kỳ hai, họ có thể có mặt tại 
cơ sở vào sáng hôm sau để được chăm sóc ở 
một cơ sở nội trú được cung cấp bởi những 
nhân viên y tế trung cấp. Tại Hoa Kỳ, có thể 
hình dung những nhà cung cấp trung cấp có 
thể xử lý được qui trình. Như đã thấy trong 
nghiên cứu này, 8 trên 10 phụ nữ dùng phác 
đồ mifepristone–misoprostol có thể trông đợi 
sảy thai trọn trong khoảng 8 giờ, giúp việc 
điều trị ngoại trú trở nên khả thi. 

    Vì những phác đồ tiếp tục được cải tiến, 
có thể hình dung được phá thai nội khoa sẽ 
thay thế các thủ thuật ngoại khoa trong phá 
thai tam cá nguyệt hai. Phá thai nội khoa có 
thể thúc đẩy chất lượng chăm sóc bằng cách 
loại bỏ việc cần đến thủ  thuật cho rất nhiều 
phụ nữ. Nếu là vậy, những phương pháp nội 
khoa sẽ cung cấp một biện pháp khắc phục sự 
khó khăn trong việc thực hành duy trì một bộ 
khung gồm các kỹ năng, thiết bị, và các nhà 
cung cấp ngoại khoa kinh nghiệm ở những 
nơi mà các thủ thuật này hiếm khi được thực 
hiện■ 
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SỨC KHỎE SINH SẢN 3, Tháng 07 – 201226

Bảng 1. Đặc tính đối tượng*

Misoprostol đơn thuần  
(n=130)

Mifepristone kết hợp misoprostol 
(n=130)

Tuổi mẹ (năm), TB ± SD 25±6.5 (13-43) 25±6.8 (15-49)
Tuổi thai (tuần) 16.6±2.1 (14-21) 17.2±2.3 (14-21)
Trình độ học vấn % (n)

Không đi học 0.8 (1) 0.8 (1)
Tiểu học 6.9 (9) 3.8 (5)
Trung học 63.1 (82) 63.9 (83)
Nghề 4.6 (6) 4.6 (6)
Cao đẳng/Đại học/trở lên 24.6 (32) 26.9 (35)

Tình trạng hôn nhân
Độc thân 56.9 (74) 56.9 (74)
Có gia đình/sống chung 40.8 (53) 41.6 (54)
Li dị/goá 2.3 (3) 1.5 (2)

Tiền sử thai kỳ
Số lần có thai 2.0±1.3 (1-5) 1.9±1.3 (1-7)
Số con sống 0.6±0.9 (0-3) 0.6±0.9 (0-3)
Con so 54.6 (71) 59.2 (77)
Số lần phá thai trước 30.8 (40) 25.4 (33)

Dữ liệu trình bày TB±SD (khoảng) hoặc % (n)

*Khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa tuổi thai trung bình (p<0,03)

Hình 1: Lưu đồ đối tượng trong nghiên cứu Hình 2: Thời gian hoàn tất tính theo giờ
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Bảng 2. Tỷ lệ sảy thai trọn và thời gian tống xuất

Misoprostole  đơn thuần 

(n=129)

Mifepristone  và 

misoprostol (n=130)

RR (95% CI) P

Sảy thai trọn* với phác đồ 

nghiên cứu ban đầu, phân 

theo tuổi thai (tuần)

79.8 (103) 36.9 (48)

14-15 80 (32/40) 56.3 (18/32) 1.42 (1.01-2)
16-17 81.8 (18/22) 25 (9/36) 3.27 (1.8-5.96)
18-19 80 (12/15) 13 (3/23) 6.13 (2.07-18.15)
20-21 78.8 (41/52) 46.2 (18/39) 1.71 (1.18-2.47)

Thời gian để hoàn tất phá 

thai (giờ)** trung bình

8.1±2.8 (2.5-14.8) 10.6±2.5 (6.5-15.5) P<0.001a

7.5 10.8 P<0.001c

Số liều để hoàn tất phá 
thai** trung bình

3.1±0.9 (1-5) 3.9±0.8 (2-5) P<0.001a

3 4 P<0.001b

Tống xuất thai hoàn toàn 86.1 (111) 39.2 (51)
Thời gian để tống xuất 
thai** (giờ) trung bình

8±2.8 (2.5-14.8) 10.4±2.4 (6.5-15) P<0.001a

7.3 10.5 P<0.001
Chăm sóc bổ sung để tống 

xuất nhau
Oxytocin 4.5 (5/111) 3.9 (2/51) 1.15 (0.23-5.72)
Gắp thai 1.8 (2/111) 0 (0/51)
Nong & nạo 3.6 (4/111) 2 (1/51) 1.84 (0.21-16.03)
400 mg misoprostol 2.7 (3/111) 0 (0/51)

*Tống xuất thai và nhau được tính sau nhiều nhất là 5 liều misoprostol

**Ở những phụ nữ hoàn toàn sạch buồng tử cung với phác đồ đã phân

a   P theo ttest

b   P theo Wilcoxon ranksum test

c   Ở những phụ nữ tống xuất thai hoàn toàn. 6 phụ nữ trong nhóm phác đồ kết hợp và 3 phụ nữ 
trong nhóm misoprostol đơn thuần nhận được hơn 1 điều trị bổ sung

So sánh Mifepristone và Misoprostol với Misoprostol đơn thuần trong phá thai kỳ giữa
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Bảng 3. Tác dụng phụ

Misoprostole  
đơn thuần (n=129)

Mifepristone và 
misoprostol (n=129)

P 

Những tác dụng phụ được báo cáo bởi người 

tham gia
Buồn nôn 44.2 (57) 38 (49) 0.31
Nôn ói 31.8 (41) 24.8 (32) 0.21
Tiêu chảy 41.9 (54) 48.1 (62) 0.32
Run 16.3 (21) 15.5 (20) 0.84
Nhức đầu 14 (18) 10.9 (14) 0.44
Đau 100 (129) 99.2 (128) 0.32
Khác 2.3 (3) 7.8 (10) 0.08

Sự chấp nhận tác dụng phụ của người tham gia
Rất chấp nhận/chấp nhận 96.1 (124) 96.1 (124)
Không ý kiến 3.9 (5) 3.9 (5) <0,99
Không chấp nhận/rất không chấp nhận 0 (0) 0.0 (0)

Sự chấp nhận thời gian nằm viện của người 

tham gia
Rất chấp nhận/chấp nhận 96.9 (125) 92.3 (119)
Không ý kiến 3.1 (4) 6.2 (8) 0.19
Không chấp nhận/rất không chấp nhận 0 (0) 1.6 (2)

Người tham gia thấy khó khăn dùng đường 

ngậm má
Không khó khăn 86.8 (112) 85.3 (110)
Hơi khó khăn 13.2 (17) 11.6 (15) 0.16
Trung bình khó/ Rất khó khăn/không biết 0 (0) 3.1 (4)

Những mặt tích cực khi tham gia thủ thuật
Nhanh chóng 73.6 (95) 53.5 (69) <0,01
Dễ chịu 43.4 (56) 39.5 (51) 0.53
Bác sĩ ân cần 32.6 (42) 40.3 (52) 0.2
Khác 20.2 (26) 21.7 (28) 0.76

Những mặt tiêu cực khi tham gia thủ thuật
Đau 39.5 (51) 31 (40) 0.17
Sợ kết cuộc 20.9 (27) 27.1 (35) 0.24
Thời gian thủ thuật 4.7 (6) 6.2 (8) 0.79
Khác (chủ yếu là td phụ) 5.4 (7) 10.9 (14) 0.17

Sự hài lòng tổng thể khi tham gia thủ thuật của 
người tham gia

Rất hài lòng/hài lòng 97.7 (126) 93 (120)
Không ý kiến 2.3 (3) 5.4 (7) 0.16
Không hài lòng/rất không hài lòng 0 (0) 1.6 (2)

*Người tham gia được hỏi về 2 mặt tích cực và tiêu cực nhất khi tham gia thủ thuật
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Tóm tắt
Giới thiệu: Xuất huyết tử cung bất thường là triệu chứng thường gặp ở phụ nữ mãn kinh. Nguyên nhân 
gây xuất huyết rất đa dạng: lành tính như teo nội mạc tử cung, viêm nội mạc tử cung, polyp nội mạc tử 
cung hoặc ác tính như tăng sinh nội mạc tử cung, ung thư nội mạc tử cung. Tỷ lệ từng loại bệnh phụ 
thuộc nhiều vào đặc tính của từng dân số nghiên cứu.

Phương pháp nghiên cứu: Một báo cáo hàng loạt ca với 292 phụ nữ xuất huyết tử cung hậu mãn kinh 
được thực hiện nhằm xác định tỷ lệ từng loại bệnh lý nội mạc tử cung xảy ra cho đối tượng này.

Kết quả: Nạo sinh thiết từng phần 292 phụ nữ xuất huyết tử cung hậu mãn kinh, chúng tôi ghi nhận 218 
trường hợp (74,66%) teo nội mạc tử cung, chỉ khoảng 74 trường hợp (25,34%) nội mạc tử cung có bệnh 
lý, trong đó viêm nội mạc tử cung chiếm 13/74 trường hợp (18%), tăng sinh nội mạc tử cung điển hình 
(đơn giản hoặc phức tạp) chiếm 20/74 trường hợp (27%), polyp lành tính nội mạc tử cung 4/74 trường 
hợp (5%), tăng sinh nội mạc tử cung không điển hình (đơn giản hoặc phức tạp) chiếm 12/74 trường 
hợp (16%) và còn lại 25/74 trường hợp (34%) nội mạc tử cung có sự tồn tại của các tế bào ung thư. 

Kết luận: Xuất huyết tử cung hậu mãn kinh chủ yếu là do teo nội mạc tử cung. Tổn thương tiền ung 
thư – ung thư NMTC tương tự các báo cáo trong y văn trước đây, 12,67%, dòi hỏi phải được loại trừ 
hoàn toàn bằng nạo sinh thiết từng phần.

Từ khóa: xuất huyết hậu mãn kinh, bệnh lý nội mạc tử cung, tỷ lệ ung thư nội mạc tử cung. 

Identify the prevalence of endometrial diseases in women with postmenopausal 
uterine bleeding.
Introduction: Abnormal uterine bleeding is a common clinical problem in menopausal women. The 
causes of bleeding are various: benign lesions, including atropic endometrium, chronic endometritis 
and polyps; or malignant lesions such as endometrial hyperplasia and cancer. The rates of endometrial 
diseases vary in different populations.

Methods: Case-series report on 292 women with menopausal bleeding. 

Objectives: To identify the rates of endometrial diseases in women with postmenopausal uterine 
bleeding.

Results: From the diagnosis of partial curettage among 292 cases with postmenopausal bleeding, 
here are the findings: atropic endometrium (218 cases – 74.66%) with only 74 cases (25.34%) having 
pathological endometrium – in which 13/74 cases (18%) are with endometritis, 20/74 cases (27%) with 
endometrial typical hyperplasia (simple or complex), 4/47 cases (5%) with polyps, 12/74 cases (16%) 
with atypical hyperplasia (simple or complex), and 25/74 cases (34%) with endometrial cancer. The 
rates of endometrial cancer in women with postmenopausal bleeding are at about 12.67%.

Key words: postmenopausal bleeding, endometrial disease, prevalence of endometrial cancer.

Xác định tỷ lệ các bệnh lý nội mạc tử cung  
ở phụ nữ ra huyết hậu mãn kinh
Nguyễn Duy Tài, *GS.BS.; Đỗ Ngọc Xuân Trang,**BS.
*Giảng viên chính, bộ môn Sản ĐHYD, HCM
**Giảng viên, bộ môn Sản ĐHYD, HCM
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Xác định tỷ lệ các bệnh lý nội mạc tử cung ở phụ nữ ra huyết hậu mãn kinh

Đặt vấn đề 
Xuất huyết tử cung hậu mãn kinh là một 
triệu chứng than phiền thường gặp ở các 
phòng khám phụ khoa, với tần suất khoảng 
14,3/1.000 phụ nữ tại Anh vào năm 200610. 
Nguyên nhân gây xuất huyết có thể chỉ do rối 
loạn chức năng nội mạc tử cung (NMTC) teo 
NMTC hoặc có thể do những bệnh lý NMTC 
thực thể như viêm NMTC, polyp NMTC, tăng 
sinh NMTC hay ung thư NMTC, trong đó 
bệnh lý tiền ung thư – ung thư NMTC chiếm 
tỷ lệ khá cao, hơn 10%. Chính vì thế nạo sinh 
thiết từng phần luôn là chỉ định tuyệt đối ở 
các trường hợp này để xác định nguyên nhân 
xuất huyết. Tuy nhiên đây thực sự không phải 
là một giải pháp an toàn và dễ dàng cho các 
phụ nữ đã mãn kinh. Hơn nữa tỷ lệ bệnh lý 
ung thư NMTC của chúng ta là bao nhiêu, 
có ngang bằng với tỷ lệ UTNMTC được báo 
cáo trong y văn hay không, đáng để chúng 
tôi phải nạo sinh thiết hết tất các trường hợp 
ra huyết hậu mãn kinh hay không? Để trả lời 
câu hỏi này chúng tôi tiến hành nghiên cứu: 
“Khảo sát tỷ lệ các bệnh lý NMTC gây ra 
huyết hậu mãn kinh” được tiến hành tại khoa 
Nội tiết bệnh viện Hùng Vương trong thời 
gian từ 1/6/2006 đến 30/6/2008.

Phương pháp nghiên cứu 
Thiết kế nghiên cứu: báo cáo hàng loạt ca. 
Đối tượng nghiên cứu gồm các phụ nữ mãn 
kinh ít nhất 12 tháng thỏa tiêu chuẩn chọn 
mẫu: đang bị xuất huyết tử cung, không sử 
dụng nội tiết tố hoặc Tamoxifen trong vòng 
6 tháng gần nhất và không có các tiêu chuẩn 
loại trừ: đang mắc các bệnh lý nội ngoại khoa 
nặng. 
 Có 292 phụ nữ ra huyết hậu mãn kinh thỏa 
tiêu chuẩn chọn mẫu và chấp thuận tham gia 
vào nghiên cứu 
Tiến hành nghiên cứu: tất cả các bệnh nhân 
tham gia nghiên cứu đều được khám phụ 
khoa, xét nghiệm công thức máu và đông 
máu toàn bộ, sau đó, bệnh nhân sẽ được nạo 
sinh thiết từng phần tại phòng mổ khi đủ xét 
nghiệm. Mô nạo gồm hai lọ: lọ đựng mô ở 
kênh CTC và lọ đựng mô ở lòng tử cung. Hai 
lọ này được gửi đến khoa giải phẫu bệnh. 

Kết quả mô học bao gồm: teo NMTC, viêm 
NMTC, polyp NMTC, tăng sinh đơn giản 
điển hình, tăng sinh đơn giản không điển 
hình, tăng sinh phức tạp điển hình, tăng sinh 
phức tạp không điển hình và ung thư NMTC. 
Xử lý số liệu: số liệu được phân tích bằng 
phần mềm STATA 10.0. 
Vấn đề y đức: tất cả các bệnh nhân tham gia 
nghiên cứu đều được giải thích rõ ràng tình 
trạng bệnh. Nạo sinh thiết từng phần là phác 
đồ của khoa Nội tiết bệnh viện Hùng vương 
nhằm giúp xác định chính xác nguyên nhân 
gây xuất huyết để có phương án điều trị thích 
hợp.

Kết quả
Trong thời gian từ 1/6/2006 đến 30/6/2008 
tại bệnh viện Hùng Vương đã có 292 trường 
hợp được nghiên cứu với những  đặc điểm 
sau: tuổi trung bình là 59,4±9,3 tuổi (42-82 
tuổi), 70% các trường hợp mãn kinh trên 3 
năm, 53% trường hợp đến bệnh viện sớm 
trong vòng 4 ngày đầu bị xuất huyết âm đạo, 
bệnh cao huyết áp gặp trong 54% các trường 
hợp, trong đó 2/3 trường hợp bị cao huyết áp 
độ II (phân độ theo JNC 7), 29% trường hợp 
có đái tháo đường type 2 và 5,4% trường hợp 
có bệnh lý tuyến giáp (bảng 1). 

Bảng 1. Kết quả mô học NMTC bệnh nhân 
rong huyết HMK

Mô học n %
NMTC bình thường 218 74,66
Viêm NMTC 13 4,45
Tăng sản đơn giản điển hình 16 5,48
Tăng sản phức tạp điển hình 4 1,37
Polyp NMTC 4 1,37
Tăng sản đơn giản không điển hình 1 0,34
Tăng sản phức tạp không điển hình 11 3,77
Ung thư tuyến NMTC 25 8,56

Tổng cộng 292 100

Kết quả nạo sinh thiết từng phần của 292 
phụ nữ xuất huyết tử cung hậu mãn kinh cho 
thấy chỉ có khoảng 74 trường hợp (25,34%) 
NMTC có bệnh lý thực thể, trong đó viêm 
NMTC chiếm 13/74 trường hợp (18%), tăng 
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sinh NMTC điển hình (đơn giản hoặc phức 
tạp) chiếm 20/74 trường hợp (27%), polyp 
lành tính NMTC 4/74 trường hợp (5%), tăng 
sinh NMTC không điển hình (đơn giản hoặc 
phức tạp) chiếm 12/74 trường hợp (16%) và 
còn lại 25/74 trường hợp (34%) NMTC có sự 
hiện diện của các tế bào ung thư. Đại đa số 
các trường hợp (74,66%) NMTC hoàn toàn 
bình thường không có bệnh lý thực thể .

Bàn luận
Xuất huyết tử cung hậu mãn kinh là một chỉ 
định tuyệt đối của nạo sinh thiết từng phần 
tại bệnh viện Hùng Vương. Trong số 292 
bệnh nhân được nạo sinh thiết có 74,66% 
trường hợp xuất huyết mà kết quả mô học 
NMTC hoàn toàn bình thường (bảng 1). 
Kết quả này tương tự kết quả nghiên cứu 
của tác giả Karlsson(70%)4, Sadoon (76%)5 
và nhưng hơi cao hơn kết quả của Ferrazzi 
(64%),1 Grigoriou (64,8%)3 và Giusa-Chiferi 
(65%)2 (Bảng 2). Vì tỷ lệ NMTC không 
bệnh lý chiếm gần bằng 3/4 dân số nghiên 
cứu nên chúng tôi nghĩ rằng việc nạo sinh 
thiết một cách hệ thống tất cả các trường hợp 
xuất huyết hậu mãn kinh chưa phải là một 
phương pháp lựa chọn tối ưu nhất, và vấn đề 
mà đặt ra cho nghiên cứu này là 218/292 phụ 
nữ này có thật sự cần thiết phải chịu đựng 
một thủ thuật nặng nề như vậy hay không? 
Hơn thế nữa, trong 74 trường hợp bệnh lý 
NMTC được phát hiện qua nạo sinh thiết thì 
tổn thương lành tính NMTC cũng chiếm gần 
một nửa các trường hợp này (45%) (bảng 1).

Bảng 2. So sánh tỷ lệ NMTC bình thường 
giữa các nghiên cứu

Nghiên cứu n %

Sadoon (2007)5 142 76
Ferrazzi (1996)1 930 64
Giusa-Chiferi (1996)2 80 65
Grigoriou (1995)3 250 64,8
Karlsson B (1994)4 96 70
Nguyễn Duy Tài và cs (2008) 292 74,6

 Tuy nhiên tổn thương tiền ung thư - ung thư 
nói chung trong nghiên cứu này chiếm một tỷ 
lệ cũng không nhỏ: 12,67%. Ung thư NMTC 

xuất hiện trong 25 trường hợp (8,56%). Tỷ 
lệ này thấp hơn nhiều so với tỷ lệ ung thư 
NMTC trong nghiên cứu của Giusa-Chiferi 
(20%), cao hơn tỷ lệ ung thư trong nghiên 
cứu của Tsuda (4%), nhưng tương tự với hầu 
hết các nghiên cứu khác (bảng 3). Sự khác 
biệt giữa nghiên cứu này với nghiên cứu của 
Giusa-Chiferi và Tsuda có thể do đặc điểm 
của các dân số nghiên cứu không giống nhau, 
đặc biệt là sự khác biệt về chủng tộc. Điều 
này đã từng được báo cáo trong các nghiên 
cứu trước đây. Chẳng hạn trong nghiên cứu 
của tác giả Phillip và cộng sự có nhấn mạnh 
tỷ lệ ung thư NMTC ở người da đen cao hơn 
người da trắng,6 hoặc theo nghiên cứu của 
Hiroshi Tsuda và cộng sự thì tỷ lệ ung thư 
NMTC ở người phụ nữ có nguồn gốc phương 
Tây cao hơn tỷ lệ ung thư NMTC ở người 
phụ nữ có nguồn gốc phương Đông. 
Một giả thuyết được đưa ra để giải thích sự 
khác biệt này là do mô học NMTC có liên 
quan đến một số các yếu tố lâm sàng như béo 
phì, lối sống, chức năng buồng trứng khác 
nhau.6 .v.v.

Bảng 3: Tỷ lệ ung thư NMTC của  các 
nghiên cứu

Nghiên cứu n %

Sadoon (2007)5 142 5
Ferrazzi (1996)1 930 11,5
Giusa-Chiferi (1996)2 80 20
Grigoriou (1995)3 250 9,6
Karlsson B (1994)4 96 4
Nguyễn Duy Tài và cs (2008) 292 8,56

   Qua đó cho thấy dù tỷ lệ tiền ung thư- ung  
thư của dân số bệnh viện Hùng Vương không 
quá cao nhưng cũng không thấp hơn các 
nghiên cứu trong y văn. Do đó, việc đánh giá 
và lựa chọn phương tiện để loại trừ các bệnh 
lý này ở các đối tượng ra huyết hậu mãn kinh 
là bắt buộc. Tuy nhiên chọn phương tiện nào, 
nạo sinh thiết từng phần có phải là lựa chọn 
hàng đầu hay không ? Có lẽ đi kèm với triệu 
chứng ra huyết sau mãn kinh, ta cần lưu ý đến 
bề dầy NMTC đo được qua siêu âm. Hình 
ảnh NMTC mỏng (< 4 mm) có thể là gợi ý 
teo NMTC hoặc một tổn thương lành tính. 
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Kết luận
Tỷ lệ bệnh lý tiền ung thư – ung thư NMTC 
ở các phụ nữ ra huyết hậu mãn kinh trong 
nghiên cứu này khá cao 12,67%. Do đó, việc 
sinh thiết NMTC ở các phụ nữ này có thể 
không thể tránh khỏi, nhằm tránh khả năng 
bỏ sót bất kỳ trường hợp ung thư NMTC nào 
nhưng những thông tin trong nghiên cứu này 
là tiền đề quan trọng cho chúng tôi thực hiện 
nghiên cứu tiếp theo: “Nạo sinh thiết từng 
phần có còn là giải pháp hàng đầu cho các 
phụ nữ ra huyết hậu mãn kinh hay không?” ■
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Cơ sở lý luận

Suất độ mắc
Lạc nội mạc tử cung (LNMTC) là một bệnh 
lý phụ khoa thường gặp với suất độ khoảng 
6 – 10% phụ nữ trong lứa tuổi sinh sản (2), 
tần suất bệnh lưu hành khoảng 38% (từ 20 – 
50%) ở phụ nữ vô sinh và 71 – 87% ở phụ nữ 
bị bị đau vùng chậu mãn tính. 

Bệnh căn học
LNMTC là một rối loạn phụ khoa mãn tính 
với biểu hiện chính là đau và vô sinh. Cơ chế 
bệnh sinh của LNMTC rất phức tạp nhưng 
vẫn được cho rằng cơ bản là do liên quan đến 
sự làm tổ của tuyến nội mạc tử cung và mô 
đệm trên phúc mạc do sự trào ngược máu 
kinh. Những giả thuyết khác cũng được lưu 
ý như sự phát tán qua đường máu và đường 
bạch huyết, tế bào gốc của tủy xương và 
chuyển sản tế bào.
    Yếu tố chính cho sự phát triển LNMTC 
là sự quá sản prostaglandin do sự tăng hoạt 
của cyclooxygenase-2 (COX-2) và quá sản 
estrogen tại chỗ do tăng thơm hóa aromatase. 
Đề kháng với progesterone đã làm giảm hoặc 
mất tác dụng kháng estrogen của progesterone 
và làm tăng hoạt estrogen tại chỗ. Hậu quả là 
tổn thương LNMTC dẫn đến tình trạng viêm 
mãn tính với sự tăng số lượng của đại thực 
bào và cytokine hoạt hóa trong dịch ổ bụng 
gây nên đau và vô sinh.
    Mặc dù cơ chế gây vô sinh trong trường 
hợp LNMTC nhẹ vẫn chưa được rõ. Nhưng 
môi trường phúc mạc bị thay đổi với nồng 

độ cao của cytokine và đại thực bào làm ảnh 
hưởng xấu đến chức năng của tinh trùng, kể 
cả gây tổn thương ADN của tinh trùng. Môi 
trường phúc mạc bất thường cũng có thể 
gây ảnh hưởng xấu đến chức năng của nang 
noãn. Nồng độ AMH, là một chỉ số đánh giá 
dự trữ buồng trứng, bị giảm cũng cho thấy 
chức năng buồng trứng bị ảnh hưởng. Trong 
trường hợp LNMTC tiến triển nặng hơn với 
khối u nang LNMTC ở buồng trứng và dính 
vùng chậu làm thay đổi về cấu trúc giải phẫu 
có thể gây hậu quả bất thường lên chức năng 
vòi trứng.

Chẩn đoán
Chỉ chẩn đoán xác định LNMTC bằng giải 
phẫu bệnh. Quan sát tổn thương khi mổ nội 
soi rất có giá trị chẩn đoán, tuy nhiên có sự 
khác biệt rất lớn giữa quan sát đại thể và chẩn 
đoán vi thể. Dương tính giả và âm tính giả 
xảy ra do biểu hiện đa dạng của tổn thương 
hoặc tổn thương ở những vị trí khó quan sát.    
Các phương tiện chẩn đoán hình ảnh như siêu 
âm, MRI và CT chỉ hữu dụng khi có khối ở 
vùng chậu hoặc phần phụ.

Các tình huống lâm sàng & khuyến 
cáo

Đối với phụ nữ bị vô sinh liên quan đến 
LNMTC, giá trị của điều trị phẫu thuật như 
thế nào?
Theo tổng quan Cochrane 2007, liệu pháp ức 
chế nội tiết như viên ngừa thai hoặc GnRH 
đồng vận không hiệu quả trong trường hợp 
vô sinh liên quan đến LNMTC.
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Xử trí phẫu thuật vô sinh liên quan đến 
LNMTC làm tăng tỉ lệ có thai nhưng mức độ 
tăng vẫn chưa rõ. Các thử nghiệm lâm sàng 
nghiên cứu hiệu quả của phẫu thuật ở các 
trường hợp LNMTC tối thiểu và nhẹ cho kết 
quả trái ngược nhau.
Vẫn chưa có thử nghiệm lâm sàng đánh giá 
hiệu quả của phẫu thuật trong trường hợp 
LNMTC tiến triển. Mặc dù LNMTC tiến 
triển rất khó xử trí phẫu thuật, với tỉ lệ thụ 
thai mỗi tháng thấp, bóc khối u LNMTC có 
thể cải thiện đáng kể tỉ lệ có thai. Bóc u hiệu 
quả hơn là chỉ dẫn lưu và đốt hủy vỏ nang. 
Một điều rất quan trọng khi phẫu thuật bóc 
u LNMCT là người bệnh phải được tư vấn 
trước là phẫu thuật có thể gây tổn thương và 
giảm dự trữ buồng trứng.
Giá trị của phẫu thuật lấy tổn thương thâm 
nhiễm sâu có cải thiện được tỉ lệ có thai hay 
không vẫn chưa rõ và có thể tác động xấu đến 
khả năng thụ thai. Sau khi phẫu thuật không 
thành công vô sinh liên quan đến LNMTC, 
thụ tinh trong ống nghiệm là chọn lựa tốt nhất 
hơn là phẫu thuật lại trừ khi đau vẫn là mục 
tiêu chính của điều trị. Phẫu thuật lại trên 
buồng trứng đã cho thấy tác động xấu đến kết 
quả thụ tinh trong ống nghiệm.

Đối với phụ nữ nghi ngờ đau do LNMTC và 
vẫn còn muốn có thai, nên khởi đầu điều trị 
thế nào?
Bằng chứng cho thấy đau liên quan đến 
LNMTC có thể giảm khi điều trị nội khoa 
với progestins, danazol, viên ngừa thai phối 
hợp, kháng viêm non-steroid (NSAIDS) và 
GnRH đồng vận. Mặc dù không có bằng 
chứng để kết luận là NSAIDS cải thiện đau 
do LNMTC, những thuốc này là một chọn 
lựa hợp lý trong một số trường hợp.
    Một tổng quan Cochrane gần đây sử dụng 
viên ngừa thai phối hợp điều trị LNMTC ở 57 
phụ nữ được phân bố ngẫu nhiên vào 2 nhóm 
dùng viên ngừa thai phối hợp hoặc GnRH 
đồng vận. Không có bằng chứng khác biệt 
có ý nghĩa thống kê về giảm thống kinh giữa 
2 nhóm được quan sát 6 tháng sau khi ngưng 
điều trị (OR 0,48; 95% CI 0,08 – 2,90).
    Thống kinh có thể được điều trị với viên 
ngừa thai phối hợp liên tục. Trong 1 nghiên 

cứu tiền cứu 2 năm ở phụ nữ bị thống kinh 
do LNMTC không đáp ứng với điều trị viên 
ngừa thai uống theo chu kỳ, chỉ định dùng 
liên tục cho thấy giảm đáng kể đau vùng chậu 
(P < 0,001). Nếu điều trị đầu tay thất bại ở 
BN nghi ngờ LNMTC, thực hiện nội soi chẩn 
đoán xác định sự hiện diện của LNMTC. Một 
chọn lựa khác là điều trị bằng những thuốc ức 
chế nội tiết khác.
    Sự cần thiết nội soi chẩn đoán và điều trị 
đau vùng chậu thứ phát nghi ngờ do LNMTC 
là một chủ đề được tranh luận. Tranh luận về 
sự cần thiết thực hiện phẫu thuật để xác định 
LNMTC bao gồm sự không chính xác của 
chẩn đoán phẫu thuật cũng như là nguy cơ 
gây dính của phẫu thuật.
    Đối với đau vùng chậu, chẩn đoán bao 
gồm đánh giá tiền sử và khám lâm sàng để 
loại trừ những nguyên phụ khoa khác gây 
đau. Những nguyên nhân gây đau không phải 
phụ khoa như hội chứng kích thích ruột, viêm 
bàng quang và vấn đề về đường niệu có thể 
được loại trừ bằng những thử nghiệm phù 
hợp. Cũng nên cân nhắc siêu âm vùng chậu, 
tổng phân tích tế bào máu, phân tích nước 
tiểu và đánh giá cổ trong cổ tử cung để loại 
trừ nhiễm lậu cầu và chlamydia nếu có dấu 
hiệu và triệu chứng nghi ngờ.
    Một thử nghiệm lâm sàng mù đôi, có nhóm 
chứng cho thấy sau khi đánh giá trước điều 
trị đầy đủ (loại trừ những nguyên nhân khác 
gây đau mãn tính vùng chậu) và thất bại với 
điều trị ban đầu với thuốc ngừa thai phối hợp 
và NSAIDS, xử trí với GnRH đồng vận 3 
tháng là phù hợp. Phương thức này làm giảm 
đáng kể thống kinh, đau vùng chậu. Rất quan 
trọng phải giải thích với BN rằng đáp ứng với 
điều trị không có nghĩa xác định là LNMTC.
    So sánh giá thành của điều trị nội khoa 
so với phẫu thuật chẩn đoán rất khó. Mặc dù 
thiếu những nghiên cứu thiết kế tốt so sánh 
giá thành của 2 phương thức, ước lượng giá 
của 3 tháng điều trị nội tiết thấp hơn nội soi.

Đối với phụ nữ bị đau, tiền sử đã biết 
LNMTC và mong muốn mang thai trong 
tương lai, chọn lựa điều trị gì?       
Đối với những bệnh nhân (BN) này, NSAIDS 
hoặc viên ngừa thai phối hợp có thể được 
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chỉ định. Ở BN bị LNMTC và thống kinh, 
kết hợp viên ngừa thai phối hợp, depot 
medroxyprogesterone acetate (DMPA) và 
hiệu quả so với giả dược và tương đương 
với những chế độ điều trị khác tốn kém hơn. 
Một thử nghiệm lâm sàng lớn cho thấy viên 
ngừa thai phối hợp hiệu quả hơn giả dược. 
Nếu thất bại, có 3 thuốc điều trị nội khoa 
khác phù hợp: progestins, GnRH đồng vận 
và androgens. Uống northindrone acetate 
và DMPA dưới đa đã được FDA chấp thuận 
để điều trị đau do LNMTC. Hai thử nghiệm 
lâm sàng đã cho thấy DMPA dưới da tương 
đương với GnRH đồng vận để giảm đau 
nhưng ít loãng xương hơn. Trong vòng 12 
tháng tính từ khi ngưng thuốc, giảm mật độ 
xương do DMPA sẽ hồi phục như trước khi 
điều trị. Đối với BN mong muốn có thai sớm 
DMPA chống chỉ định do ức chế rụng trứng 
lâu dài sau khi ngưng thuốc.
    Dụng cụ tử cung có chứa levonorgestrel 
cho thấy có hiệu quả giảm đau do LNMTC. 
Dữ liệu theo dõi 3 năm sử dụng cho thấy có 
lợi ích lâu dài, mặc dù ước lượng khoảng 
40% BN không tiếp tục sử dụng vì ra huyết 
bất thường ko thể chấp nhận, đau kéo dài 
hoặc tăng cân. Dụng cụ tử cung có chứa 
levonorgestrel chưa được FDA chấp thuận 
để điều trị đau do LNMTC.
Danazol là thuốc androgen đã được sử dụng 
điều trị đau do LNMTC. Mặc dù hiệu quả 
cao, Danazol có những tác dụng phụ như 
mụn trứng cá, rậm lông và đau cơ nặng hơn 
những thuốc khác.
    GnRH đồng vận có hiệu quả cao giảm 
đau do LNMTC. Tuy nhiên, cũng có thể có 
tác dụng phụ như bốc hỏa, khô âm đạo và 
loãng xương. Loãng xương sẽ hồi phụ nếu 
thời gian dùng thuốc ngắn, nhưng sẽ không 
hồi phục nếu thời gian dùng thuốc lâu hoặc 
nhiều chu kỳ. Cũng giống như liệu pháp ức 
chế nội tiết khác, tái phát triệu chứng thường 
gặp sau khi ngưng thuốc. Tỉ lệ tái phát sau 5 
năm từ 53 – 73% ở BN nặng. Có thể dùng lâu 
dài trong 1 năm nếu có sử dụng kết hợp với 
liệu pháp bổ sung nội tiết.

Ưu điểm và nhược điểm của liệu pháp bổ 
sung nội tiết khi sử dụng GnRH đồng vận?

Khi GnRH đồng vận có hiệu quả giảm đau 
và cần kéo dài điều trị thì chỉ định liệu pháp 
bổ sung nội tiết để loại trừ nguy cơ loãng 
xương và giảm tác dụng phụ mà không giảm 
hiệu quả giảm đau. Liệu pháp bổ sung nội 
tiết được sử dụng ở những phụ nữ chỉ định 
điều trị lâu dài (hơn 6 tháng). Chiến lược điều 
trị bao gồm progestin đơn thuần, progestin 
và bisphosphonate, progestin liều thấp và 
estrogen. FDA đã chấp thuận sử dụng mỗi 
ngày norethindrone 5 mg. Khi so sánh với 
những liệu pháp bổ sung nội tiết khác, GnRH 
đồng vận và norethindrone dùng kèm hoặc 
không kèm với estrogen liều thấp (estrogen 
liên hợp 0,625mg mỗi ngày), cho thấy giảm 
tác dụng phụ và vẫn giữ được hiệu quả điều 
trị. Nếu không dung nạp với norethindrone 
liều cao, có thể sử dụng estradiol dán da 
kèm với medroxyprogesterone acetate 
(estradiol dán da 25 pg kết hợp với 2,5 mg 
medroxyprogesterone acetate uống mỗi 
ngày). Liệu pháp này không thể ngăn ngừa 
hoàn toàn loãng xương và không được FDA 
chấp thuận. Khuyến cáo sử dụng hỗ trợ bằng 
Calcium mỗi ngày (1.000 mg) ở phụ nữ dùng 
GnRH đồng vận với liệu pháp bổ sung nội 
tiết.
    Liệu pháp bổ sung nội tiết không làm giảm 
hiệu quả giảm đau được quan sát trong vòng 
3 hoặc 6 tháng điều trị GnRH đồng vận. Do 
đó, liệu pháp bổ sung nội tiết có thể bắt đầu 
cùng với GnRH đồng vận. Không có bất lợi 
nào khi sử dụng liệu pháp bổ sung nội tiết kết 
hợp với GnRH đồng vận ngoại trừ sự tăng 
chi phí. Tuy nhiên, bằng chứng từ tổng quan 
Cochrane cho thấy ít hoặc không có khác biệt 
giữa GnRH đồng vận và những điều trị nội 
khoa khác, nên không khuyến cáo điều trị 
đầu tay bằng GnRH đồng vận. 

Phụ nữ bị thất bại với điều trị đau liên quan 
đến LNMTC bằng liệu pháp nội khoa qui 
ước sẽ chọn lựa biện pháp điều trị nào?  
FDA chỉ chấp thuận điều trị GnRH đồng vận 
tối đa 12 tháng. Đối với BN đáp ứng tốt với 
GnRH đồng vận, chỉ định điều trị kéo dài với 
liệu pháp bổ sung nội tiết đã được báo cáo. 
Trong quá trình điều trị nên theo dõi sát dấu 
hiệu thực thể, mật độ xương và nồng độ lipid.
Sử dụng chất ức chế aromatase như anastrozole 
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hoặc letrozole đã được đánh giá ở phụ nữ bị 
đau không đáp ứng với những điều trị nội 
khoa khác hoặc phẫu thuật. Những thuốc này 
được sử dụng với progestin hoặc thuốc ngừa 
thai phối hợp để ức chế phóng thích FSH gây 
kích thích buồng trứng. Những nghiên cứu 
quan sát không có nhóm chứng đã báo cáo 
hiệu quả của nhóm thuốc này. Mặc dù hứa 
hẹn khả quan, hiện tại vẫn không đủ chứng 
cứ để khuyến cáo sử dụng thường qui thuốc 
ức chế men thơm hóa aromatase.

Vai trò của phẫu thuật cắt dây thần kinh 
trong xử trí đau liên quan đến LNMTC?
Một số thử nghiệm lâm sàng đã cho thấy 
phẫu thuật hủy dây thần kinh tử cung-cùng 
kém hiệu quả trong xử trí LNMTC. Cắt đám 
rối thần kinh trước xương cùng chỉ có hiệu 
quả giảm đau ở đường giữa. Phẫu thuật này 
liên quan đến nhiều tác dụng phụ nặng như 
táo bón và rối loạn đường niệu.

Đối với phụ nữ mong muốn có thai, khối u 
LNMTC nên được xử trí thế nào?
U LNMTC được cho là kết quả của tổn 
thương LNMTC diễn tiến trên buồng trứng 
tạo cấu trúc nang. Khối u nang này bám chặt 
vào vỏ buồng trứng, do đó sự lấy bỏ khối 
nang này luôn liên quan đến nguy cơ tổn 
thương mô lành buồng trứng. Những nang 
này có thể gây đau, vô sinh và làm tăng nguy 
cơ xoắn hoặc vỡ. Có một nguy cơ hiếm gặp 
đó là hóa ác. Nồng độ của CA125 có thể tăng 
ở khối u LNMTC lành tính.
    Mặc dù siêu âm có mức độ chính xác cao 
để chẩn đoán u LNMTC, khuyến cáo là khối 
u LNMTC nên được bóc ở phụ nữ chưa có 
chẩn đoán trước đó là LNMTC nhằm mục 
đích xác định về mô học là nang lành tính. 
Một số hiệp hội khuyến cáo phẫu thuật 
nếu nang hơn 3 cm. Rất thường gặp khối u 
LNMTC tái phát. Phẫu thuật lại trên buồng 
trứng cần được cân nhắc trên từng trường 
hợp do mổ lại có thể gây giảm hoặc mất hoàn 
toàn chức năng buồng trứng.

Vai trò của liệu pháp ức chế nội tiết trước và 
sau phẫu thuật?
Vẫn chưa có đủ dữ liệu ủng hộ cho liệu pháp 

ức chế nội tiết trước phẫu thuật. Tuy nhiên, 
điều trị nội khoa sau mổ có thể hữu dụng khi 
còn sót mô LNMTC, không giảm đau sau 
mổ hoặc muốn kéo dài thời gian giảm đau 
sau mổ. Một số nghiên cứu ủng hộ sử dụng 
GnRH sau mổ để giảm đau kéo dài. Nhược 
điểm của GnRH đồng vận là không duy trì 
hiệu quả được lâu sau khi ngưng thuốc. Theo 
tổng quan Cochrane năm 2004, điều trị nội 
khoa trước hoặc sau mổ LNMTC không có 
hiệu quả lâu dài. Sử dụng lâu dài GnRH đồng 
vận có thể có lợi ích nhưng có tác dụng phụ 
lâu dài và tăng giá thành điều trị.
    Viên ngừa thai phối hợp cũng đã được 
nghiên cứu để ức chế nội tiết sau mổ có lợi 
ích như giá thấp, ít tác dụng phụ và có thể 
sử dụng lâu dài. Kết quả cho thấy hiệu quả 
khi sử dụng lâu dài (tối thiểu 24 tháng) thuốc 
ngừa thai phối hợp làm giảm tái phát khối u 
LNMTC cũng như là giảm tần suất và mức độ 
của thống kinh. Kết luận chính là viên ngừa 
thai phối hợp kiểm soát được triệu chứng 
trong thời gian dùng thuóc. Những người đã 
sử dụng thuốc ngừa thai phối hợp trước đó 
có vẻ không có hiệu quả kéo dài. Không có 
sự khác biệt về hiệu quả giữa dùng thuốc liên 
tục và theo chu kỳ.
    Dụng cụ tử cung chứa levonorgestrel đã 
được sử dụng sau mổ để điều trị đau liên quan 
đến LNMTC. Cả hai thử nghiệm lâm sàng 
nhỏ và tổng quan Cochrane kết luận rằng 
dụng cụ tử cung chứa levonorgestrel giảm 
thống kinh ở phụ nữ sau phẫu thuật LNMTC.

Trong trường hợp không có triệu chứng và 
LNMTC được phát hiện tình cờ, khả năng 
diễn tiến của bệnh như thế nào?
Rất khó để dự đoán tác động lâu dài của 
LNMTC trên từng trường hợp. Vẫn chưa có 
dữ liệu ủng hộ sử dụng điều trị nội khoa để 
ngăn chặn diễn tiến của bệnh. Trường hợp 
tình cờ phát hiện LNMTC trong lúc mổ vì 
nguyên nhân khác, cần cân nhắc xử trí trên 
từng trường hợp cụ thể.
Hiện nay vẫn còn ít nghiên cứu về diễn tiến 
của bệnh hoặc dự đoán kết cục lâm sàng. Một 
thử nghiệm lâm sàng, nội soi nhìn lại  được 
thực hiện 1 năm sau nội soi chẩn đoán ở tất 
cả BN bị LNMTC có triệu chứng. Những BN 

Cập nhật xử trí lạc nội mạc tử cung
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này là những người không điều trị khi nội soi 
lần đầu. Nội soi lần hai phát hiện 7 BN (29%) 
tiến triển nặng hơn, 7 BN (29%) thoái triển 
và 10 BN (42%) không thay đổi. Trong một 
thử nghiệm lâm sàng khác, nội soi nhìn lại ở 
nhóm không điều trị cho thấy 8/18 (45%) cho 
thấy bệnh tiến triển, 6 BN (33%) không thay 
đổi và 4 BN (22%) thoái triển.

Trường hợp BN bị đau và LNMTC ở các cơ 
quan ngoài hệ sinh dục đã được chẩn đoán 
từ trước, điều trị nội khoa có hiệu quả thế 
nào?
LNMTC ngoài vùng chậu đã được báo cáo ở 
nhiều vị trí như ở vùng thượng vị, cơ hoành, 
thành bụng (đặc biệt là rốn), phúc mạc (vết 
may tầng sinh môn) và vùng ngực. LNMTC 
cũng có thể thâm nhiễm toàn bộ bề dày của 
trực tràng, ruột non và đại tràng, niệu quản 
hoặc bàng quang. Triệu chứng liên quan đến 
LNMTC ở những vị trí này thay đổi tùy thuộc 
vị trí và độ sâu thâm nhiễm. Mặc dù một số 
liệu pháp đã được đánh giá, GnRH đồng vận 
được xem là điều trị đầu tay trừ khi có tắc 
nghẽn niệu quản hoặc ruột thì phải điều trị 
ngoại khoa. Ngay cả trong một số trường hợp 
LNMTC ở vách trực tràng âm đạo, ức chế nội 
tiết cũng có thể giảm đau. Kinh nghiệm xử trí 
những trường hợp này chỉ giới hạn trong các 
nghiên cứu báo cáo hàng loạt ca, thường ở 
một trung tâm.

Trường hợp không còn muốn có thai và cả 
điều trị nội khoa lẫn ngoại khoa bảo tồn 
đều thất bại, điều trị triệt để có hiệu quả 
như thế nào?  
Cắt tử cung và 2 phần phụ được xem là điều 
trị triệt để. Dựa trên nghiên cứu hồi cứu ở 
phụ nữ được theo dõi trung bình 58 tháng sau 
cắt tử cung, bảo tồn buồng trứng có tỉ lệ tái 
phát triệu chứng là 62% và 31% cần điều trị 
ngoại khoa bổ sung. Đối với trường hợp cắt 
luôn cả 2 phần phụ chỉ có 10% tái phát triệu 
chứng và 4% cần điều trị ngoại khoa bổ sung. 
Kết quả cũng cho thấy tỉ lệ nguy cơ tương đối 
tái phát triệu chứng sau cắt tử cung toàn phần 
chừa lại 2 phần phụ là 6,1% (95% CI, 2,5 – 
14,6) khi so sánh với các trường hợp cắt luôn 
2 phần phụ. Tỉ lệ nguy cơ tương đối cần phẫu 
thuật bổ sung là 8,1% (95% CI 2,1 – 31,3) 

ở những trường hợp bảo tồn 2 buồng trứng. 
Hạn chế của nghiên cứu này là không nêu rõ 
tổn thương LNMTC có được lấy hết ở thời 
điểm cắt tử cung hay không.
    Kết quả tương tự được quan sát trong 
nghiên cứu gần đây ở 120 phụ nữ được lấy 
hết mô LNMTC và cắt tử cung bảo tồn hoặc 
không bảo tồn buồng trứng. Những phụ nữ 
này được theo dõi trong 7,6 – 11 năm. Hầu 
hết người bệnh không cần mổ lại, ngay cả khi 
bảo tồn buồng trứng. Do đó, nếu buồng trứng 
bình thường, cắt tử cung bảo tồn buồng trứng 
và lấy hết mô LNMTC nên được cân nhắc.

Sau khi đã cắt tử cung và 2 buồng trứng có 
thể tái phát triệu chứng không?  
Triệu chứng có thể tái phát ngay cả khi đã 
cắt tử cung và 2 buồng trứng. LNMTC có thể 
tái phát với tỉ lệ 15% bất kể có được điều trị 
với liệu pháp bổ sung estrogen hay không. 
Điều này cho thấy, liệu pháp bổ sung nội 
tiết estrogen không phải là chống chỉ định 
sau điều trị triệt để LNMTC. Vị trí tái phát 
thường gặp nhất là ở ruột non và đại tràng. 
Những vị trí này thường thấy khi phẫu thuật 
và không được xử trí. Những tổn thương này 
được xem là bệnh lý tồn tại chứ không phải 
là tái phát bệnh lý. Tồn tại bệnh lý trong tình 
trạng thiếu hụt estrogen thường do tăng hoạt 
men thơm hóa aromatase tại chỗ. Điều trị rất 
khó khăn và thường là phải phẫu thuật lại. Sử 
dụng GnRH đồng vận trong trường hợp này 
không mang lại lợi ích. Ức chế men thơm hóa 
có thể được xem xét nhưng hiệu quả không 
đồng nhất.

Vai trò của liệu pháp bổ sung nội tiết sau 
phẫu thuật triệt để đối với đau do LNMTC? 
Hiện nay, dữ liệu vẫn còn hạn chế về thời 
điểm sử dụng liệu pháp bổ sung estrogen sau 
cắt tử cung và 2 phần phụ vì LNMTC. Không 
có lợi ích khi trì hoãn bổ sung estrogen sau 
phẫu thuật. Số liệu còn hạn chế để chứng 
minh rằng liệu pháp bổ sung nội tiết có thể 
kích thích sự phát triển mô LNMTC sau cắt 
tử cung toàn phần và 2 phần phụ nếu lấy bỏ 
tất cả tổn thương thấy được trong lúc phẫu 
thuật. Cũng có mối quan tâm đến khả năng 
hóa ác tính do estrogen ở mô LNMTC còn 
sót lại. Điều này dẫn đến khuyến cáo sử dụng 
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thường qui progestin phối hợp estrogen. 
Tuy nhiên, chưa có bằng chứng ủng hộ cho 
khuyến cáo này.

Tóm tắt khuyến cáo và kết luận

Những khuyến cáo và kết luận dựa trên 
bằng chứng tốt (mức độ A)
- Siêu âm đường âm đạo là phương tiện chẩn 
đoán hình ảnh được chọn lựa khi đánh giá 
LNMTC.
- Liệu pháp ức chế nội tiết cải thiện triệu 
chứng đau; tuy nhiên, tỉ lệ tái phát cao sau 
khi ngưng thuốc.
- Phẫu thuật bảo tồn có hiệu quả giảm đau 
ngắn hạn; tuy nhiên, tỉ lệ tái phát cao.
- Liệu pháp ức chế nội tiết như viên ngừa thai 
phối hợp hoặc GnRH đồng vận trong trường 
hợp vô sinh liên quan đến LNMTC không 
hiệu quả.  
- Xử trí phẫu thuật vô sinh liên quan đến 
LNMTC cải thiện tỉ lệ có thai nhưng mức độ 
cải thiện không rõ.
- Bóc khối u LNMTC tốt hơn là dẫn lưu và 
đốt hủy vỏ nang.
- Khi GnRH đồng vận cho thấy có hiệu quả 
giảm đau và quyết định kéo dài điều trị, liệu 
pháp bổ sung nội tiết làm giảm hoặc loại trừ 
nguy cơ loãng xương do GnRH đồng vận gây 
ra mà không làm giảm hiệu quả giảm đau.

Những khuyến cáo dựa trên bằng chứng 
còn hạn chế (mức độ B)
- Sau khi đánh giá kỹ trước điều trị (để loại 
trừ khả năng đau vùng chậu do nguyên nhân 
khác) và điều trị đầu tay bằng viên ngừa thai 
phối hợp và NSAIDS thất bại, chỉ định một 
đợt điều trị GnRH đồng vận trong 3 tháng là 
hợp lý.
- Trường hợp đã biết LNMTC và thống kinh, 
viên ngừa thai và norethindrone uống hoặc 
DMPA có hiệu quả tương đương với những 
liệu pháp đắt tiền hơn. 
- Viên ngừa thai uống lâu dài (tối thiểu 24 
tháng) có hiệu quả giảm tái phát u LNMTC 
cũng như là giảm tần số và mức độ nặng của 
thống kinh.
- Không chống chỉ định liệu pháp bổ sung nội 
tiết estrogen sau cắt tử cung và 2 phần phụ do 
LNMTC.
- Trường hợp buồng trứng bình thường, nên 
cân nhắc cắt tử cung bảo tồn buồng trứng và 
lấy hết mô LNMTC. 

Những khuyến cáo dựa trên đồng thuận và 
ý kiến chuyên gia (mức độ C)
- Khi xử trí nội khoa thất bại, điều trị ngoại 
khoa triệt để là hợp lý ở những người không 
còn muốn mang thai ■ 

Cập nhật xử trí lạc nội mạc tử cung







Chia sẻ một số kinh nghiệm điều trị Lạc nội mạc tử cung tại BV Phụ sản TW.

Các phương pháp điều trị lạc nội mạc tử cung.
Bài viết này chúng tôi trích dẫn nội dung “Chia sẻ một số kinh nghiệm điều trị Lạc nội mạc tử cung tại BV Phụ sản 
TW” của GS.TSKH. Nguyễn Đức Vy – Nguyên GĐ Bệnh viện Phụ sản Trung ương
“Nhìn chung, mặc dù Y học hiện đại có nhiều bước tiến trong chẩn đoán, điều trị LNMTC giúp bệnh nhân giảm đau 
và một tỉ lệ nhỏ bệnh nhân mang thai, tuy nhiên khả năng tái phát cao, bệnh nhân thường gặp một số tác dụng phụ 
như teo da, khô âm đạo… đặc biệt là tỉ lệ có con thấp. Cũng theo website của Tổ chức Nghiên cứu Lạc nội mạc tử 
cung thế giới thì tất cả các phương pháp điều trị bằng thuốc y học hiện đại hoặc phẫu thuật hầu như không thể điều 
trị lâu dài  và triệt để Lạc nội mạc tử cung do có nhiều tác dụng phụ.”

Điều trị LNMTC theo Y học cổ truyền.
Trước những thực tế khó khăn trong điều trị bệnh lý LNMTC hiện nay thì những bài thuốc y học cổ truyền đã được 
kiểm chứng trong thời gian dài có thể là gợi ý cho một hướng điều trị mới.

   Sau Hội thảo khoa học “Thông tin cập nhật trong chẩn đoán và điều trị LNMTC” tổ chức tại BV Phụ sản TW  ngày 
3/12/2009 có thông tin về một sản phẩm Đông y điều trị LNMTC là Phụ Lạc Cao. Sau một thời gian áp dụng Phụ 
Lạc Cao vào thực tế điều trị và đi đến tiến hành nghiên cứu khoa học do PGS.TS Nguyễn Viết Tiến – Giám đốc BV 
làm chủ đề tài cùng PGS.TS Nguyễn Quốc Tuấn – Phó chủ nhiệm khoa ngoại ung thư -Bệnh viện Phụ sản TW trực 
tiếp thực hiện đánh giá trên 50 Bệnh nhân LNMTC sau 3 tháng dùng Phụ Lạc Cao cho kết quả: 93,3% bệnh nhân 
giảm đau, không có bệnh nhân nào đau nặng thêm; 86,6% xét nghiệm giảm CA -125; không có bệnh nhân nào tái 
phát sau phẫu thuật. Đồng thời nghiên cứu cũng cho thấy thuốc Phụ Lạc Cao an toàn, không có tác dụng phụ trên 
đường tiêu hóa, không làm thay đổi các chỉ số sinh hóa máu hay chức năng gan thận. (Nghiên cứu đăng trên tạp chí 
Thông tin Y Dược số 2/2011).

   Tuy nghiên cứu này tiến hành trên quy mô còn hạn chế nhưng bước đầu cho thấy thuốc Phụ Lạc Cao đáp ứng được 
yêu cầu điều trị như giảm triệu chứng đau bụng kinh, giảm tái phát,  an toàn. Nếu tiến hành nhiều nghiên cứu trên 
quy mô sâu rộng hơn hi vọng sẽ thu được nhiều kết quả rõ ràng hơn. 

   Đồng thời theo Tạp chí Khoa học Sản phụ hiện đại Trung Hoa số 5 xuất bản tháng 3/2006 đăng tải kết quả nghiên 
cứu khả năng hỗ trợ sinh sản của thuốc Phụ Lạc cao tại Trung Quốc cho thấy: Bệnh nhân vô sinh do LNMTC sau 
phẫu thuật  nội soi được chỉ định điều trị bằng Phụ Lạc Cao, sau 12 tháng, tỉ lệ thụ thai là 40%. Trong khi đó, nhóm 
điều trị bằng Gestrinone tỉ lệ thụ thai khoảng 30%, nhóm không can thiệp điều trị bổ sung tỉ lệ thụ thai chỉ là 27%. 
Đồng thời tỉ lệ tái phát sau 12 tháng ở nhóm dùng Phụ Lạc Cao là 5%, nhóm dùng Gestrinone là 7%, nhóm không 
điều trị bổ sung là 10%. 

Tuy vậy có một số bệnh nhân  phản hồi thuốc có vị đắng khá khó uống. Về vấn đề  này nếu bệnh nhân kết hợp thuốc 
với mật ong sẽ trở nên dễ uống hơn.

Trên đây là một số chia sẻ của tác giả trong kinh nghiệm thực tế điều trị bệnh lý LNMTC tại Bệnh viện phụ sản TW, 
hy vọng sẽ góp một phần nhỏ vào việc khám, điều trị hiệu quả LNMTC trong lĩnh vực sản phụ khoa hiện nay. Bên 
cạnh đó, cần phải nghiên cứu áp dụng với cỡ mẫu lớn hơn và dài hạn hơn để có thể khẳng định một hướng điều trị 
LNMTC nhất là trong vô sinh ngày một tốt hơn”.

Trích dẫn “Chia sẻ một số kinh nghiệm điều trị Lạc nội mạc tử cung tại BV Phụ sản TW”  
của GS.TSKH. Nguyễn Đức Vy

Abstract:  Endometriosis is one of the main cause of infertility in 
women and affects almost 10 percent of women of childbearing 
of age. 4 percent of infertile women can be treated with hormone 
or surgery but both of them can’t make the disease run out. After 
treatment there is high recurrence rate in a short time, for severe 
endometriosis cases, doctor has to do both of operating and 
treating of infertility for lowering relapsing ability. Femendoneal 
(Phu Lac Cao) which is Chinese traditional medicine has 
effectiveness in treatment of endometriosis and improving 
pregnancy rate after performing surgery.

Key words: Endometriosis, Femendoneal, Phu Lac Cao:
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NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Tóm tắt
Lao là một bệnh truyền nhiễm do vi trùng lao gây ra, khi xâm nhập vào cơ thể, vi trùng lao theo đường 
máu và bạch huyết có thể đến cư trú, phát triển và gây bệnh ở bất kỳ bộ phận nào của cơ thể, thường 
gặp là phổi 80% nhưng 20% còn gặp lao gan, lao thận, lao ruột, lao màng bụng, lao sinh dục. Các triệu 
chứng bệnh lao thường không rõ ở phụ nữ mang thai, tỉ lệ phụ nữ mang thai trong bị lao ngoài phổi, 
tương tự với nhóm phụ nữ không mang thai ở cùng độ tuổi và dân tộc. 

    Báo cáo này trình bày một trường hợp một phụ nữ mang thai bị lao màng bụng, phải mổ lấy thai vì 
suy thai, sau đó vết mổ tử cung không lành và phải mổ lại lần 2, phát hiện đã diễn tiến thêm lao ống dẫn 
trứng. Cháu bé có dấu hiệu lao bẩm sinh. Cả mẹ và con đều được chữa khỏi sau đó. 

A case report: Peritoneal tuberculosis and pregnancy.
Tuberculosis is an infectious disease caused by tubercle bacillus, entering the body, the bacteria in the 
bloodstream (80%) and lymph can grow and cause disease in any organ of the body, most commonly 
the lungs 80% but 20% also affect hepatic tuberculosis, renal tuberculosis, intestinal tuberculosis, 
peritoneal tuberculosis, genital tuberculosis. The rate of tuberculosis in pregnant women is similar to 
that in non-pregnant women but diagnosis may be delayed by the non-specific nature of early symptoms 
and the frequency of malaise and fatigue in pregnancy. Various reports have given perinatal outcomes 
with increased abortion rates, small for dates babies, and double low birth weight, high levels of pre-
eclampsia, and increased levels of difficult labour requiring intervention. 

    This report presents a case of pregnant  women with peritoneal tuberculosis. After cesarean delivery, 
the uterine incision did not heal and and mother disease progressed to tubal tuberculosis that was seen 
in the second surgery. The infant had congenital tuberculosis then the mother and her child were cured.

Nhân một trường hợp có thai và lao màng bụng
Phan Văn Quyền,* BS.
* Bệnh viện Từ Dũ

Giới thiệu
Lao là một bệnh truyền nhiễm do vi trùng lao 
gây ra, khi xâm nhập vào cơ thể, vi trùng lao 
theo đường máu (80%) và bạch huyết có thể 
đến cư trú, phát triển và gây bệnh ở bất kỳ bộ 
phận nào của cơ thể, phổ biến nhất là phổi 
80% nhưng 20% còn gặp lao gan, lao thận, 
lao ruột, lao màng bụng, lao sinh dục. Các 
triệu chứng bệnh lao thường không rõ ở phụ 
nữ mang thai, tỉ lệ phụ nữ mang thai trong 
bị lao ngoài phổi, tương tự với nhóm phụ nữ 
không mang thai ở cùng độ tuổi và dân tộc.1 
Ở phụ nữ lao màng bụng có thể dẫn đến lao 
sinh dục và ngược lại. Hậu quả lao sinh dục 
và lao màng bụng đều làm giảm khà năng 
sinh sản. Trên người mẹ bị lao khi có thai dễ 

bị sảy thai, thai suy dinh dưỡng và sanh non. 
Báo cáo này trình bày một trường hợp có thai 
trên phụ nữ đang bị lao màng bụng và sau mổ 
lấy thai, vết mổ cơ tử cung không lành và tiến 
triển đến lao ống dẫn trứng phát hiện trong 
phẫu thuật lần hai. Cháu bé bị lao bẩm sinh. 
Cả mẹ và con đều được chữa khỏi bệnh.

Trình bày ca bệnh lý
Bệnh nhân 25 tuổi có thai lần đầu 35 tuần, là 
nhân viên công ty tư nhân ở 1 tỉnh miền tây 
nam bộ, có thai lần đầu 35 tuần, ngôi mông, 
thiểu ối nặng. nhập viện khoa sản bệnh lý 
bệnh viện Từ Dũ. Tình trạng nhập viện nhiệt 
độ 370C, huyết áp 110 mmHg/80 mmHg, 
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nhịp thở 20 lần/phút, cân nặng 58 kg. Tim 
phổi không âm bệnh lý. Bệnh nhân khai hay 
có sốt nhẹ trong ngày, bụng có cổ trướng, 
không đau, tiền căn không có rối loạn tiêu 
hóa, có khám thai tại địa phương. Có phù nề 
vùng âm hộ không rõ nguyên nhân. Tiền căn 
gia đình không có ai bị lao. Khám sản khoa 
bề cao tử cung 25 cm, không có cơn gò tử 
cung, tim thai 136 lần/phút. âm đạo không có 
máu, cổ tử cung đóng, ối còn, Nitrazin test 
âm tính, ngôi mông. Siêu âm thấy thai ngôi 
mông, đường kính lưỡng đỉnh 82 cm, chiều 
dài xương đùi 60 cm, đường kính ngang bụng 
76 cm, nhau bám bên trái, trưởng thành độ 
3, nước ối 3-4 cm, tim thai (+), trong bụng 
mẹ có dịch. Kết quả xét nghiệm hồng cầu 
3,6 triệu/ml, bạch cầu 15.200, neutro 82,4%, 
lymphocyte 8,38%, Hb 9,97 g/dl, tiểu cầu 
273.000, xét nghiệm đông máu trong giới hạn 
bình thường. Sinh hóa các kết quả đều bình 
thường trừ albumin serum thấp 22,4g/l (bình 
thường 35-50 g/l) và natri serum hơi giảm 
130 mmol/l (bình thường 135-148 mmol/l), 
nước tiểu đạm âm tính. Xét nghiệm HIV kết 
quả âm tính.
    Bệnh nhân được thực hiện non stress test 
kết quả không đáp ứng với nhịp giảm sâu, 
và được chỉ định phẫu thuật mổ lấy thai 5 
giờ sau nhập viện. Trong phẫu thuật ghi nhận 
trong ổ bụng có 1 lít dịch vàng trong, phúc 
mạc thành bụng rất dày có nhiều đốm trắng 
mủn, thành tử cung cũng có nhiều nốt trắng, 
bàng quang dính chặt vào đoạn dưới tử cung, 
nghĩ đến lao màng bụng, lấy dịch ổ bụng 
làm xét nghiệm Rivalta, tìm tế bào lạ, cấy 
và AFB tìm trực khuẩn lao. Mở ngang đoạn 
dưới bắt bằng chân một bé gái sống 1.550 
gram, Apgar 1’=7, 5’=8, được gởi chăm sóc 
tại khoa sơ sinh. Cơ tử cung đóng 1 lớp, phủ 
phúc mạc, máu mất khoảng 200 ml. Sau phẫu 
thuật điều trị kháng sinh phối hợp Amikacin 
và Metrodinazol, bệnh nhân có sốt 3905C 48 
giờ sau phẫu thuật và giảm xuống 3805C các 
ngày kế tiếp. Bụng vẫn có cổ trướng, nhu 
động ruột có lại sau 48 giờ, 2 môi lớn âm hộ 
vẫn phù nề nhiều. Tử cung thu hồi trung bình, 
đã được kiểm tra buồng tử cung chỉ có màng 
rụng. Các xét nghiệm dịch ổ bụng cấy và 
AFB đều không phát hiện vi trùng lao. IDR 2 
mm. mẫu thử rivalta không có kết quả. Hậu 

phẫu ngày 5 bạch cầu giảm 12.230, tiểu cầu 
giảm còn 163.000, hồng cầu 3,38 triệu/ml và 
test Dengue IgM và IgG dương tính, bệnh 
viện Nhiệt đới chẩn đoán sốt xuất huyết trên 
bệnh nhân hậu phẫu mổ lấy thai. Từ ngày hậu 
phẫu thứ 7 tới 12 bệnh nhân hồi phục, không 
sốt, tiểu cầu tăng về mức bình thường. Bạch 
cầu giảm còn 10.200 với đa nhân trung tính 
73,2%, lymphocyte 16,3%. Do không có xét 
nhiệm chứng minh được bệnh nhân bị lao 
màng bụng và tổng trạng ổn nên được xuất 
viện ngày thứ 12 sau phẫu thuật bắt con . 
    Bảy ngày sau xuất viện, bệnh nhân sốt 
trở lại kéo dài và nhập viện lần 2 vào ngày 
hậu phẫu thứ 25 với chẩn đoán nhiễm trùng 
vết mổ cơ tử cung. Tình trạng nhập viện lần 
hai, bệnh nhân sốt cao 3903C, mạch nhanh 
124 lần/phút, huyết áp 130/90 mmHg, nhịp 
thở 20 lần/phút, và cân nặng 46 kg. Bạch cầu 
14.100, hồng cầu 3,46 triệu, Hb 9,31 g/l, tiểu 
cầu 591.000, CRP 155,5 mg/l. Vết mổ thành 
bụng lành, bụng mềm không đau, khám tử 
cung to khoảng 8 tuần, góc trái nề, di động 
không đau. Kết quả siêu âm cho thấy đường 
kính trước sau tử cung là 43 cm, thành trước 
đoạn eo nới vết mổ tử cung có một vùng hỗn 
hợp ăn thông với quanh khối này ruột dính, 
hố chậu trái tạo thành một khối hỗn hợp 56 
cm x 120 cm, hố chậu phải có khối tương tư 
30 cm x 40 cm. Với chẩn đoán nhiễm trùng 
vết mổ lấy thai bệnh nhân được điều tri kháng 
sinh và phẫu thuật lần 2 sau lần phẫu thuật 
lần thứ nhất 26 ngày. 
    Phẫu thuật lần 2, vào ổ bụng khó khăn 
do dính nhiều thành bụng với mạc nối lớn, 
phúc mạc có nhiều hạt lấm tấm dạng lao 
màng bụng. Trong ổ bụng có dịch vàng trong 
khoảng 100 ml. Ruột mạc nối dính kết tạo 
thành 1 vách ngăn ổ bụng thành 2 tầng, tầng 
trên không thám sát được vì rất dính. Phần 
dưới, tử cung phần phụ và bàng quang kết 
thành một khối to khoảng 15 cm. Gỡ dính 
thấy tử cung mềm to khoảng thai 8 tuần, trên 
mặt tử cung có ít hạt trắng, phần phụ phải 
có khối dính chắc khoảng 4 cm, không tách 
được. Phần phụ trái dính hốc chậu tạo thành 
khối 12 cm, tách dính thấy ống dẫn trứng to 
khoảng 6 cm, có nhiều giả mạc trắng bám 
trên loa. Tách bàng quang rời đoạn dưới thấy 
vết mổ cơ tử cung bị hở toàn bộ có giả mạc. 
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Cắt lọc bảo tồn tử cung và cắt ống dẫn trứng 
trái, sinh thiết phúc mạc, xét nghiệm dịch ổ 
bụng cấy vi trùng và dẫn lưu mặc dù nguy cơ 
nhiễm trùng vết mổ tử cung rất cao nhưng 
bệnh nhân mới 25 tuổi. Sau phẫu thuật được 
điều trị với kháng sinh Tienam và Tavanic và 
nuôi dưỡng tích cực. Hậu phẫu lần 2, bệnh 
nhân sốt 390C trong 3 ngày đầu rồi giảm còn 
380C nhưng không hết hẳn, đến ngày thứ 6, 
vết mổ thành bụng sau cắt chỉ bị hở ra dịch 
vàng trong nhưng không có mủ hay giả mạc. 
Kết quả sinh thiết là lao màng bụng và lao 
ống dẫn trứng. Hội chẩn với bệnh viện Phạm 
Ngọc Thạch chẩn đoán lao màng bụng và lao 
ống dẫn trứng và nhận về điều trị lao, sau đó 
vết mổ thành bụng lành sau 2 tuần, bệnh nhân 
được điều trị thuốc kháng lao trong 8 tháng 
và hồi phục tốt.
    Về cháu bé sau sanh 7 tuần cháu bé có dấu 
hiệu lao bẩm sinh với gan to, sốt, suy hô hấp 
đã được điều trị lao tại bệnh viện Phạm Ngọc 
Thạch ổn định và đã xuất viện.

Bàn luận
Đây là trường hợp có thai trên lao màng bụng 
không phát hiện, do khi mang thai các triệu 
chứng đau bụng, biếng ăn, chướng bụng của 
lao màng bụng có thể nhầm lẫn với thai hành 
do mang thai gây ra cũng như các khối dính 
do lao màng bụng khám không thể phát hiện 
được vì tử cung to. Chỉ có dấu hiệu cổ trướng 
nhưng chưa được lưu ý. Ảnh hưởng lao màng 
bụng trên mang thai làm thai kém phát triển 
trong tử cung và nước ối ít, suy thai, thai 35 
tuần nhưng bề cao tử cung chỉ có 25 cm và 
sanh mổ bé chỉ cân nặng 1.550 gram, nhẹ hơn 
so với phát triển bình thường. Điều này phù 
hợp với y văn.1 

    Trường hợp nêu trên cho thấy khả năng khi 
bệnh nhân mang thai, chỉ mới bị lao màng 
bụng, ống dẫn trứng còn thông tốt với ổ bụng 
và buồng trứng vẫn hoạt động bình thường. 
Bệnh nhân có khám thai nhưng không có 
biểu hiện gì để nghĩ đến lao màng bụng và 
được chuyển viện vì thiểu ối nặng. Sau phẫu 
thuật vết thương cơ tử cung không lành trong 
điều kiện lao màng bụng dù đã qua 3 tuần 
hậu phẫu. Bệnh nhân còn bị trùng lắp sốt 
xuất huyết trong lần hậu phẫu đầu tiên làm 

hồi phục không được hoàn toàn. 
    Chẩn đoán lao cần xác định với AFB trong 
dịch ổ bụng nhưng kết quả âm tính, IDR chỉ 
2 mm, không có ý nghĩa và không thử được 
ADA, PCR lao dịch bệnh phẩm và không làm 
sinh thiết trong lúc mổ lấy thai nên không đủ 
chứng cứ để điều trị lao màng bụng. Bệnh 
lao tiếp tục tiến triển lan vào ống dẫn trứng 
đã được chứng minh trong lần phẫu thuật thứ 
hai. 
    Lao màng bụng diễn tiến từ nhẹ tới nặng 
với thể cổ trướng nhẹ nhất rồi đến thể bã đậu 
hóa, xơ dính, nếu không mang thai khá nhiều 
bệnh nhân đến điều trị ở giai đoạn bã đậu hóa 
vì giai đoạn cổ trướng diễn biến kín đáo. Đặc 
điểm trong bệnh lao, bệnh nhân thường sốt 
nhẹ về chiều, lao màng bụng và lao ruột cũng 
thường đi kèm với nhau, nhất là khi lao màng 
bụng diễn tiến đến thể bã đậu hóa, các triệu 
chứng rối loạn tiêu hóa đau bụng từng cơn, 
buồn nôn, nôn; bụng trướng to, sôi bụng, đi 
ngoài phân lỏng, rất khó phân biệt với rối 
loạn tiêu hóa thông thường trên bệnh nhân 
có thai. Trường hợp bệnh nhân này hoàn toàn 
không có sốt hay rối loạn tiêu hóa trong quá 
trình mang thai nên không thể phát hiện sớm.
    Một trong các vấn đề đã được y văn ghi 
nhận là mang thai không phải là yếu tố nguy 
cơ cao của lao.1 Trước đây người ta cho rằng 
mang thai tạo cơ hội thuận lợi phát triển bệnh 
lao, tuy nhiên các nghiên cứu ở London trong 
những năm 1950 bởi Pridie và Stradling2 
cho thấy tỷ lệ bệnh lao trong dân số mang 
thai tương tự như trong dân số không mang 
thai. Gần đây hơn, Schaefer đã báo cáo tỷ lệ 
mắc mới lao là 18-29/100. 000 trong thai kỳ 
tương tự như 19-39/100.000 cho toàn thành 
phố New York.3 Dữ liệu từ San Domingo đã 
không có bằng chứng rằng việc mang thai 
làm tăng cơ hội phát triển lao sau sinh ngay 
cả trên bệnh nhân có HIV dương tính hay âm 
tính.4.
    Tỉ lệ mắc bệnh lao trên phụ nữ mang thai 
cũng tương tự như người không mang thai5 
nhưng chẩn đoán có thể bị chậm trễ do các 
triệu chứng sớm như cảm giác khó chịu và 
mệt mỏi trong lúc có thai không đặc hiệu.6 Vị 
trí thường gặp nhất của lao trong thai kỳ là 
phổi, lao màng bụng ít gặp hơn và các triệu 
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chứng dễ nhầm lẫn với thai hành, ngoài ra 
có trường hợp bị lao nhưng không có triệu 
chứng nên việc phát hiện còn khó hơn. Điều 
này cho thấy nên duy trì và thử nghiệm lao 
IDR trong các nhóm nguy cơ cao và có thể 
cần chụp X quang phổi khi có yêu cầu.1

    Trong lao và mang thai, mẹ thường bị tiền 
sản giật và thai kém phát triển, trường hợp 
này mẹ không bị tiền sản giật nhưng có thai 
kém phát triển và cần can thiệp mổ lấy thai do 
suy thai. Điều này cũng phù hợp với các báo 
cáo cho thấy tỷ lệ gia tăng can thiệp do sanh 
khó.7 Kết quả thai nhi phụ thuộc vào việc 
bệnh lao được chẩn đoán sớm hay trễ trong 
thai kỳ, trong một nghiên cứu của phụ nữ Ấn 
Độ với lao phổi được điều trị trong 6-9 tháng 
trong thai kỳ, tử vong chu sinh cao hơn gấp 
sáu lần so với nhóm chứng và tỷ lệ sinh non, 
suy dinh dưỡng, và trọng lượng sinh thấp (< 
2.500 g) đã tăng gấp đôi. Hậu quả này càng 
rõ rệt hơn trong các trường hợp chẩn đoán 
muộn, điều trị bằng thuốc không đầy đủ hoặc 
không thường xuyên, sang thương phổi lan 
rộng. Figuera Damien và cộng sự8 ghi nhận 
tử vong sơ sinh 18,7% do hậu quả của chẩn 
đoán và điều trị muộn (trong tam cá nguyệt 
thứ hai và thứ ba), trong khi tỉ lệ tử vong chu 
sinh cho những trường hợp được chẩn đoán 
ở giai đoạn đầu của thai kỳ là tương đương 
với bệnh nhân không mang thai. Nếu điều trị 
lao cho mẹ hiệu quả lúc mang thai còn tránh 
được nguy cơ lao bẩm sinh cho con. Tuy 
nhiên trong trường hợp này cháu đã bị lao 
bẩm sinh với các dấu chứng điển hình gan 
to, sốt cao và suy hô hấp và được điều trị lao 
hiệu quả tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch.

Kết luận
Mang thai và bệnh lao còn xuất hiện ở các 
nước đang phát triển cần được chẩn đoán và 
điều trị sớm để có tiên lượng tốt cho mẹ và 
con. Các triệu chứng lao thường không điển 
hình và dễ nhầm lẫn với mỏi mệt, thai hành, 
ít được lưu ý trong lúc mang thai nên người 
thày thuốc sản khoa cần lưu ý từng trường 
hợp tránh bỏ sót nhất là khi sản phụ có dịch 
ổ bụng. Nếu cần thực hiện các xét nghiệm 
chuyên biệt, AFB, ADA, PCR dịch nghi lao, 
MRI và khi có phẫu thuật cần luôn luôn lấy 
các mẫu sinh thiết các vị trí nghi ngờ để có 

dữ liệu cho quyết định điều trị sớm. Kết quả 
cho mẹ và thai nhi sẽ được cải thiện nhờ chẩn 
đoán và điều trị sớm và đầy đủ ■
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Tóm tắt
Mục tiêu: So sánh hiệu quả và độ an toàn của Duratocin với Oxytocin trong phòng ngừa chảy máu 
trong mổ lấy thai.

Phương pháp nghiên cứu: Đây là nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có so sánh, nghiên 
cứu trên 88 sản phụ mổ sanh tại khoa Phụ Sản bệnh viện đa khoa Bình Dương. Các sản phụ này được 
phân ngẫu nhiên vào 2 nhóm, nhóm A sau khi lấy thai được truyền tỉnh mạch 10 đv Oxytocin, nhóm B 
sau khi lấy thai tiêm tĩnh mạch chậm100µg Duratocin. 

Kết quả:  Tổng lượng máu mất hai nhóm khác nhau có ý nghĩa thống kê, lượng máu mất trung bình 
của nhóm dùng Oxytoxin (348,8 ml) cao hơn của nhóm dùng Duratocin (228,3 ml) có ý nghĩa (với p 
=0,0000). Nhu cầu sử dụng oxytocin để  tăng thu hồi  tử cung giữa 2 nhóm khác nhau có ý nghĩa thống 
kê với p=0,0088. Không thấy xuất hiện tác dụng phụ của thuốc ở cả 2 nhóm nghiên cứu.  

Kết luận: Duratocin có hiệu quả co tử cung tốt hơn Oxytocin trong xử trí  dự phòng BHSS. Và làm giảm 
nhu cầu phải dùng thêm thuốc tăng co cơ tử cung và làm giảm lượng máu mất trong 2 giờ đầu sau mổ 
lấy thai  

Effectiveness comparison of of Oxytocin versus Duratocin in preventing 
postpartal bleeding during cesarean section in Binh Duong hospitals 
Objective:  Comparison of the efficacy and safety of Duratocin with Oxytocin in preventing postpartal 
bleeding during cesarean section.

Methods:  The study is randomized clinical trial comparing study on 88 women with caesarean delivery 
in the general  hospital in Binh Duong province. The women were randomly assigned to two groups, 
group A were administered  oxytocin 10 IU, IV, group B with intravenous 100µg Duratocin.

Results: The average blood loss of two groups differed  significantly, the average blood loss of oxytocin 
group (348,8 ml) was higher than the group Duratocin (228,3ml) significantly (p = 0,0000). The need of 
Oxytocin for uterine contraction between two groups differed  significant (p = 0.0088). No side  effect 
was noted  in both groups..

Conclusion: Efficiency and safety of Duratocin is similar to Oxytocin in the management of PPH 
prevention. However Duratocin can reduce the need of medication to increase uterine contraction and 
reduces blood loss during the first 2 hours after caesarean section.

So sánh hiệu quả của  Duratocin và Oxytocin 
trong dự phòng chảy máu sau mổ lấy thai tại 
khoa phụ sản bệnh viện Bình Dương
Phan Thị Hòa,*BS CKII và CS.
* Bệnh viện Đa Khoa Bình Dương, 
Email: phanthihoa_2@yahoo.com ; ĐTDĐ : 0918579929
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So sánh hiệu quả của  Duratocin và Oxytocin trong dự phòng chảy máu  
sau mổ lấy thai tại khoa phụ sản bệnh viện Bình Dương

Đặt vấn đề 
Băng huyết sau sanh là một trong năm tai 
biến sản khoa, cũng là nguyên nhân gây tử 
vong mẹ hàng đầu ở các nước kém và đang 
phát triển.1,2,9 Tại Việt Nam tỉ lệ tử vong mẹ 
trung bình  165/100.000 các trường hợp sinh 
sống.5,6 Trên thế giới có đến 128.000 thai phụ 
tử vong mỗi năm đều do băng huyết sau sanh. 
Băng huyết sau sanh (BHSS) do đờ tử cung 
là nguyên nhân thường gặp nhất chiếm 80%.
    BHSS được định nghĩa là máu mất hơn 
500ml nếu sanh ngã âm đạo và hơn 1000 ml 
nếu mổ lấy thai trong 24 giờ sau sanh. Điều trị 
băng huyết sau sanh có nhiều phương pháp5,10  
: nội khoa  và ngoại khoa.Thuốc trong điều 
trị nội khoa được sử dụng là Oxytocin, 
Ergotamin, syntometrin, Misoprostol trong 
đó Ergometrin chống chỉ định với phụ nữ có 
bệnh tim mạch và tăng huyết áp. Vì vậy, việc 
tìm ra một thuốc dễ sử dụng và sử dụng rộng 
rãi ít chống chỉ định, ít tác dụng phụ là một 
việc cần thiết.
    Từ năm 1987 Duratocin (Carbetocin) là 
chất đồng vận của Oxytocin được mô tả bởi 
các nhà Sản khoa trên thế giới, là thuốc có 
độ dung nạp rất tốt và độ an toàn tương tự 
như Oxytocin, nhưng có thời gian bán hủy 
dài 40 phút đến 1 giờ nên có tác dụng co cơ tử 
cung kéo dài hơn Oxytocin, liều sử dụng một 
lần duy nhất   ngăn ngừa chảy máu hiệu quả 
hơn.1,2,8,10 Các công trình nghiên cứu 2,6,8,10 đã 
cho thấy Duratocin sử dụng hiệu quả trong 
giai đoạn 3 của chuyển dạ với 1 liều duy 
nhất 100 pg tiêm tĩnh mạch hoặc tiêm bắp 
và rất tốt trong  phòng ngừa chảy máu sau 
sanh ở nhóm phụ nữ có nguy cơ chảy máu 
cao. Khuyết điểm giá thành cao. Hiện nay  
Carbetocin đã vào danh mục thuốc Bảo hiểm 
Y Tế 8/2011.
     Việc ứng dụng thuốc mới trong  phòng 
ngừa BHSS nhằm ,cải thiện hiệu quả trong 
sử dụng, nâng cao độ an toàn, đảm bảo tính 
kinh tế   cũng như  trang bị thêm cho các Bác 
sĩ sản  khoa có lựa chọn thuốc trong phòng 
ngừa và điều trị BHSS. Vi những lý do trên  
chúng tôi thực hiện đề tài nghiên cứu này “So 
sánh hiệu quả và an toàn của  Duratocin và 
Oxytocin dự phòng chảy máu trong mổ lấy 
thai”.

Mục tiêu: So sánh  hiệu quả và độ an toàn  
của Duratocin và Oxytocin trong phòng ngừa 
chảy máu sau mổ lấy thai (MLT).

Phương pháp nghiên cứu
Đây là một nghiên cứu thực nghiệm lâm sàng 
ngẫu nhiên có nhóm chứng. 
Cở mẫu được tính theo công thức:

 
P1: Tỉ lệ thành công phòng ngừa chảy máu 
sau đẻ do Carbetocin là 97%.7

Dự kiến sự chênh lệch giữa 2 nhóm là 25% 
để sự khác biệt có ý nghĩa thống kê p= 0,8;  
α = 0,05  (2 phía)    
Ta cần mẫu cho mỗi nhóm là  n = 40 sản phụ.
Cách chọn mẫu: Chọn luân phiên xen kẽ; 
số lẻ cho nhóm A, số chẵn cho nhóm B. 
Nhóm A sử dụng Oxytocin, nhóm B sử dụng  
Duratocin .
Tiêu chuẩn chọn chung cho 2 nhóm: các sản 
phụ chọn vào nhóm nghiên cứu khi thỏa mãn 
các điều kiện: thai đủ tháng, đơn thai, không 
chuyển dạ kéo dài, không có dùng  thuốc tăng 
co trước mổ, không nhiễm trùng ối, không 
sốt trước mổ, con so hoặc con ra lần 2, thực 
hiện vô cảm bằng tê tủy sống trong MLT.
Tiêu chuẩn loại trừ: phải gây mê khi phẫu 
thuật, tiền sử dị ứng với thuốc.
Thời gian tiến hành: từ tháng 06 đến tháng 
09 năm 2011 
Cách tiến hành: thai phụ đã được chọn xác 
định nhóm sau khi có chỉ định MLT và trước 
khi đến phòng mổ. Tại phòng mổ, sau khi vệ 
sinh, gây tê tủy sống, mỗi thai phụ được lót 
01 gạc thấm máu ở mông để đánh giá lượng 
máu chảy qua ngã âm đạo
    Ngay khi bé được bắt khỏi tử cung thì:
- Với nhóm A: pha 10 đơn vị Oxytocin vào 
chai dịch Natrichlorua 0,9% 500 ml truyền 
tĩnh mạch suốt quá trình mổ.
- Với nhóm B: tiêm tĩnh mạch chậm 1 ống 
Duratocin 100 μg.
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    Trong lúc mổ (chung cho cả 2 nhóm): sau 
khi đã lấy thai ra, hút sạch phần máu lẫn nước 
ối, sau đó chờ nhau bong  tự nhiên thì chỉ 
dùng gạc phẩu thuật thấm máu và đánh giá 
lượng máu mất. 
    Các bước còn lại của quá trình phẩu thuật 
diễn tiến bình thường. 
   Nếu tử cung vẫn còn mềm, co hồi yếu và 
chảy máu thì sẽ cho tăng cường co hồi tử 
cung bằng Oxytocin với phác đồ điều trị đờ 
tử cung thường qui.
    Sau phẫu thuật, gạc thấm máu được cân 
đánh giá lượng máu mất. 
Phương pháp thu thập số liệu và phân tích: 
Các số liệu của đối tượng nghiên cứu sau khi 
kết thúc theo dõi được kiểm tra, được nhập 
vào máy tính theo phần mềm EpiData, xử lý 
bằng phần mềm STATA 10.0, sử dụng các 
test thống kê. Số liệu được trình bày bằng 
bảng tần số, tỉ lệ, trung bình; biểu diễn bằng 
biểu đồ, đồ thị …   

Kết quả và Bàn luận
Trong nghiên cứu này đã có 88 sản phụ tham 
gia, nhóm Oxytocin có 45 và nhóm Duratocin 
có 43 sản phụ với các đặc điểm được ghi nhận 
trước, trong và sau MLT. Kết quả cho thấy  
không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về 
tuổi mẹ, tuổi thai, nghề nghiệp, cân nặng thai 
(bảng 1). 
   Lượng máu mất từ khi sổ nhau là yếu tố 
đánh giá quan trọng nhưng dễ bị nhiễu vì tùy 
thuộc vào kỹ thuật mổ, cách sổ nhau, thời 
gian phẫu thuật. Để hạn chế các yếu tố gây 
nhiễu chúng tôi thống nhất kỹ thuật mổ, cách 
sổ nhau, đánh giá máu mất từ lúc sổ nhau tới 
kết thúc cuộc mổ. 
   Trong nghiên cứu này, kết quả cho thấy 
lượng máu mất trung bình của nhóm 
Duratocin là 228,3 ± 92,1 ml ít hơn so với 
nhóm Oxytocin 348,8 ± 142,9 ml, và khác 
biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,0001 (bảng 
1), kết quả này phù hợp với kết quả của Phạm 

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Bảng 1:  Đặc điểm của mẫu nghiên cứu
Oxytocin 

n=45
Duratocin 

n=43
P

Tuổi mẹ (năm), TB ± SD 28,6 (5,9) 28,1 (5,3) 0,704
Tuổi thai (tuần) 38 (1,1) 39 (1,5) 0,197
Trình độ học vấn % (n) 0,62

Nội trợ                                             9 (20,2%) 8 (18,6%)
Công nhân                                      29 (64,6%) 26 (60,4%)
CNV 6 (13,3%) 9 (20,9%)
Khác 1 (2,2%) 0 (0%)

Tiền thai 0,232
Con so 27  (60%) 31(72,9%)
Con rạ 18 (40%) 12 (27,1%)

Cân nặng thai (gram)
2.500-<3.000g                             11 (24,4%) 18 (41,8%)
3.000-<3.500g                             30 (66,8%)                             23 (53,48%)
3.500-4.000g                               4 (8,8%)  2 (4,6%)

Cần Oxytocin do đờ tử cung 0,0088
Không  30 (84,4%) 39 (92,9%)
Có                                      15 (15,6%)  4 (7,1%)

Lượng máu mất, ml 348,8  ± 142,1 228,3 ± 92,1 0,000
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Thị Thu Hương6 và Dan Farine.10 Và nhu cầu 
cần thêm Oxytocin để tăng co hồi tử cung ở 
nhóm Duratocin có 4 ca trên tổng số 43 ca, tỉ 
lệ 7,14%, ít hơn nhóm Oxytocin đã có 30 ca 
trên tổng số 45 ca cần bổ sung oxytocin chiếm 
tỉ lệ 15,6% và khác biệt có ý nghĩa thống kê 
với P<0,05, kết quả này tương đương với kết 
quả của các tác giả Dansereau,2  Đặng Thị 
Minh Nguyệt,8 và Dan Farine.10

    Không có trường hợp nào cần truyền máu 
sau mổ và  không có tác dụng phụ của thuốc 
nào được ghi nhận trong khảo sát này.
    Oxytocin là thuốc co cơ tử cung đầu tiên 
trong dự phòng BHSS của các nhà sản khoa 
trên thế giới và trong nước đã được dùng từ 
lâu vì tác dụng nhanh  và độ an toàn  cao. 
Tuy nhiên Oxytocin có thời gian bán hủy 
ngắn, tác dụng co cơ tử cung trong 8 phút.10,3,8 
Do đó muốn duy trì co tử cung tốt, cần phải 
duy trì truyền tĩnh mạch với lượng nước và 
thuốc nhiều hơn. Duratocin là biệt dược của 
Carbetocin, là chất đồng vận Oxytocin, chỉ 
cần 1 liều duy nhất tiêm tĩnh mạch 100 μg 
Duratocin có tác dụng co tử cung tương tự 
Oxytocin với tác dụng khởi đầu nhanh và 
thời gian bán hủy kéo dài 40 phút, có thể kéo 
dài đến trên 1 giờ, nhờ thời gian co  tử cung 
kéo dài đã giảm nhu cầu bổ sung thuốc co tử 
cung. Duratocin cũng dùng được trong các 
trường hợp sản phụ bị tăng huyết áp, tiền sản 
giật, bệnh tim mạch.6,7,10  

Kết quả điều trị: so sánh hiệu quả điều trị 
của hai nhóm căn cứ trên lượng máu mất và 
nhu cầu sử dụng thuốc co hồi tử cung sau 
MLT. Nghiên cứu này cho thấy Duratocin 
(Carbetocin) khi tiêm TM 100 µg có hiệu quả 
cao hơn khi truyền tĩnh mạch 10 đv Oxytocin, 
khác biệt này có ý nghĩa thống kê.
Vấn  đề về độ an toàn: trong quá trình nghiên 
cứu, chúng tôi không  ghi nhận trương họp 
nào tác dụng phụ  

Kêt luận
Với liều duy nhất 100 µg Duratocin tiêm tĩnh 
mạch có hiệu quả co tử cung tương đương 
truyền tĩnh mạch 10 đv Oxytocin. Do đó 
Duratocin có hiệu quả và độ an toàn tương 
tự như Oxytocin trong phòng ngừa chảy máu 

So sánh hiệu quả của  Duratocin và Oxytocin trong dự phòng chảy máu  
sau mổ lấy thai tại khoa phụ sản bệnh viện Bình Dương

sau đẻ, sau mổ. Hơn nữa Duratocin còn giảm 
việc phải dùng thêm thuốc tăng co hồi cơ 
tử cung và giảm lượng máu mất trong 2 giờ 
đầu sau mổ lấy thai. Với những trường hợp 
nguy cơ chảy máu cao, có chống chỉ định với 
Ergometrine thì Duratocin là một lựa chọn 
thích hợp. Tuy nhiên nghiên cứu này chỉ khảo 
sát trên mẫu mổ lấy thai dưới gây tê tủy sống, 
nên cần có nghiên cứu thêm trong các trường 
hợp phẫu thuật dưới gây mê nội khí quản ■
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TÀI LIỆU CẬP NHẬT

Mở đầu
Sinh non là nguyên nhân của 75% số tử vong 
sơ sinh và 50% biến chứng thần kinh ở trẻ em 
1,2.  Bệnh suất và tử suất chu sinh không chỉ 
liên quan đến tuổi thai non tháng mà còn liên 
quan đến việc có sử dụng steroid trước khi 
sinh và thai non tháng được sinh ở cơ sở có 
đơn vị hồi sức tích cực sơ sinh (NICU) hay 
không 3. Do đó, trì hoãn cuộc sinh 48 giờ để 
sử dụng steroid đạt hiệu quả tối ưu và chuyển 
viện lên cơ sở có NICU là chỉ định chính để 
điều trị thuốc giảm gò đối với các trường hợp 
dọa sinh non. Tuy nhiên, những thuốc giảm 
gò được sử dụng để ngăn chặn chuyển dạ 
sinh non cấp tính chưa được chứng minh có 
hiệu quả cao 4.
    Ở hầu hết các nước, thuốc đăng ký để giảm 
gò là chất đồng vận thụ thể β-adrenergic 
(ritodrine) và chất đối vận thụ thể oxytocin 
(atosiban). Gần đây, chỉ định sử dụng đầu tay 
chất đồng vận thụ thể β-adrenergic đã giảm 
nhiều do những tác dụng phụ 8,9. Khi so sánh 
với chất đồng vận thụ thể β-adrenergic, chất 
đối vận thụ thể oxytocin (atosiban) có hiệu 
quả tương đương nhưng ít tác dụng phụ trên 
mẹ hơn (RR: 1,07; 95% CI: 0,98 – 1,17) 9,10,11. 
Tuy nhiên, atosiban không làm giảm suất độ 
hội chứng suy hô hấp, một biến chứng của 
non tháng, khi so với giả dược 11.
    Trong số những thuốc không được đăng ký 
để giảm gò thì y văn không chứng minh được 
hiệu quả của magnesium sulfate và hầu hết 
tác giả kêu gọi ngưng sử dụng thuốc này để 
ức chế chuyển dạ, chỉ còn chất ức chế cyclo-
oxygenase và chất chẹn kênh calcium (CCB) 
5-7. Chất ức chế cyclo-oxygenase, cũng bị hạn 
chế sử dụng do những tác dụng phụ trên chức 

Xử trí chuyển dạ sinh non: Nifedipine hay 
Atosiban?
Người dịch: Lê Quang Thanh, ThS.BS.
Theo: Management of preterm labor: atosiban or nifedipin?, Roel de Hues et al, International 
Journal of Women Health 2010: 2 137-142.

năng thận và ống động mạch, nguy cơ xuất 
huyết trong não thất, và viêm ruột hoại tử. 
Do đó, mối quan tâm nhiều đối với những 
thuốc không được đăng ký để giảm gò chỉ 
còn CCB. Thuốc chẹn kênh calcium có hiệu 
quả trì hoãn sinh non (RR: 0,76; 95% CI: 
0,59 – 0,99) và giảm suy hô hấp ở trẻ sơ sinh 
(RR: 0,64; 95% CI: 0,45 – 0,91) hơn so với 
chất đồng vận thụ thể β-adrenergic 12,13. 
Tuy nhiên, vẫn chưa có thử nghiệm so sánh 
nifedipine với giả dược.
    Từ khi có chất đối kháng thụ thể oxytocin 
(atosiban), sự chọn lựa thuốc giảm gò đầu 
tay để điều trị sinh non là chủ đề tranh luận 
kéo dài. Do đó, rất cần những bằng chứng để 
quyết định chọn lựa thuốc điều trị đầu tay, 
atosiban hay nifedipine?  

Hiệu quả giảm co tử cung
Hiệu quả giảm gò của atosiban được kiểm 
chứng ở 6 thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên 
mù đôi có nhóm chứng 9,10,15-18. Phân tích gộp 
từ những thử nghiệm này cho thấy có sự tăng 
đáng kể mặc dù nhỏ về tỉ lệ phụ nữ không sinh 
trước 48 giờ khi được điều trị atosiban so với 
giả dược (RR: 1,13; 95% CI: 1,02 – 1,26) 11. 
Tuy nhiên, kết luận này không được phân tích 
gộp của Papatsonis và cộng sự trên Cochrane 
ủng hộ 14. Họ không tìm thấy sự khác biệt 
giữa atosiban và giả dược hoặc giữa atosiban 
và chất đồng vận thụ thể β-adrenergic về hiệu 
quả giảm gò và kết cục sơ sinh.
    Thuốc chẹn kênh Calcium (CCB) được 
đăng ký là thuốc hạ áp, nhưng cũng được sử 
dụng để điều trị sinh non. Theo phân tích gộp 
của King và cộng sự trên Cochrane, CCB 
giảm số phụ nữ sinh trong vòng 7 ngày sau 
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Xử trí chuyển dạ sinh non:  
Nifedipine hay Atosiban?

khi được điều trị (RR: 0,76; 95% CI: 0,6 – 
0,97) và trước 34 tuần (RR: 0,83; 95% CI: 
0,69 – 0,99) 13. Kết quả của phân tích gộp 
này được dựa trên một thử nghiệm lâm sàng 
ngẫu nhiên so sánh nifedipine và ritodrine 14. 
Đáng chú ý, chỉ có thử nghiệm lớn này về 
thuốc giảm gò cho thấy giảm hội chứng suy 
hô hấp ở trẻ sơ sinh. Không rõ sự giảm này 
có phải do nifedipine hay không? Không có 
thử nghiệm lâm sàng so sánh nifedipine với 
giả dược. Vẫn thiếu thử nghiệm lâm sàng lớn 
so sánh trực tiếp giữa atosiban và nifedipine.
Tuy nhiên, 2 nghiên cứu nhỏ so sánh atosiban 
và nifedipine cho thấy không có sự khác biệt 
đối với tỉ lệ trì hoãn cuộc sinh 19,20. Dữ liệu 
hiện có cho thấy không có sự khác biệt lớn về 
hiệu quả giảm gò khi so sánh giữa atosiban và 
nifedipine; tuy nhiên, cần có một thử nghiệm 
lâm sàng lớn so sánh hiệu quả của hai thuốc 
giảm gò này.

Tác dụng trên thai nhi
Atosiban qua nhau thai theo tỉ lệ trung bình 
giữa thai nhi so với thai phụ là 0,124 21. Nồng 
độ thuốc trong tuần hoàn thai nhi không tăng 
khi tiêm truyền kéo dài, cho thấy thuốc không 
tích lũy trong thai nhi 21. Atosiban không làm 
thay đổi chỉ số tim mạch của thai phụ hoặc 
thai nhi khi truyền cho cừu cái mang thai 22. 
Liên quan đến thai nhi khi sử dụng atosiban 
được bàn luận trong y văn hầu như dựa trên 
kết quả thử nghiệm so sánh atosiban và giả 
dược do Romero và cộng sự thực hiện 17. Họ 
thấy tử suất thai nhi-sơ sinh cao hơn ở nhóm 
dùng atosiban so với giả dược. Tuy nhiên, 
7/10 trẻ sơ sinh tử vong có cân nặng < 0,650 
kg cho thấy cực non đóng vai trò quan trọng 
gây nên hậu quả này. Các tác giả nêu lên 
giả thuyết là hiệu quả anti-vasopressin của 
atosiban đã góp phần gây kết cục xấu do thai 
bị stress hoặc chấn thương 17,23. Ngày nay, 
vẫn còn thiếu bằng chứng hỗ trợ giả thuyết 
này. Hơn nữa, thử nghiệm so sánh atosiban 
với β-agonist cho thấy kết cục sơ sinh tương 
đương 9,16.
    Nifedipine qua nhau dễ dàng với tỉ lệ thai 
nhi so với thai phụ là 0,93 giữa nồng độ 
trong dây rốn và huyết thanh mẹ 24,25. Hầu 
hết nghiên cứu trên người cho thấy không 

có giảm dòng máu ở tử cung sau khi dùng 
nifedipine ở phụ nữ mang thai 26 – 30. Một tổng 
quan của Cochrane về CCB trong chuyển dạ 
sinh non kết luận rằng kết cục chu sinh cải 
thiện hơn so với β-agonists 13. Theo dõi 48 trẻ 
em ở 9 – 12 tuổi, có tiếp xúc với nifedipine 
trong thai kỳ, không phát hiện hậu quả xấu về 
chức năng tâm thần và vận động.   

Tác dụng phụ trên mẹ
So với thuốc đối vận thụ thể β-adrenergic, 
atosiban và nifedipine cho thấy ít tác dụng 
phụ hơn 7,9,11,14. Hầu hết tác dụng có hại của 
atosiban được báo cáo là nhức đầu, buồn 
nôn và nôn ói, xảy ra trong khoảng 10%. 
Nifedipine tác động trên cả mạch máu và tim. 
Những nghiên cứu cho thấy nifedipine chỉ 
tác động nhẹ hoặc không tác động đến huyết 
áp ở những thai phụ huyết áp bình thường khi 
được điều trị sinh non 7,14,31,32.

Kết luận 
Thuốc giảm gò không cho thấy quá hiệu quả 
hoặc cải thiện kết cục thai nhi. Tuy nhiên, 
thuốc giảm gò được sử dụng với mục tiêu 
trì hoãn sinh trong vòng 48 giờ, cho phép 
tối đa hóa hiệu quả của steroid hỗ trợ trưởng 
thành phổi và chuyển thai phụ đến trung tâm 
có NICU. Việc chọn lựa thuốc giảm gò đầu 
tay có đủ mức độ an toàn, hiệu quả và giá 
thành phù hợp là một chủ đề được tranh luận. 
Thuốc giảm gò lý tưởng là có thể trì hoãn 
được cuộc sinh mà không gây tác dụng phụ 
trên thai phụ và thai nhi, đồng thời có giá 
thành thấp. Rất không may là hiện nay chưa 
có thuốc nào thỏa được hết các điều kiện này. 
Mặc dù nifedipine qua nhau thai dễ dàng, 
nhưng cho tới nay vẫn chưa có nghiên cứu 
trên người nào cho thấy tác dụng có hại của 
thuốc trên thai nhi hoặc trẻ sơ sinh. Tổng suất 
độ tác dụng phụ nặng trên sản phụ đơn thai 
sử dụng thuốc giảm gò nifedipine một đợt 
duy nhất (không kết hợp với thuốc giảm gò 
khác) thấp, nhưng không phải là không có. 
Ưu điểm của nifedipine là dùng đường uống, 
giá thành thấp và có hiệu quả giảm bệnh suất 
sơ sinh. Atosiban là an toàn nhất trên thai phụ 
và thai nhi; tuy nhiên, giá thành cao hơn. Rất 
nhiều thử nghiệm lâm sàng có nhóm chứng 
placebo cho thấy hiệu quả giảm gò nhưng 
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không chứng minh được hiệu quả trên bệnh 
suất sơ sinh.
    So sánh trực tiếp giữa chất đối vận oxytocin 
và CCB về hiệu quả giảm gò và hiệu quả trên 
kết cục sơ sinh là cần thiết. Hơn nữa, cần có 
thêm những nghiên cứu lớn với liều dùng 
nifedipine khác nhau để so sánh hiệu quả và 
tác dụng phụ trên mẹ ■
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TÀI LIỆU CẬP NHẬT

Tóm tắt
Mục tiêu kiểm tra các mối quan hệ giữa ăn rau quả, hoạt động thể chất, và tử vong do mọi nguyên nhân 
ở phụ nữ lớn tuổi.

Thiết kế mô hình hồi qui Cox (Six Cox proportional hazards models) kiểm tra mối quan hệ độc lập và 
kết hợp  giữa hoạt động thể chất, carotenoids, và tất cả các nguyên nhân tử vong. Các mô hình thử 
nghiệm cũng xem xét yếu tố hoạt động thể chất và carotenoids có tác động liên kết với nhau trên  tỉ lệ 
tử vong. Các đặc điểm về tuổi tác, giáo dục, và chủng tộc và sắc tộc đã được điều chỉnh cho phù hợp. 

Thực hiện tại Baltimore, Maryland.

Tham gia 713 phụ nữ tuổi từ 70 đến 79 tham gia từ  nghiên cứu lão hóa và sức khoẻ của phụ nữ

Đo lường: carotenoids toàn phần trong huyết thanh, là chỉ số đo lường lượng trái cây và rau quả ăn 
vào, và hoạt động thể chất được đo lường theo kcalo.

Kết quả Trong thời gian 5 năm theo dõi, có 82 (11,5%) người tham gia đã chết. Các biện pháp đo lường  
hoạt động thể chất được thực hiện liên tục đã cải thiện tuổi thọ (HR = 0,52, 95% CI = 0,41-0,66, P 
<0,001). Những phụ nữ hoạt động nhất có nhiều khả năng sống thọ hơn so với phụ nữ ít vận động (HR 
= 0,28, 95% CI = 0,13-0,59, P <0,001). Nồng độ carotenoids cao có cải thiện tuổi thọ (HR = 0,67, 95% 
CI = 0,51-0,89, P = 0,01). Phụ nữ trong có mức carotenoids cao nhất có nhiều khả năng sống thọ hơn 
những người có mức thấp nhất (HR = 0.50, 95% CI = 0,27-0,91, P = 0,03). Kiểm tra trong cùng một mô 
hình, đo lường liên tục các hoạt động thể chất (HR = 0,54, 95% CI = 0,42-0,68, P <0.001) và carotenoids 
(HR = 0,76, 95% CI = 0,59-0,98, P =0,04) cho biết dự đoán sự sống còn trong quá trình theo dõi.

Kết luận kết hợp nồng độ thấp carotenoids toàn phần trong huyết thanh và ít vận động, cả hai đều có 
tác động đến yếu tố nguy cơ, có khả năng dự đoán mạnh mẽ tỷ lệ tử vong sớm. Những phát hiện ban 
đầu này cho thấy việc ăn nhiều rau quả và tập thể dục nhiều giúp tăng tuổi thọ.

Thực phẩm rau quả, hoạt động thể chất và tử 
suất phụ nữ lớn tuổi trong cộng đồng

Người dịch: Phan Văn Quyền, BS. 

Theo Fruit and Vegetable Intake, Physical Activity, and Mortality in Older Community-
Dwelling Women Emily J. Nicklett, Richard D. Semba, Qian-Li Xue, Jing Tian, Kai Sun, 
Anne R. Cappola, Eleanor M. Simonsick, Luigi Ferrucci, Linda P. Fried. J Am Geriatr Soc. 
2012;60(5):862-868 

Giới thiệu
Hiện nay số người tuổi từ 65 trở lên ăn chay 
ngày càng tăng,1-2 ngoài ra, các bệnh mạn 
tính hay bệnh không lây truyền cũng làm 
tăng nguy cơ tử vong như hút thuốc lá, chế độ 
ăn uống và chế độ vận động là những nguyên 
nhân hàng đầu gây tử vong ở Hoa Kỳ.3-4 Với 
sự thành công gần đây trong cai nghiện thuốc 
lá, khả năng duy trì một chế độ ăn uống lành 
mạnh và năng vận động sẽ trở thành yếu tố 
tiên đoán tốt nhất cho sức khỏe và tuổi thọ, 

và cả ba đều là yếu tố chính này có giá trị 
toàn cầu.
    Lượng rau quả ăn vào được đánh giá bằng 
chỉ số carotenoids toàn phần trong huyết 
thanh5-7 và hoạt động thể chất3, 8, 9 đã được 
xác định là yếu tố tiên đoán mạnh mẽ của sự 
sống còn trên người lớn tuổi. Carotenoids là 
những chất chống oxy hóa chính, những chất 
chống oxy hóa đã được chứng minh là có tác 
dụng bảo vệ sức khỏe10 và chống lại các bệnh 
lý như bệnh mạch vành,11 và  các bệnh gây 
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tử vong khác.7,12-14 Có nhiều bằng chứng cho 
thấy vận động có thể ngăn ngừa tử vong sớm 
ở người lớn tuổi.3,8,9,15,16 Đã có nhiều nghiên 
cứu kiểm tra riêng rẽ nồng độ carotenoids và 
hoạt động thể chất liên quan đến sức khỏe 
và sự sống còn, nhưng ít có nghiên cứu cho 
biết về những yếu tố dự đoán tình trạng sức 
khỏe và sự sống còn khi các đo carotenoids 
và hoạt động thể chất được thực hiện cùng 
lúc17-20 Trong một vài nghiên cứu đã xem xét 
mối quan hệ này,19 nhưng có tính riêng rẽ. 
Các tương tác giữa lượng rau quả tiêu thụ với 
hoạt động thể chất chưa được khảo sát. Một 
số nghiên cứu khác đã xem xét đến kết quả 
khác nhau, chẳng hạn như tăng cân.20

    Mặc dù đã có bằng chứng rằng ăn uống 
rau quả và hoạt động thể chất riêng rẽ đều cải 
thiện tuổi thọ ở người lớn tuổi, sự hiểu biết 
mối tương quan của các yếu tố này để dự đoán 
khả năng sống còn rất cần thiết. Như vậy, có 
phải khi ăn ít trái cây và thực vật và ít tập thể 
dục có thể phản ánh sức khỏe kém hay đang 
xuống dốc, hay là các yếu tố này đóng góp 
trực tiếp và độc lập đối với sức khỏe và sự 
sống còn ở người lớn tuổi? Giả thuyết được 
đưa ra là với một chế độ ăn  nhiều rau quả, 
được phản ánh bằng nồng độ cao trong huyết 
thanh carotenoid toàn phần, kết hợp với hoạt 
động thể chất mạnh mẽ sẽ dự đoán được sự 
sống còn. Hơn nữa, đã có bằng chứng của 
các hiệp hội cho thấy đóng góp trực tiếp của 
chế độ ăn uống và năng hoạt động giúp sống 
lâu hơn.

Phương pháp
Tham gia trong nghiên cứu này là phụ nữ tuổi 
từ 70 đến 79 lấy mẫu từ khảo sát lão hóa và 
sức khoẻ của phụ nữ  (Women’s Health and 
Aging Study = WHAS) I và II, 2 nghiên cứu 
này bổ sung cho nhau, nghiên cứu dựa trên 
dân số được thiết kế để đánh giá nguyên nhân 
và quá trình khuyết tật thể chất ở phụ nữ lớn 
tuổi sống trong cộng đồng. Tham gia trong 
WHAS I đã được tuyển chọn từ một mẫu ngẫu 
nhiên phân tầng theo tuổi của phụ nữ tuổi từ 
65 tuổi trở lên được Medicare lựa chọn, cư 
trú tại 12 khu vực ở Baltimore, Maryland.21 
Phụ nữ được chọn tự báo cáo sự khó khăn do 
thể lực trong các hoạt động thuộc lĩnh vực: đi 
lại; chức năng chi trên; hoạt động nặng trong 

chăm sóc gia đình; và tự chăm sóc. Trong số 
1.409 phụ nữ có đủ điều kiện có 1.002 đồng ý 
tham gia. Các đặc điểm về sức khỏe và xã hội 
không có sự khác biệt giữa các thành viên và 
những người không tham gia.21 Các câu hỏi 
chuẩn hoá phỏng vấn tại nhà của người tham 
gia. Một y tá được đào tạo đã đăng ký tiến 
hành một cuộc kiểm tra của mỗi người tham 
gia bằng cách sử dụng một bảng tương trình  
chuẩn. Khoảng 75% phụ nữ chấp nhận cho 
rút máu. Phụ nữ không đồng ý cho lấy máu 
có trình độ giáo dục thấp và yếu đuối hơn so 
với những người tham gia.22

    WHAS II được thiết kế như một nghiên 
cứu đồng hành với WHAS I và bao gồm một 
thuần tập phụ nữ tuổi từ 70 đến 79 lựa chọn 
để đại diện của ít nhất hai phần ba phụ nữ có 
khuyết tật  trong cộng đồng từ cùng một mẫu 
được sử dụng trong WHAS I (phụ nữ đủ điều 
kiện nghiên cứu không có khuyết tật hoặc chỉ 
mất một khả năng hoạt động). Phụ nữ tham 
gia được lựa chọn từ mẫu ngẫu nhiên phân 
tầng theo tuổi. WHAS II có 80% phụ nữ đủ 
điều kiện, và 436 người đồng ý tham gia. 
Những người đồng ý có trình độ học vấn cao 
hơn và có bệnh nhiều hơn những người đã 
từ chối nhưng không có sự khác biệt trong 
đặc điểm mất khả năng hoạt động.7 Rút máu 
thử được thực hiện trên 93% người tham gia 
WHAS II theo cùng một giao thức được sử 
dụng trong nhóm WHAS I. Trạng thái sinh 
tồn đã được xác định thông qua theo dõi cuộc 
phỏng vấn với người đại diện, các cáo phó, và 
qua Chỉ số tử vong quốc gia trong 5 năm. Đại 
học Johns Hopkins tổ chức hội đồng duyệt 
các giao thức nghiên cứu, và mẫu phiếu đồng 
ý từ tất cả những người tham gia.
    Để phù hợp với WHAS II có độ tuổi từ 70 
đến 79, phụ nữ tham gia từ WHAS I cũng 
chỉ tính trong độ tuổi này, một mẫu kết hợp 
722 người tham gia được rút máu gồm 303 từ 
WHAS I và 419 từ WHAS II. Đã loại trừ 9 
trường hợp vì dữ liệu quan trọng bị thất lạc, 
kết quả mẫu cuối cùng có 713 người tham 
gia.

Các biến số nghiên cứu
Hoạt động thể chất được đánh giá bằng cách 
sử dụng một tập hợp từ bản câu hỏi Minnesota 
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về hoạt động thể lực trong thời gian rảnh đã 
được áp dụng trong nghiên cứu sức khỏe tim 
mạch, để đánh giá sự tham gia trong sáu hoạt 
động thể lực: tập thể dục đi bộ, làm việc nhà 
vất vả (như lau chùi, hút bụi) , làm công việc 
vất vả ngoài trời (ví dụ, làm vườn), khiêu vũ, 
chơi bowling, và chơi thể thao nặng (như, 
kéo co hoặc tăng cường các hoạt động).26 
Bảng câu hỏi Minnesota về hoạt động thể 
lực trong thời gian rảnh phù hợp cho nghiên 
cứu dịch tễ học với độ tin cậy cao và ở mẫu 
người lớn.27-29 Đối với mỗi sáu hoạt động, 
người tham gia nghiên cứu đã được hỏi có 
tham gia các hoạt động này trong 2 tuần vừa 
qua không, nếu trả lời có sẽ đã được hỏi tiếp 
về số lần tham gia và mỗi lần trung bình kéo 
dài bao lâu. Bằng biện pháp đo lường liên tục 
mức độ hoạt động thể chất, tính bằng kcal 
tiêu thụ cho mỗi kg trọng lượng cơ thể mỗi 
ngày (kcal/kg mỗi ngày) trong một khoảng 
thời gian 2 tuần. Các phân loại hoạt động thể 
chất được xây dựng từ tiêu chí Phỏng vấn  
Điều tra Y tế Quốc gia: ở nhà (<1,5 kcal/kg 
mỗi ngày), hoạt động vừa phải (1,5-2,9 kcal/
kg mỗi ngày), và hoạt động mạnh nhất (≥ 3,0 
kcal/kg mỗi ngày).31

    Carotenoids toàn phần (μmol/L) được 
tính là tổng của α-carotene, β-carotene, 
β-cryptoxanthin, lutein cộng với zeaxanthin, 
lycopene. Nồng độ carotenoids được đo 
từ các mẫu máu tĩnh mạch không cần nhịn 
ăn. Mẫu thử được thực hiện theo một giao 
thức chuẩn tại Phòng thí nghiệm Di truyền 
học cốt lõi của Trường Đại học Y khoa Johns 
Hopkins. Các mẫu máu được phân tích các 
carotenoids sử dụng sắc ký lỏng hiệu năng 
cao.32 Giá trị của carotenoids toàn phần thấp 
nhất là <1,350 μmol / L; trung bình 1,350-
2,059 μmol / L; cao nhất, ≥ 2,060 μmol / L).
    Các đặc điểm dịch tể được ghi nhận ) tại cơ 
sở bao gồm tuổi tác, trình độ học vấn (≥ 12 so 
với <12 năm), và chủng tộc (người da trắng 
so với người da màu.
    Để đánh giá sự liên kết của hoạt động thể 
chất và carotenoids, các nhóm được xây dựng 
dựa trên nền tảng của Khảo sát Phỏng vấn Y 
tế Quốc gia về hoạt động thể chất và nồng 
độ carotenoid toàn phần trong huyết thanh. 
Những phụ nữ năng động nhất và có nồng 

độ carotenoids cao nhất đã được đặt trong 
nhóm 1, những người có nồng độ carotenoids 
cao nhất của và ít vận động đã được đặt cho 
nhóm 2, những người hoạt động cao nhất và 
có nồng độ carotenoids thấp nhất được đưa 
vào nhóm 3, những người ít vận động và có 
nồng độ carotenoids thấp nhất được đưa vào 
nhóm 4, và cuối cùng những người hoạt động 
vừa phải và có nồng độ carotenoid trung bình 
được đặt vào nhóm 5.
    Các yếu tố tăng cường sức khỏe và bệnh 
mãn tính đã được tính trong phân tích bổ 
sung. Những đồng biến số này được lựa chọn 
bởi vì có kết hợp mạnh mẽ với nồng độ huyết 
thanh carotenoid, hoạt động thể chất, hoặc tử 
vong. Đồng biến liên quan đến sức khỏe bao 
gồm chỉ số khối cơ thể BMI (kg/m2), hành 
vi sức khỏe, và tình trạng bệnh mãn tính ban 
đầu. Người tham gia hút thuốc hoặc uống 
rượu tự đánh giá và ghi vào báo cáo. BMI 
được phân loại: nhẹ cân (<18,5 kg/m2), bình 
thường (18,5-24,9 kg/m2), thừa cân (≥25,0-
29,9 kg/m2), hoặc béo phì (≥ 30,0 kg/m2) căn 
cứ theo tiêu chuẩn Tổ chức Y tế Thế giới.33 
Các bác sĩ được huấn luyện sẽ xem xét sự 
hiện hữu hay không các bệnh mãn tính căn cứ 
trên bệnh án tóm tắt và đã chuẩn hóa.21 Bệnh 
tim mạch đã được tính với bệnh mạch vành, 
suy tim sung huyết, bệnh động mạch ngoại 
biên. Bệnh thận mãn tính đã được xác định 
khi có tỷ lệ lọc cầu thận ước lượng <60 mL/
phút cho mỗi 1,73 m2 sử dụng.34

Phân tích thống kê
Giá trị trung bình và tỷ lệ phần trăm được sử 
dụng để mô tả các đặc tính của dân số nghiên 
cứu. Các nhóm được so sánh bằng test-t cho 
các biến liên tục và chi-square tests cho các 
biến chủng loại. Tỉ lệ nguy cơ HR (hazard 
ratio) theo mô hình hồi qui Cox được sử 
dụng để kiểm tra mối quan hệ giữa hoạt động 
thể chất và lượng rau quả cho phụ nữ trong 
mỗi nhóm theo dõi 5 năm. Các giả định tỷ lệ 
nguy cơ HR đã được thử nghiệm bằng cách 
sử dụng lệnh sphtest trong Stata (StataCorp., 
College Station, TX). Các test cho các kiểm 
tra giả định tỷ lệ dự báo không có ý nghĩa 
thống kê, cho thấy không có bằng chứng 
vi phạm giả định. Tỷ lệ nguy cơ (HRs) và 
khoảng tin cậy (CIs) được trình bày cho các 

TÀI LIỆU CẬP NHẬT
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đo lường chủng loại. Để dễ giải thích, HRs 
đã được chuyển đổi bằng cách sử dụng đơn 
vị độ lệch chuẩn (SD) trong mô hình đa biến 
cho các biện pháp đo lường liên tục (log của 
hoạt động thể chất liên tục và carotenoids). 
Stata SE (StataCorp), được sử dụng cho quản 
lý và phân tích dữ liệu. P <0,05 được xem là 
có ý nghĩa.

Kết quả
Trong số 713 người tham gia, có 377 ít hoạt 
động, 147 hoạt động mức trung bình, và 189 

trong nhóm năng động. Đặc điểm phân bố 
được trình bày theo nhóm hoạt động thể chất 
và nồng độ carotenoids trong bảng 1. Kết quả 
cho thấy BMI và tuổi có liên quan tỉ lệ nghịch 
với mức độ vận động, phụ nữ uống rượu gặp 
nhiều trong nhóm có hoạt động cao. Phụ nữ 
hút thuốc có mức carotenoids huyết thanh 
thấp, trong khi phụ nữ uống rượu có nồng độ 
cao hơn.
    Qua 5 năm theo dõi, 82 (11,5%) người 
tham gia đã chết. Đặc điểm phân bố theo 
tình trạng sống còn trong bảng 2. Phụ nữ đã 

Bảng 1. Đặc điểm nhóm nghiên cứu
Đặc điểm Hoạt động thể chất Carotenoids

Hoạt động 

Ít  

n=377

Hoạt động 

TB  

n=147

Hoạt động 

mạnh  

n = 189

P Thấp 

n=239

TB  

n=239

Cao  

n= 235

P

Tuổi 74,2 ± 2,8 73,6 ± 2,9 74,0 ± 2,9 0,02 73,9 ± 2,8 74,1 ± 2,9 74,1 ± 2,9 0,46
Học vấn <12 năm, % 67,9 67,4 68,8 0,9 64,9 69,0 70,2 0,33
Da trắng, % 72,7 80,3 83,6 0,1 76,2 80,8 74,5 0,23
Hút thuốc lá, % 14,3 10,9 8,5 0,3 20,1 11,3 4,7 <0,001
Uống rượu, % 20,2 30,6 32,8 0,01 20,5 28,9 27,7 0,04
BMI, kg/m2 28,6 ± 6,5 26,7 ± 5,1 26,7 ± 5,4 <0,001 28,7 ± 6,4 28,0 ± 6,1 26,4 ± 5,3 0,23
Tiểu đường, % 14,6 12,9 7,4 0,60 15,9 10,0 11,1 0,60
Bệnh tim mạch, % 31,0 23,8 15,3 0,09 S 23,9 21,7 0,09
Bệnh thận, % 49,4 57,6 50,8 0,11 55,3 50,7 48,7 0,11

Bảng 2. Đặc điểm dân số trong nhóm còn sống và tử vong

Đặc điểm Còn sống 
n = 631

Đã chết 
n = 82

p

Tuổi TB ± SD 74,0 ± 2,8 74,4 ± 2,8 0,14
Học vấn <12 năm, % 69,1 59,8 0,09
Da trắng, % 78,3 68,3 0,04
Hút thuốc lá, % 10,6 23,2 0,001
Uống rượu, % 26,8 17,1 0,06
BMI, kg/m2, TB ± SD 27,8 ± 5,8 26,9 ± 7,7 0,24
Tiểu đường, % 10,0 30,5 <0,001
Bệnh tim mạch, % 22,8 45,1 <0,001
Bệnh thận, % 51,9 48,7 0,60
Carotenoid toàn phầns, μmol/L, TB ± SD 1,9 ± 0,9 1,7 ± 0,7 0,03
Hoạt động thể chất (kcal/kg/ngày tính trong mỗi 2 tuần), TB ± SD 2,8 ± 3,3 1,3 ± 2,2 <0,001

TB = trung bình, SD = độ lệch chuẩn

Thực phẩm rau quả, hoạt động thể chất và tử suất phụ nữ lớn tuổi trong cộng đồng
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chết có nhiều người da màu. Phụ nữ nồng độ 
huyết thanh carotenoid toàn phần thấp và ít 
vận động có tỷ lệ tử vong cao hơn đáng kể. 
Hoạt động thể chất liên kết với carotenoids 
là yếu tố dự đoán tử suất 5 năm được trình 
bày trong bảng 3, với phụ nữ có nồng độ 
cao nhất carotenoids và hoạt động thể chất 
mạnh mẽ nhất được dùng làm các nhóm tham 
khảo. Phụ nữ ít vận động nhưng có nồng độ 
carotenoid cao nhất tử xuất 5 năm không lớn 
hơn đáng kể so với nhóm tham khảo. Phụ 
nữ năng vận động cơ thể nhưng carotenoid 
thấp nhất có tỷ lệ tử vong cao hơn có ý nghĩa 
thống kê (HR = 4,83, 95% CI = 1,34-17,43, 
P = 0,02). Phụ nữ ít vận động và có nồng độ 
carotenoids thấp nhất có tỷ lệ tử vong cao 
nhất (HR = 7.86, 95% CI = 2,27-27,19, P 
<.001). Khi có thêm yếu tố sức khỏe và bệnh 
tật, HRs liên quan đến hoạt động thể chất cao 
cộng với carotenoids thấp và hoạt động thể 
chất thấp cộng với carotenoids thấp, HRs có 
giảm bớt nhưng vẫn còn có ý nghĩa thống kê.
    Nếu có liên kết cộng hưởng giữa các 
hoạt động thể chất và carotenoids, nhóm 2 
(carotenoid cao và hoạt động ít) và nhóm 
3 (carotenoid thấp và hoạt động cao) sẽ 
có tỉ lệ nguy cơ HR nhỏ hơn so với nhóm 
4 (carotenoid thấp và hoạt động ít). Nhưng 
qua nghiên cứu  HRs nhóm 2 và 3 là 10,67, 
lớn hơn so với HR nhóm 4, là 7,86, cho thấy 
không có sự tương tác giữa hoạt động thể 
chất và carotenoids trong nghiên cứu này.

Bàn luận
Nghiên cứu này cho thấy hoạt động thể chất 
và nồng độ carotenoids huyết thanh là yếu tố 
tiên đoán mạnh mẽ nhưng có giá trị riêng rẽ 

cho sự sống còn phụ nữ lớn tuổi sống trong 
cộng đồng. Kết qủa này hỗ trợ cho giả thuyết 
một chế độ ăn nhiều rau quả (carotenoid cao), 
kết hợp với năng vận động làm giảm tỉ lệ tử 
vong 5 năm. Vì vậy, tập thể dục và chế độ 
dinh dưỡng nên được phân tích khi đánh giá 
sức khỏe và tuổi thọ của phụ nữ lớn tuổi, và 
các chương trình và chính sách để tăng tuổi 
thọ nên bao gồm các can thiệp cải thiện dinh 
dưỡng và hoạt động thể chất ở người lớn tuổi.
    Thông qua việc kiểm tra 2 thuộc tính hoạt 
động thể chất và nồng đô carotenoid, nghiên 
cứu cũng nhận thấy rằng mối quan hệ liên 
kết hoạt động thể chất và mức độ carotenoid 
với dự đoán tỷ lệ tử vong 5 năm. Nếu cả hai 
thuộc tính đều ở mức độ thấp là có khả năng 
tỷ lệ tử vong cao gần tám lần so với nhóm 
có 2 thuộc tính đều cao. Nhóm có carotenoid 
cao và tập thể dục ít có khả năng tử vong cao 
hơn 2 lần, nhóm có carotenoid thấp và hoạt 
động nhiều có tử vong cao gần 4 lần. Trong 
thực tế, phát hiện này cho thấy rằng mức độ 
cao của cả hai thuộc tính là yếu tố dự báo 
mạnh mẽ về sự tồn tại, trong khi mức độ thấp 
của cả hai làm tăng nguy cơ tử vong. Tăng 
cường sức khỏe, thúc đẩy thói quen trong 
một khía cạnh (như năng vận động) không 
thể bù đắp được cho khía cạnh khác bị thiếu 
(ví dụ như, chất lượng ăn uống không đúng). 
Như vậy cần can thiệp nhiều mặt, khuyến 
khích ăn nhiều rau quả và năng vận động,tập 
thể dục… ở phụ nữ lớn tuổi.
    Mặc dù lượng trái cây và thực vật ăn vào và 
hoạt động thể chất tác động một cách độc lập 
với dự đoán tỷ lệ tử vong, nhưng cũng không 
có một hiệu ứng tương tác bảo vệ. Một số 
nghiên cứu đã xem xét mối quan hệ giữa chế 
độ ăn uống, tập thể dục, và nguy cơ tử vong.19 

Bảng 3. Cox Proportional Hazards Model chứng tỏ sự liên quan kết hợp giữa  
hoạt động thể chất, nộng độ Carotenoid, và tử xuất

Nhóm Mẫu 
n

Tử vong 
n

Hazard Ratio (HR)

(95% độ tin cậy)

P

1. Carotenoid cao + hoạt  động thể chất cao: 
nhóm tham khảo

72 3  1,0  

2. Carotenoid cao  + hoạt động ít 57 4 2,21 (0,46–10,53) 0,32
3. Carotenoid thấp + hoạt  động thể chất cao 105 16 4,83 (1,34–17,43) 0,02
4. Carotenoid thấp + hoạt động ít 145 25 7,86 (2,27–27,19) <0,001
5. Khác 334 34 4,21 (1,23–14,35) 0,02
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Với sự nghiên cứu này cũng là nghiên cứu 
đầu tiên cho thấy rằng sự kết hợp của một chế 
độ ăn uống lành mạnh nhiều rau quả và năng 
vận động dự đoán sự tồn tại tốt hơn và sự kết 
hợp của cả hai yếu tố tích cực giảm nguy cơ 
tử vong so với từng yếu tố đứng riêng rẽ.
    Người lớn tuổi dễ có nguy cơ suy dinh 
dưỡng,35 và đa số người lớn tuổi không đạt 
mức ăn rau quả phù hợp. Theo Trung tâm 
nghiên cứu giám sát phòng chống và kiểm 
soát dịch bệnh, chưa tới một phần ba số người 
lớn từ 65 tuổi trở lên ăn rau quả đúng nhu cầu 
hàng ngày.36 Vì vậy cần cải thiện chế độ ăn 
uống của người lớn tuổi từ chính sách và thực 
tế. Nghiên cứu này còn hạn chế không biết rõ 
được số lượng rau quả tiêu thụ, mà chỉ biết 
với nồng độ carotenoid cao có liên quan chặt 
chẽ với tiêu thụ rau quả.37

    Hoạt động thể chất cao là một yếu tố dự 
báo quan trọng sự sống còn, một số nghiên 
cứu trước đây đã tìm thấy rằng ngay cả với 
một lượng nhỏ các hoạt động thể dục cũng 
có khả năng bảo vệ chống lại suy giảm sức 
khoẻ ở người cao tuổi.38 Thật không may, có 
đến 35,1% người có tuổi từ 65 đến 74 tuổi và 
46% của những người tuổi từ 75 tuổi trở lên 
lại không tham gia vào bất kỳ hoạt động thể 
dục để giải trí.36 Do đó cần khuyến khích hoạt 
động thể dục sẽ tạo cơ hội cho người lớn tuổi 
bị hạn chế vận động tham gia
    Carotenoids cung cấp chất chống oxy hóa 
có thể bảo vệ chống lại stress oxy hóa, viêm, 
và bệnh tim mạch.39-41 Ví dụ, β-carotene và 
β-carotene có thể làm giảm chất béo bị oxy 
hóa và làm giảm kích hoạt của diễn tiến viêm 
và bảo vệ chống lại bệnh động mạch vành ở 
phụ nữ.42-46 Hoạt động thể chất làm tăng sức 
mạnh cơ bắp và vận động, nâng cao tuổi thọ 
ở người lớn tuổi.47 Hoạt động thể chất còn 
chống lại béo phì.16 Hơn nữa, kết hợp hoạt 
động thể chất và cách ăn uống còn ngăn ngừa 
các biến chứng và tử vong liên quan với các 
bệnh mãn tính, chẳng hạn như đái tháo đường 
và bệnh tim mạch.
    Nghiên cứu này có một vài hạn chế. Trước 
tiên, mẫu giới hạn ở phụ nữ tuổi từ 70-79, 
mặc dù nó cung cấp bằng chứng đầy đủ về 
sức khỏe và tình trạng chức năng của phụ nữ 
độ tuổi này trong cộng đồng. Từ những phát 

hiện của nhóm tuổi này có thể được khái quát 
cho nhóm tuổi trẻ hơn hoặc già hơn trong 
nam giới hiện chưa được biết và cần nghiên 
cứu thêm. Một hạn chế khác liên quan đến 
gây nhiễu có thể còn sót lại trong các mô hình 
đa biến do sai số đo lường và đặc tính không 
đầy đủ của các biến trong mẫu.

Kết luận
Kết quả nghiên cứu này cho thấy hoạt động 
thể chất và lượng rau quả ăn vào độc lập với 
nhau trong kéo dài tuổi thọ, công việc cần 
thiết tiếp theo là để xác nhận giá trị này trong 
các quần thể mở rộng khác với các nhóm tuổi 
thích hợp để kết hợp chế độ ăn uống và hoạt 
động thể chất. Nghiên cứu này cũng gợi ý 
là những can thiệp nên kết hợp các cải thiện 
trong chế độ ăn uống và hoạt động thể chất, 
hơn là kiểm tra những thay đổi riêng rẽ nhằm 
tăng tuổi thọ trong quần thể lớn tuổi hơn ■
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Thuốc tiêm tránh thai Depo medroxy- 
progesterone acetate (DMPA) được dùng để 
ngừa thai khá phổ biến, gần đây trong nghiên 
cứu ung thư đã lưu ý việc sử dụng của DMPA 
trên những phụ nữ trẻ có thể liên quan với 
mức tăng gấp đôi nguy cơ phát triển ung thư 
vú. Christopher Li và cộng sự tại Trung tâm 
Nghiên cứu Ung thư Fred Hutchinson, WA, 
Mỹ đã nghiên cứu vấn đề này và đưa ra nhận 
xét này.

Hình 1: Cấu trúc hoá học của DMPA 
(Nguồn http://wikimedia.org)

    Để kiểm tra khả năng liên kết giữa DMPA 
và ung thư vú, Li và các đồng nghiệp thực 
hiện nghiên cứu bệnh-chứng trên 1.028 phụ 
nữ tuổi từ 20 tới 44, đã được chẩn đoán có 
bệnh ung thư vú, cùng với 919 phụ nữ trong 
nhóm chứng với độ tuổi phù hợp. Các bảng 

Sử dụng biện pháp tránh thai dạng tiêm có thể 
làm tăng nguy cơ ung thư vú ở phụ nữ trẻ

Người dịch: Phan Văn Quyền, BS.
Theo: Effect of depo-medroxyprogesterone acetate on breast cancer risk among women 
20–44 years of age. Li CI, Beaber EF, Tang MT, Porter PL, Daling JR, Malone KE. Cancer 
Res. doi:10.1158/0008-5472.CAN-11-4064 (2012).

câu hỏi được sử dụng để có được thông tin 
về DMPA sử dụng, phát hiện có áp dụng các 
biện pháp tránh thai này trong khoảng 10% 
của dân số nghiên cứu. Một phân tích hồi quy 
sau đó đã được sử dụng để đánh giá sự liên 
quan giữa sử dụng DMPA và nguy cơ ung 
thư vú.
    Nghiên cứu này cho thấy có gia tăng gấp 
2,2 lần nguy cơ phát triển ung thư vú xâm 
lấn trong số phụ nữ dùng DMPA trong hơn 
12 tháng. Đáng chú ý, không có gia tăng 
nguy cơ ung thư vú đã được quan sát giữa 
các người sử dụng thuốc tránh thai ít hơn một 
năm, hoặc những người đã tạm dừng sử dụng 
hơn 12 tháng, qua đó cho thấy rằng nguy cơ 
nâng cao của bệnh ung thư vú có thể ít dần 
sau khi ngưng DMPA.
    Các tác giả kết luận “Mặc dù ung thư vú 
là hiếm gặp ở phụ nữ trẻ và nguy cơ cao của 
bệnh ung thư vú liên quan với DMPA có thể 
xuất hiện nhưng sau khi ngưng sử dụng cũng 
mất nguy cơ này, những phát hiện của chúng 
tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xác 
định các rủi ro tiềm ẩn liên quan với các hình 
thức chuyên biệt của biện pháp tránh thai 
giúp phụ nữ có thể chọn biện pháp tránh thai 
thích hợp nhất.” ■
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Hội Phụ Sản Tp Hồ Chí Minh và những hoạt động 
trong Quý II/2012

THÔNG TIN

Các chương trình đào tạo liên tục (CME) về chuyên ngành sản phụ khoa

Khoá huấn luyện soi cổ tử cung (21/5/2012)

Hội Phụ Sản Tp Hồ Chí Minh trong quý II/2012 
đã tiếp tục phối hợp cùng Bộ môn Sản Phụ khoa 
trường Đại học Y Dược Tp Hồ Chí Minh, tổ chức 
các khoá đào tạo liên tục về chuyên ngành sản 
phụ khoa. 
   Các khoá đào tạo đã góp phần củng cố kiến thức, 
nâng cao khả năng nhận định, điều trị và cập nhật 
những thông tin mới nhất cho các bác sĩ về các 
chuyên đề quan trọng trong sản phụ khoa. 
   Khoá đào tạo liên tục Tiếp cận Buồng trứng 
đa nang: vô sinh - béo phì (30/3/2012) và  
Phá thai nội khoa (29/6/2012) đã thu hút sự quan 
tâm của hơn 800 cán bộ y tế đến từ nhiều bệnh 
viện, trung tâm y tế trong thành phố và các tỉnh 
lân cận.

Ngày 21/5/2012, Hội Phụ Sản Tp Hồ Chí Minh đã 
thực hiện khoá huấn luyện soi cổ tử cung. Khoá 
học được phụ trách bởi Bác sĩ Quek Swee Chong, 
bác sĩ sản phụ khoa tại trung tâm khám và sàng 
lọc Gynaecology tại bệnh viện Gleneagles. Ông 
từng là Cố vấn cao cấp, Trưởng đơn vị tầm soát 
bệnh lý tiền Ung thư, khoa Ung thư phụ khoa, 
Bệnh viện sản nhi KK, Singapore, chủ tịch Hiệp 
hội soi cổ tử cung và bệnh học tử cung quốc tế, 
và giảng viên của trường y khoa Yong Loo Lin và 
the Duke-NUS. 

   Khoá huấn luyện thu hút hơn 100 bác sĩ và 
25 bác sĩ tham gia phần thực hành. BS Quek đã 
hướng dẫn các bác sĩ kỹ thuật đốt điện loại bỏ tổn 
thương trên cổ tử cung. Các bác sĩ đều đánh giá 
cao về sự hướng dẫn tận tình của BS Quek.


