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Sức khỏe sinh sản nhận đăng những bài viết 
liên quan đến chuyên ngành Chăm sóc sức 
khỏe sinh sản và các chuyên ngành có nội 
dung liên quan, được phân chia theo các 
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.

Những điều kiện cơ bản:

• Những công trình nghiên cứu khoa học 
có giá trị, mới hoàn thành hoặc bổ túc 
công trình cũ,...

• Bài tổng quan ngắn gọn, cập nhật kiến 
thức y học hiện đại đáp ứng nhu cầu 
thực hành của bác sĩ, dược sĩ và những 
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 
Sản thành phố Hồ Chí Minh thì không 
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 

...”
1. World Health Organization. Safe abortion: technical 

and policy guidance for health systems. Geneva 
(Switzerland): World Health Organization; 2003.

2. Tang OS, Ho PC. Medical abortion in the second 
trimester. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 
2002;16:237–46.

THỂ LỆ ĐĂNG BÀI

Bài viết gửi về cho Ban biên tập:  BS. PHAN VĂN QUYỀN

     Email: thnhhtran@yahoo.com

Quy định nhuận bút hiện hành của Hội Phụ Sản TP. Hồ Chí Minh.

• Bài tổng quan: 300.000đ/trang A4. 

• Bài dịch: 150.000đ/trang A4.

• Bài nghiên cứu khoa học: 400.000đ/trang A4.

Rất mong nhận dược sự đóng góp của các bạn hội viên.
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Sự phát triển của máy siêu âm với độ ly giải 
cao đã giúp cải thiện đáng kể độ chính xác 
của siêu âm chẩn đoán, đặc biệt đối với ngành 
chẩn đoán tiền sản

    Đặc biệt: siêu âm đầu dò âm đạo với tần 
số cao giúp tăng khả năng chẩn đoán thai bất 
thường ở giai đoạn sớm của thai kỳ: 12 – 14 
tuần. Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với 
những thai phụ đã có tiền sử sanh con dị tật.  
Với sự phát triển của siêu âm 3/4 D, ngành 
chẩn đoán tiền sản còn hứa hẹn nhiều ứng 
dụng hữu ích trong hiện tại và tương lai

    Tuy nhiên, độ chính xác của siêu âm còn 
tùy thuộc nhiều vào tuổi thai và người thực 
hiện siêu âm:

-  Thao tác các mặt cắt của đầu dò để có thể 
nhận diện được cấu trúc cơ thể học đúng nhất

- Biết lý giải những hình ảnh (bất thường) 
phát hiện được trong quá trình thực hiện siêu 
âm

- Biết phác họa những nguy cơ đi kèm

Khảo sát bất thường hình thái học thai 
nhi liên quan đến tuổi thai: những cơ 
quan có thể quan sát được và  không 
quan sát được

Cần lưu ý yếu tố tuổi thai khi khảo sát bất 
thường thai nhi vì ở mỗi độ tuổi thai có thể 
phát hiện được các bất thường khác nhau

Ở phần lớn các quốc gia, chương trình tầm 
soát bất thường hình thái học của thai trong 
tam cá nguyệt II được thực hiện ở tuổi thai 
18 – 21 tuần

Siêu âm chẩn đoán trước sanh 
các bất thường thai nhi
Tạ Thị Thanh Thủy*, Bs.,Ts.
*Bệnh viện Hùng Vương 

TỔNG QUAN Y VĂN

Bảng 1: Các cấu trúc cơ thể học quan sát được trong giai đoạn sớm

Cấu trúc cơ thể học 12-14 tuần 19-21 tuần > 28 tuần
Calvarium ++ +
Đường não giữa và liềm não ++ +
Tiểu não - ++
Corpus callosum - ++ +
Cột sống + +
Tim (4 buồng tim và các mạch máu lớn) + +
Bao tử + +
Thành bụng + +
Các chi (xương dài) ++ +
Đầu chi ++ +

(+) thấy được cấu trúc nhưng chưa được chẩn đoán bất thường

(+) thấy được cấu trúc và được chẩn đoán bất thường

(-)  cơ quan chỉ được hoàn thiện ở giai đoạn trễ của thai kỳ nên không thể chẩn đoán bất thường
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Tuổi thai 12 – 14 tuần

Có 2 nhóm: nhóm bất thường có thể chẩn 
đoán được ở tuổi thai sớm và nhóm không 
thể chẩn đoán ngay bất thường ở giai đoạn 
này. Ở nhóm thứ hai, nếu muốn chẩn đoán 
bất thường cần có thêm kinh nghiệm của nhà 
siêu âm.

Vùng đầu, mặt, cổ.
- Thai vô sọ: chẩn đoán đáng tin cậy

- Holoprosencephaly do khiếm khuyết liềm 
não (falx)

-  Cystic hygroma, phù thai (hydrops)

Lưu ý: Từ tuổi thai này đến 18 tuần, phần thấp 
thùy nhộng của tiểu não chưa phát triển. Do 
đó có sự thông thương giữa hố sau (cisterna 
magna) và não thất 4, vì vậy dễ có chẩn đoán 
dương tính giả với hội chứng Dandy- Walker.

Vùng thân và bụng
Phần lớn bất thường vùng ngực liên quan đến 
phổi chỉ có thể chẩn đoán ở tam cá nguyệt II 
hoặc III – ngoại trừ tràn dịch màng phổi thể 
nặng mới có thể chẩn đoán ở 12 – 14 tuần.

Bất thường tim bẩm sinh

-  Chỉ có nhà siêu âm nhiều kinh nghiệm 
mới có thể phát hiện được qua siêu âm âm 
đạo hoặc siêu âm bụng

- Đo NT lớn bất thường là dấu hiệu báo 

động bất thường tim bẩm sinh cho dù 
nhiễm sắc thể đồ bình thường hay không

Bất thường thành bụng

-  Thoát vị thành bụng (gastroschisis) có thể 
được phát hiện rất sớm.

-  Thoát vị rốn (omphalocele) nếu nghi ngờ 
ở tuần 11 – 12, nên lập lại siêu âm 1 – 2 
tuần sau để xác định

Thận và hệ niệu

-  Thiểu sản thận: khó chẩn đoán ở giai đoạn 
này bất kể có thiểu ối sớm hay không

- Bàng quang khổng lồ do bất sản hoàn toàn 
valve niệu đạo: chẩn đoán dễ dàng ở 12 
tuần

Hệ xương cơ

Từ 12 tuần, các xương dài phát triển nên dễ 
dàng quan sát trên siêu âm

- Chi ngắn trầm trọng giúp nghĩ đến loạn sản 
xương không sống được (lethal skeletal 
dysplasia)

Thai ở tam cá nguyệt thứ hai

Thời gian lý tưởng để khảo sát hình thái học 
thai nhi và phát hiện bất thường là 24 – 26 
tuần,  nhờ vào lượng nước ối đủ nhiều và sự 
phát triển hoàn thiện của đa số các cơ quan. 
Tuy nhiên, đa số các quốc gia thực hiện siêu 

Hình 1. Thai vô sọ 12 tuần

TỔNG QUAN Y VĂN
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âm bất thường hình thái học ở 18 – 21 tuần 
do có liên quan đến tuổi thai cho phép chấm 
dứt thai kỳ. Điều này làm hạn chế khá nhiều 
khả năng khảo sát thai nhi của siêu âm.

Mục tiêu siêu âm trong tam cá nguyệt II:

•  Đo đạc kích thước thai: quan trọng nhất là 
đường kính lưỡng đỉnh, chu vi vòng đầu, 
chu vi vòng bụng và chiều dài xương đùi

•  Khảo sát hình thái học: phải bao gồm đầy 
đủ các cấu trúc:

-  Đầu: xương sọ, bán cầu đại não, liềm 
não,tiểu não và cisterna magna, não thất 
bên, nhãn cầu, môi miệng và khuôn mặt 
nhìn nghiêng

-  Ngực: bốn buồng tim, phổi

-  Bụng: bao tử, gan, ruột, thận và bàng 
quang, thành bụng

-  Các chi: 4 chi và có đủ các ngón tay chân

-  Cột sống

•  Khảo sát phần phụ của thai: cuống rốn, 
nhau, nước ối ...

Độ chính xác của chẩn đoán siêu âm
Tùy thuộc vào nhiều yếu tố, 2 yếu tố chính:

- Giới hạn của cửa sổ âm

- Tư thế nằm của thai

Giới hạn của cửa sổ âm

Nguyên nhân từ sản phụ gây giới hạn cửa 
sổ âm
1. Béo phì làm giảm thiểu độ xuyên thấu 

cũng như độ ly giải của sóng âm

2. Cấu trúc “đặc biệt” của lớp mỡ dưới da ở 
một số người không liên quan đến béo phì

3. Tăng trương lực cơ thành bụng của sản 
phụ - thường do căng thẳng

4. Sẹo thành bụng

5. Tiền căn mổ thẩm mỹ thành bụng

Nguyên nhân từ thai nhi gây giới hạn cửa 
sổ âm
1. Tư thế nằm không thuận lợi của thai nhi - 

cột sống phía trước, đặc biệt nếu thai nhi 
nằm ngang: gây khó khăn trong việc khảo 
sát vùng đầu mặt và  tim thai nhi. Trong 
trường hợp này có thể cho sản phụ chờ  
20 - 60 phút sau - cho thai nhi thay đổi tư 
thế - để khảo sát lại

2. Số thai: số thai nhi trong bụng càng nhiều 
thì khả năng khảo sát của siêu âm càng 
hạn chế

3. Lượng nước ối: thiểu ối hoặc đa ối trầm 
trọng

- Thiểu ối nặng: hạn chế khảo sát chi và tim 

Siêu âm chẩn đoán trước sanh các bất thường thai nhi

Hình 2. Cằm lẹm ở thai 14 tuần
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thai nhi

- Đa ối trầm trọng: thai nhi tăng động và 
khoảng cách giữa thai nhi với đầu dò siêu 
âm quá xa gây trở ngại cho việc quan sát

Cửa sổ âm từ thành bụng
Các giới hạn trên phần nào có thể được hiệu 
chỉnh bằng cách đặt đầu dò siêu âm ở 3 vùng:

- Vùng trước và quanh rốn sản phụ: nơi tụ 
tập ít mỡ nhất. Chú ý không để không khí 
chen giữa đầu dò và da rốn)

- Vùng hông (hố chậu) 2 bên: có thể yêu 

cầu sản phụ nằm nghiêng 1 bên để khảo 
sát

- Vùng ngay trên xương mu

Việc sử dụng những vùng khảo sát này cần có 
sự trợ giúp của bàng quang:

- Bàng quang đầy giúp đẩy thai nhi và tử 
cung lên cao tạo thuận lợi cho việc khảo 
sát thai xuyên vùng rốn

- Bàng quang trống giúp kéo tử cung và thai 
nhi xuống thấp tạo thuận lợi cho việc tiếp 
cận siêu âm qua vùng trên xương mu.

Bảng 2: Những bất thường hình thái học có thể phát hiện qua siêu âm

Bất thường hình thái < 18 tuần 18-21 tuần > 28 tuần
Thai vô sọ +++ + -
Não úng thủy + ++ +++
Đầu nhỏ (microcephaly) KQS + +++

Holoprosencephaly ++ +++ -
Bất sản thể chai KQS + +++
Dandy – Walker KQS +++ +
Spina bifida + +++ +
Bệnh tim bẩm sinh ++ +++ ++
Thoát vị cơ hoành + ++ ++
CAML &  sequestration KQS +++ +
Teo thực quản KQS ++ ++
Teo tá tràng KQS ++ +++
Teo hồi – hỗng tràng KQS + +++
Thoát vị rốn +++ +++ +
Thoát vị thành bụng +++ +++ +
Bất sản thận 2 bên KQS +++ -
ARPKD + ++ +
Thận đa nang + +++ +
Bất sản valve niệu đạo + +++ +
Khiếm khuyết chi +++ +++ -
NIHF +++ ++ -
Khối u tân sinh KQS + +++

ARPKD  (autosomal recessive polycystic kidney disease): Thận đa nang nhỏ - bất thường di truyền gien lặn

CAML    (cystic adenomatoid malformation of the lung): Bất thường phổi dạng nang tuyến. 

NIHF      (non-immune hydrops fetalis): phù thai không do miễn nhiễm

KQS       không thể quan sát được 

TỔNG QUAN Y VĂN
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Thai ở tam cá nguyệt thứ ba

Mục đích chủ yếu là theo dõi thai chậm 
tăng trưởng và phát hiện những bất thường 
“muộn” trong thai kỳ

Bất thường muộn trong thai kỳ

Bao hàm 2 tình huống:

- Những bất thường xuất hiện trễ do hiện 
tượng ngưng phát triển của cơ quan đã 
hiện diện trước đó (thí dụ tật đầu nhỏ, 
hoặc hẹp valve bán nguyệt)

- Bất thường đã hiện diện trước đó và có 
khuynh hướng nặng thêm trong tam cá 
nguyệt thứ ba (thoát vị hoành, hẹp valve 
bán nguyệt)

Bảng 3: Những bất thường xuất hiện trễ trong thai kỳ

Bất thường hình thái Luôn luôn Một số ca đáng kể Sau sanh
Não úng thủy +
Đầu nhỏ (microcephaly) + +
Bất sản thể chai +
Hẹp valve bán nguyệt + +
Aortic coarctation + +
Bệnh cơ tim + +
Ống động mạch đóng sớm +
Tồn tại ống ĐM +
Thoát vị hoành + +
Teo thực quản + +
Teo tá tràng + +
Teo hồi – hỗng tràng +
Hồi tràng phân su + +
ARPKD +
ADPKD + +
Trào ngược bàng quang –  niệu quản + +
Achondroplasia +
Arthrogryposis (FADS) +
Phình tĩnh mạch Galen +
Khối u tân sinh +

ARPKD (autosomal recessive polycystic kidney disease): Thận đa nang nhỏ - bất thường di truyền gien lặn

ADPKD (autosomal dominant polycystic kidney disease): Thận đa nang nhỏ - bất thường di truyền gien trội

Siêu âm ba chiều (3D)

Siêu âm 3D đã trở thành bộ phận không thể 
thiếu của siêu âm chẩn đoán dị tật thai nhi – 
song song với Doppler. Tuy nhiên trong thực 
hành lâm sàng, 3D đã phần nào bị “hiểu lầm” 
là phương tiện để hiển thị khuôn mặt của thai 
nhi.

Những ưu thế của 3D

Hình ảnh hiển thị  trên nhiều mặt phẳng
Cấu trúc cơ thể học của thai nhi được hiển thị 
trên 3 mặt phẳng trong không gian theo chủ ý 
của người làm siêu âm. Sự thay đổi hình ảnh 
của mặt phẳng này sẽ tương ứng với sự thay 
đổi của 2 mặt phẳng còn lại

Siêu âm chẩn đoán trước sanh các bất thường thai nhi
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Hiển thị hình ảnh bề mặt
Các mặt cắt 2D liên tiếp nhau được tái dựng 
hình và hiển thị thành hình ảnh 3D trên mặt 
phẳng 2D.

Maximum mode
Khi độ trong sáng của hình ảnh được tăng 
lên (maximum mode), mô mềm trở nên trong 
hơn (màu sậm) giúp quan sát dễ dàng thành 
phần xương thai nhi (màu nhạt hơn)

Hình 3. Mặt thai nhi 32 tuần được hiển thị trên 3 
mặt phẳng khác nhau

Hình 4. Khuôn mặt thai nhi Mỹ gốc Phi được hiển 
thị trên hình

Hình 5. Hiển thị rõ phần xương và cột sống thai nhi

Hình ảnh thể tích contrast trên mặt phẳng 
trán (VCI-C Volume Contrast Imaging 
Coronal)
Cho phép hiển thị hình ảnh thể tích theo mặt 
phẳng trán. Trong sản khoa, ứng dụng này 
được dùng chủ yếu trong trường hợp đánh 
giá những lỗ hở của hộp sọ, họa đồ cấu trúc 
ngực- bụng, và bất thường chi.

Hình ảnh đảo màu (Inversion mode)
Cho phép đánh giá những cấu trúc « trống » 
(mạch máu, các xoang nội tạng ...). thực tế 
đây là hiện tượng hoán chuyển màu trắng và 

Hình 6. Thoát vị não 
vùng chẩm, thai 19 tuần

Hình 7. Bàn tay bình 
thường thai 4 tuần

đen của pixels. Kết quả cho ra những hình 
ảnh giống như khuôn đúc (cast-like). Khởi 
đầu dùng trong khảo sát tim, sau này áp dụng 
cho các cấu trúc nang.

Hình 8. Bán cầu đại não, lỗ trống hình oval là 
plexus choroide.

Hình 9. Bốn buồng tim, lỗ trống (mũi tên) là lá valve 
và cột dây chằng của valve nhĩ thất.

TỔNG QUAN Y VĂN
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Hình ảnh siêu âm cắt lớp (Tomographic 
Ultrasound Imaging – TUI)
Cho phép hiển thị các lát cắt hai chiều ở mọi 
mặt phẳng. Ứng dụng này tương tự như chụp 
CT hoặc MRI. Thường được sử dụng trong 
sản khoa để khảo sát cấu trúc não hoặc tim 
thai nhi (bình thường hay bất thường). Ngoài 
ra nó còn được sử dụng để đánh giá khối u 
buồng trứng hoặc khảo sát bất thường lòng tử 
cung trong phụ khoa

Hình 10. Hình ảnh TUI của một trường hợp ung thư 
đám rối nhện bên phải ở thai 35 tuần. Hình ảnh cho 
thấy khôi u to (T) xâm lấn ra phía sau não gây não 
úng thủy thứ phát (lv : não thất bên, mũi tên dài : 
não thất IV)

Doppler dòng chảy có độ phân giải cao 
(High definition flow)
Doppler đặc biệt có khả  năng xuyên thấu đến 
những mạch máu rất nhỏ và có dòng chảy 
cực thấp. Đặc biệt được sử dụng để khảo sát 
sự phân bố các mạch máu nhỏ của não trong 
trường hợp bình thường hay bất thường, 
ngoài ra còn có thể hiển thị tuần hoàn thực 
trong mô

Hình 11. Dòng chảy động tĩnh mạch phổi ở thai 28 
tuần (Ao; động mạch chủ, mũi tên: tĩnh mạch phổi)

Siêu âm tim với kỹ thuật STIC (spatio-
temporal image correlation) kết hợp 
B-flow
Đây là ứng dụng của siêu âm 3 / 4 D dùng 
riêng để khảo sát tim thai nhi. Trong kỹ thuật 
này, sóng âm bên trong đầu dò sẽ thực hiện 
dòng quét chậm và đơn lẻ, ghi nhận lại thành 
bộ 3D đơn lẻ : bao gồm rất nhiều lát cắt 2 
chiều. STIC dựng lại 1 chu kỳ tim « ảo » 
hoàn chỉnh giúp dễ khảo sát rõ ràng hơn. 

Kết hợp với B-flow cho phép quan sát hình 
thái mô và dòng chảy  mà không cần dùng 
Doppler

Hình 12. STIC và B-flow cho phép quan sát tĩnh 
mạch chủ trên và dưới (mũi tên) đổ vào nhĩ phải. 
Ao : động mạch chủ - SHV : tĩnh mạch trên gan

Kết luận

Siêu âm 2D dùng thường quy để khảo sát 
hình thái học thai nhi và phát hiện những bất 
thường nếu có

    Siêu âm 3D ngày nay không chỉ dừng lại 
ở việc thể hiện khuôn mặt thai nhi mà nó có 
khả năng “mổ xẻ” những cơ quan nội tạng 
giúp cho nhà sản khoa “nhìn thấy” được từng 
cấu trúc bất thường nếu có

    Tuổi thai luôn là yếu tố quan trọng phải 
quan tâm khi lý giải những bất thường xuất 
hiện trong quá trình khảo sát thai nhi ■

Siêu âm chẩn đoán trước sanh các bất thường thai nhi
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Từ những tháng đầu tiên của những năm 
80 thế kỷ XX, khi thế giới bị xáo động bởi 
căn bệnh mang tên “Hội chứng suy giảm 
miễn dịch mắc phải” hay còn gọi là AIDS 
cho đến nay đã hơn 30 năm, sự hiểu biết về 
HIV/AIDS đã có rất nhiều thay đổi . Mặc dù 
chưa có thuốc chữa khỏi bệnh nhưng nhờ sự 
hiệu quả của thuốc ARV, tỷ lệ tử vong giảm 
ở những nơi cung cấp thuốc đầy đủ trong khi 
tình trạng lây bệnh vẫn tiếp tục. Do đó, số 
người sống với AIDS ngày càng tăng 7... Tỷ 
lệ tử vong do AIDS giảm hơn 50% cũng như 
tình trạng trẻ mồ côi giảm vì cha mẹ chúng 
không chết vì AIDS. Số trường hợp nhiễm 
mới ở  Cận  Saharan (Phi Châu) giảm gần 
15%, ở Đông Á giảm gần 25% , ở Nam và 
Đông Nam Á giảm gần 10% (2008) 1.  Chính 
vì vậy, nếu lúc trước khi người phụ nữ mang 
thai biết mình bị nhiễm HIV thì họ thường 
yêu cầu được phá thai và họ không muốn 
có thai, nhưng hiện nay đã có những cặp vợ 
chồng nhiễm HIV đến cơ sở y tế xin được 
điều trị hiếm muộn. Người bệnh đã có vẻ 
lạc quan hơn, suy nghĩ tích cực hơn, nhất là 
thuốc ARV đã giúp ngăn sự lây truyền HIV 
từ mẹ sang con một cách đáng kể. Mặc dù khi 
nói đến hiệu quả của phòng ngừa lây truyền 
mẹ con (PLTMC) người ta thường dựa trên 
ARV dự phòng nhưng chính sự thay đổi hành 
vi mới  quyết định sự thành công của chương 
trình.

Thay đổi hành vi để phòng ngừa HIV/
AIDS

    Những can thiệp nhằm ngăn chận sự lan 
tràn HIV trên khắp thế giới đều chú trọng đến 

cách chọn những phác đồ điều trị, chiến lược 
phòng chống lây truyền bệnh nhưng việc làm 
thay đổi hành vi quan hệ tình dục không an 
toàn vẫn là mục tiêu quan trọng nhất. Hành vi 
của con người chỉ có thể thay đổi khi:

- Họ nhận thức được sự có thể mắc bệnh.

- Họ nhận thức được sự trầm trọng của bệnh 
nếu họ mắc phải.

- Họ tin tưởng vào hiệu quả của hành vi mới

- Họ nhìn thấy gương người khác.

- Họ nhận thấy ích lợi của hành động phòng 
ngừa.

- Họ biết những trở ngại khi hành động 

    Đối với HIV/AIDS,  để có thể làm người 
ta thay đổi hành vi nguy cơ, các can thiệp sẽ 
nhắm vào  cách làm cho họ nhận biết nguy 
cơ nhiễm bệnh, bệnh nặng không thể chữa 
khỏi, họ tin vào hiệu quả phòng bệnh của 
BCS, những ích lợi khi dùng bao và không 
nên quan hệ tình dục sớm, quan hệ với nhiều 
bạn tình. Để làm được điều đó, đối với trường 
hợp bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS, tham vấn 
giữ vai trò chính yếu như một phần của công 
tác chăm sóc sức khỏe cho người bệnh vì 
nhằm 2 mục tiêu chính là:

1. Phòng ngừa sự lây truyền bệnh.

2. Hỗ trợ cho những người nhiễm bệnh.

    Khi một người biết mình nhiễm HIV thì họ 
phải chịu một sự khủng hoảng về tâm lý rất 
nặng nề:  họ sợ bị từ bỏ, bị kỵ thị, bị phân biệt 
đối xử. Hoàn cảnh đó đòi hỏi phải có những 
tham vấn viên được huấn luyện chính qui với 
tiêu chuẩn thực hành lâm sàng tốt để có thể 

Vai trò của chương trình phòng lây truyền HIV/
AIDS đối với sự thay đổi kiến thức và hành vi 
của thai phụ nhiễm HIV
Vũ Thị Nhung* PGS.TS
*   Hội Phụ sản Tp Hồ Chí Minh
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tham vấn hiệu quả.

    Để giúp phòng ngừa sự lây truyền HIV/
AIDS,  tham vấn viên phải làm cho bệnh nhân 
hiểu kiểu cách sống của họ dẫn đến nguy cơ 
nhiễm bệnh và gieo rắc bệnh. Họ nhận diện 
được thế nào là  hành vi nguy cơ và sự thay 
đổi hành vi nguy cơ thì có thể ngừa được khả 
năng lây bệnh cho người khác.

    Để hỗ trợ cho người nhiễm HIV,  tham 
vấn viên phải tham vấn cho những người 
thân thiết trong gia đình người bệnh biết cách 
phòng ngừa sự lây truyền bệnh, giúp mọi 
người chia xẻ, đồng cảm với bệnh nhân, làm 
giảm áp lực tâm lý nơi người nhiễm bệnh, 
giúp giảm cảm xúc sợ hãi đối với HIV/AIDS. 

    Thực tế cho thấy ở những quốc gia có tần 
suất nhiễm HIV thấp thì phần lớn người ta 
có nguy cơ thấp  bị nhiễm bệnh ngay cả khi 
quan hệ tình dục không bảo vệ. Ở những 
nước có tỷ lệ nhiễm HIV cao như ở Cận 
Sahara Phi châu – Ít nhất 15% người trưởng 
thành của 7 quốc gia ở khu vực này có HIV 
– thì vấn đề quan hệ tình dục lần đầu tiên rất 
đáng quan tâm. Nghiên cứu về biện pháp để 
làm giảm nguy cơ  nhiễm HIV cho thấy công 
tác tham vấn giữ vai trò quan trọng giúp tăng 
cường sự hiểu biết về cách lây truyền bệnh, 
nhờ vậy làm thay đổi hành vi nguy cơ,  gián 
tiếp ảnh hưởng đến sự lây nhiễm HIV/AIDS. 
Tuy nhiên, hầu hết các can thiệp dự phòng 
đều dựa vào lý thuyết. Người ta nghĩ rằng 
khi cung cấp những thông tin đầy đủ về cơ 
chế gây bệnh và cách phòng ngừa lây truyền 
bệnh thì sẽ làm thay đổi hành vi ngay. Nghiên 
cứu đã chứng minh rằng tuyên truyền giáo 
dục không thôi chưa đủ để làm cho người ta 
thay đổi hành vi. 

    Nghiên cứu của J.J Delgado Hurtado và 
Cs ở Khoa truyền nhiễm Roosevelt Hospital 
thuộc thành phố  Guatemala (2010)2 về kiến 
thức của 283 bệnh nhân nhiễm HIV gồm 
54,8% nam và 45,2% nữ đối với cơ chế lây 
nhiễm HIV và sự sử dụng bao cao su (BCS) 

cho thấy hầu hết đều hiểu biết về cách lây 
bệnh nhưng 81,7% nam và 87,3% nữ luôn 
luôn dùng BCS khi quan hệ tình dục như vậy 
vẫn có một số không dùng BCS mà nguyên 
nhân không dùng là vì bạn tình không thích 
hoặc BCS làm khó chịu , mất cảm giác khi 
dùng bao. Đây là nhóm có nguy cơ lây bệnh 
cho người lành.

    Nghiên cứu của T.Mahalakshmy và Cs 9 
trên 200 bệnh nhân nhiễm HIV đến khám 
bệnh tại 3 cơ sở y tế ở Puducherry (Nam Ấn 
Độ ) từ 11/2005-5/2007 . Họ được phỏng vấn 
với bảng câu hỏi kiến thức về  HIV. Kết quả 
cho thấy sự hiểu biết về đường lây truyền 
bệnh thì họ hiểu biết tốt hơn là làm cách nào 
để không lây bệnh. Những người có học vấn 
từ lớp 10 trở lên (OR: 4,13), đã được tham 
vấn (OR: 16,78) và có thời gian nhiễm bệnh 
hơn 1 năm kể từ lúc biết xét nghiệm HIV 
dương tính (OR:3.12)  thì có kiến thức tốt 
hơn (điểm >90%). Những người được tham 
vấn bởi nhân viên xã hội (là người đã nhiễm 
HIV) thì kiến thức cũng tốt hơn. Điều này 
cho thấy vai trò quan trọng của công tác tham 
vấn nhất là tham vấn viên thuộc nhóm đồng 
đẳng.

    Người ta có thể có kiến thức khá tốt về 
HIV/AIDS nhưng lại có thái độ không tốt đối 
với người bệnh nhiễm HIV cũng như không 
có ý hướng phòng tránh sự lây truyền bệnh. 
Điều này được thể hiện trong kết quả nghiên 
cứu của Namaitijiang Maimaiti và Cs 6 trên 
400 sinh viên của trường Đại học Xinjiang và 
Đại học Y Khoa Xinjiang ở Trung Quốc. Có 
74,5% sinh viên được đánh giá kiến thức về 
HIV/AIDS ở mức độ cao, sinh viên Y khoa 
thì hiểu biết tốt hơn sinh viên chuyên ngành 
khác, sinh viên năm đầu thì kiến thức kém 
hơn sinh viên các lớp trên, nhưng thái độ của 
họ đối với bệnh này thì như nhau. Chỉ có 
33,8% là có thái độ tích cực đối với căn bệnh 
và người nhiễm bệnh. Có 15,8% sinh viên có 
ít nhất một hành vi nguy cơ liên quan đến 
quan hệ tình dục không an toàn và 3% dùng 
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chung kim tiêm. Về thực tế, họ ngại và xấu 
hổ khi mua BCS.

Tạo điều kiện để thực hành thay đổi 
hành vi 

    Tuyên truyền giáo dục không thôi chưa 
đủ để làm cho người ta thay đổi hành vi nên 
cần một loại can thiệp cao hơn một mức được 
thực hiện dựa trên yếu tố tâm lý xã hội và 
nhận thức của từng cá nhân mà giáo dục kỹ 
năng thực hành để làm giảm hành vi nguy 
cơ  và tạo điều kiện để họ thực hành 4. Do 
đó, cần phải có một chương trình hành động 
được tổ chức qui mô để người bệnh lẫn người 
không bệnh không những tiếp cận dễ dàng 
với những thông tin đầy đủ, chính xác về 
cách phòng tránh lây truyền bệnh mà còn có 
thể tiếp cận với các biện pháp phòng tránh 
(Xét nghiệm HIV, cung cấp BCS, thuốc ARV 
dự phòng, ARV điều trị), phá bỏ rào cản là sự 
kỳ thị và phân biệt đối xử với người có HIV. 

    Phanuphak P và Cs thực hiện nghiên cứu 
năm 19938 đánh giá kiến thức, thái độ và 
hành vi của 250 khách hàng có HIV dương 
tính  và 250 người có HIV âm tính đến trung 
tâm tham vấn và xét nghiệm HIV ở Thai Red 
Cross Anonymous Clinic tại Bangkok để làm 
xét nghiệm HIVvà được tham vấn. Có 21% 
người đến là vì hành vi nguy cơ cao, 20% 
cảm thấy không khỏe, 18% kiểm tra lại kết 
quả xét nghiệm lần trước, 10% dự kiến kết 
hôn, 5% dự định có thai…  Nghiên cứu này 
cho thấy nhu cầu và giá trị của những dịch 
vụ tổ chức tại trung tâm.  Những dịch vụ này 
được xem như góp phần làm thay đổi hành 
vi, gián tiếp giảm tỷ lệ lây truyền HIV ở Châu 
Á, nhất là ở những khu vực có tỷ lệ nhiễm 
HIV cao.

    Nghiên cứu khác có liên quan đến vấn đề 
tham vấn tự nguyện và làm xét nghiệm tầm 
soát HIV ở Kigali (Rwanda) 5 cũng cho thấy 
vai trò quan trọng của tham vấn giúp thai phụ 
hiểu biết để chấp thuận làm xét nghiệm HIV, 
tham gia chương trình PLTMC qua đó làm 

giảm sự lây lan bệnh trong cộng đồng .

    Theo một nghiên cứu về khảo sát kiến thức, 
thái độ, hành vi về HIV/AIDS và dự phòng 
lây truyền HIV từ mẹ sang con của PNMT và 
phụ nữ tuổi sinh đẻ tại Tp Hồ Chí Minh năm 
2009 của Trương Trọng Hoàng và cs cũng 
cho thấy tỷ lệ biết các biện pháp phòng ngừa 
trước và sau can thiệp truyền thông khá cao 
(93% trước can thiệp và 97% sau can thiệp)3.

    Một mô hình tham vấn mới hiện nay đã 
bắt đầu triển khai tại BV Hùng Vương do 
chương trình PLTMC của TP HCM tài trợ 
từ cuối năm 2008, trong đó, công tác tham 
vấn và tiếp cận không chỉ do cán bộ y tế thực 
hiện mà còn có sư tham gia hỗ trợ của nhân 
viện xã hội là những người nhiễm HIV do 
một tổ chức xã hội chuyên chăm sóc người 
nhiễm HIV/AIDS hợp đồng làm việc với 
Bệnh viện. Một đề tài nghiên cứu thực hiện 
từ  9/2010 đến 11/2011 liên quan đến sự khác 
biệt về kiến thức, thái độ, hành vi của thai 
phụ nhiễm HIV trước và sau khi tham gia 
chương trình PLTMC đã được thực hiện tại 
Bệnh viện Hùng Vương12.  Đây là một nghiên 
cứu dọc tiến cứu  với 200 đối tượng nghiên 
cứu là những sản phụ có HIV (+) đồng ý sanh 
con tại BV Hùng Vương và chấp nhận tham 
gia vào chương trình PLTMC, có được điều 
trị dự phòng cho mẹ hay không (mẹ không 
uống ARV vì khi chuyển dạ mới được xét 
nghiệm và biết nhiễm HIV), con được uống 
thuốc dự phòng. Bằng phép kiểm so sánh bắt 
cặp cho 189 đối tượng nghiên cứu (ĐTNC) - 
mất dấu 11 người -  trước và sau khi tham gia 
chương trình PLTMC cho thấy điểm trung 
bình về hành vi đúng của ĐTNC trước tham 
gia chương trình là 9,3 ± 1,5 (KTC 95%  9,1- 
9,5) thấp hơn sau khi tham gia chương trình 
là 10,6 ± 0,7 (KTC 95%: 10,5 – 10,7). Sự 
khác biệt này có ý nghĩa thống kê (p< 0,001).

    Sự tăng trị số điểm trung bình cho thấy sự 
chuyển biến hành vi của ĐTNC đã có tiến bộ 
chẳng hạn như có 76 người vợ báo tin tình 
trạng bệnh của mình cho chồng biết và vận 
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động được chồng làm xét nghiệm tầm soát 
HIV, nhờ đó đã phát hiện 42/76 người test 
dương tính (55,2%). Có 98% bà mẹ cho con 
làm xét nghiệm PCR sau sanh 1 tháng nên đã 
biết tỷ lệ trẻ không nhiễm HIV là 96,4%. Tuy 
nhiên, còn đến hơn 10% ĐTNC có điểm số 
thuộc loại tốt và khá phạm vào những lỗi cơ 
bản như dấu chồng về tình trạng nhiễm HIV 
của mình, không sử dụng bao cao su khi giao 
hợp,  không tuân thủ điều trị, không cho con 
làm xét nghiệm nên mặc dù điểm số có thể là 
khá hay tốt vẫn bị xếp vào loại kém. 

    Kết quả cho thấy 85,7% (KTC 95%: 0,74-
0,86) đối tượng nghiên cứu (ĐTNC) được 
đánh giá là có sự thay đổi về kiến thức và 
hành vi tốt. Đánh giá có sự chuyển biến khá 
là 2,6% (KTC 95%: 0,003 – 0,049), trung 
bình là 1,1% (KTC 95%: -0,004 – 0,025)và 
có 10,6% (KTC 95%: 0,06 – 0,15)  xếp loại 
kém là những đối tượng không thông báo tình 
trạng bị nhiễm  HIV cho chồng biết, không 
cho con làm xét nghiệm PCR, không dùng 
BCS khi QHTD dù điểm đạt về thay đổi kiến 
thức là tốt. Điều này cũng cho thấy sự hiểu 
biết nhiều vẫn chưa hẳn giúp người ta sửa đổi 
hành vi cho đúng. 

   Đặc biệt là trong số 200 người chồng thì 
ngoài 100 người đã có làm xét nghiệm trước 
khi đến bệnh viện thì sau khi vợ tham gia 
chương trình PLTMC, 76 người chồng  đã 
được vận động làm xét nghiệm HIV, qua đó 
phát hiện được 41/76 (55,2%) dương tính 
và 34/76 (44,8%) âm tính. Vẫn còn 3,5% 
(7/200) người vợ dấu chồng về bệnh của 
mình và 11 người chồng không chịu làm xét 
nghiệm (5,5%). Tỷ lệ bệnh nhân gắn bó với 
chương trình cho đến 6 tháng sau sanh là 
94,5%, so với cùng thời gian này tại các cơ sở 
y tế khác trong thành phố  công tác tham vấn 
do nhân viên y tế phụ trách thì  tỷ lệ mất dấu 
là 20,7%11. Điều này cho thấy nếu bệnh nhân 
được tham vấn bởi người cũng nhiễm HIV 
thì sự đồng cảm sẽ giúp họ tham gia chương 
trình tốt hơn.

Kết luận

    Khi bệnh nhân được tham gia vào các 
chương trình có tổ chức tham vấn nhất là khi 
tham vấn viên cũng là những người nhiễm 
HIV và có thực hiện các dịch vụ chăm sóc, 
cung cấp ARV dự phòng, cấp sữa thay thế, 
xét nghiệm HIV thì có thể tạo điều kiện để 
bệnh nhân có sự hiểu biết tốt về HIV/AIDS 
và có chuyển biến tốt về thái độ và hành vi 
phòng chống căn bệnh thế kỷ này. Đã có một 
sự tiến bộ đáng kể xảy ra trong vài năm qua 
khi các dịch vụ phòng ngừa lây nhiễm HIV 
được phát triển ở các cơ sở khám thai ở những 
quốc gia thu nhập vừa và thấp. Tỳ lệ thai phụ 
nhiễm HIV uống ARV dự phòng tăng từ 14% 
năm 2005 lên 34% năm 2007 10.Một số quốc 
gia như Bahamas, Botswana và Thái Lan tỷ 
lệ này tăng đến 80%. Ở Botswana tỷ lệ lây 
truyền HIV từ mẹ sang con giảm từ 30-40% 
xuống dưới 4% (2008)10.Mặc dù phòng 
LTMC phần lớn dựa trên ARV dự phòng 
nhưng chính sự thay đổi hành vi mới quyết 
định sự thành công của chương trình ■
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Thai ngoài ý muốn tiếp tục là một vấn đề đáng 
quan tâm của y tế công cộng trên thế giới và 
tại Hoa Kỳ. Khoảng 1/2 trong số 6 triệu thai 
kỳ tại Hoa Kỳ là ngoài ý muốn 1. Đa số phụ 
nữ trong lứa tuổi mang thai (15 – 44 tuổi) có 
sử dụng biện pháp tránh thai, nhưng hơn 1/2 
số thai ngoài ý muốn xảy ra khi sử dụng biện 
pháp tránh thai bị thất bại. Phần còn lại là do 
không sử dụng bất cứ biện pháp tránh thai 
nào 2. Do đó, nỗ lực tăng sử dụng biện pháp 
tránh thai khẩn cấp ở những trường hợp sử 
dụng biện pháp tránh thai thường qui thất bại 
hoặc những trường hợp không sử dụng bất cứ 
phương pháp tránh thai nào có thể làm giảm 
tỉ lệ thai ngoài ý muốn.

    Tránh thai khẩn cấp có vai trò quan trọng 
làm giảm nguy cơ có thai ngoài ý muốn và 
là phương pháp được sử dụng dễ dàng sau 
giao hợp để ngăn ngừa mang thai 3. Ngừa 
thai khẩn cấp là phương pháp trị liệu đối với 
những phụ nữ quan hệ tình dục không được 
bảo vệ như bị cưỡng hiếp, cũng như những 
người biết hoặc nghi ngờ ngừa thai thất bại 
và không muốn mang thai. Hai lý do thường 
gặp nhất dùng ngừa thai khẩn cấp là thất bại 
khi dùng phương pháp màng chắn (thường 
là bao cao su) và thất bại khi sử dụng bất cứ 
phương pháp tránh thai nào 4.

    Ngay cả những phụ nữ không mong muốn 
có thai cũng có thể không sử dụng hoặc sử 
dụng không đúng cách biện pháp tránh thai 
thường qui. Sự mâu thuẫn này có thể được 
giải thích do nhiều yếu tốt như sự lưỡng lự 
về việc mang thai; kinh nghiệm với phương 
pháp tránh thai; ảnh hưởng của người bạn 
tình; yếu tố cuộc sống như du lịch, công việc 

và mối quan hệ; và sự tác động với người 
cung cấp biện pháp tránh thai. Những yếu tố 
này tác động xấu đến việc sử dụng biện pháp 
tránh thai thường qui, làm tăng nguy cơ có 
thai ngoài ý muốn 5.

    Tại Hoa Kỳ, sản phẩm ngừa thai khẩn cấp 
có trên thị trường không cần kê toa đối với 
phụ nữ và nam giới từ 17 tuổi trở lên. Mặc dù 
rất dễ dàng có sản phẩm ngừa thai khẩn cấp, 
nhưng cũng tạo nên một số ngộ nhận ở người 
dùng, bác sĩ lâm sàng và dược sĩ.

Các phương pháp tránh thai khẩn cấp

Có hai phương pháp tránh thai khẩn cấp là 
thuốc nội tiết và vòng Tcu. Trong phần tổng 
quan này chúng tôi chỉ đề cập đến thuốc tránh 
thai khẩn cấp.

Thuốc tránh thai khẩn cấp

Thuốc tránh thai khẩn cấp dạng phối hợp 
là thuốc có chứa hai nội tiết estrogen và 
progestin. Thành phần đặc hiệu đã được 
nghiên cứu nhiều đó là estrogen - ethinyl 
estradiol và progestins - levonorgestrel hoặc 
norgestrel. Thuốc tránh thai khẩn cấp viên 
phối hợp cũng được gọi là phương pháp 
Yuzpe. Tuy nhiên, loại thuốc này đã rút khỏi 
thị trường Hoa Kỳ từ 2004 do có bằng chứng 
cho thấy thuốc tránh thai khẩn cấp chỉ chứa 
progestin đơn thuần có hiệu quả cao hơn 5.

  Thuốc tránh thai khẩn cấp chỉ chứa 
progestin đã thay thế hầu hết thuốc phối hợp 
do hiệu quả cao hơn và tác dụng phụ thấp 
hơn. Mặc dù thuốc tránh thai khẩn cấp cũng 
thường được gọi là ‘viên thuốc sáng hôm 
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sau’, nhưng thuật ngữ này gây sự ngộ nhận: 
thực tế là thuốc tránh thai khẩn cấp có thể bắt 
đầu sử dụng sớm hơn hoặc muộn hơn sáng 
hôm sau. Thuốc hiệu quả nhất khi uống ngay 
sau khi giao hợp. Hiệu quả giảm xuống khi 
thời gian dùng thuốc muộn hơn. Cục quản lý 
thực phẩm và thuốc của Hoa Kỳ (FDA) chấp 
thuận cho sử dụng đến 72 giờ sau giao hợp. 
Thuốc có thể có hiệu quả tới 120 giờ sau giao 
hợp hoặc lâu hơn. Tuy nhiên, dùng càng sớm 
sau giao hợp thì hiệu quả càng cao 6,7. 

    Cách dùng kinh điển là uống 2 liều: liều 1 
uống 0,75 mg trong vòng 72 giờ sau giao hợp 
và liều hai 0,75 mg 12 giờ sau. Tuy nhiên, 
những nghiên cứu sau đó cho thấy liều duy 
nhất 1,5 mg có hiệu quả tương đương như 
cách dùng 2 liều 0,75 mg 6,7. Liều duy nhất 
1,5 mg hiện nay được xem là chuẩn dựa trên 
bằng chứng, và có hiệu quả tới 120 giờ sau 
giao hợp. Phác đồ này thuận lợi cho người 
sử dụng.

    Trong trường hợp không có sẵn thuốc ngừa 
thai khẩn cấp, một số loại thuốc viên uống 
ngừa thai thường qui có thể được sử dụng để 
ngừa thai khẩn cấp. Liệu trình là dùng 2 lần 
cách nhau 12 giờ, mỗi lần tối đa 6 viên, tùy 
thuộc loại thuốc 5.

Hiệu quả
Các y văn về thuốc ngừa thai khẩn cấp chỉ 
chứa progestin ước lượng hiệu quả khoảng 
52% – 94% giảm nguy cơ mang thai dựa trên 
tổng quan gồm 9 nghiên cứu với gần 10.500 
phụ nữ 5. Dữ liệu cho thấy cả hai phương pháp 
Yuzpe và progestin đơn thuần hiệu quả hơn 
là không dùng phương pháp tránh thai nào. 
Trong khi đó, bằng chứng rõ ràng cho thấy 
thuốc tránh thai khẩn cấp chỉ chứa progestin 
hiệu quả hơn hẳn phương pháp Yuzpe 5. 

   Y văn cũng cho thấy hiệu quả của thuốc  
tránh thai khẩn cấp chứa thành phần 
progestin-estrogen khoảng 56% - 89%. Một 
phân tích gộp gồm 8 nghiên cứu kết luận là 
hiệu quả của phác đồ phối hợp là 74% 8. 

    Hầu hết các dữ liệu công bố đều đánh giá 
quá mức hiệu quả của thuốc ngừa thai khẩn 
cấp. Đối với ngừa thai khẩn cấp, hiệu quả 
được chứng minh bước đầu ở những nghiên 
cứu quan sát không có đối chứng; sau đó, sử 
dụng giả dược được cho là phi đạo đức nên 
cũng không thể có nhóm chứng. Do đó, cơ 
hội có thai có thể xảy ra khi không dùng ngừa 
thai khẩn cấp được dự đoán gián tiếp bằng 
dữ liệu đã được công bố về xác suất có thai ở 
mỗi ngày của chu kỳ kinh 5. Ước lượng này 
được so sánh với số mang thai thật được quan 
sát sau khi điều trị trong những thử nghiệm 
điều trị quan sát. Hiệu quả được tính là 1 – 
(O/E), mà O và E là số thai kỳ quan sát và 
dự đoán 9. 

    Tính toán hiệu quả liên quan đến nhiều giả 
định nên rất khó chính xác. Ước lượng chính 
xác hiệu quả phụ thuộc vào sự ghi nhận chính 
xác thời điểm giao hợp và ngày kinh (dự 
đoán thời điểm rụng trứng) 9. Một nghiên cứu 
so sánh việc tự báo cáo ngày hành kinh với 
nồng độ pregnanediol chứng minh rằng hơn 
30% phụ nữ sử dụng thuốc tránh thai khẩn 
cấp báo cáo chu kỳ kinh không chính xác, họ 
tin là đang trong giai đoạn thụ thai của chu kỳ 
kinh nhưng thực ra không phải. Trong cùng 
một nghiên cứu, 60% báo cáo hơn 1 lần giao 
hợp trong một kỳ kinh, điều này cho thấy thai 
kỳ được ghi nhận do tránh thai khẩn cấp thất 
bại có thể thực ra là do kết quả của lần giao 
hợp sớm hơn trong kỳ kinh 10. Một nghiên 
cứu khác phát hiện ra là 99 phụ nữ giữa ngày 
-5 và +1 khi ngày rụng trứng (ngày 0) được 
dự đoán như thời gian chu kỳ thông thường 
trừ 13 ngày. Tuy nhiên, dữ liệu nội tiết cho 
thấy rằng chỉ 51 trong số 99 trường hợp này 
(56%) là giữa ngày -5 và +1 11. Một nghiên 
cứu khác cho thấy phết tế bào cổ tử cung của 
hơn 1/3 số phụ nữ yêu cầu tránh thai khẩn 
cấp không có tinh trùng hiện diện trong âm 
đạo và những người có tinh trùng hiện diện 
thì số lượng cũng ít hơn những phụ nữ mong 
muốn có thai 12. Do nhiều lý do, nên nhiều 
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phụ nữ đã không hiểu chính xác thời điểm 
nào họ có nguy cơ mang thai.

    Hiệu quả của thuốc tránh thai khẩn cấp chứa 
progestin đơn thuần có thể tăng lên khi kết 
hợp thêm với thuốc kháng viêm nonsteroid 
đặc hiệu ức chế cyclooxygenase-2 (COX-2). 
Một nghiên cứu dẫn đường ở 41 phụ nữ cho 
thấy khi thêm chất ức chế COX-2 (meloxicam 
15 mg) với 1,5 mg levonorgestrel làm tăng 
đáng kể tỉ lệ chu kỳ không có hoặc rối loạn 
phóng noãn (88% so với 66%, P = 0,012). 
Thêm chất ức chế COX-2 có thể gây rối loạn 
tiến trình phóng noãn sau khi bắt đầu đỉnh 
LH 13. Liều tối ưu của meloxicam vẫn còn 
đang nghiên cứu.

Cơ chế tác động
Về mặt lý thuyết, thuốc tránh thai khẩn cấp 
có thể ngăn chặn thụ thai bằng nhiều cơ chế.    
Cơ chế hợp lý nhất là ức chế hoặc trì hoãn 
phóng noãn.

    Một số nghiên cứu đã cho thấy thuốc tránh 
thai khẩn cấp viên phối hợp có thể ức chế 
hoặc trì hoãn phóng noãn 14-17. Mặc dù những 
nghiên cứu trước đó cho thấy có sự thay đổi 
của nội mạc tử cung sau dùng thuốc gây suy 
giảm khả năng làm tổ của trứng thụ tinh, 
nhưng những nghiên cứu gần đây lại không 
chứng minh được tác động đó trên nội mạc tử 
cung 5. Cơ chế hỗ trợ có thể có là ảnh hưởng 
trên chức năng hoàng thể; làm đặc chất nhầy 
cổ tử cung ngăn chặn tinh trùng xâm nhập 
vào buồng tử cung; thay đổi chức năng vận 
chuyển tinh trùng, trứng hoặc phôi của vòi 
trứng; và ức chế trực tiếp thụ tinh 5. Tuy 
nhiên, không có dữ liệu lâm sàng về 3 khả 
năng cuối.

    Sử dụng thuốc ngừa thai khẩn cấp chỉ chứa 
levonorgestrel càng sớm sau giao hợp càng 
tốt đã cho thấy ảnh hưởng tới quá trình rụng 
trứng và chức năng hoàng thể. Tuy nhiên 
không phải luôn luôn ức chế rụng trứng, ngay 
cả khi dùng trước khi rụng trứng 5. Ức chế 
rụng trứng có thể là cơ chế tác động duy nhất 

của thuốc chỉ chứa levonorgestrel. Những 
nghiên cứu gần đây đã cho thấy thuốc không 
có tác động trên nội mạc tử cung 18-20. Trong 
một nghiên cứu, levonorgestrel 1,5 mg không 
có hiệu quả trên chất lượng của chất nhầy cổ 
tử cung hoặc trên khả năng xâm nhập của 
tinh trùng vào buồng tử cung 19. 

    Nghiên cứu trên động vật chứng minh rằng 
levonorgestrel ở liều ức chế rụng trứng không 
có tác động sau khi trứng đã thụ tinh 5. Liệu 
những kết quả này có thể suy diễn trên người 
được không thì vẫn chưa rõ. Novikova và 
cs.21 dựa vào những nghiên cứu trên động vật 
và nghiên cứu của mình đã tranh luận rằng 
hầu hết hiệu quả ngừa thai của cả hai loại 
viên phối hợp và viên chỉ chứa progestin có 
thể được giải thích bằng cơ chế ức chế hoặc 
rối loạn chức năng phóng noãn. Câu hỏi về 
tác động của thuốc sau khi trứng đã thụ tinh 
không bao giờ được trả lời rõ bởi vì không 
có xét nghiệm để đánh giá sự thụ tinh, chỉ có 
xét nghiệm xác định thụ thai. Do đó, mặc dù 
không thể chứng minh được thuốc tránh thai 
khẩn cấp không có tác động lên trứng đã thụ 
tinh ở người, nhưng dữ liệu tốt nhất hiện có 
cho thấy levonorgestrel không tác động tới 
bất cứ giai đoạn nào sau thụ tinh.

    Thuốc ngừa thai khẩn cấp không gây hư 
thai sớm, được định nghĩa là khi bắt đầu làm 
tổ (theo định nghĩa của các tổ chức có thẩm 
quyền như FDA, Viện sức khỏe Hoa Kỳ, và 
hiệp hội sản phụ khoa Hoa Kỳ). Dựa vào 
đó, có thể kết luận thuốc ngừa thai khẩn cấp 
không phải là thuốc gây sẩy thai 5.

Tính an toàn
Hàng triệu phụ nữ đã sử dụng ngừa thai khẩn 
cấp an toàn và hiệu quả. Lợi ích của thuốc 
ngừa thai khẩn cấp hơn hẳn nguy cơ trong 
mọi trường hợp 5. Hầu hết phụ nữ cần ngừa 
thai khẩn cấp có thể sử dụng an toàn, ngay 
cả những người có chống chỉ định sử dụng 
thường qui ngừa thai nội tiết phối hợp. Phụ 
nữ có tiền căn thai ngoài tử cung, bệnh lý tim 
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mạch, migraines, và bệnh lý gan có thể sử 
dụng thuốc ngừa thai khẩn cấp. Thật vậy, đối 
với phụ nữ có vấn đề về sức khỏe như bệnh 
huyết khối và gan, nghiên cứu cho thấy việc 
mang thai có nguy cơ đe dọa cao hơn là chỉ 
dùng 1 liều estrogen và/hoặc progestin 22.

Phụ nữ đang cho con bú cũng sử dụng an 
toàn. Có thể có sự thay đổi tạm thời về tiết 
sữa 5.

    Không có nguy cơ tác hại nghiêm trọng 
đối với việc sử dụng vừa phải thuốc ngừa thai 
khẩn cấp, và sử dụng lại vẫn an toàn hơn là 
mang thai 9. Nguy cơ dị tật thai không tăng 
nếu có thai sau khi đã dùng thuốc. Khảo sát 
sau khi đưa thuốc ra thị trường từ năm 1999 
cho thấy không có tăng nguy cơ thai ngoài tử 
cung và không có báo cáo quá liều, lạm dụng 
hoặc lệ thuộc thuốc 23.

    Tính an toàn của thuốc ngừa thai khẩn 
cấp không thay đổi theo tuổi; do đó, không 
có tăng thêm nguy cơ đối với người dưới 17 
tuổi 24.

    Tác dụng ngoại ý có thể có là buồn nôn, nôn 
ói, đau bụng, căng ngực, nhức đầu, chóng mặt 
và mệt mỏi. Những tác dụng phụ này thường 
không xảy ra trong vài ngày sau dùng thuốc, 
và thường tự hết trong vòng 24 giờ 9. Có sự 
giảm đáng kể tác dụng ngoại ý khi sử dụng 
thuốc ngừa thai khẩn cấp chứa progestin đơn 
thuần so với viên phối hợp. Trong số những 
người dùng thuốc ngừa thai khẩn cấp viên 
phối hợp có thể có đến 50% bị buồn nôn và 
20% bị nôn ói. Có thể bị rối loạn kinh nguyệt 
tùy thuộc vào thời điểm dùng thuốc 5.  

Tác động của thuốc ngừa thai khẩn cấp: 
cấp độ cộng đồng
Một trong những lo lắng về sự dễ dàng tiếp 
cận thuốc ngừa thai khẩn cấp có thể khuyến 
khích phụ nữ, đặc biệt là thanh thiếu niên, 
tăng hành vi tình dục nguy cơ và giảm sử 
dụng các phương pháp ngừa thai thường qui. 
Tuy nhiên, những bằng chứng được báo cáo 

cho thấy thuốc ngừa thai khẩn cấp sử dụng 
rộng rãi không có tác động xấu đến hành vi 
tình dục và việc sử dụng các biện pháp tránh 
thai thường qui 5. Theo một nghiên cứu về 
thuốc ngừa thai khẩn cấp và nguy cơ dùng 
thuốc, cho thấy sự dễ dàng tiếp cận thuốc có 
thể làm tăng tần suất giao hợp không được 
bảo vệ 26. Những phụ nữ tăng sử dụng ngừa 
thai khẩn cấp bởi vì họ không muốn dùng bao 
cao su hoặc phương pháp ngừa thai khác 27.

    Không có nghiên cứu nào chứng minh 
được sự tăng tiếp cận thuốc ngừa thai khẩn 
cấp làm giảm mang thai hoặc tỉ lệ sẩy thai ở 
cấp độ cộng đồng 5. Một trong những lý do 
chính đó là ngay cả khi được cấp sẵn thuốc 
trước, thì hầu hết phụ nữ cũng rất hiếm khi 
dùng sau khi giao hợp có nhiều khả năng thụ 
thai. Phụ nữ thường ước lượng thấp nguy cơ 
mang thai sau giao hợp 5. 

    Một nghiên cứu tại San Francisco cho 
thấy 45% phụ được cung cấp sẵn thuốc ngừa 
thai khẩn cấp đã không sử dụng sau khi giao 
hợp không được bảo vệ 27. Một nghiên cứu 
tại Trung Quốc, trong số 746 phụ nữ được 
cấp sẵn thuốc có 30 phụ nữ đã không dùng 
thuốc trong chu kỳ họ thụ thai 28. Một nghiên 
cứu tại Nevada/Bắc Carolina cho thấy, 33% 
phụ nữ được cấp thuốc sẵn ít nhất có một lần 
không dùng thuốc sau giao hợp không được 
bảo vệ và 57% đã không sử dụng thuốc trong 
chu kỳ họ thụ thai 29.

    Trong một dự án đánh giá việc dùng thuốc, 
27 phụ nữ được cấp thuốc trước đã có thai và 
không bao giờ dùng thuốc 30. Tại Nevada/Bắc 
Carolina, sự tăng cung cấp thuốc chỉ làm tăng 
sử dụng thuốc ở những đối tượng nguy cơ có 
thai thấp 31. Điều này cũng lý giải một phần 
tại sao sự dễ dàng tiếp cận thuốc làm tăng sử 
dụng thuốc nhưng không có tác động trên tỉ 
lệ mang thai.   

Thiếu tiếp thị và nhận thức
Thông tin trực tiếp cho người sử dụng về 
thuốc ngừa thai khẩn cấp rất khan hiếm 9. Hậu 
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quả là nhiều phụ nữ không biết rằng thuốc 
ngừa thai khẩn cấp rất hiệu quả, an toàn và có 
sẵn ở nhà thuốc 9. 

Thiếu bàn luận với nhân viên y tế
Theo dữ liệu từ năm 2002, chỉ 3% phụ nữ cho 
biết đã được nhân viên y tế bàn luận về thuốc 
ngừa thai khẩn cấp với họ vào năm trước đó 
9. Sự thiếu thông tin từ nhân viên y tế đáng tin 
cậy đã giới hạn nhận thức và kiến thức của 
người phụ nữ về thuốc ngừa thai khẩn cấp và 
nơi cung cấp thuốc.

Vai trò của dược sĩ
Do những người cần biện pháp tránh thai 
khẩn cấp thường ngại hoặc khó tiếp cận dịch 
vụ y tế chính thống. Họ thường đến nhà thuốc 
để tìm hiểu thông tin 5. Do đó, nhà thuốc và 
dược sĩ có vai trò quan trọng trong việc tư 
vấn và kê toa thuốc ngừa thai khẩn cấp. Dược 
sĩ trở thành cầu nối giữa thuốc ngừa thai khẩn 
cấp và người cần dùng. Đối với những đối 
tượng phù hợp, dược sĩ có thể cung cấp thuốc 
ngừa thai khẩn cấp trước, để khi cần học có 
thể dùng ngay. Việc có trong tay thuốc ngừa 
thai khẩn cấp có thể giúp những đối tượng 
này dùng sớm hơn sau khi giao hợp bất ngờ. 
Việc tham gia tích cực của dược sĩ là một 
thành tố quan trọng trong chương trình chăm 
sóc sức khỏe phụ nữ.

Kết luận

Thuốc ngừa thai khẩn cấp là phương pháp 
hiệu quả và an toàn để ngăn ngừa có thai 
ngoài ý muốn sau giao hợp không được bảo 
vệ. Mặc dù đã có nhiều cải thiện trong việc 
cung cấp và sử dụng thuốc ngừa thai khẩn 
cấp, nó vẫn gây một số ngộ nhận đối với 
người sử dụng và nhân viên y tế. Nhân viên 
y tế đóng vai trò quan trọng trong việc tự cập 
nhật và tư vấn cho người sử dụng về ngừa 
thai khẩn cấp. Chính họ là nguồn cung cấp 
thông tin đáng tin cậy về thuốc ngừa thai 
khẩn cấp và cách sử dụng.

    Đặc biệt, dược sĩ đóng vai trò quan trọng 
nhất để hỗ trợ cho người cần dùng tránh thai 
khẩn cấp. Đồng thời dược sĩ cũng góp phần 
trong việc truyền thông cho cộng đồng và 
nâng cao chất lượng cho chương trình sức 
khỏe phụ nữ ■
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Dùng Nicardipine bơm truyền tĩnh mạch 
điều trị huyết áp cao trong tiền sản giật nặng
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Tóm tắt

Mục tiêu: Tiền sản giật – sản giật hiện vẫn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử 
vong cho mẹ và thai trên thế giới. Điều trị trong tiền sản giật nặng cơ bản là chấm dứt thai kỳ. Tuy 
nhiên chấm dứt thai kỳ ở thời điểm thích hợp, nhất là khi tuổi thai dưới 34 tuần, cần có thời gian để 
corticoids tác động kích thích trưởng thành phổi thai. Thuốc hạ áp điều trị trong tiền sản giật nặng 
vẫn còn những chọn lựa khác nhau, trong đó Nicardipne dùng đường tĩnh mạch là một phương 
cách chọn lựa gần đây. Phương pháp: nghiên cứu dọc tiền cứu 323 trường hợp đơn thai sống, tuổi 
thai từ 30 tuần – 34 tuần, không dị tật, được chẩn đoán TSG nặng với HA lúc vào ≥ 160/110 mmHg, 
trong thời gian từ  01/06/2009 đến 01/06/2012 tại bệnh viện Hùng vương. Được điều trị hạ áp với 
Nicardipine truyền tĩnh mạch bắt đầu với 2,5 mg/ giờ, tăng liều 1,25 mg mỗi 15 phút (tối đa < 15 mg/ 
giờ). Theo dõi với mornitor trong 2 giờ. Kết quả: HA bắt đầu giảm sau 30 phút truyền tĩnh mạch với 
các đáp ứng tốt (69,7%), khá (18,6%), trung bình (7,4%) và kém đáp ứng (4,3%). HA duy trì ổn định 
trong khoảng 120/70 đến dưới 140/90 mmHg sau 48 giờ chiếm đến 96,7%. Tác dụng ngoại ý: mạch 
nhanh (9,3% ), tức ngực (0,3% ), viêm tĩnh mạch chỗ truyền dịch (4,3% ), tim thai tăng nhịp cơ bản 
(8,0% ). Kết luận: Nicardipne truyền tĩnh mạch có hiệu quả khống chế huyết áp, khả năng duy trì 
huyết áp ổn định và an toàn trong điều trị hạ áp ở những trường hợp tiền sản giật nặng.

Nicardipine use  intravenous by perfusor to treat in severe pre-esclampsia

Summary
Objective: Pre-eclampsia - eclampsia is still one of the leading causes of maternal and 
neonatal mortality in the world. Treatment of severe pre-eclampsia is essentially terminate the 
pregnancy. However, termination of pregnancy at the right time, especially when gestational 
age less than 34 weeks, it takes time for corticosteroids to stimulate fetal lung maturation. 
Antihypertensive drug treatment in severe pre-eclampsia is still different choices, including 
nicardipne used intravenously as a last choice. Method: longitudinal study of prospective 
living 323 cases of singleton pregnancies, gestational age from 30 weeks to 34 weeks, no 
malformation, was diagnosed with severe preeclampsia at BP ≥ 160/110 mmHg, in the 
period from 01/06 / 2009 to 01/06/2012 at Hung Vuong hospital. Antihypertensive treatment 
with intravenous nicardipine started with 2.5 mg / hour, increasing the dose of 1.25 mg 
per 15 minutes (maximum <15 mg / hour). Track with mornitor in 2 hours. Results: BP 
starts off after 30 minutes of infusion with good response (69.7%), good (18.6%), moderate 
(7.4%) and poor response (4.3% ). BP remained stable in the range of 120/70 and below 
140/90 mmHg after 48 hours up to 96.7%. Adverse effects: tachycardia (9,3%), chest 
(0,3%), phlebitis infusion site (4,3%), basic fetal heart rate increase (8,0%). Conclusion: 
The intravenous Nicardipne effective control of blood pressure, the ability to maintain stable 
blood pressure and safety of antihypertensive treatment in cases of severe pre-eclampsia.
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Đặt vấn đề

Cao huyết áp do thai hay tiền sản giật (TSG) 
hiện là bệnh lý thường gặp chiếm tỉ lệ thay 
đổi từ 5- 10% trong tổng số các thai kỳ, có 
thể dẫn tới các biến chứng có thể gây tử vong 
cho thai phụ và thai nhi như: phù phổi cấp, 
hội chứng HELLP, hay sản giật. Vì vậy cao 
huyết áp do thai hiện vẫn là vấn đề có tính 
toàn cầu.6,9 Về dịch tễ, TSG được ghi nhận 
thường xảy ra ở phụ nữ trẻ hơn 20 tuổi hay 
lớn hơn 40 tuổi có thai con so, tỉ lệ mới mắc 
thay đổi rất rộng tùy theo tuổi, đặc điểm của 
từng dân số nghiên cứu, chủng tộc, có tính 
cách gia đình.6

    Tăng huyết áp trong thai kỳ ảnh hưởng 
đến người mẹ và trẻ sơ sinh với mức độ khác 
nhau. Với ảnh hưởng đa cơ quan, cơ chế sinh 
bệnh học ghi nhận hiện tượng co thắt mạch 
với nhiều chứng cứ: (1) trong thai kỳ bình 
thường có sự xâm nhập nhiều của các nguyên 
bào nuôi ở lớp màng rụng, dẫn đến các tiểu 
động mạch xoắn vùng tiếp nối với cơ tử cung 
hệ thống cơ giảm, hiệu ứng là trở kháng máu 
thấp tưới máu tử cung nhau nhiều hơn. Điều 
này không có trong tiền sản giật. (2) tiểu cầu bị 
tăng kích hoạt với mức tiêu thụ tăng lên trong 
tiểu mạch máu trong tiền sản giật. Nguyên 
bào sợi ở nội mô tăng trong khi antithrombin 
III và α2-antiplasmin  giảm, phản ánh tổn hại 
của nội mô. Antithrombin III thấp dẫn đến vi 
thuyên tắc huyết khối các vi mạch, từ đó thúc 
đẩy co thắt mạch nhiều hơn. (3) prostacyclin 
(PGI2) và thromboxane (TXA2) tăng trong 
thời kỳ mang thai một cách cân bằng.. Chức 
năng của PGI2 thúc đẩy giãn mạch và giảm 
kết tập tiểu cầu. TXA2 ưu thế gây co mạch và 
ngưng kết tiểu cầu. Ở tiền sản giật, thay đổi 
sự cân bằng để ưu tiên cho TXA2 dẫn đến 
hậu quả co thắt mạch. (4) Nitric oxit, một yếu 
tố giãn mạch mạnh, giảm ở trong tiền sản giật 
góp phần co thắt mạch. (5) Lipid peroxide: 
gốc oxy tự do kích thích sự thành lập các chất 
béo giàu oxy đưa đến tổn thương tế bào nội 
mạch. Những tổn thương đó tác động lại trên 

sự sản xuất Nitric Oxide tại nội mạch và làm 
rối loạn sự cân bằng giữa các Prostaglandins. 
Các gốc oxy tự do còn làm xuất hiện các đại 
thực bào chứa chất béo đọng lai thành mạch, 
hoạt hoá hiện tượng đông máu nội mạch rải 
rác (gây giảm tiểu cầu), tăng tính thẩm thấu 
của mao mạch (gây phù và protein-niệu). 
Điều này có thế tạm thời lý giải cho thời điểm 
xuất hiện của bệnh là sau tuần lễ 20 của thai 
kỳ với biểu hiện thường gặp  là tăng huyết áp, 
có protein niệu và phù.2

    Mặc dù chưa có giải pháp dự phòng, phát 
hiện sớm, có một sự chuẩn bị cho mẹ và thai 
kịp thời. Chấm dứt thai kỳ ở thời điểm phù 
hợp đã cho thấy bệnh suất và tử suất giảm.2,6,10 

    Điều trị TSG nặng dựa trên nguyên tắc 
cơ bản : phòng ngừa co giật với Magnesium 
sulfate và dùng thuốc hạ áp phù hợp, sau ổn 
định HA can đánh giá khả năng chấm dứt thai 
kỳ dưa trên cơ sở xem xét khả năng sinh tồn 
của thai nhi (có kế hoạch hỗ trợ suy hô hấp 
do thiếu surfactant khi thai nhi ít hơn 34 tuần 
tuổi thai).2,10

    Dùng Magnesium sulfate hiện nay có phác 
đồ thống nhất ở các nước, vai trò cũng như 
hiệu quả của Magnesium sulfate đã rõ. Các 
thuốc HA thì còn nhiều bàn luận, nhưng cơ 
bản dựa trên các nguyên tắc sau : thuốc phải 
giúp cải thiện tình trạng của sản phụ và thai 
nhi, có khả năng giúp HA ở mức thấp hơn 
hay bằng 140/90 mmHg, không có hay có ít 
tác dụng phụ với gan, thận sản phụ, không 
gây ra tác dụng phụ cho thai. Các nhóm 
thuốc thường dùng trong TSG-SG : ức chế 
giao cảm trung ương, giãn mạch trực tiếp, ức 
chế kênh Canxi, ức chế  adrenergic. Tại Việt 
Nam trước đây phác đồ ưu tiên trong chọn 
lựa hạ áp trong TSG nặng là hydralazin, dùng 
đường tiêm mạch. Đây cũng là chọn lựa của 
nhiều phác đồ trên thế giới.2,6,10 

    Gần đây, ghi nhận một số nghiên cứu cho 
thấy một chọn lựa khác, nicardipine dùng 
đường tĩnh mạch cũng hữu hiệu và an toàn 
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cho thai phụ và thai nhi trong TSG nặng 
3,4,5. Do vậy chúng tôi tiến hành một nghiên 
cứu về hiệu quả cũng như tính an toàn của 
nicardipine truyền tĩnh mạch để khống chế 
huyết áp trong TSG nặng với các mục tiêu 
như sau: (1) Xác định tỉ lệ huyết áp trong TSG 
nặng đáp ứng tốt với Nicardipine bơm truyền 
TM. (2) Xác định tác dụng ngoại ý trên thai 
phụ (mạch nhanh, HA tụt, khó thở, đỏ bừng 
mặt, run tay, viêm tĩnh mạch chỗ truyền) và 
thay đổi tim thai trên biểu đồ tim thai.

Đối tượng và phương pháp 

Thiết kế nghiên cứu là nghiêu cứu dọc tiền 
cứu. 

    Mẫu chọn theo phương pháp tuần tự, tất 
cả các thai phụ được chọn vào nghiên cứu là 
những trường hợp đơn thai sống, tuổi thai từ 
30 tuần – 34 tuần, xác định trong quá trình 
khám thai là không dị tật, được chẩn đoán 
TSG nặng với HA lúc vào ≥ 160/110 mmHg 
(được đo ít nhất 2 lần có nghỉ 15 phút), đạm 
nước tiểu từ (3+) hay từ 5 gram/24 giờ, có 
thể có phù hay không, mạch mẹ dưới 120 lần 
mỗi phút, chưa có các biến chứng như: phù 
phổi, hội chứng HELLP, sản giật. Nhập viện 
tại bệnh viện Hùng vương trong thời gian từ 
01/06/2009 đến 01/06/2012.  

    Cỡ mẫu :  n =  
2

1
2 α
−Z    (1-P)P / d2  với độ 

tin cậy 95% , 
2

1 α
−Z  = 1,96. Chọn P = 70%., 

d = 0,05.  

    Tính ra n tối thiểu là 323.  

   Tiêu chuẩn điều trị có đáp ứng tốt : HA 
sau cho thuốc 30 - 45 phút đạt HA mục tiêu 
(120/70 mmHg – 140/90 mmHg). Đáp ứng 
khá khi cần 60 – 90 phút đạt HA mục tiêu. 
Đáp ứng trung bình khi đạt đến HA mục tiêu 
sau 120 phút và thất bại khi HA không giảm 
sau điều trị 120 phút. 

Tiêu chuẩn loại trừ : đã có sản giật trước đó, 
có chỉ định chấm dứt thai kỳ rõ ràng. Suy tim, 

tiền sử mẫn cảm với Nicardipine trước đó và 
ECG có dấu hiệu bệnh mạch vành, rối loạn 
nhịp. Nicardipine, ống dạng tiêm 10 ml với 
hàm lượng 10 mg. Số ĐK: VN-5465-10.

Tiến hành : đối tượng thỏa tiêu chuẩn chọn 
mẫu, được bơm tiêm tĩnh mạch với dung dịch 
gồm một ống Nicardipine 10mg/10 ml pha 
10 ml glucose 5% (tương đương 0,5 mg/ml). 
Bắt đầu  5 ml/giờ (tương đương 2,5mg/ giờ). 
Tăng 2,5ml/giờ mỗi 10 phút (tương đương 
1,25mg/giờ) cho đến khi đạt được mức hạ 
áp mục tiêu, thường trong khoảng 120/70 
mmHg – 140/90 mmHg. Không được vượt 
quá 30ml/giờ (tương đương 15 mg/giờ). 

    Duy trì: khi đạt được mức huyết áp mong 
muốn cho đến khi có các đánh giá cần thiết 
về tình trạng thai phụ và thai nhi. 

    Theo dõi HA liên tục với máy monitor đo 
HA mỗi 15 phút 1 lần trong 120 phút. Đánh 
giá khả năng duy trì đến 48 giờ. 

    Tim thai nhi và cơn co tử cung được theo 
dõi với monitor sản khoa.

    Kết quả được xử lý với phần mềm thống 
kê SPSS 10.0

Kết quả

Bảng 1. Đặc điểm dân số nghiên cứu

Đặc điểm DTH* N (%)
Nhóm tuổi <20 128 (39,6)

20-39 134 (41,5)
≥ 40 61   (18,9)

Nơi ở Thành phố 225 (69,7)
Ngoại thành 98   (30,3)

Học vấn Mù chữ 11   (3,4)
Tiểu học 33   (10,2)
Trung học 169 (52,3)
Đại học 74   (22,9)
Sau đại học 36   (11,2)

Nghề CNV* 144 (46,5)
Buôn bán 62   (19,2)
Nội trợ 82   (25,4)
Khác 35   (10,9)
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Đặc điểm DTH* N (%)
Kinh tế Khó khăn 75   (23,2)

Đủ ăn 180 (55,7)
Dư 68   (21,1)

Số con đã có 0 246 (76,2)
1-2 71   (21,9)
≥ 3 6     (1,9)

Tuổi thai (tuần) 30 - < 31 57   (17,6)
31 – < 32 66   (20,4)
32 - < 33 89   (27,6)
33 - 34 111 (34,4)

Cân nặng tăng 
đến lúc vào viện 

<10 (kgs) 98   (30,3)
10 – 15 92   (28,5)
> 15 133 (41,2)

Khám thai Đầy đủ 242 (74,9)
Không đủ 81   (25,1)

Nơi khám thai Tại viện 136 (42,1)
Nơi khác 187 (57,9)

* CNV : Công nhân viên,  DTH : dịch tễ học

Bảng 2. Mức độ đáp ứng điều trị

Mức độ N (%)
Tốt 225 (69,7)
Khá 60   (18,6)
Trung bình 24   (7,4)
Thất bại 14   (4,3)
Tổng 323 (100)

Bảng 3. Tác dụng phụ

Loại N (%)
Mạch mẹ > 120 lần/phút 30 (9,3)
Tức ngực 3   (0,9)
Viêm tĩnh mạch chỗ truyền dịch 14 (4,3)
Tim thai >160 - < 180 lần/phút 26 (8,0)

Biểu đồ 1. Huyết áp thay đổi theo thời gian dùng 
Nicardipine (Trục Y: mmHg, Trục X: phút)

Bàn luận

HA cao là đặc trưng cơ bản của TSG, liên 
quan đến việc phân loại. Hadd năm 1999 
ghi nhận HA tâm trương 95mmHg liên quan 
đến tỉ lệ tử vong chu sinh tăng có ý nghĩa, 
tương tự Murphy ghi nhận HA tâm trương 85 
mmHg kết hợp protein niệu cũng làm tăng tỉ 
lệ tử vong chu sinh. Cơ sở của việc chọn lựa 
HA tâm trương để tiên lượng mức độ nặng 
trong TSG là do HA tâm trương thể hiện sức 
cản ngoại vi và HA tâm thu phản ánh cung 
lượng tim. Trong TSG cho tới nay ghi nhận 
sự mất quân bình giữa các yếu tố co và giãn 
mạch, trong đó có sự giảm prostacyclin (giãn 
mạch) và tăng thromboxan A2 (co mạch). 
Kết quả làm cho các mạch máu bị co thắt, 
gây cao HA đồng thời gây tăng kết dính tiểu 
cầu trong các mạch 2,6,9,10.

    Để chẩn đoán cao HA trong TSG, nhiều 
tác giả cho rằng cần phải đo HA ít nhất 2 lần 
cách nhau 4 giờ sau khi sản phụ được nghỉ 
ngơi. Tuy nhiên tiêu chuẩn chẩn đoán trong 
nghiên cứu chúng tôi chọn lựa theo nhận định 
của Sibai và Uzan, khoảng cách 4 giờ có thể 
giảm nếu HA tâm trương ngay từ lần đo đầu 
tiên đã từ 110mmHg trở lên 7.

    Nicardipine ngăn chặn ion calci vào tế bào 
cơ tim và cơ trơn (trên cơ trơn thành mạch 
nhiều hơn trên cơ tim) làm giãn mạch, giảm 
sức cản ngoại vi và kết quả dẫn đến giảm 
huyết áp. Thuốc không làm ảnh hưởng đến 
hoạt động điện học của cơ tim. Tác dụng làm 
tăng nhịp tim là đáp ứng bình thường khi có 
hiện tượng giãn mạch máu và hạ huyết áp 
(Nhịp tim trung bình tăng 5-10 nhịp/phút  khi 
so sánh với placebo). Ghi nhận tăng cung 
lượng tim do giảm hậu gánh và tăng tần số 
tim, tăng phân suất tống máu 1,2,5. 

    Để khống chế HA trong các trường hợp 
TSG nặng hay SG (khi HA tâm trương ≥ 
110 mmHg) nhiều tác giả vẫn chọn dùng 
hydralazin tiêm mạch chậm, có lập lại nếu 
HA vẫn chưa ổn định được 2,8,10. Hiện nay do 

Dùng Nicardipine bơm truyền tĩnh mạch điều trị huyết áp cao trong tiền sản giật nặng
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nguồn cung cấp khan hiếm nên hydralazin 
không có để dùng. Labetalol dạng tiêm mạch 
cũng là một chọn lựa thường gặp nhưng thực 
tế nguồn cung khó khăn 3. Xu hướng dùng 
Nicardipine trong các trường hợp huyết 
áp cao nguy hiểm trở nên phổ biến. Dùng 
nicardipine truyền tĩnh mạch sẽ giúp hạ áp 
và duy trì ổn định HA với mức độ an toàn 
cho sản phụ và không hạ quá mức làm ảnh 
hưởng đến khả năng tưới máu của nhau – thai 
1,3,5. HA bắt đầu giảm sau 30 - 45 phút truyền 
tĩnh mạch đạt HA mục tiêu 225/323 trường 
hợp (69,7%) và tỉ lệ này tăng tỷ lệ thuận theo 
thời gian, điểm nổi bật là diễn tiến hạ áp xảy 
ra từ từ và khống chế được và đây là mục 
đích chính của nghiên cứu. So với khả năng 
hạ áp trong nghiên cứu của chúng tôi tiến 
hành với Hydralazin truyền tĩnh mạch hạ áp 
trong TSG nặng trước đây cũng cho thấy hiệu 
quả gần tương tự 8. Liều dùng bắt đầu trong 
nghiên cứu chỉ khoảng 33% (2,5 mg so với 
7,5 mg / giờ) so với liều bắt đầu ghi nhận từ 
các nghiên cứu trong y văn. Sau 45 – 60 phút 
chỉ có 31,3% cần liều như y văn ghi nhận 1,3,5.

    Tác dụng phụ trên bảng 3 ghi nhận nhiều 
nhất là hiện tượng giãn mạch máu làm tăng 
mạch mẹ với 30 trường hợp mạch mẹ hơn 
120 lần mỗi phút chiếm 9,3%, tuy nhiên 
mạch nhanh không quá 130 lần mỗi phút và 
không ghi nhận trường hợp nào có tụt huyết 
áp (huyết áp dưới 90/60 mmHg) ở thai phụ. 
Tim thai nhanh hơn 160 nhịp/phút và dưới 
180 nhịp/phút có 26 trường hợp, chiếm 8,0%  
các trường hợp này đều xảy ra trên những 
trường hợp mạch mẹ nhanh và không trường 
hợp nào biểu hiện suy tuần hoàn nhau thai qua 
theo dõi CTG (Cardiotocography dựa theo 
tiêu chuẩn của Hiệp hội sản phụ khoa Hoa 
kỳ, 2009). Viêm tĩnh mạch chỗ truyền dịch 
có 14/323 trường hợp (4,3%), hiện tượng này 
xảy ra trung bình sau truyền nicardipine 24 
giờ, vùng da chỗ truyền đỏ. Xử trí thay đổi 
vị trí truyền sau 12 giờ. Có 1 trường hợp phải 
dùng kháng sinh điều trị. Tức ngực có 3/323 

trường hợp (0,3%), các trường hợp này không 
ghi nhận có thay đổi trên ECG (đo ngay khi 
có tức ngực) và lâm sàng không ghi nhận bất 
thường. Các tác dụng ngoại ý khác như: đỏ 
mặt, run tay, khó thở, phù phổi, dị ứng toàn 
than… chưa ghi nhận trong nhóm này.

    Hạn chế của nghiên cứu do đây là một 
bệnh có nguy cơ cao cho thai phụ và thai nhi, 
nên chúng tôi chỉ có thể chọn lựa kiểu hình 
nghiên cứu không nhóm chứng dù biết rằng 
các kết quả thu được sẽ giảm giá trị nhiều.

Kết luận

Qua nghiên cứu trong thời gian khá dài, 
chúng tôi ghi nhận hiệu quả và an toàn của 
Nicardipine bơm truyền tĩnh mạch điều trị 
hạ áp ở những trường hợp tiền sản giật nặng. 
Tác dụng hạ áp có thời gian tính nhanh, khả 
năng duy trì huyết áp ổn định cao hạn chế các 
biến chứng do huyết áp cao cho thai phụ và 
thai nhi, từ đó giúp các thầy thuốc lâm sàng 
có thêm thời gian để đánh giá chính xác hơn 
mức độ tiền sản giật cũng như có thêm thời 
gian chọn lựa biện pháp chấm dứt thai kỳ 
thích hợp nếu có chỉ định ■
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Nghiên cứu điều trị đau bụng kinh 
bằng Phụ lạc cao
Nguyễn Thị Quỳnh Trang*, ThS.BS; Lê Thị Hiền*, PGS.TS.
* Đại học Y Hà Nội

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả điều trị của Phụ Lạc Cao đối với thống kinh cơ năng tuổi trẻ và theo dõi 
tác dụng không mong muốn của Phụ Lạc Cao trên lâm sàng và cận lâm sàng. Phương pháp và đối 
tượng: So sánh tự chứng trước sau trên 60 bệnh nhân được chẩn đoán là thống kinh cơ năng được 
điều trị bằng Phụ Lạc Cao trong 3 tháng. Kết quả: 90% bệnh nhân giảm đau bụng kinh; 51,7% bệnh 
nhân hết đau bụng kinh. Điểm VAS giảm từ 8,93 ± 1,19  xuống 2,23 ± 2,10;  ngưỡng cảm giác đau tăng 
431,00 ± 84,57 lên 819,83 ± 134,39; thời gian đau bụng kinh trung bình trong mỗi chu kỳ giảm từ 18,15 
± 4,75 giờ xuống 5,93 ± 5,20 giờ (p< 0,01). Lượng kinh, màu sắc kinh được cải thiện, không còn bệnh 
nhân nào có máu cục. Hầu như không có tác dụng phụ trừ 9,9% bệnh nhân gặp vấn đề buồn nôn, nóng 
bụng nhưng chỉ trong lần đầu sử dụng thuốc. Không làm thay đổi các chỉ số huyết học và sinh hóa. Kết 
luận: Như vậy, Phụ Lạc Cao đã đáp ứng được mong muốn của người bệnh do tính an toàn, dễ sử dụng 
với hiệu quả  giảm đau nổi trổi và rõ rệt, không những qua cảm nhận của người bệnh, mà còn thông 
qua các chỉ số đo lường được như chỉ số VAS, ngưỡng cảm giác đau, thời gian đau trung bình trong 
một chu kỳ.

Summary
The aim: To evaluate the effectiveness and side effects of  Phu Lac Cao in the treatment of 
primary dysmenorrhea in clinical and subclinical manifestations. The object and method: 
Comparison of self-symptoms of 60 young patients who have had primary dysmenorrhea 
before-and-after being treated by Phu Lac Cao for 3 months. Result: 90% decrease menstrual 
pain, 51,7% out of that. The VAS score decreased from 8,93 ± 1,18 down to 2,23 ± 2,10; pain 
threshold increased 431,00 ± 84,57 up to 819,83 ± 134,39; dysmenorrhea average time per 
menstrual cycle decreased from 18,15 ± 4,75 down to 5,93 ± 5,20 after 3 months using Phu Lac 
Cao. These all indexes are statistically significant with p<0,01. Volume and color of menstrual 
blood are improved, no clots. Almost no side effects except for 9,9% of the patients having 
problems: nausea, hot stomach  but only the first use. Biochemical and hematological indexes 
don’t change. Conclusion: Phu Lac Cao meets the needs of  patients due to safety, easy for use 
with remarkable and significant efficiency in decrease and loss of menstrual pain not only the 
feel of the patients, but also through evaluation indexes such as: VAS score, pain threshold, 
dysmenorrhea average time per menstrual cycle.

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Đặt vấn đề

Thống kinh cơ năng hay đau bụng kinh cơ 
năng là hiện tượng đau bụng xảy ra khi hành 
kinh, có tính chất lặp lại và không có tổn 
thương vùng chậu có thể xác định được.

    Đau bụng kinh là hiện tượng phổ biến ở 
các thanh thiếu niên. Khoảng 50% phụ nữ có 

biểu hiện thống kinh nhẹ. Đau bụng kinh làm 
ảnh hưởng đến sức khỏe, ngừng sinh hoạt 
hàng ngày  trong thời gian hành kinh ở 10% 
đến 15% thiếu nữ, 5% đến 10% phụ nữ trẻ, 
2% - 5% bà mẹ trẻ. Tỷ lệ mắc đau bụng kinh 
cơ năng chiếm khoảng 40 – 50% ở các thiếu 
nữ. 

    Việc điều trị đau bụng kinh cơ năng hiện 
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nay chủ yếu dùng các loại thuốc chống co thắt 
và thuốc giảm đau y học hiện đại (YHHĐ) 
như: Aspirin, Ibuprofen, Diclofenac, Atropin, 
Papaverin,... Mặc dù, các thuốc này được 
chứng minh có hiệu quả tốt, nhưng theo thống 
kê có 20 – 25% thất bại trong điều trị. Ngoài 
ra, những thuốc này thường có nhiều tác dụng 
phụ như: viêm loét dạ dày, tá tràng,...

    Y học cổ truyền (YHCT) điều trị thống kinh 
bằng châm cứu, đắp thuốc và các bài thuốc 
uống như Hương Ô Đan, Ôn kinh thang, Hạ 
vị trục ứ thang,... và nhận thấy kết quả điều 
trị tốt, chưa thấy có tác dụng phụ nào.

    Phụ Lạc Cao là sản phẩm đã được chứng 
minh có hiệu quả cao trong điều trị đau bụng 
kinh, lạc nội mạc tử cung, kinh nguyệt không 
đều ở Trung Quốc. Tại Việt Nam, PGS.TS. 
Nguyễn Viết Tiến - Giám đốc Bệnh viện 
PSTW đã nghiên cứu “Đánh giá hiệu quả và 
độ an toàn của thuốc Phụ Lạc Cao trên bệnh 
nhân lạc nội mạc tử cung” tại bệnh viện Phụ 
sản Trung ương cho thấy 93,3% bệnh nhân 
nghiên cứu giảm đau bụng kinh rõ rệt sau 
điều trị Phụ Lạc Cao 3 tháng.

    Như vậy, Phụ lạc cao có hiệu quả giảm đau 
bụng kinh trên đối tượng bệnh nhân lạc nội 
mạc tử cung. Liệu rằng thuốc có hiệu quả đối 
với các trường hợp đau bụng kinh cơ năng 
không?   Nghiên cứu này đã được tiến hành 
với mục đích:

- Đánh giá hiệu quả điều trị của Phụ Lạc Cao 
đối với bệnh thống kinh cơ năng tuổi trẻ.

- Theo dõi tác dụng không mong muốn của 
Phụ Lạc Cao trên lâm sàng và cận lâm sàng.

Đối tượng và phương pháp nghiên 
cứu

Đối tượng nghiên cứu 
Sáu mươi sinh viên nữ độ tuổi 18-25,  được 
xác định thống kinh cơ năng trong 3 chu kỳ 
liên tiếp, được siêu âm tử cung, buồng trứng 
để loại trừ các nguyên nhân thực thể.

Phương pháp nghiên cứu
Thiết kế nghiên cứu: nghiên cứu lâm sàng mở 
so sánh tự chứng trước sau điều trị.

Các bước tiến hành: 

- Chọn đối tượng có thống kinh: các đối 
tượng được khám lâm sàng, siêu âm để chẩn 
đoán có thống kinh cơ năng.

- Bệnh nhân được điều trị Phụ Lạc Cao trong 
3 đợt tương ứng với 3 chu kỳ kinh. Mỗi đợt 
thuốc kéo dài 05 ngày, bắt đầu uống trước 
ngày có kinh 5 ngày với liều 30g/ ngày chia 
2 lần.

- Sau 3 tháng bệnh nhân được theo dõi để 
xem các triệu chứng có giảm hay không, đặc 
biệt xem có sự xuất hiện của các tác dụng phụ 
(nếu có).

Chỉ tiêu đánh giá

- Giảm đau theo thang điểm VAS.

- Giảm đau theo ngưỡng cảm giác đau.

- Thời gian đau bụng kinh trung bình

- Số lượng, tính chất máu kinh, số ngày ra 
kinh.

- Tác dụng phụ: triệu chứng lâm sàng và các 
chỉ số sinh hóa, huyết học.

Xử lý số liệu: Bằng chương trình Epi-Info 
6.0.4.

Kết quả

Trước điều trị
Mức độ đau bụng kinh theo thang điểm VAS

 
Biểu đồ 1: Mức độ đau bụng kinh theo thang
điểm VAS trước điều trị

Biểu đồ 1 cho thấy 95% đối tượng nghiên 

Nghiên cứu điều trị đau bụng kinh bằng Phụ lạc cao
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cứu ở mức đau nhiều, 5% đối tượng ở mức 
đau vừa và không có đối tượng nào ở mức 
đau ít.

Các loại thuốc điều trị thống kinh đã dùng
Bảng1: Các thuốc điều trị thống kinh đã dùng

Thuốc 
điều trị

Thuốc cụ thể Tỷ lệ (%)

YHHĐ Efferalgan 28,3 51,7
Mofen 10
Papaverin 1,7
Kết hợp 11,7

YHCT Ích mẫu 8,3 8,3
Kết hợp YHCT, YHHĐ 1,7 1,7
Chưa điều trị 38,3 38

Các đối tượng nghiên cứu đã có sử dụng 
thuốc điều trị trước đó chiếm tỷ lệ cao 61,7%. 
Đối tượng sử dụng thuốc YHHĐ chiếm 50% 
chủ yếu dùng Efferalgan. Đối tượng sử dụng 
thuốc YHCT chỉ dùng cao ích mẫu, chiếm 
8,3%. Ngoài ra, đối tượng dùng kết hợp cả 
YHCT, YHHĐ chỉ chiếm 1,7%. Đối tượng có 
thống kinh mà chưa điều trị gì chiếm 38,3%.

Sau điều trị bằng Phụ Lạc Cao
Thay đổi chỉ số VAS trung bình (TB) qua các 
thời điểm nghiên cứu

 

5,1 ± 2,17

8,93 ± 1,19

2,23 ± 2,10

4,68 ± 2,32

3,97 ± 2,16

3,33 ± 2,10

0
2
4
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T0 T1 T2 T3 T4 T5

VAS trung bình

Biểu đồ 2: Thay đổi điểm VAS qua các thời điểm

T0: Thời điểm bắt đầu dùng Phụ Lạc Cao

T1: Sau 1 tháng dùng Phụ Lạc Cao

T2: Sau 2 tháng dùng Phụ Lạc Cao

T3: Sau 3 tháng dùng Phụ Lạc Cao

T4: Sau ngừng Phụ Lạc Cao 1 tháng

T5: Sau ngừng Phụ Lạc Cao 2 tháng

Sau điều trị 3 tháng và sau dừng điều trị 2 
tháng, điểm trung bình VAS đều giảm so với 
trước điều trị (T0). Điểm trung bình VAS từ 
8,93 ± 1,19 trước điều trị, đến sau điều trị 
tháng thứ 3 chỉ còn 2,23 ± 2,10 (điểm). Dừng 
điều trị 2 tháng mức độ đau trung bình vẫn 
thấp so với trước điều trị nhưng có xu hướng 
tăng nhẹ trở lại, (p < 0,01).

Biểu đồ 3: Tác dụng giảm đau theo thang điểm VAS

Sau điều trị 3 tháng có tới 90% đối tượng 
giảm đau bụng kinh trong đó có 51,7% đối 
tượng hết đau bụng kinh. Tuy nhiên, sau 2 
tháng dừng điều trị không dùng thuốc Phụ 
Lạc Cao chỉ còn 8,3% đối tượng duy trì 
không đau bụng kinh.

Thay đổi ngưỡng cảm giác đau TB

Biểu đồ 4: Ngưỡng cảm giác đau TB tại các thời 
điểm

Ngưỡng cảm giác đau trung bình đều tăng 
qua các thời điểm nghiên cứu T0, T1, T2, T3,  
p < 0,01. Sau 3 tháng dùng thuốc Phụ Lạc 
Cao, ngưỡng cảm giác đau trung bình có giá 
trị cao nhất (819,83 ± 134,39 (g/s). Sau dừng 
điều trị 2 tháng, ngưỡng cảm giác đau có xu 
hướng giảm dần nhưng vẫn cao hơn trước 
điều trị, p < 0,01.

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
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Thay đổi thời gian đau bụng kinh TB

Biểu đồ 5: Thời gian đau bụng kinh TB tại các thời 
điểm

Thời gian đau bụng kinh giảm dần sau điều 
trị 3 tháng từ trước điều trị là 18,15 ± 4,75 
(giờ), sau 3 tháng điều trị thời gian đau bụng 
kinh còn ngắn nhất 5,93 ± 5,20 (giờ). Sau 
2 tháng dừng điều trị nhận thấy số giờ đau 
bụng kinh trung bình trong một chu kỳ tăng 
dần lại, p< 0,01.

Thay đổi số lượng, màu sắc kinh
Bảng 2: Sự thay đổi lượng kinh tại các thời điểm 
nghiên cứu

MĐ

TĐ

T0 T1 T2 T3 T4 T5
% % % % % %

Nhiều 23,3 15 0 0 0 0
Vừa 75 58,3 66,7 58,3 88,3 90
Ít 1,7 26,7 33,3 41,7 11,7 10

Sau uống Phụ Lạc Cao, đối tượng nghiên 
cứu thay đổi lượng kinh, sau 3 tháng điều trị 
không có đối tượng nào có lượng kinh nhiều, 
các đối tượng có lượng kinh vừa chiếm 58,3% 
và đối tượng có lượng kinh ít chiếm 41,7%. 
Sau 2 tháng dừng điều trị, hầu hết đối tượng 
có lượng kinh được điều chỉnh ở mức độ vừa 
chiếm 90%.
Bảng 3: Sự thay đổi sắc kinh tại các thời điểm 
nghiên cứu

TC

TĐ

Đỏ tươi Đỏ sẫm Đỏ sẫm, có cục

T0 0 76,7 23,3
T1 0 93,3 6,7
T2 0 98,3 1,7
T3 0 100 0
T4 0 100 0
T5 0 100 0

Không có trường hợp nào sắc kinh đỏ tươi. 
Các đối tượng máu kinh có cục sau tháng thứ 
2 điều trị dùng thuốc Phụ Lạc Cao đã chuyển 
thành sắc kinh màu đỏ sẫm, không có cục. 
Sau 3 tháng điều trị, 100% đối tượng có sắc 
kinh màu đỏ sẫm, sắc kinh này duy trì sau 
dừng điều trị 2 tháng.

Đánh giá tác dụng không mong muốn
Bảng 4: Sự xuất hiện các triệu chứng không mong 
muốn trong quá trình điều trị

Triệu chứng n Tỷ lệ (%)
Đau đầu 0 0
Nôn, buồn nôn 2 3,3
Mẩn ngứa 0 0
Rối loạn tiêu hóa 2 3,3
Nóng bụng 2 3,3
Không có triệu chứng 54 90,1
Tổng 60 100

Bảng 4 cho thấy 90,1% đối tượng điều trị 
Phụ Lạc Cao không xuất hiện các triệu chứng 
không mong muốn. Có 9,9% đối tượng xuất 
hiện triệu chứng nóng bụng, rối loạn tiêu hóa. 
Mức độ xuất hiện xuất hiện ngay sau uống 
thuốc lần thứ nhất, diễn ra trong khoảng thời 
gian 30 phút, sau đó tự mất, không xuất hiện 
lại ở các lần uống thuốc chu kỳ kinh nguyệt 
sau. 

    Các chỉ số về mạch, huyết áp, huyết học, 
sinh hóa trước và sau điều trị đều nằm trong 
giới hạn bình thường.

Bàn luận

Trong nghiên cứu này, hầu hết các đối tượng 
nghiên cứu đều đau bụng kinh ở mức độ nhiều 
chiếm 95%, còn lại chỉ có 5% đối tượng đau 
vừa, không có đối tượng nào thuộc nhóm đau 
ít.   Đối tượng sử dụng thuốc YHHĐ chiếm 
50%, YHCT chiếm 8,3%, đối tượng chưa 
điều trị gì chiếm 38,3%. Nhận thấy, thuốc 
YHCT điều trị thống kinh hiện nay trên thị 
trường có rất ít. Do đó cần có thêm thuốc 
YHCT điều trị hiệu quả cho các đối tượng 
thống kinh.

Nghiên cứu điều trị đau bụng kinh bằng Phụ lạc cao
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    Thuốc Phụ Lạc Cao gồm các vị thuốc đều 
quy kinh can, một số ngoài quy kinh can 
còn quy kinh tâm, tỳ, đặc biệt cam thảo là 
vị thuốc vào cả 12 kinh. Các vị thuốc chủ 
yếu là vị hành khí, hoạt huyết, hóa ứ có tác 
dụng làm khí huyết lưu thông giúp giảm đau. 
Cụ thể, Đan sâm hoạt huyết, điều hòa huyết 
mạch, hóa ứ, chỉ thống. Đan sâm chủ trị bệnh 
về huyết ứ phụ nữ, có công dụng trục huyết 
ứ, sinh huyết mới, chỉ huyết, điều kinh. Tam 
thất có tác dụng khứ ứ, chỉ huyết, chỉ thống, 
chủ trị các bệnh huyết ứ, giúp giảm đau. 
Xích thược thiên về sơ tả, thanh nhiệt, lương 
huyết, tán ứ, hành trệ, điều kinh, chỉ thống. 
Công dụng chữa đau của xích thược mạnh 
hơn bạch thược, chuyên trị về can huyết. Chủ 
trị các bệnh thống kinh, kinh nguyệt ra nhiều, 
kinh bế có cục. Diên hồ sách có tác dụng hoạt 
huyết tán ứ, lợi khí, chỉ thống, chủ trị các 
bệnh khí huyết ngưng kết gây đau. 

    Các vị nêu trên chủ yếu là hoạt huyết, 
ngoài ra thuốc Phụ Lạc Cao còn sử dụng 
các vị có tính chất phá huyết, hành khí trong 
huyết, bổ huyết để điều trị khí trệ, huyết ứ, 
huyết hư. Tam lăng là vị thuốc dùng cho phần 
huyết: phá huyết, hành khí trệ, chủ trị các 
bệnh huyết ứ, kinh bế, thống kinh. Nga truật 
thiên về phần khí, phá huyết, hành khí, tiêu 
tích, chỉ thống, cũng chủ trị huyết trệ, kinh 
bế, thống kinh. Đương quy là vị thuốc đầu 
vị trong chữa bệnh phụ nữ, là vị thuốc quan 
trong dùng cho bệnh về huyết, được biết đến 
là thuốc khí trong huyết, bổ huyết, điều hòa 
kinh nguyệt nên cũng chủ trị trong thống 
kinh, bế kinh, phụ nữ huyết hư kém. Sài hồ là 
vị thuốc đầu tay trong các bệnh về can, sài hồ 
giúp sơ can giải uất, giúp cân bằng cho can 
khí, can thực hiện tốt nhiệm vụ sơ tiết, điều 
hòa, làm cho khí huyết lưu thông, không bị 
ách tắc gây đau trong thống kinh. Cuối cùng, 
cam thảo vị thuốc giải độc, điều hòa các vị 
thuốc trong thành phần cao thuốc Phụ Lạc 
Cao, làm cho các thuốc nhiệt không nhiệt 
quá, hàn không hàn quá, thuốc bổ không quá 

vội mà thuốc tả không đến nỗi nhanh. Tất cả 
các vị thuốc hợp lại giúp cho khí huyết được 
lưu thông, “Thông bất thống”, bài thuốc điều 
trị có hiệu quả, làm giảm đau thống kinh.

    Để đánh giá hiệu quả điều trị của thuốc, 
dựa trên 2 tiêu chí chính. Đó là các tác dụng 
phụ của thuốc (nếu có) và các triệu chứng 
lâm sàng và cận lâm sàng.

    Về tác dụng phụ của thuốc nhằm đánh 
giá nguy cơ gây rối loạn tiêu hóa, nguy cơ dị 
ứng thuốc, nguy cơ gây độc, và tác động lên 
mạch, huyết áp và một số chỉ số huyết học, 
sinh hóa. Các kết quả thể hiện tại bảng 4 với 
tác dụng phụ hầu như không có trừ 9,9% bệnh 
nhân gặp nóng bụng, rối loạn tiêu hóa nhưng 
chỉ gặp trong lần đầu tiên dùng thuốc, các lần 
sau đó không gặp nữa. Không nhận thấy có 
sự thay đổi nào có chiều hướng bất lợi về các 
chỉ số cận lâm sàng trước và sau điều trị sau 
khi dùng thuốc Phụ Lạc Cao điều trị trên các 
đối tượng nghiên cứu. Vì thế thuốc Phụ Lạc 
Cao là an toàn cho người sử dụng.

    Phần quan trọng nhất của nghiên cứu, đó 
là đánh giá hiệu quả của thuốc thì thấy rằng 
thuốc có hiệu quả rất khả quan.

    Sau 3 chu kỳ dùng thuốc phụ lạc cao thì 
có tới 90% bệnh nhân giảm đau bụng kinh; 
51,7% hết đau bụng kinh (p<0,01); 80% được 
duy trì sau ngừng điều trị 2 kỳ kinh (p<0,05). 
Điểm VAS giảm từ 8,93±1,19 xuống 2,23± 
2,10, ngưỡng cảm giác đau tăng từ 431,00± 
84,57 lên 819,83± 134,39; và thời gian đau  
giảm từ 18,15±4,75 giờ xuống 5,93±5,20 giờ 
(p<0,01).  Tác dụng cải thiện tính chất máu 
kinh: Có sự cải thiện lượng kinh so với trước 
điều trị (p<0,05). 100% đối tượng nghiên cứu 
sau 3 kỳ kinh điều trị có màu sắc kinh đỏ sẫm 
và tỷ lệ này được duy trì sau 2 kỳ kinh ngừng 
điều trị. Như vậy các chỉ số trên là bằng 
chứng khách quan chứng tỏ hiệu quả điều trị 
làm giảm đau bụng kinh trên lâm sàng của 
Phụ Lạc Cao.

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
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Kết luận

Phụ lạc cao đã đáp ứng được những mong 
muốn của người bệnh, đặc điểm nổi trội nhất 
của thuốc là tính an toàn, dễ sử dụng với hiệu 
quả giảm và mất đau bụng kinh rõ rệt, màu 
sắc và chất lượng kinh được cải thiện.

Nếu nghiên cứu được thực hiện với số lượng 
chu kỳ kinh nhiều hơn, số lượng bệnh nhân 
lớn hơn và nghiên cứu so sánh giữa một nhóm 
thuốc dùng thuốc Phụ Lạc Cao đơn thuần với 
một nhóm dùng thuốc giảm đau tây y như 
NSAID sẽ cho nhiều kết quả thú vị ■
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Tóm tắt

Mục tiêu nghiên cứu: Các triệu chứng của hội chứng mãn kinh (cơn bốc hỏa, vã mồ hôi, mất ngủ, khô 
âm đạo, giao hợp đau… làm giảm chất lượng cuộc sống của phụ nữ ở độ tuổi tiền mãn kinh và mãn 
kinh. OP.Calife là một chế phẩm được bào chế từ bài thuốc cấu tạo theo cơ sở lý luận của Y học cổ 
truyền đã được sử dụng từ lâu, tuy nhiên tại Việt Nam hiệu quả chưa được đánh giá cụ thể. Nghiên cứu 
này nhằm góp phần đánh giá hiệu quả của loại thuốc này.

Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng, không nhóm chứng

Đối tượng nghiên cứu: Phụ nữ  mãn kinh tự nhiên hay do phẫu thuật đến khám tại bệnh viện Hùng 
Vương từ tháng 2/2012 đến tháng 12/2012. 

Phương tiện đánh giá: Dựa vào bảng theo dõi sự thay đổi các triệu chứng như cơn bốc hỏa, vã mồ 
hôi, khô âm đạo và giao hợp đau sau mỗi 4 tuần trong thời gian nghiên cứu 12 tuần

Kết quả: Nghiên cứu trên 27 phụ nữ mãn kinh tự nhiên và 17 phụ nữ mãn kinh do phẫu thuật độ tuổi 
trung bình 50,8 +/- 3,6 tuổi đến khám tại bệnh viện Hùng Vương. Bài thuốc không chỉ giúp làm giảm tần 
số xuất hiện triệu chứng mà còn giúp cải thiện mức độ của triệu chứng (p<0,0001).Đánh giá tỷ lệ thành 
công chung của viên nén OP.Calife trong việc cải thiện các triệu chứng là 75% và chưa ghi nhận các 
biểu hiện không mong muốn trong quá trình điều trị.

Kết luận: viên nén OP.Calife có hiệu quả trong điều trị giảm các triệu chứng của hội chứng mãn kinh 
trên phụ nữ mãn kinh tự nhiên hoặc sau phẫu thuật.

Từ khóa: Mãn kinh, hội chứng mãn kinh, viên Canh niên an, viên nén OP.Calife

Evaluating the effectiveness of OP.Calife tablets on menopausal syndrome 
treatment

Abstract
Objectives: The most common symptoms of menopause such as hot flushes, night sweats, sleep 
disturbances, vaginal dryness, dyspareunia, etc. can reduce the quality of life for women in pre-
menopause and menopause periods. OP.Calife tablets, which are produced based on traditional 
medicine theories, have been in use for a long time; however, in Viet Nam, the effects of this 
drug have not been evaluated. This study aims to evaluate the effectiveness of this drug.
Study design: The uncontrolled clinical trial 
Study subject: Natural and surgical menopause women who were examined for treatment at 
Hung Vuong Hospital from 2/2012 to 12/2012.
Means of measurement: Based on the measurement of changes in menopause symptoms such 
as hot flushes, night sweats, sleep disturbances, vaginal dryness, dyspareunia by Menopause 
index scale (MRS) every 4 weeks during 12 weeks of study.
Results: Significant improvement in MRS were found in the 27 natural and 17 surgical 
menopause women at the average age of 50.8 +/- 3.6 (p < 0,0001). The regimen could not only 
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Đặt vấn đề

Gần 2/3 phụ nữ ở giai đoạn tiền mãn kinh 
(TMK) và mãn kinh (MK) xuất hiện những 
cơn nóng phừng mặt kèm những triệu chứng 
khác như đổ mồ hôi, rối loạn giấc ngủ…
những triệu chứng trên có thể kéo dài 5 năm 
sau mãn kinh, và 20 – 30% có những triệu 
chứng trở nên rất nặng nề.4 Điều này làm suy 
giảm nghiêm trọng chất lượng cuộc sống của 
phụ nữ giai đoạn này. Nguyên nhân là do sự 
suy giảm hoạt động của buồng trứng. Liệu 
pháp hormon thay thế được sử dụng tuy đem 
lại hiệu quả cao nhưng lại làm tăng nguy cơ 
huyết khối tĩnh mạch cũng như các biến cố 
mạch máu khác.1

    Thuốc y học cổ truyền được sử dụng từ rất 
lâu đời, đã giúp cải thiện những rối loạn của 
phụ nữ giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh 
tuy nhiên chủ yếu được sử dụng dưới dạng 
thuốc sắc, nên còn nhiều hạn chế cho người 
sử dụng. 

Bài thuốc “Canh niên an” xuất sứ từ Dược 
điển Trung Quốc, gồm 15 vị thuốc, là một 
trong những bài thuốc được sử dụng cho phụ 
nữ giai đoạn tiền mãn kinh,3 qua các thử 
nghiệm lâm sàng tại Trung Quốc đã cho hiệu 
quả giảm các triệu chứng đến 92,2%/308 
ca lâm sàng.  Tại Việt Nam bài thuốc được 
bào chế dưới dạng viên nén OP.Calife (gồm: 
Địa hoàng, Trạch tả, Mạch đông, Thục địa, 
Huyền sâm, Phục linh, Tiên mao, Từ thạch, 
Mẫu đơn bì, Trân châu mẫu, Ngũ vị tử, Thủ 
ô đằng, Hà thủ ô đỏ, Phù tiểu mạch, và Câu 
đằng) , được sử dụng cho đối tượng tiền mãn 
kinh cho hiệu quả cải thiện triệu chứng khá 
tốt, tuy nhiên trên đối tượng mãn kinh thì 

chưa được đánh giá.

    Nghiên cứu được tiến hành nhằm chứng 
minh hiệu quả cuả viên nén OP.Calife trên 
việc giảm các triệu chứng ở phụ nữ mãn kinh, 
gồm cả phụ nữ mãn kinh tự nhiên và mãn 
kinh do phẫu thuật cắt tử cung và 2 buồng 
trứng.

Mục tiêu nghiên cứu
Đánh giá hiệu quả điều trị hội chứng mãn 
kinh ở phụ nữ mãn kinh tại bệnh viện Hùng 
Vương của viên nén OP.Calife

Mục tiêu cụ thể:
- Xác định tỷ lệ thành công của OP.Calife 
trong việc làm giảm các triệu chứng bốc hỏa, 
vã mồ hôi, khô âm đạo, mất ngủ; xác định tỷ 
lệ thành công trên các bệnh danh Y học cổ 
truyền.

- Xác định sự thay đổi nồng độ Estrogen 
trước và sau dùng thuốc.

- Xác định thời gian điều trị tối thiểu từ lúc 
dùng thuốc đến khi có dấu hiệu cải thiện các 
triệu chứng bệnh.

- Xác định các tác dụng phụ của viên nén 
OP.Calife

Phương pháp và phương tiện nghiên 
cứu:

Thiết kế nghiên cứu
Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng, không 
nhóm chứng

Đối tượng nghiên cứu:
Phụ nữ  mãn kinh tự nhiên hay do phẫu thuật 
đến khám tại bệnh viện Hùng Vương từ tháng 

Đánh giá hiệu quả điều trị hội chứng mãn kinh của viên nén OP.Calife

reduce the frequency of symptoms but also lessen the severity of symptoms (p<0.0001). The 
treatment success rate was at 75% without  side effects.
Conclusions: OP.Calife tablets are effective in reducing menopause symptoms in natural and 
surgical menopause women.
Key word: menopause, menopause symptoms, “Canh nien an” tablets, OP.Calife tablets…
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2/2012 đến tháng 12/2012. 

Cỡ mẫu:

Trong đó:

α = 0,05: nguy cơ sai lầm loại 1; β=0,2 (1-β 
= 0,8: lực mẫu)

P1 = 0,9: tỷ lệ bệnh nhân có triệu chứng bốc 
hỏa trước điều trị; 

P2 = 0,6: tỷ lệ bệnh nhân có triệu chứng bốc 
hỏa sau điều trị.

ψ = P1 – P2; δ = P1 – P2

số phụ nữ cần nghiên cứu n=42

Chọn mẫu:

Tiêu chuẩn chọn bệnh:
- Phụ nữ mãn kinh tự nhiên dưới 5 năm 

hoặc mãn kinh sau phẫu thuật cắt 2 buồng 
trứng kèm theo cắt tử cung không do ung 
thư (ít nhất 3 tháng trước) có hội chứng 
mãn kinh.

- Có gia đình, còn quan hệ tình dục. Không 
quá 60 tuổi

Tiêu chuẩn loại trừ:
- Béo phì (BMI > 25), Suy giáp hoặc Cường 

giáp, sử dụng nội tiết tố thay thế trong 
vòng 12 tuần trước nghiên cứu.

Tiêu chuẩn ngưng nghiên cứu:
- Bệnh nhân không tuân thủ điều trị.

- Xuất hiện các tác dụng không mong muốn 
có khả năng gây nguy hiểm cho bệnh 
nhân.

Tiêu chuẩn điều trị thành công:
Cải thiện ít nhất 30% mức độ của triệu chứng 
làm bệnh nhân khó chịu nhất hoặc cải thiện ít 
nhất 2/3 số triệu chứng xuất hiện sau 3 tháng 
điều trị.

Phương pháp tiến hành:
Thuốc được phát miễn phí trong thời gian 
tham gia nghiên cứu.với liều dùng 3v x 3/
ngày. trong 3 tháng. BN ký giấy đồng ý tham 
gia nghiên cứu sau khi được tư vấn. Mỗi 4 
tuần BN được phỏng vấn sự thay đổi các 
triệu chứng, người phỏng vấn so sánh với 
bảng bệnh nhân theo dõi tại nhà và tiến hành 
khám phụ khoa để đánh giá sự thay đổi cơ 
quan sinh dục (dịch tiết âm đạo, tình trạng 
niêm mạc âm đạo, cổ tử cung…)

Nếu BN từ chối tiếp tục điều trị thì không 
được thay thế mà xem như thất bại.

Tiêu chuẩn đánh giá kết quả:
Đánh giá sự thay đổi của số điểm trung bình 
theo bảng đánh giá MRS (Menopause Rating 
Scale) của các nhóm triệu chứng gồm:

- Nhóm biểu hiện tâm – thần kinh (sự mệt 
mỏi về thể chất và tinh thần, dễ kích thích, 
cảm giác lo lắng – lo âu, dễ buồn – dễ xúc 
động)

- Nhóm triệu chứng thân thể (bốc hỏa, vã 
mồ hôi, hồi hộp trống ngực, đau mỏi các 
khớp, rối loạn giấc ngủ)

- Nhóm triệu chứng niệu – dục (giảm ham 
muốn tình dục, khô âm đạo – giao hợp 
đau, tiểu nhiều, tiểu gắt)

Đánh giá sự thay đổi mức độ rối loạn cơ năng 
theo tổng điểm MRS

- Độ 1: Nhẹ: tổng điểm MRS từ 1 – 11

- Độ 2: Trung bình: tổng điểm MRS từ 12 – 
22

- Độ 3: Nặng: tổng điểm MRS từ 23 – 33

- Độ 4: Rất nặng: tổng điểm MRS từ 34 - 44

Đánh giá kết quả điều trị dựa vào chỉ số MRS 
chênh lệch so sánh trước và sau điều trị: 
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 - Loại A (tốt): chỉ số hiệu quả ≥ 70%  

- Loại B (khá): 50% < chỉ số hiệu quả < 
70%

- Loại C (trung bình): 20% < chỉ số hiệu 
quả ≤ 50%

- Loại D (kém): chỉ số hiệu quả ≤ 20%.

Đánh giá tỷ lệ thành công:

- Thành công: chỉ số hiệu quả là loại A (tốt) 
hoặc loại B (khá).

- Không thành công: chỉ số hiệu quả là loại 
C (trung bình) hoặc loại D (kém)

Kết quả
Bảng 1. Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu

Đặc điểm n Tỷ lệ %
Tuổi

42 – 47 tuổi 7 16
48 – 53 tuổi 29 66

54 – 59 tuổi 8 18
Loại mãn kinh

Mãn kinh tự nhiên 27 61
Mãn kinh do phẫu thuật cắt tử 
cung và 2 phần phụ

17 39

Thời gian mãn kinh
3 – 6 tháng 2 5
6 tháng – 12 tháng 15 34
12 tháng – 24 tháng 19 43
24 tháng – 60 tháng 8 18

Bảng 2. Sự thay đổi tỷ lệ các triệu chứng (theo MRS) trước và sau điều trị

Triệu chứng Trước điều trị Sau điều trị Giá trị 
P*N % N %

Các biểu hiện tâm – thần kinh
Sự mệt mỏi về thể chất và tinh thần (uể oải,  
thiếu năng lượng, giảm tập trung, hay quên)

42 95 26 59 < 0,001

Dễ kích thích (căng thẳng, dễ giận) 34 77 14 32 < 0,001
Cảm giác lo lắng, lo âu 32 73 14 32 < 0,001
Dễ buồn, dễ xúc động 29 66 17 39 < 0,001

Các triệu chứng thân thể 
Bốc hỏa, vã mồ hôi 43 98 25 57 < 0,001
Hồi hộp, trống ngực 41 93 24 55 < 0,001
Đau mỏi cơ khớp 41 93 26 59 < 0,001
Rối loạn giấc ngủ 38 86 1 2 < 0,001

Triệu chứng niệu dục
Giảm ham muốn tình dục 44 100 39 89 0,0625
Khô âm đạo, giao hợp đau 43 98 33 75 0,0039
Tiểu nhiều, tiểu đêm, tiểu gắt 32 73 6 14 < 0,001

Bảng 3. Sự khác biệt điểm trung bình các nhóm triệu chứng trước và sau điều trị

Triệu chứng Trước điều trị Sau điều trị Giá trị P**
Trung vị - khoảng tứ phân vị

Các biểu hiện tâm – thần kinh 8 (4,5 – 11) 1 (0 – 4) <0,0001
Sự mệt mỏi về thể chất và tinh thần (uể oải,  
thiếu năng lượng, giảm tập trung, hay quên)

3 (2 – 4) 1 (0 – 1) < 0,001

Dễ kích thích (căng thẳng, dễ giận) 2 (1 – 3) 0 (0 – 1) < 0,001
Cảm giác lo lắng, lo âu 2 (0 – 3) 0 (0 – 1) < 0,001
Dễ buồn, dễ xúc động 1 (0 – 3) 0 (0 – 1) < 0,001

Đánh giá hiệu quả điều trị hội chứng mãn kinh của viên nén OP.Calife
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Triệu chứng Trước điều trị Sau điều trị Giá trị P**
Trung vị - khoảng tứ phân vị

Các triệu chứng thân thể 11 (9 – 12) 4 (3 – 4) < 0,0001
Bốc hỏa, vã mồ hôi 4 (2,5 – 4) 1 (0 – 2) < 0,0001
Hồi hộp, trống ngực 2 (1 – 3) 1 (0 – 1) < 0,0001
Đau mỏi cơ khớp 2 (1 – 3) 1 (0 – 1) < 0,0001
Rối loạn giấc ngủ 3 (3 – 4) 1 (0 – 1) < 0,0001

Triệu chứng niệu dục 7 (6 – 9) 6 (5 – 6) < 0,0001
Giảm ham muốn tình dục 4 (3 – 4) 3 (2,5 – 3) < 0,0001
Khô âm đạo, giao hợp đau 2 (2 – 3) 2 (1 -3) 0,0016
Tiểu nhiều, tiểu đêm, tiểu gắt 2 (0 – 2) 1 (0 – 1) < 0,0001

Tổng điểm 25 (22 – 31) 10 (9 – 14) <0,0001

Bảng 4. Tỷ lệ điều trị thành công chung

MI N % Σ N Tỷ lệ % KTC 95% CI

Thành công Tốt 6 14
33 75% 62% - 88%

Khá 27 61
Không thành công Trung bình 11 25 11 25% 11% - 38%

Bảng 5. Tỷ lệ điều trị thành công trên các bệnh cảnh YHCT

MI Âm hư nội nhiệt Tâm Thận bất giao
N % (KTC 95%) N % (KTC 95%)

Thành công Tốt
17

71%

(KTC 95%CI 51% - 90%)
16

80% 

(KTC 95%CI 61% - 99%)Khá

Không thành công Trung bình 7 29%

(KTC 95%CI 10% - 49%)

20% 

(KTC 95%CI 8% - 39%)

Bàn luận

Về tỷ lệ thành công của OP.Calife trong 
việc làm giảm các triệu chứng bốc hỏa, vã 
mồ hôi, khô âm đạo, mất ngủ
Kết quả nghiên cứu (bảng 2 và 3) cho thấy 
tỷ lệ những biểu hiện mệt mỏi về thể chất và 
tinh thần (như uể oải, thiếu năng lượng, giảm 
tập trung, hay quên) giảm từ 95% xuống còn 
59%, các biểu hiện như cảm giác lo lắng – 
lo âu và dễ kích thích (căng thẳng, dễ tức 
giận) giảm từ 73 – 77% xuống còn 32%, biểu 
hiện dễ buồn, dễ xúc động giảm từ 66% còn 
39% (p<0,001). Bên cạnh đó còn cho thấy 
sự thay đổi về điểm số của các triệu chứng 
trước và sau điều trị, điều này cho thấy bài 

thuốc không chỉ giúp làm giảm tần số xuất 
hiện triệu chứng mà còn giúp cải thiện mức 
độ của triệu chứng (p<0,0001).

    Tỷ lệ triệu chứng bốc hỏa, vã mồ hôi giảm 
từ 98% xuống còn 57% (p<0,0001). Về mức 
độ của triệu chứng, giảm từ mức độ rất nặng 
(4) trước nghiên cứu xuống còn mức độ nhẹ 
(1) (p<0,0001).

    Tỷ lệ cải thiện giấc ngủ là cao nhất trong 
nghiên cứu này, thay đổi từ 86% (trước điều 
trị) xuống còn 2% (sau điều trị). Giúp làm 
tăng số giờ ngủ trung bình/đêm từ 4,5 giờ lên 
6 giờ. Sau điều trị, chất lượng giấc ngủ cải 
thiện rõ rệt, trước điều trị, tỷ lệ chất lượng 
giấc ngủ là tệ 46%, không tốt lắm 36%, cũng 
được (11%) và tốt, thoải mái (7%), sau điều 
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trị không có bệnh nhân nào than phiền chất 
lượng giấc ngủ rất tệ, 2% còn cảm nhận giấc 
ngủ không tốt lắm, 2% cho rằng chất lượng 
giấc ngủ là cũng được, tỷ lệ có giấc ngủ tốt, 
thoải mái là 66%, rất tốt là 30% (p<0,0001).

    Triệu chứng hồi hộp trống ngực cũng cải 
thiện tốt sau điều trị, giảm tỷ lệ từ 93%  xuống 
còn 55% (p<0,0001).

    Triệu chứng đau mỏi cơ, khớp giảm từ 93% 
xuống còn 59% (p<0,0001).

    Tỷ lệ giảm ham muốn tình dục giảm không 
có ý nghĩa thống kê. Tuy nhiên trong bảng 3 
lại cho kết quả giảm mức độ các triệu chứng 
này là có ý nghĩa thống kê (p<0,01). Điều này 
chứng tỏ bài thuốc có hiệu quả trong việc làm 
giảm một trong những triệu chứng gây khó 
chịu nhất của phụ nữ mãn kinh. Tuy nhiên, 
việc điều chỉnh ham muốn tình dục ở phụ nữ 
giai đoạn MK còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố 
văn hóa, xã hội, phong tục, tập quán. Chính 
vì thế, việc điều trị rối loạn này thường phải 
được thực hiện lâu dài và kết hợp với các 
phương pháp tâm lý.

    Các triệu chứng về tiết niệu chiếm tỷ lệ 
thấp hơn (73%) so với những triệu chứng 
sinh dục (98 – 100%), trong đó rối loạn về 
tiết niệu chủ yếu là tiểu đêm (70%). 

    Sự thay đổi của triệu chứng tiểu nhiều, tiểu 
đêm, tiểu gắt, trước và sau điều trị là có ý 
nghĩa thống kê (p<0,0001).

Về thời gian cải thiện triệu chứng:
Ít nhất 25% bệnh nhân cải thiện triệu chứng 
sau 4 tuần. Tỷ lệ bệnh nhân còn triệu chứng 
sau 10 tuần ở nhóm phụ nữ MK tự nhiên là 
khoảng 10% và ở nhóm phụ nữ MK do phẫu 
thuật là 50%. Như vậy, trung vị thời gian điều 
trị để cải thiện triệu chứng ở nhóm phụ nữ 
mãn kinh tự nhiên là 6 tuần và nhóm phụ nữ 
mãn kinh do phẫu thuật là 10 tuần

Về tỷ lệ điều trị thành công:
Tất cả các bệnh nhân sau điều trị đều có cải 

thiện. Tuy nhiên, trong nghiên cứu, chúng 
tôi quy ước “điều trị thành công” là khi chỉ 
số hiệu quả là loại A (tốt) hoặc loại B (khá). 
Như vậy, ghi nhận tỷ lệ điều trị thành công 
chung trên đối tượng nghiên cứu là 75% 
(KTC 95%CI 62% - 88%). Đây là một tỷ lệ 
rất khả quan, chứng tỏ thuốc không chỉ có 
hiệu quả trên đối tượng tiền mãn kinh mà 
trên cả các đối tượng mãn kinh (tự nhiên và 
do phẫu thuật). Điều này cho thấy khả năng 
mở rộng chỉ định điều trị trên tất cả các bệnh 
nhân quanh mãn kinh và sau mãn kinh. 

Sự thay đổi các chỉ số sinh hóa máu:
Sự thay đổi các chỉ số sinh hóa máu (đường 
huyết, lipid, men gan, ure, creatinin) trướcvà 
sau điều trị không có ý nghĩa thống kê 
(p>0,05). Sự thay đổi nồng độ Estrogen trước 
và sau điều trị không có ý nghĩa thống kê (p 
> 0,05)

    Kết quả này cho thấy thuốc không ảnh 
hưởng đến các chỉ số sinh hóa máu. Các rối 
loạn về trị số sinh hóa ghi nhận trên bệnh 
nhân nghiên cứu chủ yếu là rối loạn lipid 
máu và rối loạn đường huyết đói. Như vậy 
trong nghiên cứu này thuốc không ghi nhận 
tác dụng hạ đường huyết đói hay điều chỉnh 
rối loạn lipid máu.

Kết luận

Điều trị thuốc OP.Calife đạt tỷ lệ thành công 
trong cải thiện các triệu chứng mãn kinh ở 
phụ nữ mãn kinh tự nhiên và mãn kinh do 
phẫu thuật là 75%. 

Thuốc không làm ảnh hưởng đến nồng độ 
estrogen.

Thời gian tối thiểu từ lúc dùng thuốc đến khi 
có dấu hiệu cải thiện triệu chứng là 4 tuần. 

Thuốc không làm  thay đổi mạch, huyết áp 
và các chỉ số sinh hóa cũng như không xảy 
ra tác dụng không mong muốn trong suốt quá 
trình điều trị ■

Đánh giá hiệu quả điều trị hội chứng mãn kinh của viên nén OP.Calife
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Nghiên cứu tỷ lệ vô sinh và một số yếu tố  
ảnh hưởng đến Vô sinh trong cộng đồng  
tại tp. Cần Thơ
Đỗ Thị Kim Ngọc, *Bs CKII
* TT CSSKSS Cần Thơ. Email: kngoccantho@yahoo.com.vn
ĐT: 0913.816.720

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Vô sinh là vấn đề lớn về mặt xã hội, là một bệnh phức tạp trong các bệnh lý phụ khoa, do 
nhiều nguyên nhân. Theo thống kê của Bộ Y tế ở Việt Nam có khoảng từ 12-13% các cặp vợ chồng bị 
vô sinh. Tại Thành phố Cần Thơ chưa có số liệu cụ thể về vấn đề này nên nghiên cứu này được thực 
hiện nhằm đánh giá tỷ lệ vô sinh và các yếu tố liên quan .

Đối tượng nghiên cứu: Những cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ đã được chọn ngẩu nhiên trong 60 
xã, mỗi xã 30 cặp vợ chồng được chọn. Họ được phỏng vấn sâu về vấn đề vô sinh, theo bảng phỏng 
vấn đã được thiết kế sẵn. 

Cỡ mẩu: 1.800 cặp vợ chồng. 

Thiết kế nghiên cứu: nghiên cứu cắt ngang

Kết quả: Tuổi trung bình của vợ là 34,4±7,5, của chồng là 37,7±7,6, tỷ lệ vô sinh chung trong cộng đồng 
là 5,6%, vô sinh nguyên phát là 44,6%, vô sinh thứ phát là 55,4%. Các yếu tố ảnh hưởng đến vô sinh 
ghi nhận qua nghiên cứu: Đối với người vợ, trình độ của vợ tăng ở nhóm có trình độ cấp III trở lên cao 
hơn 1,96 lần so nhóm có trình độ thấp hơn. Nhóm có uống rượu có tỷ lệ vô sinh 9,9%. Nhóm có chu 
kỳ kinh nguyệt không đều có tỷ lệ vô sinh chiếm 4,4%, nhóm có đau bụng kinh có tỷ lệ vô sinh 4,5% và 
nhóm có tiếp xúc hóa chất có tỷ lệ cao hơn 1,73 lần so với nhóm không tiếp xúc. Về phía chồng: nhóm 
tuổi 15-29 tỷ lệ vô sinh cao hơn nhóm 40 tuổi, 1,85 lần. Nhóm công chức có tỷ lệ vô sinh là 10%  trong 
khi nhóm làm ruộng là 6,5% (p<0,05), nhóm có uống rượu có tỷ lệ 16,6% cao hơn nhóm không uống 
rượu 4,8% (p<0,05).

INVESTIGATING THE INFERTILITY RATE AND SOME ASSOCIATED FACTORS AT 
CAN THO CITY

Abstract:
Background: Infertility is a big social problem and it is a complicated gynecologic consequence 
with a number of causes. A report of Ministry of Health in Vietnam showed that 2%-13% of 
couples having this problem. At Can Tho city, there is no clear data about this rate so the aim 
of this study is to evaluate the infertility incidence as well as its associated risk factors.
Inclusion criteria: In 60 wards each of which has 30 couples randomly selected, we interviewed 
and had them fill up the predesigned questionnaires.
Sample size: 1.800 couples
Study design: cross-sectional study
Results: Medium age of women and men were 34.4±7.5 and 37.7±7.6, respectively. The 
infertility rate in the general population was 5.6% of which primary infertility comprised of 
44.6% while 55.4% was due to secondary infertility. The associated factors detected in the study 
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Đặt vấn đề

Vô sinh là một bệnh trong các bệnh lý phụ 
khoa, do nhiều nguyên nhân. Theo báo cáo 
của WHO có khoảng 8-12% các cặp vợ 
chồng bị vô sinh, theo thống kê của Bộ Y tế 
ở Việt Nam có khoảng từ 12-13% các cặp 
vợ chồng bị vô sinh. Trong đó vô sinh nam 
chiếm khoảng 23%, vô sinh nữ khoảng 40%, 
cả hai vợ chồng khoảng 17%, có khoảng 10% 
không rõ nguyên nhân.

    Có 02 loại vô sinh, vô sinh nguyên phát 
gặp ở những cặp vợ chồng chưa có thai lần 
nào, vô sinh thứ phát gặp ở những cặp vợ 
chồng đã có thai hoặc có con, sau đó không 
thể có thai trở lại.

    Hiện tại trung tâm chăm sóc SKSS của 
TP.Cần Thơ có thực hiện khám và điều trị vô 
sinh, tỷ lệ ghi nhận khá nhiều (< 2% /tổng số 
KH đến nhận dịch vụ), nguyên nhân đa dạng, 
liên quan đến nhiều hình thái về bệnh lý, sinh 
lý, cơ thể học….

    Trong chiến lược Quốc gia về SKSS năm 
2001-2010 trong đó chú trọng tới vấn đề, 
phòng, khám và chữa bệnh vô sinh trong 
cộng đồng về mặt xã hội, mang tính nhân 
đạo, khoa học và phù hợp với chương trình 
Chăm sóc sức khỏe của Việt Nam và  Toàn 
cầu.

    Năm 2009-2010 TT Chăm sóc SKSS TP 
Cần Thơ tham gia vào nhánh đề tài cấp nhà 
nước về : Nghiên cứu ứng dụng một số kỹ 
thuật cao trong chẩn đoán và điều trị vô sinh 
ở Việt Nam.

    Chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài này 
mong muốn có  hình ảnh đúng về tình hình 
vô sinh, các nguy cơ, các yếu tố ảnh hưởng 

đến  vô sinh  tại thành phố Cần Thơ, để qua  
đó giúp chúng tôi định hướng đúng về công 
tác khám và điều trị vô sinh tại  TP Cần Thơ 
trong thời gian tới, giúp nâng cao chất lượng 
và hiệu quả điều trị, góp phần cải thiện Sức 
khỏe sinh sản và nâng cao chất lượng dân số 
của thành phố Cần Thơ.

Mục tiêu:

-Xác định được tần suất lưu hành vô sinh 
chung trong cộng đồng TP Cần Thơ

- Mô tả một số  yếu tố,  liên quan vô sinh 
trong các cặp vợ chồng trên.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: 

Những cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ đã 
được chọn ngẩu nhiên trong cộng đồng tham 
gia vào phỏng vấn sâu về vấn đề vô sinh, theo 
bảng phỏng vấn đã được thiết kế sẵn, cả hai 
vợ chồng cùng được phỏng vấn.

Cỡ mẫu :

Chọn theo phương pháp ngẫu nhiên có hệ 
thống, mẫu chùm, chọn 60 xã, mỗi xã 30 cặp 
vợ chồng được điều tra. 

Tổng số mẫu cần điều tra là : 1.800 phiếu 
(1.800 cặp vợ chồng ) .

Phương pháp nghiên cứu :  Điều tra dịch tễ 
mô tả cắt ngang

Mô tả cắt ngang.Với  n=786 cặp vợ chồng, 
do thiết kế nghiên cứu là mẫu chùm nên cỡ 
mẫu sẽ là 786 x2 = 1572 cặp, lấy tròn là 1800 
cặp ( 30 cặp/xã x60 xã).

Kết quả nghiên cứu và bàn luận

Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu:

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

were: In the women group there were higher educational level in women (RR=1.96), alcohol 
usage (9.9%), irregular menstrual cycles (4.4%), dysmenorrhea (4.5%), chemicals exposure 
(RR=1.73). On the other hand, in the men group the risk factors were of age 15-29 (versus age 
>40, RR=1.85); sedentary lifestyles (10%) versus active workers (6.5%), p=0.05%; drinkers  
versus non-drinkers (16.6% and 4.8%, p<0.05).
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Các đặc điểm của nhóm nghiên cứu được 
trình bày trên bảng 1. Tuổi trung bình của vợ 
là 34,4 ± 7,5, Độ tuổi trung bình của chồng 
37,2 ± 7,6,trong đó độ tuổi 21-40 chiếm tỷ lệ 
cao nhất .So các tác giả tương đương. 

Về địa dư, dân tộc: tỷ lệ dân sống ở thành thị 
và nông thôn, không có sự khác biệt  p>0,05. 
chủ yếu dân tộc kinh >95,0% cho cả vợ, 
chồng. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với 
p<0,05.So các tác giả C.N.Thành ( 47,2/52,8), 
H.T.K.Chi (48,3/51,7)tương đương.

Về trình độ: trình độ học vấn ghi nhận có tới 

98,1% được đi học (vợ, chồng),  Trong đó 
cấp I-II có tỷ lệ cao nhất 74,1% (vợ) 56,4% 
( chồng), cấp III 21,8% (vợ), 29,4% (chồng), 
trình độ từ trung cấp chuyên nghiệp trở lên 
tới đại học ghi nhận cho cả vợ và chồng đếu 
thấp. So sánh các tác giả tương đương 

Nghề nghiệp: vợ tỷ lệ cao nhất là nội trợ 
35,8%, buôn bán 31,8%. Chồng nghề nghiệp 
đa dạng, nông dân 26,7%, buôn bán 25,6%, 
khác 20,7% cao so với vợ rất nhiều, nhóm 
cán bộ và công nhân có tỷ lệ ngang nhau, cao 
hơn so với vợ.

Bảng 1. Đặc điểm nhóm nghiên cứu

Đặc điểm Vợ Chồng
n % n %

Tuổi
Trung bình 34,4 ± 7,5 37,2 ± 7,6
≤ 20 38 2,1 4 0,2
21-30 554 30,8 408 22,7
31-40 775 43,1 755 41,9
41-50 433 24,1 565 31,4
≥ 50 00 00 68 3,8
Địa dư
Thành phố 884 49,1 885 49,2
Nông thôn 916 50,9 915 50,8

1.800 100,0 1.800 100,0
Dân tộc kinh 1726 95,9 1723 95,7
Khác 74 4,1 77 4,3
Học vấn
Mù chữ 34 1,9 28 1,6
Cấp 1 607 33,7 467 25,9
Cấp 2 727 40,4 693 30,5
Cấp 3 392 21,8 529 29,4
Từ THCN trở lên 40 2,2 83 4,6
Nghề nghiệp
Cán bộ 150 8,3 230 12,8
Công nhân 52 2,9 237 13,2
Nông dân 236 13,1 480 26,7
Buôn bán/tự do 573 31,8 461 25,6
Nội trợ 644 35,8 15 0,8
Sinh viên 05 0,27 4 0,2
Khác 140 7,8 373 20,7
Tổng số 1.800 100,0 1.800 100,0

Nghiên cứu tỷ lệ vô sinh và một số yếu tố ảnh hưởng
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 Tiền sử sinh đẻ:

Ghi nhận 1 con tỷ lệ  36,2%, 2 con tỷ lệ  
34,4%, 3 con trở lên  16,2%. So sánh các 
nghiên cứu của H.T.K.Chi, C.N.Thành , 
M.Q.Trung tương đương, với p>0,05.

Tỷ lệ vô sinh:

Tỷ lệ vô sinh chung của thành phố Cần Thơ 
năm 2009 là 5,6%, trong đó vô sinh nguyên 
phát (VSNP) có tỷ lệ 2,5%,  vô sinh thứ phát 
(VSTP) có tỷ lệ 3,1%. Trong nhóm vô sinh 
ghi nhận tỷ lệ VSNP 44,6%, còn VSTP có tỷ 
lệ 53,4% cao hơn so với VSNP (Bảng 2).

    Thấp hơn so NC của tại Mỹ 8,4%, thấp 
hơn so nghiên cứu của H.T.K.Chi (16%), 
thấp hơn so nghiên cứu chung của Việt Nam 
trước đây ( 7-10%). Thấp hơn nghiên cứu của 
Barker  (12%), của WHO 8-12%.

Bảng 2. Tỷ lệ vô sinh của thành phố Cần Thơ

Vô sinh n Tỷ lệ Tỷ lệ chung
Nguyên phát 45 44,6 2,5
Thứ phát 56 55,4 3,1
Chung 101 100,0 5,6

Các yếu tố ảnh hưởng đến vô sinh theo tuổi, 
trình độ học vấn, dân tộc:

Do Vợ 

Tuổi: Tỷ lệ vô sinh ở độ tuổi 15-29 là cao 
nhất so các nhóm 7%, gấp 1,63 lần so với 
nhóm 40-49 ( 4,4%), nhóm 30-39 tỷ lệ vô 
sinh 5,4% cao gấp 1,24 lần so với nhóm 40-
49. Sự khác biệt này không có ý nghĩa thống 
kê vời p>0,05.

Học vấn: Tỷ lệ vô sinh tăng dần theo trình 
độ học vấn, nhóm trình độ cấp II (5,6%) cao 
hơn nhóm mù chữ, cấp I (4,2%) là 1,42 lần. 
Nhóm có trình độ cấp III trở lên tỷ lệ vô sinh 
7,6% cao hơn nhiều so với nhóm mù chữ và 
cấp I (4,2%) là 1,96 lần,  với p<0,05.

Nghề nghiệp: Tỷ lệ vô sinh trong nhóm cán 
bộ có tỷ lệ cao hơn hẳn (8,0%) so các nhóm 
khác dao động từ 5,1%-6,1%, với p>0,05.

Dân tộc: Tỷ lệ vô sinh ở nhóm dân tậc khác 
6,8% cao hơn so nhóm dân tộc kinh (5,6%) 
gấp 1,23 lần,  với p>0,05. Tương đương NC 
H.T.K.Chi, C.N.Thành.

Do Chồng:

Tuổi: Tỷ lệ vô sinh cao nhất trong độ tuổi 
15-29 8,1%, cao gấp 1,85 lần so với nhóm 
ở độ tuổi >40 (4,6%), sự khác biệt này có ý 
nghĩa thống kê với p<0,05. Nhóm tuổi 30-
39 (5,6%) cao gấp 1,24 lần so với nhóm tuổi 
>40, với p>0.05.

Nơi ở: Tỷ lệ vô sinh ở nhóm sống ở nông 
thôn là 6,6%, cao hơn nhóm sống ở thành thị 
4,5% là 1,44 lần với p>0,05.

Học vấn: gặp tỷ lệ vô sinh cao ở nhóm mù 
chữ, cấp I 7,1%, nhóm cấp II là 5,8%, thấp 
hơn nhóm mù chữ 0,69 lần, với p>0,05. 
Nhóm cấp III trở lên 6,7% thấp hơn nhóm 
mù chữ -cấp I là 0,59 lần với p=0,05.

Nghề nghiệp: nhóm  cán bộ 10,0% cao nhất, 
kế đến nông dân 6,5%, buôn bán /tự do 5,4%, 
công nhân 3,8%, với p<0,05.

Dân tộc: Nhóm dân tộc khác 9,8% cao gấp 
1,73 lần dân tộc kinh 5,5% với p>0,05.

Tôn giáo: Nhóm không tôn giáo 5,1% thấp 
nhất, cao nhất nhóm theo đạo phật, nhóm 
theo đạo khác 5,5%, sự chênh lệch không 
nhiều với p>0,05.

Liên quan vô sinh và các yếu tố nguy cơ vô 
sinh từ vợ.

Liên quan với các yếu tố nguy cơ

Hóa chất: Tỷ lệ vô sinh  9,8% cao gấp 1,73 
lần nhóm không tiếp xúc 5,4% với p>0,05.

Phóng xạ:Tỷ lệ vô sinh 3,2%thấp hơn 0,55 
lần nhóm không tiếp xúc 5,7%, với p>0,05.

Hút thuốc lá và ma túy ghi nhận không có tỷ 
lệ vô sinh ở vợ.

Uống rượu:Tỷ lệ vợ vô sinh 9,9%,gấp 1,94 
lần so  không uống rượu 5,3%, với p=0,05. 
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Tính chất chu kỳ kinh nguyệt và vô sinh

Ghi nhận tỷ lệ có vô sinh của nhóm vợ có 
vòng kinh không đều 8,9% cao hơn gấp 2,14 
lần so với nhóm vợ có vòng kinh đều 4,4%, 
sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với 
p<0,01. Nhóm vợ có đau bụng khi có kinh có 
tỷ lệ vô sinh 7,1% cao gấp 1,63 lần nhóm vợ 
không đau bụng 4,5%, sự khác biệt này có ý 
nghĩa thống kê với p<0,05. Tương đương hai 
NC của B.T.P.Nga, và NC của H.T.K.Chi.

Liên quan vô sinh  đến tiền sử sản khoa:

 - Tỷ lệ gặp vô sinh ở vợ có tiền sử đẻ non 
tháng và chửa ngoài tử cung (GEU) ghi nhận 
rất thấp , không có ý nghĩa thống kê với 
p>0,05.

- Tỷ lệ vô sinh ở người vợ có tiền sử sảy thai 
7,2% cao gấp 1,38 lần so với nhóm không có 
tiền sử sảy thai, sự khác biệt này không có ý 
nghĩa thống kê.

- Tỷ lệ vô sinh ở nhóm có tiền sử nạo hút thai 
1,9%, thấp hơn 0,26 lần so với nhóm không 
có tiền sử nạo hút , sự khác biệt này có ý 
nghĩa thống kê với p<0,01.

- Tỷ lệ vô sinh ở nhóm có tiền sử biến chứng 
sau đẻ 4,8%, thấp hơn 0,85 lần so với nhóm 
không có tiền sử biến chứng sau đẻ 5,6%, sự 
khác biệt này không có ý nghĩa thống kê với 
p>0,05.

-So các tác giả không có sự khác biệt lớn như 
NC của C.N.Thành, B.T.P.Nga.

Liên quan đến tiền sử sử dụng BPTT:
Bảng 3. Liên quan giữa vô sinh với tiền sử dùng biện pháp tránh thai

Biện pháp tránh thai Vô sinh Không vô sinh OR CI P
n Tỷ lệ n Tỷ lệ

Không 74 23,5 241 76,5 1 0,04-1,0 <0,01
Có 27 1,8 1458 98,2 0,06

Tỷ lệ vô sinh ở nhóm có sử dụng BPTT 1,8% 

thấp hơn nhiều 0,06 lần so với nhóm không 

sử dụng BPTT 23,5%, có sự khác biệt có ý 

nghĩa thống kê với p<0,01.

So sánh thấp hơn so các NC của H.T.K.Chi 
(6,5%), thấp hơn NC của B.T.P.Nga ( 15,7%).

Liên quan đến tiền sử viêm nhiễm phụ khoa và vô sinh:
Bảng 4, Liên quan vô sinh với viêm nhiễm phụ khoa

Biện pháp tránh thai Vô sinh Không vô sinh OR CI P
n Tỷ lệ n Tỷ lệ

Viêm âm hộ 
   - Không 91 6,0 1450 94,0 1
   - Có 10 4,0 249 96,0 0,64 0,31-1,29 >0,05
Viêm âm đạo
   - Không 83 6,0 1292 94,0 1
   - Có 18 4,2 407 95,8 0,69 0,39-2,19 >0,05
Viêm CTC
   - Không 82 5,6 1389 94,4 1
   - Có 19 5,8 320 94,2 1,01 0,58-1,72 >0,05
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Tỷ lệ vô sinh ở nhóm có viêm âm hộ 4,0% 
thấp hơn 0,64 lần nhóm không có tiền sử này 
6,0%, nhóm có tiền sử viêm âm đạo 4,2% 
thấp hơn 0,69 lần nhóm không có tiền sử 
này 6,0%. Sự khác biệt này đều không có ý 
nghĩa thống kê với p>0,05. Nhóm có viêm 
nhiễm CTC tỷ lệ vô sinh 5,8%, bằng nhóm 
không có tiền sử viêm CTC 5,6%. Sự khác 
biệt không có ý nghĩa thống kê với p>0,05. 
Tương đương NC của B.T.P.Nga ( Viêm  âm 
đạo 4,9%), thấp hơn NC của B.T.P.Nga (viêm 
CTC 42,7%) (bảng 4).

Liên quan vô sinh và các yếu tố nguy cơ vô 
sinh từ chồng.
Liên quan với các yếu tố nguy cơ

-Hóa chất: Tỷ lệ vô sinh 4,6% thấp hơn 0,76 
lần so nhóm không tiếp xúc 6,0%, sự chênh 
lệch không nhiều, không có ý nghĩa thống kê 
với p>0,05.

-Phóng xạ: Tỷ lệ vô sinh ở nhóm có tiếp xúc 
10,9% cao hơn 2,15 lần so với nhóm không 
tiếp xúc 5,4%, sự khác biệt này không có ý 
nghĩa thống kê với p>0,05.

-Hút thuốc lá: Tỷ lệ vô sinh ở nhóm có hút 
thuốc là 5,4% thấp hơn 0,88 lần nhóm không 
hút 6,1%, sự khác biệt này không có ý nghĩa 
thống kê với p>0,05.

-Sử dụng ma túy: Tỷ lệ có vô sinh ở nhóm có 
sử dụng ma túy 13,3% cao hơn 2,27 lần so 
nhóm không sử dụng 5,6%, không có sự khác 
biệt có ý nghĩa với p>0,05.

-Uống rượu: Tỷ lệ có vô sinh cao 16,6%, cao 
gấp 3,9 lần so với không uống 4,8%, sự khác 
biệt này có ý nghĩa thống kê với p<0,01.

So với các tác giả thấp hơn nghiên cứu của 
H.T.K.Chi ( uống rượu 42,8%), tiếp xúc hóa 
chất 21,2%, thuốc lá 70,1%.

Liên quan đến tiền sử quai bị:

Bệnh quai bị Vô sinh Không vô sinh OR CI P
n Tỷ lệ n Tỷ lệ

Có 3 11,1 24 88,9 2,14 0,5-7,62 >0,05
Không 98 5,5 1675 94,5 1

Tỷ lệ vô sinh ở nhóm có tiền sử bị bệnh quai 
bị 11,1% cao hơn gấp 2,14 lần so với nhóm 
không bị 5,5%, không có ý nghĩa thống kê 
với p>0,05 (bảng 5).

Liên quan đến tiền sử chấn thương tinh hoàn 
và vô sinh:

Ghi nhận qua thấp có 1/1800, không ghi nhận 
tỷ lệ vô sinh do bị chấn thương tinh hoàn.

Liên quan đến tiền sử gia đình có người bị 
vô sinh

Tỷ lệ vô sinh ở nhóm trong gia đình có người 
bị vô sinh là 10,3%, cao gấp 1,97 lần so nhóm 
không có tiền sử này 5,5%, sự khác biệt này 
không có ý nghĩa thống kê.

Kết luận

Tỷ lệ vô sinh chung của thành phố Cần Thơ 
năm 2009 là 5,6%, trong đó vô sinh nguyên 
phát chiếm 44,6%, vô sinh thứ phát chiếm 
55,4%

Các yếu tố liên quan:
Ở người vợ:

- Học vấn : tỷ lệ vô sinh tăng dần theo trình 
độ học vấn, nhóm có trình độ từ cấp III 
trở lên cao hơn nhóm mù chữ và cấp I 
(OR=1,96)

- Rượu : tỷ lệ vô sinh 9,9% cao hơn nhóm 
không uống (5,3%) ( OR=1,94)

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC



SỨC KHỎE SINH SẢN, Tập 3, Số 1, Tháng 3 – 2013 45

- Chu kỳ kinh nguyệt: tỷ lệ vô sinh nhóm 
vòng kinh không đều 8.9% cao hơn nhóm 
có vòng kinh đều (4,4%) ()R=2,14)

- Đau bụng kinh: Tỷ lệ vô sinh 7,1% cao 
hơn nhóm không đau bụng kinh ( 4.5%) 
(OR=1,63)

Ở người chồng 

- Tuổi: tỷ lệ vô sinh nhóm tuổi 15-29 cao 
hơn nhóm >40 tuổi (OR=1,85)

- Học vấn: Cấp III ( 6,7%) thấp hơn nhóm 
mù chữ và cấp I (7,1%) ( OR=0.69)

- Nghề nghiệp: Tỷ lệ vô sinh trong nhóm 
chồng làm cán bộ 10.0% cao hơn nhóm 
khác nông dân (6,5%), buôn bán (5,4%) 
có ý nghĩa thống kê.

- Uống rượu: tỷ lệ vô sinh 16.6% cao hơn 
nhiều so với nhóm không uống rượu 
(4,8%) với  OR= 3,91

    Vô sinh là vấn đề khá phổ biến trong cộng 
đồng , việc phát hiện sớm và điều trị hiện nay 
còn rất phức tạp do nhiều tuyến y tế cơ sơ 
chưa làm tốt việc sàng lọc và điều trị.

Do vậy việc tập huấn chuyên sâu về vô sinh 
cho các tuyến cần thực hiện càng nhanh càng 
tốt, bên cạnh đó cần phân tuyến điều trị vô 
sinh làm giảm áp lực cho các tuyến trên, cần 
có giáo dục trong cộng đồng để người dân tự 
phát hiện và đi khám sớm mang lại hiệu quả 
điều trị cao ■
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đã dùng không đạt hiệu quả. • 3. NÊN DÙNG THUỐC NÀY NHƯ THẾ NÀO VÀ LIỀU LƯỢNG RA SAO? Uống ngay một viên, càng sớm càng tốt, sau 
lần giao hợp không dùng biện pháp tránh thai, không để muộn hơn 72 giờ. Uống thuốc nguyên viên và có thể uống với nước nếu cần. Uống 
một viên tiếp theo, cách viên đầu 12 giờ là rất quan trọng (không để muộn hơn 16 giờ). Nếu bạn đang sử dụng một biện pháp tránh thai 
thường xuyên khác, ví dụ như viên thuốc tránh thai, thì bạn vẫn có thể tiếp tục biện pháp này như thường lệ. Nếu bạn bị nôn: Nếu bạn bị nôn 
trong vòng 3 giờ sau khi uống viên đầu tiên, cần phải uống ngay 1 viên nữa. Sau đó, hãy gặp bác sĩ, dược sĩ để được hướng dẫn về việc uống 
tiếp một viên thứ ba. Nếu bạn bị nôn trong vòng 3 tiếng sau khi uống viên thứ hai, bạn cần gặp ngay bác sĩ, dược sĩ để được hướng dẫn. Nếu 
bạn quên uống thuốc: Nếu bạn quên uống viên thứ hai muộn hơn 16 giờ, cần uống ngay khi nhớ ra. • 4. KHI NÀO KHÔNG NÊN DÙNG THUỐC 
NÀY: Dị ứng với levonorgestrel hoặc bất cứ thành phần nào của thuốc. • 5. THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC: Biện pháp tránh thai khẩn cấp chỉ 
dùng thi thoảng, không dùng biện pháp này thay cho các phương pháp tránh thai thường xuyên. Nếu mang thai xảy ra sau khi dùng 
POSTINOR®2, cần xem xét khả năng thai ngoài tử cung. Nguy cơ tuyệt đối của việc thai ngoài tử cung do thuốc dường như là thấp, vì 
POSTINOR®2 ngăn chặn sự rụng trứng và thụ thai. Người suy chức năng gan nặng không nên dùng POSTINOR®2. Ở người có hội chứng suy 
giảm hấp thu nặng, như trong bệnh Crohn, hiệu quả của POSTINOR®2 có thể giảm. Trường hợp này cần được bác sĩ chỉ định biện pháp ngừa 
thai khẩn cấp phù hợp. Nếu đã dùng thuốc tránh thai khẩn cấp trong khi vẫn uống viên thuốc tránh thai thường xuyên khác có chứa hormon, 
mà không thấy kinh vào thời gian đang uống viên không hoạt chất, thì cần phải thăm khám để loại trừ khả năng mang thai. Không nên dùng 
POSTINOR®2 với liều lặp lại trong cùng một chu kỳ kinh, vì có thể gây rối loạn kinh nguyệt. Các cô gái dưới 16 tuổi không nên dùng thuốc 
POSTINOR®2  nếu không có sự giám sát y tế. Thời kỳ mang thai. Phụ nữ mang thai không nên dùng POSTINOR®2. Thuốc không làm sẩy thai. 
Theo kết quả của những nghiên cứu dịch tễ học, trường hợp phương pháp tránh thai khẩn cấp này thất bại, người phụ nữ vẫn có thai thì thuốc 
không gây tác động không mong muốn như một progesteron lên thai. Thời kỳ cho con bú. Levonorgestrel được bài tiết vào sữa mẹ. Do đó, 
nguời mẹ nên uống thuốc ngay sau khi cho con bú và tránh cho bé bú sau khi uống thuốc. • 6. TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: Buồn nôn, 
nôn. Kinh nguyệt thay đổi, kinh sớm hoặc trễ hơn. Xuất huyết bất thường hoặc lấm tấm trong thời gian sau dùng thuốc đến kỳ kinh tiếp theo. 
Căng tức vú, nhức đầu, đau bụng dưới, tiêu chảy, chóng mặt, mệt mỏi. Những triệu chứng này sẽ giảm dần sau vài ngày. • 7. LƯU Ý KHI SỬ 
DỤNG THUỐC: Những thuốc có thể làm giảm tác dụng của những thuốc chứa levonorgestrel gồm có: barbiturat (kể cả primidon), phenytoin, 
carbamazepin, thuốc có chứa thảo dược Hypericum perforatum (St. John Wort), rifampicin, ritonavir, rifabutin, griseofulvin. Những người 
đang dùng các thuốc kể trên cần được bác sĩ tư vấn. Các thuốc chứa levonorgestrel có thể làm tăng nguy cơ nhiễm độc cyclosporine do khả 
năng ức chế chuyển hóa chất này. Những người đang dùng cyclosporine cũng cần được bác sĩ tư vấn. Nhà sản xuất: Gedeon Richter Plc, 
H-1103 Budapest, Hungary Gyomroi ut 19-21. Văn phòng đại diện tại Việt Nam: • Tp. HCM: 2A Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Quận 2 - Phone: 
08 37 44 26 55   Fax: 08 37 44 26 54 •Hà Nội: BT01-628 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội - Phone: 04 37 61 76 61- Fax: 04 37 61 76 65 ĐỌC KỸ 
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Điều trị và biến chứng áp xe phần phụ
Người dịch: Phan Văn Quyền, BS; Nguyễn Long, BS.

Theo: Richard H. Beigi, Management and complications of tuboovarian abscess, 
Uptodate,  last updated: Jun 11, 2012.

TÀI LIỆU CẬP NHẬT

Giới thiệu

Áp xe phần phụ (AXPP) là khối viêm nhiễm 
tại tai vòi, buồng trứng, một số trường hợp có 
cả cơ quan lân cận trong vùng chậu như ruột 
và bàng quang 7. Áp xe phần phụ thường gặp 
ở phụ nữ độ tuổi sinh sản và điển hình là do 
viêm nhiễm đường sinh dục trên.

    Áp xe phần phụ là một bệnh lý nặng có thể 
đe dọa tính mạng. Điều trị nội khoa tích cực 
và/hay phẫu thuật (PT) khẩn cấp cần thiết khi 
khối áp xe vỡ gây nhiễm trùng huyết. Trước 
khi có các kháng sinh (KS) phổ rộng và PT 
hiện đại, tỉ lệ tử vong do AXPP ≥ 50%. Hiện 
nay tỉ lệ tử vong do vỡ AXPP khoảng 1,7 tới 
3,7% 2,4,5.

    Tỉ lệ tử vong gần như bằng không nếu như 
khối áp xe chưa vỡ.

    Điều trị AXPP bao gồm liệu pháp KS  
mạnh, dẫn lưu xâm lấn tối thiểu và PT rộng 
hay phối hợp các phương pháp trên. Phần lớn 
các áp xe nhỏ có kích thước < 9 cm điều trị 
KS có hiệu quả.

Chọn lựa phương pháp điều trị

Tùy theo tình trạng bệnh nhân (bn) và đặc 
điểm của AXPP cần có lựa chọn liệu pháp 
KS đơn thuần hay phối hợp với dẫn lưu hay 
PT rộng.

Chỉ định PT khẩn cấp: khi nghi AXPP vỡ 
cần phải can thiệp PT ngay. Những dấu hiệu 
nghi vỡ AXPP có thể gặp: tụt huyết áp, nhịp 
tim nhanh, thở nhanh, dấu hiệu viêm phúc 
mạc cấp hay toan hóa máu. Dù không có dấu 
hiệu vỡ ổ áp xe, cũng cần PT thám sát và điều 

trị trên những bn có dấu hiệu nhiễm trùng 
huyết và khối áp xe lớn. Theo kinh nghiệm 
của chúng tôi, hầu hết những trường hợp 
AXPP có biểu hiện cấp tính điều trị không 
hiệu quả nếu không PT lấy ổ nhiễm trùng.

    Những bn được PT, nên được sử dụng KS 
càng sớm càng tốt, trước hay trong quá trình 
can thiệp ngoại khoa khẩn cấp. Điều lưu ý 
quan trọng là ở những bn không ổn định nghi 
vỡ khối áp xe, không nên trì hoãn  sau khi sử 
dụng KS. 

Kháng sinh liệu pháp đơn thuần: phần lớn 
bn đều chí cần điều trị KS đơn thuần, không 
PT. Liệu pháp KS đơn thuần hiệu quả trong 
70% các trường hợp 14-32. KS đơn thuần nên 
áp dụng cho những bn đạt các tiêu chuẩn sau: 
tình trạng huyết động ổn định và không có 
dấu hiệu vỡ AXPP (bụng ngoại khoa, nhiễm 
trùng huyết), kích thước ổ áp xe < 9 cm, có 
đáp ứng với liệu pháp KS, và chưa mãn kinh.

    Với bn bị suy giảm miễn dịch cũng điều trị 
như những bn khác; không cần can thiệp  PT 
sớm trên những bn này. Một số dữ liệu cho 
thấy rằng những bn bị nhiễm HIV có diễn 
biến phức tạp hơn. Tuy nhiên, kết quả điều trị 
cũng giống với những bn không nhiễm HIV 
2,13.   

    Kích thước khối áp xe giúp tiên lượng hiệu 
quả điều trị KS đơn thuần, và thời gian nằm 
viện. Những nghiên cứu cho thấy ở những bn 
có đường kính khối áp xe ≥ 9cm trên chẩn 
đoán hình ảnh, sẽ tăng nguy cơ cần PT chiếm 
tỉ lệ 60% so với nhóm có đường kính nhỏ hơn 
chỉ chiếm 30-40% 25,3.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Số giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo thuốc của Cục Quản lý Dược Bộ Y tế số 1001/10/QLD-TT
Cấp ngày: 01 tháng 10 năm 2010
Ngày in tài liệu: 15/11/2010

Giải pháp tránh thai khẩn cấp
trong vòng 72 giờ.

POSTINOR®2 hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Một sản phẩm của Gedeon Richter.

THÔNG TIN SẢN PHẨM: • 1.TÊN THUỐC: Tên biệt dược: POSTINOR®2. Hoạt chất: Mỗi viên thuốc chứa 0.75mg Levonorgestrel. • 2. POSTINOR®2 
LÀ THUỐC GÌ? POSTINOR®2 là thuốc ngừa thai khẩn cấp, dùng sau khi giao hợp không dùng biện pháp tránh thai hoặc biện pháp tránh thai 
đã dùng không đạt hiệu quả. • 3. NÊN DÙNG THUỐC NÀY NHƯ THẾ NÀO VÀ LIỀU LƯỢNG RA SAO? Uống ngay một viên, càng sớm càng tốt, sau 
lần giao hợp không dùng biện pháp tránh thai, không để muộn hơn 72 giờ. Uống thuốc nguyên viên và có thể uống với nước nếu cần. Uống 
một viên tiếp theo, cách viên đầu 12 giờ là rất quan trọng (không để muộn hơn 16 giờ). Nếu bạn đang sử dụng một biện pháp tránh thai 
thường xuyên khác, ví dụ như viên thuốc tránh thai, thì bạn vẫn có thể tiếp tục biện pháp này như thường lệ. Nếu bạn bị nôn: Nếu bạn bị nôn 
trong vòng 3 giờ sau khi uống viên đầu tiên, cần phải uống ngay 1 viên nữa. Sau đó, hãy gặp bác sĩ, dược sĩ để được hướng dẫn về việc uống 
tiếp một viên thứ ba. Nếu bạn bị nôn trong vòng 3 tiếng sau khi uống viên thứ hai, bạn cần gặp ngay bác sĩ, dược sĩ để được hướng dẫn. Nếu 
bạn quên uống thuốc: Nếu bạn quên uống viên thứ hai muộn hơn 16 giờ, cần uống ngay khi nhớ ra. • 4. KHI NÀO KHÔNG NÊN DÙNG THUỐC 
NÀY: Dị ứng với levonorgestrel hoặc bất cứ thành phần nào của thuốc. • 5. THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC: Biện pháp tránh thai khẩn cấp chỉ 
dùng thi thoảng, không dùng biện pháp này thay cho các phương pháp tránh thai thường xuyên. Nếu mang thai xảy ra sau khi dùng 
POSTINOR®2, cần xem xét khả năng thai ngoài tử cung. Nguy cơ tuyệt đối của việc thai ngoài tử cung do thuốc dường như là thấp, vì 
POSTINOR®2 ngăn chặn sự rụng trứng và thụ thai. Người suy chức năng gan nặng không nên dùng POSTINOR®2. Ở người có hội chứng suy 
giảm hấp thu nặng, như trong bệnh Crohn, hiệu quả của POSTINOR®2 có thể giảm. Trường hợp này cần được bác sĩ chỉ định biện pháp ngừa 
thai khẩn cấp phù hợp. Nếu đã dùng thuốc tránh thai khẩn cấp trong khi vẫn uống viên thuốc tránh thai thường xuyên khác có chứa hormon, 
mà không thấy kinh vào thời gian đang uống viên không hoạt chất, thì cần phải thăm khám để loại trừ khả năng mang thai. Không nên dùng 
POSTINOR®2 với liều lặp lại trong cùng một chu kỳ kinh, vì có thể gây rối loạn kinh nguyệt. Các cô gái dưới 16 tuổi không nên dùng thuốc 
POSTINOR®2  nếu không có sự giám sát y tế. Thời kỳ mang thai. Phụ nữ mang thai không nên dùng POSTINOR®2. Thuốc không làm sẩy thai. 
Theo kết quả của những nghiên cứu dịch tễ học, trường hợp phương pháp tránh thai khẩn cấp này thất bại, người phụ nữ vẫn có thai thì thuốc 
không gây tác động không mong muốn như một progesteron lên thai. Thời kỳ cho con bú. Levonorgestrel được bài tiết vào sữa mẹ. Do đó, 
nguời mẹ nên uống thuốc ngay sau khi cho con bú và tránh cho bé bú sau khi uống thuốc. • 6. TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: Buồn nôn, 
nôn. Kinh nguyệt thay đổi, kinh sớm hoặc trễ hơn. Xuất huyết bất thường hoặc lấm tấm trong thời gian sau dùng thuốc đến kỳ kinh tiếp theo. 
Căng tức vú, nhức đầu, đau bụng dưới, tiêu chảy, chóng mặt, mệt mỏi. Những triệu chứng này sẽ giảm dần sau vài ngày. • 7. LƯU Ý KHI SỬ 
DỤNG THUỐC: Những thuốc có thể làm giảm tác dụng của những thuốc chứa levonorgestrel gồm có: barbiturat (kể cả primidon), phenytoin, 
carbamazepin, thuốc có chứa thảo dược Hypericum perforatum (St. John Wort), rifampicin, ritonavir, rifabutin, griseofulvin. Những người 
đang dùng các thuốc kể trên cần được bác sĩ tư vấn. Các thuốc chứa levonorgestrel có thể làm tăng nguy cơ nhiễm độc cyclosporine do khả 
năng ức chế chuyển hóa chất này. Những người đang dùng cyclosporine cũng cần được bác sĩ tư vấn. Nhà sản xuất: Gedeon Richter Plc, 
H-1103 Budapest, Hungary Gyomroi ut 19-21. Văn phòng đại diện tại Việt Nam: • Tp. HCM: 2A Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Quận 2 - Phone: 
08 37 44 26 55   Fax: 08 37 44 26 54 •Hà Nội: BT01-628 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội - Phone: 04 37 61 76 61- Fax: 04 37 61 76 65 ĐỌC KỸ 
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    Khối áp xe lớn (≥ 9 cm) và tình trạng lâm 
sàng ổn định vẫn có thể điều trị KS đơn thuần. 
Nhất là trên các bn có những lý do cần tránh 
PT (như tiền sử  đã PT vùng chậu có dính 
nhiều hay mong muốn bảo tồn khả năng sinh 
sản). Những trường hợp này, BN nên được 
tư vấn liệu pháp KS có thể thất bại, diễn tiến 
lâm sàng có thể nặng hơn và cần thiết PT 3. 
Thực tế, cần đánh giá từng bn vế khả năng 
đáp ứng điều trị KS nếu không có chỉ định 
PT.

Thất bại điều trị KS đơn thuần: sau 48 tới 
72 giờ điều trị KS nếu tình trạng bn nặng hơn 
cần thực hiện dẫn lưu xâm lấn tối thiểu hay 
PT (mở bụng hay nội soi). Điều trị KS vẫn 
tiếp tục khi phối hợp với các phương pháp 
điều trị khác. 

    Tiêu chuẩn xác định điều trị KS thất bại 
bao gồm: sốt  không giảm hay tăng, đau vùng 
chậu không giảm hay nặng hơn, khối áp xe 
lớn hơn, bạch cầu trong máu không giảm, 
hay tăng nhiều hơn, có dấu hiệu nhiễm trùng 
huyết.

    Chẩn đoán hình ảnh lập lại mỗi 3 ngày và 
sẽ thưa hơn nếu tình trạng lâm sàng cải thiện.

    Dẫn lưu xâm lấn tối thiểu dưới hướng dẫn 
của siêu âm cần thiết cho bn có diễn tiến 
lâm sàng không nặng hơn nhưng không cải 
thiện rõ rệt sau điều trị KS. Hiện nay chưa có 
nghiên cứu so sánh hiệu quả giữa PT và dẫn 
lưu xâm lấn tối thiểu trong AXPP. Phần lớn 
các nghiên cứu xem việc can thiệp PT sớm 
sau khi liệu pháp KS thất bại như là điều trị 
chuẩn.

    Do việc thiếu những dữ liệu lâm sàng rõ 
ràng, chúng tôi thường tiến hành PT ngay 
cho những bn có biểu hiện lâm sàng xấu hơn 
khi điều trị KS thất bại. Hơn nữa, cần PT can 
thiệp  ở những bn không cải thiện lâm sàng 
với liệu pháp KS đơn thuần và không thể 
thực hiện dẫn lưu xâm lấn tối thiểu (như khồi 
áp xe đa ổ, khó tiếp cận khối áp xe hay không 
có bác sĩ kinh nghiệm thực hiện dẫn lưu)

    Kháng sinh vẫn tiếp tục duy trì  trước, 
trong và sau khi can thiệp PT.

Điều trị bạn tình: phụ nữ AXPP có xét 
nghiệm dương tính bệnh lý lây truyền qua 
đường tình dục, nên khuyến cáo bạn tình đi 
khám và được điều trị thích hợp.

Điều trị 

Kháng sinh là điều trị nền tảng trong AXPP. 
Một số bn, cần phải phối hợp KS với dẫn lưu 
xâm lấn tối thiểu hay PT. 

    Ngày nay các KS phổ rộng với tác dụng 
kháng khuẩn tốt và khả năng thẩm dễ dàng 
qua vàch áp xe đã tạo ra nhiều tiến bộ trong 
điều trị AXPP chưa vỡ. Sự xuất hiện các KS 
mới đã làm thay đổi quan điểm có từ trước 
những năm 1970 là tất cả những ổ áp xe đều 
cần phải dẫn lưu 14,29,32. Lúc đó, do hiệu quả 
hạn chế của những phương pháp không PT, 
AXPP thường được điều trị bằng  cắt bỏ tử 
cung  toàn phần ngả bụng và 2 phần phụ. Tuy 
nhiên, các biến chứng do PT, vô sinh và mãn 
kinh sớm gây nhiều phiền toái cho nhiều BN.

Kháng sinh liệu pháp: BN bị AXPP cần 
nhập viện điều trị với KS đường tĩnh mạch, 
ít nhất là giai đoạn đầu theo khuyến cáo của 
Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Hoa Kỳ 
(CDC) 33.

    Điều trị KS đơn thuần có hiệu quả khoảng 
70% các trường hợp 14-32. Hiệu quả của KS 
sẽ bị hạn chế bởi lớp vỏ áp xe ít mạch máu, 
làm KS không qua được. Với nguồn máu dồi 
dào từ mạch máu buồng trứng cũng đóng góp 
thành công của điều trị KS. 

Phác đồ kháng sinh: Các phác đồ đều dùng 
KS phổ rộng có tác dụng trên tất cả các vi 
khuẩn gây bệnh (tương tự phác đồ điều trị cho 
bệnh viêm vùng chậu), KS cũng tác dụng với 
các vi khuẩn gây bệnh lây truyền qua đường 
tình dục N. gonorrhoeae và C. trachomatis, 
mặc dù những vi khuẩn này hiếm khi được 
phân lập từ AXPP, và các vi khuẩn yếm khí 
14,32,33. Các KS đi qua vách áp xe dễ dàng và 
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có tác dụng trong áp xe như clindamycin, 
metronidazole, cefoxitin thường được chọn 
vào phác đồ điều trị . 

    Nhiều phác đồ KS đã cho thấy có hiệu quả 
cho việc điều trị AXPP. Phần lớn các nghiên 
cứu lâm sàng đều sử dụng của các phác đồ 
KS hàng đầu được liệt kê trong bảng 1 gồm 
cefoxitin/cefotetan + doxycycline. So sánh 
kết quả các nghiên cứu dùng phác đồ KS 
hàng đã có hiệu quả tương đương nhau với 
thành công 70%, trên các bệnh nhân có áp xe 
kích thước khác nhau) 25,32.

    Gần đây của Hiệp hội Bệnh truyền nhiễm 
của Mỹ cũng khuyến cáo nên chọn cefoxitin 
để điều trị nhiễm trùng ổ bụng cho các trường 
hợp nhẹ hay vừa. 

    Như vậy, cefotetan và cefoxitin vẫn còn là 
các KS hàng đầu cho điều trị AXPP.

    Ngoài ra các phác đồ tiêu chuẩn được liệt 
kê trong bảng 1, các KS mới có thể cũng có 
giá trị trong điều trị AXPP, như ertapenem (1 
gm tiêm mạch mỗi 24 giờ) hoặc piperacillin-
tazobactam ( 3,375 gm tiêm mạch mỗi 6 giờ). 

Điều trị và biến chứng áp xe phần phụ

Bảng 1. Phác đồ điều trị kháng sinh cho áp xe phần phụ

Phác đồ KS Liều dùng (người lớn)
Phác đồ hàng đầu*
Cefoxitin và 2 g tiêm mạch mỗi 6 giờ
Doxycycline 100 mg uống hay tiêm mạch mỗi 12 giờ
  Hoặc
Cefotetan và 2 g tiêm mạch mỗi 12 giờ
Doxycycline 100 mg uống hay tiêm mạch mỗi 12 giờ
  Hoặc
Clindamycin và 900 mg tiêm mạch mỗi 8 giờ
Gentamicin• 2 mg/kg liều đầu sau đó 1,5 mg/kg mỗi 8 giờ tiêm mạch hay tiêm bắp
  Hoặc Phác đồ 3 KS
Ampicillin và 2 g tiêm mạch mỗi 6 giờ
Clindamycin và 900 mg tiêm mạch mỗi 8 giờ
Gentamicin • 2 mg/kg liều đầu sau đó 1,5 mg/kg mỗi 8 giờ tiêm mạch hay tiêm bắp
  Hoặc
Ampicillin-sulbactam và 3 g tiêm mạch mỗi 6 giờ Δ
Doxycycline 100 mg orally or IV every 12 hours
Phác đồ hàng nhì◊
Levofloxacin và 500 mg truyền tĩnh mạch 1 lần/ngày
Metronidazole 500 mg truyền tĩnh mạch mỗi 8 giờ
  Hoặc
Imipenem-cilastatin 500 mg truyền tĩnh mạch mỗi 6 giờ
Phác đồ KS uống ngoại trú (chỉ áp dụng điều trị duy trì trên 1 số bn chọn lọc) §
Levofloxacin hoặc Ofloxacin và 500 mg uống 1 lần/ngày
Metronidazole 500 mg uống 2 lần/ngày
  Hoặc
Amoxicillin-clavulanate XR 2000 mg uống 2 lần/ngày

* Liều lượng KS được điều chỉnh thích hợp cho bn suy thận. ** Gentamicin mỗi có thể dùng từ 3 tới 5 mg/kg tiêm 
mạch  mỗi ngày. Δ 3 g ampicillin-sulbactam tương đương với 2 g ampicillin và 1 gram sulbactam. ◊ Phác đồ hàng 
nhì tính theo lý thuyết, chưa đủ chứng cứ giá trị. § Các bn có cải thiện lâm sàng rõ rệt được tiếp tục điều trị ngoại 
trú, bn cần được tiếp tục theo dõi và tái khám.
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Trong số các KS lựa chọn hàng đầu, một số 
nghiên cứu cho thấy điều trị phối hợp 3 KS 
có hiệu quả hơn so với điều trị phối hợp 2 
KS. Một số AXPP với điều trị ba KS gồm 
ampicillin + clindamycin + gentamicin có kết 
quả thành công (88%) cao hơn so với chế độ 
2 KS clindamycin + gentamicin (47%) hoặc 
cefotetan + doxycycline (34%) 26. Tuy nhiên 
số liệu nghiên cứu phối hợp 3 KS còn ít và 
không đủ để so sánh nên cần có nghiên cứu 
thêm trước khi có thể kết luận được tính ưu 
việt của các phác đồ phối hợp 3 KS..

    Khi lựa chọn một phác đồ KS cũng cần 
lưu ý đến phản ứng quá mẫn của KS, và các 
nguy cơ độc tính như aminoglycoside có thể 
gây suy thận.

Actinomyces hay những tác nhân hiếm 
khác: các chuyên gia lâm sàng đề nghị 
khi phân lập vi khuẩn nên tìm luôn cả 
Actinomyces israelii trong những trường 
hợp AXPP. Những BN mắc vi khuẩn này, 
cần điều trị theo phác đồ chuẩn bảng 1 bao 
gồm cả β-lactam (ampicillin-sulbactam). Sau 
khi kết thúc điều trị theo phác đồ, tiếp tục 
điều trị duy trì với penicillin ít nhất 1 tháng. 
Doxycycline có thể sử dụng trong những 
trường hợp dị ứng với penicillin. Hiện chưa 
có chứng cứ cụ thể về thời gian điều trị tác 
nhân này, đa số các chuyên gia đề nghị điều 
trị penicillin từ 3-6 tháng.

    Một số báo cáo ghi nhận có những tác 
nhân hiếm gặp phân lập được từ ổ  AXPP như 
các dòng Candida, Pasteurella multocida, 
Salmonellae 10-19, đó là các tác nhân gây bệnh 
ít gặp ở đường sinh dục nên được điều trị 
theo từng trường hợp cụ thể,. Nếu cần nên 
hội chẩn với chuyên gia bệnh truyền nhiễm 
để có hướng xử trí thích hợp.

Giám sát điều trị:  bn cần được theo dõi sát 
diễn biến lâm sàng và cận lâm sàng trong 48-
72 giờ đầu do tình trạng nhiễm trùng có thể 
nặng lên, nguy cơ vỡ áp xe và nhiễm trùng 
huyết, và một số ca chẩn đoán chưa xác định 

14,29,32,18. Tiêu chuẩn thất bại điều trị KS đã 
được nêu ở trên.

Thời gian điều trị:  chưa có qui định cụ thể 
thời gian điều trị KS đơn thuần nhưng hầu hết 
cần điều trị tối thiểu 2 tuần. Điều này phù hợp 
với những hướng dẫn của CDC trong điều trị 
viêm vùng chậu 33. Hầu hết các chuyên gia 
khuyến cáo tiếp tục điều trị KS đến khi khối 
áp xe biến mất trên chẩn đoán hình ảnh, một 
số trường hợp cần điều trị KS từ 4 đến 6 tuần 
Các trường hợp bn cải thiện chỉ với điều trị 
KS đơn thuần nhưng khối áp xe không biến 
mất hoàn toàn cần điều trị KS ngoại trú dài 
ngày. Những trường hợp không điều trị khỏi 
với KS thông thường nên điều trị phối hợp 
với chuyên gia bệnh truyền nhiễm.

    Chưa có dữ liệu khuyến cáo thời gian điều 
trị KS chuẩn khi phối hợp với dẫn lưu tối 
thiểu không xâm lấn và/hay PT cắt bỏ. Theo 
kinh nghiệm của chúng tôi điều trị KS 10-
14 ngày sẽ có hiệu quả. Quyết định thời gian 
điều trị KS còn phải dựa trên đánh giá toàn 
trạng trên mỗi người bệnh.

    Điều trị tiếp tục bằng KS uống: sau khi 
bệnh nhân có cải thiện lâm sàng rõ rệt và 
dung nạp KS uống, và có thể tái khám theo 
quy định. Các KS uống được liệt kê trong 
bảng (bảng 1).

Dẫn lưu xâm lấn tối thiểu

Từ thập niên 1970, nhiều phương pháp dẫn 
lưu khối áp xe đã thành công  không cần PT 
14,29,32. Hiện nay thủ thuật được thực hiện dưới 
hướng dẫn của siêu âm hay CT và tỉ lệ thành 
công từ 70 – 100% các trường hợp AXPP đã 
được báo cáo 5. Một nghiên cứu hồi cứu dẫn 
lưu xâm lấn tối thiểu cho 49 bn AXPP đã báo 
cáo điều trị thành công 74 % mà không cần 
PT 15. Một số nghiên cứu hồi cứu cho thấy 
dẫn lưu sớm và phối hợp KS có hiệu quả cao 
và thời gian điều trị ngắn ngày hơn so với 
liệu pháp KS đơn thuần 6. Tuy nhiên cần có 
những nghiên cứu sâu hơn về vấn đề này.
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    Đường vào ổ áp xe: đã có nhiều nghiên 
cứu thực hiện xuyên qua da, qua ngả âm đạo, 
qua trực tràng và xuyên qua mông. Đường 
vào ổ áp xe dựa vào chẩn đoán hình ảnh xác 
định vị trí chính xác của ổ áp xe, với trang 
thiết bị sẵn có và kinh nghiệm của thầy thuốc 
giúp thực hiện thủ thuật thành công. Tất cả 
các trường hợp dịch hút phải được gửi đến 
phòng xét nghiệm cấy tìm vi khuẩn hiếu khí 
và kỵ khí.

    Đa số báo cáo thành công khi thực hiện 
dẫn lưu và tránh PT cho các áp xe nhỏ có 
1 xoang. Các áp xe có nhiều xoang ít thành 
công hơn.

    Trước khi có dẫn lưu dưới hướng dẫn siêu 
âm, bác sĩ phụ khoa thường đặt dẫn lưu qua 
âm đạo sau khi rạch cùng đồ sau. Dẫn lưu 
qua âm đạo rất thuận lợi cho trường hợp đã 
cắt tử cung và bị áp xe mỏm cắt. Nhưng khi 
khối áp xe nằm cao hơn trong khung chậu 
việc dẫn lưu qua âm đạo khó thực hiện. Một 
số  báo cáo cũng lưu ý dẫn lưu âm đạo có thể 
đôi khi gây tai biến viêm phúc mạc và nhiễm 
trùng vì thế hạn chế dùng phương pháp này.

Phẫu thuật: khi nghi ngờ vỡ AXPP là một 
trường hợp khẩn cấp cần can thiệp phẫu thuật 
kịp thời 2. Điều trị PT cần được kết hợp với 
liệu pháp KS. 

Thủ tục: Đa số chọn PT mở bụng để điều trị 
AXPP. Quyết định đường rạch da cần thiết để 
có thể quan sát vùng chậu đầy đủ. Chúng tôi 
thường sử dụng đường ngang  Maylard hoặc 
theo đường dọc giữa để  phẫu trường đủ rộng 
quan sát và thao tác PT.

Một số nghiên cứu dùng PT nội soi có thể 
thành công, chủ yếu là trong các áp xe nhỏ 
và bn không có dấu hiệu  vỡ áp xe. Ngoài ra 
chọn PT mở bụng hay nội soi cho AXPP rất 
cần kinh nghiệm PT viên.

    Trên có khối áp xe chưa vỡ, PT  nội soi nên 
được thực hiện do PT viên giàu kinh nghiệm. 
vì PT AXPP là một phẫn thuật phức tạp, khối 

áp xe thường gây viêm dính đến nhiều cơ 
quan lân cận trong ổ bụng.

    Kinh nghiệm của PT viên rất quan trọng 
dù  mở bụng hay nội soi trong AXPP vì các 
thay đổi về giải phẫu học và mô bở do viêm 
lan rộng rất dễ gây tai biến đường ruột. Do 
đó thường cần phối hợp với PT viên ngoại 
khoa tiêu hóa. Bệnh nhân nên được chuẩn bị 
tiền phẫu kỹ lưỡng bảo đảm sẵn sàng cho can 
thiệp đường ruột nếu có tai biến xảy ra.

Các bước PT AXPP:(1) xác định lại chẩn 
đoán AXPP, (2) phá càng nhiều ổ áp xe càng 
tốt và lấy hết dịch mủ mô viêm hoại tử nếu có 
thể, (3) rửa kỹ ổ bụng nhiều lần, để làm giảm 
nguy cơ nhiễm trùng cho bn.

    Dịch ổ bụng và áp xe cùng các mẫu mô lấy 
từ áp xe được nuôi cấy tìm vi khuẩn kỵ khí 
và hiếu khí giúp chẩn đoán chính xác vi trùng 
gây bệnh. Tất cả mô lấy đi trong quá trình PT 
được gửi giải phẫu bệnh. Lưu ý quan trọng là 
đôi khi AXPP kèm với ung thư, nhất là ở phụ 
nữ hậu mãn kinh. 

    Phương pháp PT kinh điển là tiến hành 
cắt bỏ hoàn toàn tử cung và 2 phần phụ viêm 
để loại bỏ hết mô nhiễm trùng. Trong một số 
trường hợp thì đây là lựa chọn tối ưu, trong 
các nghiên cứu khác chỉ cắt bỏ một bên phần 
phụ chỉ bị AXPP 1 bên 29. Kỹ thuật bảo tồn 
này chẳng những giúp duy trì chức năng nội 
tiết và sinh sản mà còn hạ thấp bệnh suất do 
PT. Vì vậy, chúng tôi đề nghị  PT bảo tồn trên 
phần lớn phụ nữ, đặc biệt nhóm phụ nữ tiền 
mãn kinh và mong muốn bảo tồn chức năng 
sinh sản.

    Những bn bị AXPP cấp tính có đủ con, 
thường được PT cắt hoàn toàn tử cung và 2 
phần phụ. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, 
biện pháp này tích cực hơn nhanh chóng phục 
hồi so với các phương pháp  can thiệp bảo 
tồn. Thêm vào đó biện pháp tích cực tránh 
phải mổ lại, chiếm từ 10 -20% trên các bn 
được can thiệp  bảo tồn 29. Nếu cần hội chẩn 
với chuyên gia có kinh nghiệm để xử trí biến 

Điều trị và biến chứng áp xe phần phụ



SỨC KHỎE SINH SẢN, Tập 3, Số 1, Tháng 3 – 201352

chứng trong điều trị AXPP.

    Tỉ lệ nhiễm trùng vết mổ cao do nhiễm vi 
trùng từ phẫu trường, khi phá các ổ áp xe nên 
chúng tôi thường sử dụng các biện pháp sau 
đây: 14,29,32

    Đóng cân bằng chỉ đơn sợi không tan hay 
chỉ tan chậm, để hở da và mô dưới da hở ít 
nhất trong 72 giờ đầu của hậu phẫu. Sau đó 
có thể khâu vết thương muộn hay để lành sẹo 
thì 2. Nhiều PT viên phụ khoa chọn đóng da 
1 thì cho những bn AXPP lan rộng, chưa có 
bằng chứng cho thấy sự vượt trội của 2 kỹ 
thuật này.

    Đặt dẫn lưu kín với lực hút (như Jackson-
Pratt) trong giai đoạn hậu phẫu đến khi bn 
có cải thiện lâm sàng và dẫn lưu ra dịch tối 
thiểu.

Biến chứng

Áp xe vỡ: vỡ AXPP xảy ra khoảng 15% các 
trường hợp 26,32. Là một tình trạng khẩn cấp 
đe dọa tính mạng cần PT cấp cứu

Nhiễm trùng huyết: nhiễm trùng huyết xảy 
ra từ 10-20% các bn AXPP 29. Trường hợp bn 
bị AXPP có dấu hiệu nhiễm trùng huyết, cần 
can thiệp PT ngay. Trì hoãn PT có thể làm 
tình trạng trầm trọng hơn.

Một số tình huống đặc biệt

Dụng cụ tử cung và AXPP: đối với bn có 
dụng cụ tử cung và có  AXPP, cần phải tháo 
vòng khi xác định chẩn đoán AXPP và điều 
trị KS. Phụ nữ bị AXPP có dụng cụ tử cung 
thường do Actinomyces israelii. Chưa có 
nghiên cứu về việc lấy vòng trên bn AXPP 
nhiễm Actinomyces hay tác nhân khác giúp 
điều trị thuận lợi hơn. Tuy nhiên Actinomyces 
thường phát triển trên các vật lạ trong cơ thể 
do đó làm bn bị AXPP nặng hơn, trong thực 
hành, chúng tôi lấy dụng cụ tử cung trên các 
bn AXPP.

Hậu mãn kinh và AXPP: phần lớn AXPP 

xảy ra trong độ tuổi sinh sản, nhưng cũng cần 
lưu ý đặc biệt AXPP có thể xảy ra ở phụ nữ 
hậu mãn kinh. Các báo cào cho thấy tỉ lệ ung 
thư cao thường kèm theo AXPP trên phụ nữ 
hậu mãn kinh 12-9. Theo một nghiên cứu ghi 
nhận, ung thư sinh dục chiếm 8 trên 17 phụ 
nữ hậu mãn kinh so với 1 trên 76 phụ nữ tuổi 
tiền mãn kinh 24. Do đó, phụ nữ tuổi hậu mãn 
kinh nghi có AXPP nên được tư vấn về nguy 
cơ ác tính và cần làm xét nghiệm đánh giá 
giai đoạn đầy đủ. Đối với nhóm phụ nữ này 
chúng tôi đề nghị làm PT chẩn đoán và/hay 
điều trị hơn là sử dụng KS đơn độc hay kèm 
theo dẫn lưu xâm lấn tối thiểu. Sinh thiết lạnh 
khối áp xe nên thực hiện trong lúc PT. Ngoài 
ra cần khảo sát di căn ở vùng chậu và ổ bụng. 
Đánh giá giai đoạn  nên thực hiện nếu có thể 
và được sự đồng ý của bn. Một chọn lựa khác 
cũng hợp lý là ban đầu điều trị KS sau đó mới 
PT trong những trường hợp có u vùng chậu 
vẫn tồn tại sau điều trị viêm cấp. 

Có thai và AXPP: AXPP hiếm gặp trên phụ 
nữ có thai 4. Việc điều trị cũng tương tự như 
phụ nữ không có thai. Cần lưu ý tránh những 
thuốc có thể gây quái  thai (như quinolones).  
Ngoài ra,  quyết định PT còn tùy thuộc và độ 
an toàn của PT và ở những thời điểm tuổi thai 
thích hợp.

Tóm tắt và khuyến cáo

- AXPP là khối viêm nhiễm liên quan đến tai 
vòi, buồng trứng và đặc biệt là các cơ quan 
lân cận vùng chậu (như ruột và bàng quang). 
Những khối áp xe này phổ biến ở phụ nữ độ 
tuổi sinh sản và là kết quả của viêm nhiễm 
đường sinh dục trên.

- Vỡ khối áp xe chiếm khoảng 15% các 
trường hợp. Khi nghi ngờ vỡ khối áp xe hay 
có dấu hiệu nhiễm trùng huyết cần phải PT 
ngay.  Mở bụng thường thực hiện những 
trường hợp này.

- Chúng tôi đề nghị điều trị KS đơn thuần cho 
những bn có: tình trạng huyết động ổn định 

TÀI LIỆU CẬP NHẬT



SỨC KHỎE SINH SẢN, Tập 3, Số 1, Tháng 3 – 2013 53

và không có dấu hiệu vỡ áp xe, khối áp xe < 9 
cm, có đáp ứng điều trị KS, và tuổi tiền mãn 
kinh (Grade 2C). Điều trị KS đơn độc cũng 
được áp dụng cho những bn có khối áp xe ≥ 
9 cm đáp ứng các tiêu chuẩn còn lại và có cải 
thiện lâm sàng và bn cũng được tư vấn nguy 
cơ thất bại KS điều trị.

- Tỉ lệ cao ung thư phụ khoa kèm với AXPP 
gặp trong nhóm phụ nữ hậu mãn kinh. Với  
phụ nữ hậu mãn kinh nghi ngờ AXPP, chúng 
tôi đề nghị PT chẩn đoán và điều trị hơn là 
điều trị KS hay dẫn lưu xâm lấn tối thiểu 
(Grade 2C).

- Đối với nhóm BN không cải thiện với KS 
liệu pháp đơn độc nhưng tình trạng lâm sàng 
không nặng hơn, chúng tôi đề nghị dẫn lưu 
xâm lấn tối thiểu (Grade 2C). Còn những 
trường hợp đang điều trị KS mà tình trạng 
nặng hơn thì cần phải PT. (Grade 2C). KS 
nên được duy trì và phối hợp với những 
những phương pháp trên (Grade 2C).

- Chọn lựa  mở bụng hay nội soi tùy thuộc 
vào kinh nghiệm hay kỹ năng của PT viên,  
và  có khả năng thực hiện các thao tác trên 
các vùng giải phẫu bị biến dạng.

Với bn có dụng cụ tử cung bị AXPP, cần tháo 
dụng cụ tữ cung (Grade 2C) ■
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Nghiên cứu lâm sàng
Áp xe vòi trứng - buồng trứng: Kích thước khối 
áp xe có liên quan đến thời gian nằm viện và 
các biến chứng ?
Người dịch: Phan Văn Quyền, BS.

Theo: Jason DeWitt, Angela Reining, Jenifer E. Allsworth, and Jeffrey F. Peipert, Clinical 
Study, Tuboovarian Abscesses: Is Size Associated with Duration of Hospitalization 
& Complications? Obstetrics and Gynecology International Volume 2010, 
doi:10.1155/2010/847041

TÀI LIỆU CẬP NHẬT

Tóm tắt

Mục tiêu. Để đánh giá sự liên quan giữa kích thước áp xe và thời gian nhập viện và cần thiết 
phải can thiệp phẫu thuật. 

Phương pháp. dữ liệu được thu thập từ các bệnh nhân nhập viện với các mã ICD-9 là 614,9 
(viêm vùng chậu) và 614,2 (áp xe vòi trứng-buồng trứng) từ ngày 1 tháng 1 năm 1999 đến 31 
tháng 12 năm 2005. Dữ liệu được ghi nhận các đặc điểm dịch tể học,  các xét nghiệm chẩn 
đoán, chẩn đoán hình ảnh, phương thức điều trị, và diễn biến lâm sàng. Nhóm nghiên cứu được 
chia làm 2 nhóm áp xe tùy theo kích thước áp xe, một nhóm áp xe: ≤ 8 cm và 1 nhóm > 8 cm. 
Thống kê mô tả đã được tính toán, và thời gian nằm viện và can thiệp phẫu thuật cho phụ nữ 
với có áp xe lớn được so sánh với người có áp xe nhỏ hơn. 

Kết quả. Căn cứ trên xem xét 373 bệnh nhân, đã có 135 trường hợp bị áp xe vòi trứng-buồng 
trứng và quản lý 31% cần dẫn lưu thoát mủ và / hoặc phẫu thuật. Kích thước áp xe trung bình 
cho những người được điều trị thành công với điều trị bảo tồn là 6,3 cm so với những trường 
hợp cần dẫn lưu thoát mủ và / hoặc phẫu thuật (7,7 cm, P = 0,02). Mỗi 1 cm tăng kích thước 
áp xe làm gia tăng thời gian nằm viện 0,4 ngày (P = ,001). Áp xe lớn hơn 8 cm có liên quan với 
tăng các biến chứng (P <,01). 

Kết luận. áp xe vòi trứng-buồng trứng càng to làm làm tăng thời gian nằm viện và nhiều biến 
chứng hơn gồm cả cần thiết dẫn lưu thoát mủ hoặc phẫu thuật. Cần có nghiên cứu bổ sung để 
xác định chiến lược điều trị kháng sinh hiệu quả nhất.
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Giới thiệu

Áp xe vòi trứng-buồng trứng (VT-BT) thường 
là kết quả cuối cùng của viêm vùng chậu cấp, 
là một bệnh lý đặc điểm có một khối viêm 
dính trong khung chậu. Một phần ba tới một 
nửa bệnh nhân được chẩn đoán áp xe VT-
BT đã có bệnh sử viêm vùng chậu.1,2 Viêm 
vùng chậu và áp xe VT-BT do nhiễm nhiều 
loại vi khuẩn, vi khuẩn kỵ khí và hiếu khí. 
Nhiễm Neisseria gonorrhoeae và Chlamydia 
trachomatis được cho là để tạo điều kiện 
thuận lợi cho sự lây nhiễm sau này, chúng 
hiếm khi được tìm thấy trong áp xe.3,4 Các vi 
khuẩn phổ biến nhất được phân lập từ khối áp 
xe là Escherichia coli và Bacteroides.5

    Áp xe VT-BT là một biến chứng của viêm 
vùng chậu trong 15% các trường hợp, và 
33% bệnh nhân với viêm vùng chậu cần nhập 
viện vì áp xe VT-BT.5 Tỷ lệ tử vong do áp xe 
VT-BT đã giảm đáng kể trong 50 năm qua. 
Tuy nhiên, tỷ lệ mắc bệnh liên quan đến áp 
xe VT-BT vẫn còn có ý nghĩa với các biến 
chứng bao gồm vô sinh, thai ngoài tử cung, 
đau vùng chậu mãn tính, viêm tắc tĩnh mạch 
vùng chậu, và huyết khối tĩnh mạch buồng 
trứng.6

    Phần lớn áp xe VT-BT đáp ứng với điều trị 
kháng sinh, chỉ khoảng 25% các trường hợp 
cần phẫu thuật hoặc rạch dẫn lưu thoát mủ.7 

Có một số bằng chứng cho thấy kích thước 
áp xe VT-BT có liên quan với cần can thiệp 
phẫu thuật. Reed và cs năm 1991 nhận thấy 
35% của áp xe kích thước 7 đến 9 cm cần 
phẫu thuật và gần 60% áp xe ≥ 10 cm cần 
phẫu thuật.8 Mục tiêu của nghiên cứu này 
nhằm đánh giá sự liên quan giữa kích thước 
áp xe VT-BT và thời gain nằm viện kéo dài 
và can thiệp phẫu thuật. Giả thuyết của chúng 
tôi là kích thước áp xe VT-BT có liên quan 
với thời gian nằm viện kéo dài và gia tăng 
nhu cầu phẫu thuật hoặc dẫn lưu.

Phương pháp nghiên cứu

Sau khi được chấp thuận từ Đại học 
Washington và Phòng Bảo hộ Nghiên cứu 
trên Người ở St Louis, chúng tôi thực hiện 
khảo sát hồi cứu các phụ nữ được chẩn đoán 
là áp xe VT-BT đã nhập viện Bệnh viện 
Barnes-Jewish ở Saint Louis, Missouri, từ 
1 tháng 1 năm 1999 đến ngày 31 tháng 12 
2005. Đối tượng có nguy cơ áp xe  được lựa 
chọn gồm mã: viêm vùng chậu  (614,9) và 
áp xe VT-BT (614,2) theo bộ mã ICD-9. Đã 
có 373 trường hợp được chọn. Sau đó chọn 
lọc các trường hợp đủ điều kiện đưa vào 
nghiên cứu. Tiêu chuẩn thu nhận bao gồm (1) 
có  khối viêm trong khung chậu, (2) độ tuổi 
lớn hơn 17, (3) đã nhập bệnh viện Barnes-
Jewish. Các trường hợp loại trừ  khi không 
có một khối viêm trong vùng chậu. Dữ liệu 
được trình bày theo các yếu tố dịch tể học, 
xét nghiệm chẩn đoán, chẩn đoán hình ảnh, 
phương thức điều trị, và diễn tiến lâm sàng.

    Chẩn đoán hình ảnh bao gồm siêu âm, 
CT, MRI được thực hiện ở hầu hết các trường 
hợp. Trong hơn một nửa bệnh nhân được thực 
hiện nhiều phương thức chẩn đoán hình ảnh. 
Đã có 1 trường hợp áp xe mà không phát hiện 
bằng chẩn đoán hình ảnh trước mổ mà được 
xác định nhờ phẫu thuật. Sốt được định nghĩa 
là nhiệt độ cao hơn 38,20C. 

     Các biến chứng được xác định là yếu tố 
có thể dẫn đến nằm viện kéo dài, đặc biệt là 
các trường hợp có biến chứng phải điều trị tại 
đơn vị chăm sóc đặc biệt, các tổn thương ruột 
hoặc bàng quang, các trường hợp phải truyền 
máu, hoặc mất máu > 1.000 mL, nhiễm trùng 
huyết hoặc nhiễm khuẩn huyết, tắc ruột, tái 
nhập viện, và các trương hợp tử vong. Dữ 
liệu được tính toán với ba chuyên viên thống 
kê  được đào tạo.

    Các trường hợp đã chọn được chia ra hai 
nhóm áp xe dựa trên đường kính lớn của áp 
xe: nhóm ≤ 8 cm và > 8 cm. Nếu áp xe 2 
bên đã được ghi nhận, chúng tôi sử dụng kích 
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thước áp xe lớn nhất. Hai nhóm áp xe lớn và 
nhỏ được so sánh thời gian nằm viện, có can 
thiệp phẫu thuật, và tỷ lệ biến chứng. Phác đồ 
điều trị kháng sinh ban đầu đã được phân loại 
bao gồm ít nhất (1) cefoxitin và doxycycline, 
(2) ciprofloxacin và metronidazole, (3) 
gentamicin và clindamycin, và (4) những 
kháng sinh khác.

    Thống kê mô tả được tính toán bằng cách 
sử dụng số trung bình, độ lệch chuẩn, và tỷ 
lệ phần trăm. So sánh và các tương quan 
đã được thực hiện bằng phép thử Chi-bình 
phương hoặc test kiểm định tính chính xác 
Fisher cho các biến phân loại. 

    Test T được sử dụng cho các biến liên tục, 
kiểm tra không tham số được sử dụng cho các 
dữ liệu có phân phối không bình thường. Ước 
tính nguy cơ tương đối được ước tính bằng 
cách sử dụng hồi quy Poisson với phương 
sai lỗi mạnh mẽ. Cách tiếp cận này kết quả 
trong một ước tính không thiên lệch khi một 
kết quả kép là phổ biến (> 10%).9 Các tính 
toán giá trị với một sai lầm cho phép là 0,05 
và 0,20 để đạt số lượng áp xe VT-BT cần để 
đánh giá là 121 ca giả định rằng 15% trường 
hợp sẽ có áp xe <8 cm và 30% sẽ có áp xe > 
8 cm. Để đạt được mục tiêu chọn 121 trường 
hợp áp xe VT-BT, chúng tôi ước tính cần dữ 
liệu từ 370 ca với chẩn đoán sai lầm thường 
gặp là viêm vùng chậu. Thống kê phân tích 
được thực hiện bằng cách sử dụng phần mềm 
SAS v 9.2 (SAS Corporation, Cary, NC.

Kết quả

Căn cứ trên dữ liệu chọn lọc từ 373 hồ sơ 
bệnh án, đã có 135 bệnh nhân đã được xác 
định là có áp xe vòi trứng-buồng trứng và 
218 bệnh nhân còn lại đã được loại trừ do 
không có khối áp xe. 

     Đặc điểm dịch tể học và sinh sản được ghi 
nhận trong bảng 1. Tuổi trung bình là 35,2 
năm (SD 10,0), và số lần mang thai trung 
bình là 1,96 (SD 1,76) và số lần sanh là 1,52 

(SD 1,64). Hơn hai phần ba là người da đen, 
và 10% có tiền sử đã có cột ống dẫn trứng 2 
bên. 

Bảng 1: Đặc điểm dịch tể và bệnh sử .

Đặc điểm dịch tể và bệnh sử n(%)

Tuổi

-  17-19 10(7%)

-  20-29 30(22%)

-  30-39 51(38%)

-  ≥40 44(33%)

Chủng tộc

-  Da trắng 37(27%)

-  Da đen 92(68%)

-  Khác 6(4%)

Hút thuốc

-  có 64(47%)

-  không 45(33%)

-  không rõ 20(19%)

TS sinh sản

Số lần có thai

-  0 28(21%)

-  1-2 65(48%)

-  ≥ 3 39(29%)

-  Không rõ 3(2%)

Số lần sanh

-  0 44(33%)

-  1-2 54(40%)

-  ≥ 3 32(24%)

-  Không rõ 5(4%)

Tiền sử bị Gonococci, 
Chlamydia trachomatis

38(28%)

Ngừa thai

-  Bất cứ ngừa thai nào 27(20%)

-  Bao cao su 10(7%)

-  Triệt sản 14(10%)
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Bảng 2: Đặc điểm lâm sàng của áp xe VT-BT.

Dấu hiệu lâm sàng Có áp xe Không có áp xe hay 
không rõ

Lý do khám
-  Đau bụng 127(94%) 8(6%)
        Thời gian đau TB 3 ngày -
-  Rong huyết 22(16%) 113(8%)
-  Khí hư 28(21%) 157(79%)
Tình trạng nhập viện
-  Sốt 37(27%) 98(73%)
-  Đau 109(81%) 26(19%)
- Khí hư 42(31%) 93(69%)
-  phản ứng thành bụng 29(21%) 106(79%)
-  bụng cứng 50(37%) 85(63%)
-  phần phụ đau 69(51%) 66(49%)
-  lắc CTC đau 65(48%) 70(52%)
Cấy dịch CTC 91(67%) 44(33%)
   + Gonococci 11(12%) 77(85%)
   + Chlamydia Trachomatis 13(14%) 74(81%)
CT 106(79%) 29(21%)
Siêu âm 94(70%) 41(30%)
MRI 3(2%) 132(98%)
Bạch cầu TB 14.200 ± 5.900 -
Bạch cầu
  - < 10.000 37(27%) -
  - 10.000 -> 15.000 46(37%) -
  -  ≥ 15.000 52(37%) -
Áp xe 1 bên 89(66%) -
Kích thước áp xe TB (cm) 6,7(27%)
(KT từ 1,5 tới 16 cm)
Kích thước áp xe 43(32%)
   -  0-4 cm 69(59%)
   -  5-8 cm 23(17%)
   -  ≥ 8 cm

Đặc điểm lâm sàng của bệnh được ghi nhận 
trong bảng 2. Triệu chứng thường gặp nhất 
đau bụng (94%) với thời gian đau trung bình 
3 ngày. Chỉ có 27% bệnh nhân có sốt khi 
nhập viện. Bạch cầu trung bình lúc nhập viện 
là 14.200 (SD 5.900) với 27% có bạch cầu 
dưới 10.000. Vài trường hợp có xét nghiệm 
dương tính với N. gonorrhoeae (12%) và C. 
trachomatis (14%). Phần lớn các trường hợp 
có chẩn đoán hình ảnh, bệnh nhân thường có 
một CT (79%) hay siêu âm (70%). MRI được 

sử dụng trong chỉ có 3 trường hợp (2%). Có 
1 trường hợp duy nhất mà chẩn đoán hình 
ảnh đã không xác định được áp xe VT-BT và 
chẩn đoán được xác định trong lúc mổ lấy 
thai và thắt ống dẫn trứng 2 bên và phát hiện 
bệnh lý. Áp xe kích thước thay đổi từ 1,5 cm 
đến 16 cm với kích thước trung bình là 6,7 
cm. Hầu hết (51%) áp xe từ 5 đến 8 cm. Hai 
phần ba trường hợp áp xe chỉ có 1 bên. Trong 
số bệnh nhân bị áp xe 2 bên, đường kính tối 
đa của khối áp xe nhỏ là 8 cm.
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    So sánh dữ liệu giữa những bệnh nhân có 
áp xe ≤ 8 cm hoặc > 8 cm được ghi nhận trên 
bảng 3. Trong số 135 bệnh nhân bị áp xe vòi 
trứng-buồng trứng có 112 ca (83%) có áp-xe 
≤ 8 cm và 23 (17%) có áp-xe > 8 cm. Bệnh 
nhân với áp xe càng lớn  thời gian nằm viện 
trung bình  càng dài hơn, nhiều biến chứng 
hơn, sốt kéo dài hơn, và tăng nhu cầu phẫu 
thuật hoặc dẫn lưu khi so sánh với những 
bệnh nhân bị áp xe nhỏ hơn. Mỗi 1 cm tăng 
kích thước áp xe có liên quan với sự tăng 
ngày nằm viện là 0,4 ngày (P = ,001). Kích 
thước áp xe trung bình cần thiết phải dẫn lưu 
hay phẫu thuật là 7,7 cm so với 6,3 cm (P = 

,02) cho những trường hợp điều trị bảo tồn 
thành công. Nhóm áp xe lớn hơn 8 cm, đã có 
7 ca được thực hiện cắt tử cung (30%) và 8 
ca (35%) chỉ cắt phần phu. Bệnh nhân bị áp 
xe ≤ 8 cm có ít biến chứng hơn (9%) so với 
những bệnh nhân bị áp xe > 8 cm (35%, P 
<,01). Bệnh nhân bị áp xe thường có nhiều 
hơn một biến chứng, 18 bệnh nhân đã bị 35 
biến chứng khác nhau. Biến chứng thường 
gặp nhất là cần truyền máu xảy ra ở 14 bệnh 
nhân (10%). Bệnh nhân có áp xe > 8 cm có 
sốt kéo dài hơn so với những người có áp xe 
nhỏ hơn (1,35 so với 1,10 ngày, P = 0,65). 
Không có trường hợp nào tử vong.

Bảng 3: Kết quả điều trị áp xe VT-BT bằng kháng sinh.

Chung 
N=135

Áp xe ≤8 cm 
N = 112

Áp xe >8 cm 
N = 23

P

Số ngày nằm viện TB(SD) 4,6(3,6) 4,4(3,4) 5,7(2,2) 0,09

Số ngày sốt (>3802C) 1,1(1,8) 1,1(1,6) 1,35(1,5) 0,65

N(%)

Cần dẫn lưu/Phẫu thuật 42(31%) 32(29%) 10(43%) 0,16

-  Dẫn lưu 11(8%) 9(8%) 2(9%) 0,31

-  Phẫu thuật 34(25%) 26(23%) 8(35%) 0,24

Số kháng sinh đã dùng TB(SD) 2,8(1,2) 2,7(1,2) 3,1(1,3) 0,20

-  Cefoxitin/Doxycycline 57(48%) 50(45%) 7(30%) 0,14

-  Ciprofloxacin/Flagyn 11(8%) 7(6%) 4(17%)

-  Gentamycin/Clindamycin 18(114%) 13(12%) 5(22%)

-  Khác 46(35%) 39(35%) 7(30%)

Các biến chứng khác 18(13% 10(9%) 8(35%) 0,01

Các phác đồ kháng sinh ban đầu điều trị bệnh 
nhân đã được đánh giá trên bảng 4. Trong số 
57 bệnh nhân được điều tri phác đồ kháng 
sinh với cefoxitin và doxycycline, đã điều 
trị bảo tồn thành công 91% (51 ca). Bệnh 
nhân được điều trị phác đồ kháng sinh với 
cefoxitin và doxycycline ít có nguy cơ phải 
phẫu thuật hoặc dẫn lưu (9%). Với phác đồ 
kháng sinh khác (bảng 4), nhu cầu phẫu thuật 
hoặc dẫn lưu  trong 2 nhóm áp xe nhỏ ≤ 8 cm 

và lớn > 8 cm xấp xỉ ngang nhau. Một mô 
hình hồi quy được sử dụng để đánh giá sự 
cần thiết phải can thiệp phẫu thuật, dẫn lưu 
với kiểm soát yếu tố gây nhiễu khác. Nguy 
cơ tương đối cho chế độ điều trị cefoxitin / 
doxycycline là 0,21 (95% CI 0,09-0,48) điều 
chỉnh theo tuổi tác và tổng số thuốc kháng 
sinh. Điều trị kháng sinh tiếp tục khi còn sốt, 
áp xe > 8 cm, và ngày nằm viện kéo dài.
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Bàn luận

Qua kết quả trên, chúng tôi nhận thấy kích 
thước áp xe VT-BT càng lớn càng có khả 
năng liên quan đến kết quả điều trị bao gồm 
nhiều biến chứng hơn và thời gian nằm viện 
dài hơn cũng như tăng lên nhu cầu cần phẫu 
thuật hoặc dẫn lưu khi so sánh với những 
bệnh nhân bị áp xe nhỏ. Reed và cộng sự 
cũng nhận thấy tăng kích thước áp xe có liên 
quan với tăng nhu cầu phầu thuật.8 Trong 
khảo sát của chúng tôi đã tìm thấy một tỷ lệ 
thất bại điều trị nội khoa là 43% với áp xe > 8 
cm trong khi Reed cho thấy tỷ lệ thất bại 35% 
đối với áp xe 7 đến 9 cm và thất bại gần 60% 
khi áp xe ≥ 10 cm. Ngược lại, Gjelland trong 
một nghiên cứu giới hạn áp xe với đường 
kính nhỏ nhất 3 cm. lưu ý rằng điều trị thành 
công không bị ảnh hưởng bởi kích thước của 
áp-xe hay sự hiện diện của áp xe 2 bên, Các 
tác giả của nghiên cứu này đề nghị dẫn lưu 
qua đường âm đạo như là một biện pháp điều 
trị đầu tiên.10

    Trước kia, điều trị áp xe VT-BT thường 
được phẫu thuật cắt bỏ tử cung và phần phụ 
2 bên. Hiện nay với các kháng sinh phổ rộng 
thường dùng trong điều trị đầu tiên cho áp 
xe VT-BT chưa vỡ.11 Tuy nhiên, điều trị tối 
ưu áp xe VT-BT vẫn còn chưa rõ. Năm 2006 
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh 
Mỹ (CDC) trong hướng dẫn điều trị bệnh 
lây truyền qua đường tình dục đã khuyến 
cáo nên cho bệnh nhân nội trú các thuốc 
kháng sinh tiêm tĩnh mạch trong ít nhất 24 
giờ. Không có phác đồ kháng sinh nội trú cụ 

thể nào được đề nghị. Sau khi ngưng điều trị 
tiêm, CDC khuyến cáo rằng clindamycin hay 
metronidazole được sử dụng với doxycycline 
uống trong 14 ngày.12 Khuyến cáo cũng nhấn 
mạnh dùng kháng sinh phổ rộng có tác dụng 
bao gồm cả các vi khuẩn yếm khí Gram âm 
điều trị ít nhất 24 giờ.11 Sau đó tiếp tục kháng 
sinh uống và xuất viện có thể chấp nhận được 
khi bệnh nhân có dấu hiệu lâm sàng đáp ứng 
tốt với điều tri. Phẫu thuật hoặc dẫn lưu cần 
được xem xét khi bệnh nhân thất bại trong 
điều trị nội khoa sau 48 đến 72 giờ.9

    Dẫn lưu áp xe ngày càng được đánh giá 
có hiệu quả trong trong điều trị áp xe VT-
BT. Một số tác giả khuyên nên dẫn lưu sau 
khi điều trị bảo tồn không thành công.9 
Tuy nhiên, một số nghiên cứu cho thấy dẫn 
lưu sớm áp xe VT-BT có kết quả tốt và an 
toàn.10,13 và có thể thích hợp là một liệu pháp 
chính.14 Dẫn lưu có thể được thực hiện dưới 
hướng dẫn CT hoặc siêu âm qua bụng, âm 
đạo, trực tràng, hoặc qua hông. Gjelland và 
cộng sự quan sát thấy trong một hồi cứu 302 
trường hợp áp xe VT-BT với dẫn lưu qua âm 
đạo có kết hợp kháng sinh, 93% bệnh nhân 
tránh được phẫu thuật và không có biến 
chứng nặng liên quan đến thủ thuật.10 Perez-
Medina chọn ngẫu nhiên 40 phụ nữ điều trị 
bảo tồn truyền thống so với điều trị kháng 
sinh kết hợp dẫn lưu sớm qua âm đạo trong 
áp xe VT-BT chưa vỡ và kết quả cho thấy 
90% thành công đáp ứng sớm so với 65% ở 
nhóm đối chứng (P ≤ ,05).15 Hơn nữa, các tác 
giả còn nhận thấy dẫn lưu qua đường âm đạo 
sớm làm giảm đáng kể thời gian nằm viện và 

Bảng 4: Kết quả điều trị bằng phẫu thuật (PT) và dẫn lưu (DL) sau điều trị kháng sinh.

Không PT/DL Có PT/DL P
Cefoxitin/Doxycycline 51(91%) 5(9%) 0,0001
Ciprofloxacin/Flagyn 5(45%) 6(55%)
Gentamycin/Clindamy-cin 9(50%) 9(50%
Khác 27(59%) 19(41%)
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giảm biến chứng. Nghiên cứu của chúng tôi 
quan sát thấy chỉ có 11 ca dẫn lưu được thực 
hiện gặp tương đối bằng nhau giữa các nhóm 
áp xe và dẫn lưu không phải là một biện pháp 
điều trị chính. Vì vậy, chúng tôi không thể 
đánh giá hiệu quả của dẫn lưu trên thời gian 
nằm viện.

    Về phác đồ kháng sinh cho điều trị áp 
xe VT-BT, Wiesenfeld và Sweet cho thấy 
đáp ứng của áp xe VT-BT qua điều trị nội 
khoa với cefoxitin hoặc cefotetan kết hợp 
doxycycline đã thành công 82% (62 ca) và 
phác đồ clindamycin và aminoglycoside (101 
ca) tỷ lệ thành công là 72%.6 Tuy nhiên, một 
nghiên cứu khác cho thấy phác đồ này là ít 
thành công.15 Dữ liệu của chúng tôi là phù 
hợp với kết quả khảo sát của Wiesenfeld và 
Sweet, chỉ có 9% bệnh nhân được điều trị 
với cefoxitin và doxycycline cần can thiệp 
phẫu thuật hay dẫn lưu. Vì vậy, cần đánh giá 
các phác đồ này một cách thận trọng, có thể 
có nhiều bệnh nhân đã được bắt đầu điều trị 
bằng phác đồ cefoxitin và doxycycline vẫn 
cần bổ sung kháng sinh khác.

    Điểm mạnh của nghiên cứu này là chúng 
tôi có một số lượng lớn các áp xe VT-BT mặc 
dù là kết quả điều trị có khác nhau. Điều trị 
áp xe VT-BT đã được đặc biệt sự nhấn mạnh 
về ảnh hưởng của kích thước áp xe như một 
dấu hiệu tiên lượng đánh giá kết quả. Những 
hạn chế của nghiên cứu của chúng tôi bao 
gồm một số lượng tương đối nhỏ của các áp 
xe > 8 cm và không có khả năng kiểm soát 
hoàn toàn các biến số gây nhiễu như độ nặng 
của bệnh. Ngoài ra, thiết kế nghiên cứu của 
chúng tôi là không thể hoàn toàn kiểm soát 
các yếu tố gây nhiễu có thể ảnh hưởng đến 
tỷ lệ thành công rõ ràng của cefoxitin và 
doxycycline. Cần có những nghiên cứu ngẫu 
nhiên để cung cấp chứng cứ có liên quan đến 
điều trị kháng sinh thích hợp cho áp xe VT-
BT cũng như đánh giá việc thực hiện dẫn lưu  
thường qui trên áp xe VT-BT có thể giảm thời 
gian nằm viện kéo dài và cải thiện kết quả 

sinh sản ■
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Thông tin mới
Không dùng Vitamin D và Calcium hàng ngày 
cho phụ nữ Hậu mãn kinh
Phan Văn Quyền, BS

Khuyến nghị mới của Ban chuyên trách Dịch 
vụ dự phòng (USPSTF) Mỹ đã có đủ bằng 
chứng để khuyên không nên dùng hàng ngày 
vitamin D và bổ sung canxi để phòng ngừa 
gãy xương trên phụ nữ sau mãn kinh.

    Tiến sĩ Moyer, từ Trường Y khoa Baylor ở 
Houston, Texas, thay mặt cho USPSTS xuất 
bản báo cáo khuyến nghị ngày 26 tháng 2 năm 
2013 trong báo Annals of Internal Medicine. 

    USPSTF thực hiện 2 đánh giá hệ thống và 
một phân tích gộp về tác động của việc bổ 
sung vitamin D có hoặc không có canxi trên 
xương giữa các cộng đồng ở người lớn tuổi. 
Trong các phân tích gộp, vitamin D và bổ 
sung canxi không có ảnh hưởng trên tần số 
gãy xương (gộp lại nguy cơ tương đối 0,89; 
95% khoảng tin cậy [CI], 0,76 - 1.04).

    Ngoài ra, không có bằng chứng về tác dụng 
của việc bổ sung vitamin D một mình trên 
nguy cơ gãy xương đã được quan sát (gộp lại 
nguy cơ tương đối 1,03; 95% CI, 0,84 - 1,26). 
Một phân tích gộp của những người từ 65 tuổi 
trở lên xác định được nguy cơ gãy xương có 
thể giảm bằng cách bổ sung với liều cao hơn 
của vitamin D (≥ 800 IU mỗi ngày), nhưng 

hiệu quả này là không đáng kể trong phân 
tích phân nhóm. Tổ chức WHI thử nghiệm 
trên 36.282 phụ nữ khỏe mạnh hậu mãn kinh 
báo cáo một nguy cơ tăng nhẹ cho sỏi thận 
liên quan với vitamin D và bổ sung canxi (tỷ 
số nguy cơ, 1,17; 95% CI, 1,02 - 1,34), cho 
273 người . USPSTF đã kết luận rằng mức độ 
tác hại này là nhỏ.

     Do thiếu ảnh hưởng đến tỷ lệ gãy xương và 
tăng tỷ lệ sỏi thận ở nhóm can thiệp trong thử 
nghiệm của WHI, USPSTF kết luận bổ sung 
400 IU vitamin D3 và 1000 mg canxi mỗi 
ngày không có lợi ích rõ rệt trong dự phòng 
ban đầu gãy xương cho phụ nữ sau mãn kinh. 

    Tiến sĩ, Marian Nestle thuộc Đại học New 
York và Tiến sĩ Malden C. Nesheim từ Đại học 
Cornell ở Ithaca, New York, cùng công nhận 
thiếu chứng cứ hỗ trợ cần bổ sung vitamin D 
trong một bài xã luận có liên quan và khuyên 
các bác sĩ lâm sàng cần cân nhắc cẩn thận 
trước khi tư vấn cho canxi và vitamin D bổ 
sung cho các cá nhân lành mạnh theo khuyến 
cáo của USPSTF ■

Theo Ann Intern Med. February 25, 2013
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