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Tập 46 sẽ xuất bản vào tháng 5/2018. Hạn gửi bài cho tập 45 là 20/02/2018.
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Ung thư vú là bệnh lý ung thư hay gặp tại Hoa 
Kỳ và đây cũng là nguyên nhân gây tử vong xảy ra do 
ung thư xếp vị trí thứ hai ở các phụ nữ tại Hoa Kỳ. 
Việc tầm soát thường xuyên ung thư vú bằng chụp 
nhũ ảnh ở những phụ nữ trên 40 tuổi có nguy cơ 
xuất hiện ung thư giúp làm giảm tỷ lệ tử vong do 
ung thư vú gây ra. Tuy nhiên, tầm soát ung thư vú 
cũng mang lại tác dụng phụ do chẩn đoán, như giá 
trị chẩn đoán dương tính giả của tầm soát, đưa đến 
tiếp cận cận lâm sàng về sinh học phân tử quá mức 
và chẩn đoán quá mức. Sự cân nhắc giữa lợi ích và 
tác hại do tầm soát mang lại là điều cần thảo luận 
giữa các nhà lâm sàng và bệnh nhân để đưa ra những 
hướng dẫn, khuyến cáo phù hợp đối với chẩn đoán 
sớm ung thư vú: độ tuổi bắt đầu tầm soát, thời điểm 
ngưng theo dõi và thời gian theo dõi định kỳ.

Xác định nguy cơ ung thư vú là vấn đề rất quan 
trọng, nhằm xác định nhóm phụ nữ nguy cơ cao 
cần có sự chăm sóc và theo dõi đặc biệt. Vì hiện 
nay không có một sự tiếp cận chuẩn đối với việc 
phân loại này, những phụ nữ có nguy cơ cao sẽ bị bỏ 
qua, và áp dụng chương trình tầm soát thường quy. 
Những phụ nữ có nguy cơ cao cần được tư vấn và 
theo dõi bởi các bác sĩ chuyên khoa ung thư vú, tìm 
hiểu các gen lặn nguy cơ gây ung thư, các yếu tố làm 
giảm nguy cơ xuất hiện ung thư, xác định nguy cơ 
đối với người thân trong gia đình.

Vấn đề đặt ra của khuyến cáo này chính là thảo 
luận xác định nguy cơ đối với ung thư vú, chương 
trình tầm soát ung thư vú và ngoài ra những ý kiến 
trái ngược xung quanh vấn đề tầm soát ung thu vú 
thường quy. Khuyến cáo này sử dụng quy trình theo 

KHUYẾN CÁO VỀ
TẦM SOÁT UNG THƯ VÚ Ở 
NHỮNG PHỤ NỮ
CÓ NGUY CƠ (ACOG)

Phan Hà Minh Hạnh
Bệnh viện Mỹ Đức

dõi và chỉ định trợ giúp các phụ nữ đánh giá lợi 
và hại của tầm soát ung thư vú ở mỗi độ tuổi khác 
nhau, thời gian theo dõi định kỳ để có thêm quyết 
định hợp lý. Khuyến cáo đối với các phụ nữ nguy cơ 
cao về ung thư vú, thảo luận các phương pháp tầm 
soát mới không nằm trong khuyến cáo này.

GIỚI THIỆU
Tỷ lệ ung thư vú: Ung thư vú chiếm gần 30% 

trường hợp ung thư phát hiện mới hàng năm. Ở Mỹ, 
nguy cơ xuất hiện ung thư vú trong quá trình sống 
của một phụ nữ là 12% (1 trong 8 người phụ nữ). 
Trong 252.710 phụ nữ ung thư vú mới, 40 610 tử 
vong được chẩn đoán trong 2017 tại Mỹ. Và thêm 
63.410 trường hợp ung thư ống tuyến vú được chẩn 
đoán. Số lượng ung thư vú, tử vong do ung thư vú 
giảm nhiều theo thời gian trong 50 năm gần đây. Ví 
dụ tỷ lệ sống sau 5 năm của ung thư vú là 90% hiện 
nay, so với 75% những năm 1975. Sự cải thiện này là 
do quá trình phát hiện ung thư sớm và điều trị ung 
thư hiệu quả hơn trong những năm gần đây. Hiện 
nay ước tính 3,5 triệu phụ nữ sống, đang mắc ung 
thư vú. 

Yếu tố nguy cơ: Có 99% ung thư vú gặp ở phụ 
nữ, và ở độ tuổi lớn. Mặc dù có nhiều yếu tố khác 
nhau góp phần tăng nguy cơ ung thư vú, nhưng đa 
số các ung thư vú giai đoạn muộn được chẩn đoán 
mà không xác định có yếu tố nguy cơ kèm theo.

Yếu tố nguy cơ sinh sản: Một vài yếu tố sinh lý 
nội tiết sinh sản ảnh hưởng nguy cơ xuất hiện ung 
thư vú, đặc biệt nguy cơ xuất hiện ung thư vú đối 
với receptor hormone. Một nghiên cứu chỉ ra rằng: 
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Những phụ nữ không sinh con hay thời gian từ dậy 
thì đến sinh con lần đầu dài sẽ làm tăng nguy cơ mắc 
ung thư vú liên quan nội tiết. Một số nghiên cứu 
khác ghi nhận nguy cơ xuất hiện ung thư vú tăng 
dần theo tuổi mẹ khi sinh con lần đầu, hay phụ nữ 
xuất hiện mãn kinh muộn, hay có dậy thì sớm. Mặc 
khác, một số yếu tố lại cho rằng làm giảm nguy cơ 
ung thư vú: sinh nhiều con, đặc biệt cho con bú 
giảm nguy cơ xuất hiện ung thư vú liên quan nội 
tiết, và làm giảm 3 receptor ung thư vú: ER, PR, 
ERBB2.

Điều trị hormon thay thế: Nguy cơ xuất hiện 
ung thư vú có vẻ có sự khác biệt đối với việc sử dụng 
hormon thay thế phối hợp hay chỉ sử dụng estrogen 
đơn thuần. Một nghiên cứu của chăm sóc sức khỏe 
ban đầu, thực hiện nghiên cứu lâm sàng có đối 
chứng, điều trị nội tiết thay thế phối hợp làm tăng 
nguy cơ ung thư vú sớm và sau điều trị. Tuy nhiên 
đối với nhóm phụ nữ đã cắt hoàn toàn tử cung, sử 
dụng estrogen đơn thuần hay placebo nguy cơ ung 
thư vú không tăng.

Yếu tố nguy cơ gia đình: Tiền sử gia đình ung 
thư vú, ung thư buồng trứng, bao gồm ung thư vòi 
trứng, ung thư phúc mạc nguyên phác, và nhóm ung 
thư liên quan bất thường lặn tế bào sinh dục (tụy 
hay tiền liệt tuyến) làm tăng nguy cơ xuất hiện ung 
thư vú. Đối với các gia đình có thành viên bị mắc 
ung thư, đặc biệt ung thư vú sớm tuổi trẻ tăng nguy 
cơ kết hợp bất thường dạng lặn tế bào sinh dục. 

Bất thường bệnh lý tuyến vú: Tăng sinh không 
điển hình ống tuyến vú, thùy tuyến vú, ung thư 
trong biểu mô tuyến vú thường là các giải phẫu bệnh 
lý hay gặp đối với hình ảnh nhũ ảnh bất thường hay 
khối u vú. Các phụ nữ đã có chẩn đoán này có nguy 
cơ xuất hiện ung thư xâm lấn cao gấp 4 lần. Một số 
nghiên cứu cho thấy nguy cơ ung thư vú cộng dồn 
gần 30% sau 25 năm theo dõi với các trường hợp này. 

Độ cản quang và độ dày mô tuyến vú: Những 
phụ nữ có tuyến vú tăng độ cản quang trên Xquang 
vú có nguy cơ ung thư vú tăng không cao. Việc chẩn 
đoán ung thư vú đối với những phụ nữ này bằng 
nhũ ảnh có độ nhạy giảm, và không nằm trong 
khuyến cáo này. 

Tiếp xúc với yếu tố phóng xạ: Phụ nữ có bệnh 
lý u tế bào lympho hodgkin được điều trị xạ trị vùng 
ngực từ 10-30 tuổi, và có thể trễ nhất 45 tuổi, tăng 

nguy cơ ung thư vú cao hơn so với nhóm còn lại. 
Những bé gái mắc bệnh lý này và điều trị bằng xạ 
trị có nguy cơ phát triển ung thư vú trong tương lai 
rất cao.

YẾU TỐ CẦN XEM TRỌNG ĐỐI VỚI 
KHUYẾN CÁO NÀY
Mục tiêu tầm soát ung thư nhằm phát hiện sớm 

ung thư trước khi có biểu hiện lâm sàng rõ, tránh 
biến chứng nặng, làm tăng thời gian sống và giảm 
biện pháp điều trị nặng. Tầm soát này đều có 2 mặt: 
lợi ích và bất lợi. Tự khám vú, tự đánh giá và theo 
dõi tuyến vú, khám lâm sàng tuyến vú hay nhũ ảnh 
kết hợp là các phương pháp tầm soát ung thư vú. 
Nhìn chung, tầm soát càng hiệu quả chính là khả 
năng phát hiện ung thư càng sớm. Tầm soát hiệu quả 
cần phối hợp nhiều phương pháp, mở rộng phương 
pháp tầm soát độ tuổi rộng hơn, tầm soát thường 
xuyên hơn. Tuy nhiên tầm soát càng thường xuyên 
không đồng nghĩa tăng độ nhạy phát hiện ung thư, 
mà có thể tăng nguy cơ tác hại do việc tầm soát gây 
ra. Do vậy, việc xác định phương pháp tầm soát phù 
hợp, thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc, tính 
thường xuyên của việc tầm soát giúp cân bằng yếu tố 
lợi ích và tác hại do các phương pháp mang lại. Cân 
bằng này phụ thuộc từng cá thể đối tượng theo dõi 
và nhiều yếu tố khác, đặc biệt đặc điểm về chủng tộc 
và độ tuổi nhóm được tầm soát.

LỢI ÍCH CỦA CHỤP NHŨ ẢNH
Một trung tâm dự phòng tại Mỹ đã thực hiện 

một nghiên cứu tổng quan về bằng chứng của tầm 
soát ung thư vú ở phụ nữ có nguy cơ xuất hiện ung 
thư vú. Nghiên cứu về tỷ lệ tử vong do nhũ ảnh gây 
ra là một thách thức đối với các nhà nghiên cứu, bởi 
tầm quan trọng của việc thực hiện, và việc theo dõi 
thường xuyên trong thời gian dài đối với nhóm số 
lượng lớn phụ nữ được thực hiện. Nhiều nghiên 
cứu đã đưa ra và theo dõi, nhưng những thông tin 
và kết quả, và nhiều hạn chế của nghiên cứu không 
giống nhau. Hầu hết các nghiên cứu là nghiên cứu 
hồi cứu và quan sát, ghi nhận và kết luận rằng nhũ 
ảnh nhìn chung có thể giảm tỷ lệ tử vong do ung 
thư vú. Độ dao động tỷ lệ tử vong thay đổi qua 
nhiều nghiên cứu, và phụ thuộc vào thời gian theo 
dõi. Một nghiên cứu hệ thông ghi nhận nhũ ảnh 
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giúp giảm nguy cơ tử vong do ung thư vú đối với 
nghiên cứ lâm sàng có đối chứng (RR 0,8-0,82), 
nghiên cứu hàng loạt (RR 0,75; KTC 95%: 0,69-
0,81). Nghiên cứ này cũng ghi nhận giảm nguy cơ 
ung thư vú giai đoạn muộn (IIB và hơn) với tầm 
soát ung thư vú ở phụ nữ trên 50 tuổi (RR 0,62; 
KTC 95%: 0,46-0,83). Nghiên cứu này chấp thuận 
rằng nhũ ảnh giúp giảm tỷ lệ ung thư vú giai đoạn 
muộn, vì vậy giảm khả năng phải điều trị ung thư vú 
giai đoạn muộn. Nghiên cứu này cũng đánh giá vai 
trò của nhũ ảnh đối với dự đoán tương lai, ghi nhận 
rằng nhũ ảnh có vai trò cao trong dự đoán tương lai 
sống vì làm giảm tỷ lệ tử vong do ung thư vú, nhưng 
không ước tính được thời gian.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN 
CỦA NHŨ ẢNH
Giá trị dương tính giả: Giá trị dương tính giả 

của nhũ ảnh bao gồm cần chụp thêm hình ảnh chẩn 
đoán, hình ảnh hướng sinh thiết vú với kết quả âm 
tính. Một nghiên cứu hệ thống về tác hại của nhũ 
ảnh. Nghiên cứu ghi nhận tổng dương tính giả 61% 
đối với nhũ ảnh hàng năm và 42% đối với thực hiện 
mỗi hai năm, 7% cần sinh thiết khi thực hiện nhũ 
ảnh hàng năm và 5% khi thực hiện mỗi hai năm. 
Phân tích tổng hợp các yếu tố nhiễu, ghi nhận các 
trường hợp sử dụng nội tiết thay thế và tuyến vú tăng 
cản quang làm tăng khả năng kết quả dương tính giả 
ở nhóm phụ nữ từ 40-49 tuổi. Và cũng nghiên cứu 
này ghi nhận số lượng cần làm thêm hình ảnh chẩn 
đoán là phụ nữ chụp nhũ ảnh lần đầu và giảm hơn 
đối với nhóm đã có hình ảnh nhũ ảnh trước đó.

Gây căng thẳng và lo lắng: Những phụ nữ có 
kết quả dương tính giả sau chụp nhũ ảnh, cần được 
chụp thêm hình ảnh chẩn đoán, mặc dù đã đưa kết 
quả hoàn toàn âm tính, đều có tăng tình trạng lo âu, 
căng thẳng và những phụ nữ có kết quả dương tính 
giả đều không muốn thực hiện lần nữa tầm soát ung 
thư vú bằng nhũ ảnh.

Tính không thuận lợi trong quá trình thực 
hiện: Các phụ nữ đều ghi nhận chụp nhũ ảnh gây 
đau và không an tâm trong lần tầm soát kế tiếp. Và 
vấn đề dương tính giả cũng làm việc tầm soát không 
được nhiều người chấp nhận.

Chẩn đoán quá mức và điều trị quá mức: Chẩn 
đoán quá mức là ung thư được phát hiện bằng tầm 

soát nhưng có thể không phát triển thành ung thư 
nếu không phát hiện. Và sau đó là quá trình điều 
trị quá mức dựa trên kết quả chẩn đoán quá mức. 
Việc xác định tỷ lệ chẩn đoán quá mức rất khó khăn 
vì dựa trên y đức không cho phép nghiên cứu thực 
hiện không điều trị bệnh lý nhằm đánh giá quá trình 
phát triển bệnh tự nhiên. Vì vậy nhiều biện pháp 
gián tiếp được đưa ra nhằm đánh giá đặc điểm chất 
lượng của kết quả này. Hầu hết việc đánh giá một 
chẩn đoán và điều trị gọi là quá mức chủ yếu dựa vào 
các ung thư trong biểu mô. Ung thư vú trong biểu 
mô, nguy cơ thấp hơn so với ung thư vú giai đoạn 
sớm, mặc dù chẩn đoán này có thể được gộp vào 
nhóm ung thư và cần được điều trị. ACS kết luận 
rằng một khoảng tỷ lệ khá rộng về tỷ lệ chẩn đoán 
quá mức ung thư vú từ 0-54%, thêm tỷ lệ ước lượng 
1-10%, kết quả này phụ thuộc vào dạng chẩn đoán 
và có ung thư ống tuyến vú kèm theo hay không. 
The U.S. Preventive Services Task Force evidence 
cũng đưa kết quả tương tự và tỷ lệ ước lượng có 
thể cao hơn từ 10,7-20,7% dựa vào các nghiên cứu 
lâm sàng có đối chứng. Kết luận chỉ ra rằng cứ 8 
người được chẩn đoán ung thư vú dựa vào tầm soát 
ung thư vú 2 năm 1 lần, ở độ tuổi 50-75 tuổi, có 
1 người bị chẩn đoán quá mức. Và để mỗi phụ nữ 
giảm nguy cơ tử vong do ung thư vú, có 2-3 phụ nữ 
phải điều trị quá mức đối với ung thư vú. Và theo số 
liệu nghiên cứu này, tỷ lệ này sẽ thấp hơn khi thực 
hiện với lứa tuổi cao hơn và thời gian tầm soát cách 
khoảng rộng. Tuy nhiên, tác giả cung kết luận rằng 
việc đánh giá chẩn đoán quá mức dựa vào giả thuyết 
không thể xác định, thời gian và những yếu tố theo 
dõi không đầy đủ, đưa ra nhiều ước lượng quá mức. 
Do vậy cần thêm nhiều nghiên cứu, yếu tố chỉ định 
ung thư sớm nhằm hạn chế việc điều trị quá mức. 

Tiếp xúc với yếu tố phóng xạ: Tỷ lệ phụ nữ có 
tiếp xúc với nhũ ảnh có thể gây ung thư vú và gây tử 
vong là 2/100.000 ở độ tuổi 50-59, tuổi tầm soát 
ung thư vú mỗi 2 năm, 11/100.000 ở nhóm 40-49 
tuổi tầm soát ung thư vú hằng năm. Một nghiên cứu 
gần đây ghi nhận lợi ích giảm tử vong do tầm soát 
và phát hiện sớm ung thư vú cao gấp # 60 lần so với 
nguy cơ xuất hiện ung thư vú do tia X sau chụp nhũ 
ảnh. Nếu 100.000 phụ nữ tuổi từ 40-74, thực hiện 
tầm soát ung thư vú hằng năm bằng nhũ ảnh, có 125 
trường hợp ung thư vú, 16 trường hợp tử vong do 
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ung thư vú, thế nhưng 986 trường hợp có thể tránh 
tử vong do phát hiện ung thư vú giai đoạn sớm.

KHUYẾN CÁO LÂM SÀNG
Các yếu tố nguy cơ ung thư vú cần tiếp cận theo 

phương pháp cá thể hóa.
Khai thác tiền sử, bệnh sử bệnh nhân và gia 

đình: đặc biệt tiền sử các ung thư liên quan, các 
bệnh lý tuyến vú đã có, dựa trên bảng xác định yếu 
tố nguy cơ kèm theo.

Cách phân nhóm phụ nữ nguy cơ ung thư 
vú và nhóm phụ nữ nguy cơ cao ung thư vú: 
Cách xác định online dựa trên cách tính điểm 
của các nhóm: the Gail, BRCAPRO, Breast and 
Ovarian Analysis of Disease Incidence and Carrier 
Estimation Algorithm, International Breast Cancer 
Intervention Studies (IBIS – được biết đến như 
Tyrer–Cuzick), hoặc the Claus model.

VIỆC TỰ KHÁM VÚ ĐỊNH KỲ CÓ 
ĐƯỢC XEM LÀ TẦM SOÁT UNG THƯ 
VÚ Ở PHỤ NỮ, VÀ NẾU PHÁT HIỆN 
BẤT THƯỜNG VÚ, KHUYẾN CÁO GÌ?
Ở nhóm phụ nữ có nguy cơ xuất hiện ung thư 

vú không khuyến cáo tự khám vú vì đặc điểm dương 
tính giả và không ghi nhận lợi ích khi thực hiện. 
Việc tầm soát bằng tự đánh giá nguy cơ bản thân và 
thăm khám tại các trung tâm chăm sóc sức khỏe khi 
có bất thường là các phương pháp được ghi nhận. 
Việc tự đánh giá nguy cơ bản thân bằng cách quan 
sát sự bất thường của vú, hay cảm giác bất thường tại 
vú, việc tự đánh giá này khác, không bao gồm cách 
tự khám vú tại nhà. Các phụ nữ được cung cấp các 
thông tin cần thiết và những cách đánh giá các bất 
thường xuất hiện để có thể nhận biết sớm nhất và 
tham khảo ý kiến của các bác sĩ chuyên khoa khi ghi 
nhận có bất thường. Hiện nay ở Mỹ các hướng dẫn 
này không khuyến cáo tự khám vú tại nhà.

Việc tự đánh giá nguy cơ của bản thân có bằng 
chứng đem lại lợi ích trong phát hiện sớm ung thư 
vú. 50% trường hợp ung thư vú trên 50 tuổi và 
71% ung thư vú trước 50 tuổi được phát hiện bởi 
ghi nhận bất thường vú của chính bệnh nhân. Vai 
trò tự kiểm tra đánh giá bất thường của vú là bằng 
chứng quan trọng trong phát hiện ung thư vú. ACS 
khuyến cáo các phụ nữ: hãy nhìn nhận vai trò quan 

trọng của việc nhận biết sự thay đổi của tuyến vú 
bản thân.

KHÁM VÚ LÂM SÀNG Ở NHỮNG
PHỤ NỮ CÓ NGUY CƠ UNG THƯ VÚ
Khám vú lâm sàng có thể thực hiện trên nhóm 

phụ nữ bình thường, nhóm phụ nữ nguy cơ ung thư 
vú, nhằm cung cấp thông tin, chia sẻ thông tin và 
cách tiếp cận đối với nhóm phụ nữ này và nhũ ảnh. 
Nếu thực hiện tầm soát ung thư vú ở độ tuổi 25-39 
mỗi 1-3 năm, và hàng năm nhóm 40 tuổi trở đi là 
hợp lý, việc thăm khám lâm sàng vẫn được khuyến 
cáo đánh giá phụ nữ nguy cơ cao, và ở những phụ nữ 
có triệu chứng. 

Nghiên cứu hệ thống không có nghiên cứu nào 
đánh giá trực tiếp sự kết hợp giữa khám lâm sàng 
tuyến vú và tỷ lệ tử vong do ung thư vú. Tuy nhiên 
có 3 nghiên cứu đánh giá nguy cơ dương tính giả khi 
kết hợp khám vú lâm sàng và nhũ ảnh. Và 2 nghiên 
cứu có kết quả gần 55 trường hợp dương tính giả 
đối với mỗi trường hợp ung thư phát hiện. ACS 
khuyến cáo kết hợp khám vú lâm sàng và nhũ ảnh có 
thể phát hiện thêm 2-6% trường hợp ung thư xâm 
lấn so với nhũ ảnh đơn thuần, tuy nhiên tỷ lệ hiệu 
quả điều trị đối với bệnh nhân không cải thiện thêm 
sau chẩn đoán. Năm 2009 chương trình bảo vệ quốc 
gia khuyễn cáo rằng không đủ bằng chứng để khẳng 
định lợi ích hay tác hại của khám lâm sàng tuyến vú, 
và khuyến cáo này không thay đổi khi cập nhật năm 
2016. Khuyến cáo thăm khám lâm sàng tuyến vú 
1-3 năm với trường hợp không triệu chứng, nguy cơ 
ung thư vú 25-39 tuổi, thực hiện hàng năm đối với 
trường hợp không triệu chứng, và sau 40 tuổi.

KHI NÀO BẮT ĐẦU CHỤP NHŨ ẢNH
Tuổi trung bình bắt đầu thực hiện tầm soát ung 

thư vú bắt đầu từ 40 tuổi, không khuyến cáo sớm 
hơn 40 tuổi. Nếu chưa thực hiện nhũ ảnh ở độ tuổi 
40, thì có thể bắt đầu tầm soát ung thư vú bằng nhũ 
ảnh không trễ hơn 50 tuổi. 

Chụp nhũ ảnh làm giảm tỷ lệ tử vong vì nguy 
cơ ung thư vú tăng theo độ tuổi, nguy cơ tác hại do 
chụp nhũ ảnh giảm theo độ tuổi, tăng số lần làm 
sinh thiết vú, tỷ lệ chẩn đoán ung thư vú cao hơn ở 
những phụ nữ lớn tuổi. Ở nhóm phụ nữ trước 40 
tuổi, nguy cơ ung thư vú thấp hơn, nguy hại do nhũ 
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ảnh hằng năm cao hơn so với lợi ích đem lại của tiếp 
cận. ACS dựa trên nghiên cứu tổng hợp ghi nhận 
hiệu quả của tầm soát ung thư vú theo từng nhóm 
tuổi, và độ đặc hiệu của tầm soát ung thư vú tăng 
theo tuổi và làm giảm tỷ lệ tử vong do ung thư vú 
sau tầm soát.

Với lý do sử dụng tầm soát ung thư vú bằng nhũ 
ảnh giảm tỷ lệ tử vong do ung thư vú và kéo dài thời 
gian sống khi bắt đầu tầm soát từ 40 tuổi, khuyến 
cáo ghi nhận việc hợp lý hóa sử dụng tầm soát ung 
thư vú thường quy bằng nhũ ảnh từ 40 tuổi trở đi, 
đồng thời cần giải thích lợi ích và tác hại của chụp 
nhũ ảnh cho đối tượng được tầm soát. Những phụ 
nữ không được tầm soát ở độ tuổi 40, cần tầm soát 
sớm nhất không trễ hơn 50 tuổi.

TÍNH THƯỜNG XUYÊN THỰC HIỆN 
TẦM SOÁT UNG THƯ VÚ BẰNG
NHŨ ẢNH
Các phụ nữ có nguy cơ ung thư vú cần thực hiện 

nhũ ảnh mỗi 1-2 năm dựa vào quá trình đánh giá 
các yếu tố nguy cơ, trao đổi lợi ích và tác hại, giá trị 
của việc tầm soát. Tầm soát ung thư vú bằng nhũ 
ảnh mỗi 2 năm là khuyến cáo đối với nhóm phụ 
nữ trên 55 tuổi, giảm nguy cơ tác hại do tầm soát, 
nhưng việc giảm tính thường xuyên của thực hiện 
tầm soát, cũng làm giảm lợi ích do tầm soát đem lại. 

Những dự liệu nghiên cứu cho thấy khoảng thời 
gian tầm soát càng ngắn, nguy cơ tác hại do tầm soát 
tăng, nguy cơ số lượng chụp thêm hình ảnh hay sinh 
thiết vú tăng. Một nghiên cứu cho thấy rằng tầm 
soát ung thư vú thực hiện hàng năm có thể cải thiện 
phát hiện sớm ung thư vú trên 2 người, có 88 trường 
hợp cần sinh thiết vú xác định, 6 trường hợp chẩn 
đoán quá mức trên 1.000 phụ nữ tầm soát ung thư 
vú ở độ tuổi 50-74 hàng năm.

The U.S. Preventive Services Task Force khuyến 
cáo tầm soát ung thư vú mỗi 2 năm đối với mọi lứa 
tuổi, bởi vì khuyến cáo tầm soát này giúp giảm tỷ 
lệ tử vong do ung thư vú gây ra gần 80% dân số khi 
thực hiện nhũ ảnh mỗi 2 năm, và có thể ít tác hại 
hơn do tầm soát.

Các nhà lâm sàng nên thảo luận, chia sẻ thông 
tin với bệnh nhân về vai trò và lợi ích của tầm soát 
ung thư vú hằng năm hay mỗi 2 năm bằng nhũ ảnh 
kèm theo tác hại do nhũ ảnh đem lại. Và từ đó giúp 

phụ nữ lựa chọn phương pháp tầm soát phù hợp. 
Tuy nhiên lợi ích khi tầm soát thường xuyên ung 
thư vú giảm đi theo tuổi, quy trình tầm soát bao 
gồm tầm soát mỗi năm từ 40 tuổi và sau đó giảm 
dần, tầm soát mỗi 2 năm sau 55 tuổi. 

KHI NÀO THÌ KHÔNG CẦN SỬ DỤNG 
TẦM SOÁT UNG THƯ VÚ NỮA
Đối với nhóm phụ nữ có nguy cơ ung thư vú, 

khuyến cáo tầm soát ung thư vú trung bình đến 75 
tuổi. Độ tuổi này không phải là tiêu chuẩn duy nhất 
để xác định thời gian ngừng tầm soát, việc tiếp tục 
hay ngừng tầm soát phụ thuộc vào sức khỏe, thời 
gian sống dự đoán của bệnh nhân.

Hiện nay không có nghiên cứu lâm sàng nào về 
ung thư vú và nhũ ảnh sau 75 tuổi được thực hiện. 
Ngay cả ở độ tuổi 70-74, các số liệu nghiên cứu về 
vai trò của nhũ ảnh cũng rất hạn chế. Vì vậy việc tầm 
soát nhũ ảnh đặt ra đối với nhóm phụ nữ từ 70-74 
tuổi tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe và tinh thần 
của người cần được tầm soát. Việc tầm soát được 
đặt ra nếu thời gian sống dự đoán của người chụp 
trên 10 năm. Bởi vì việc tầm soát và phát hiện ung 
thư vú sớm ở những phụ nữ này không làm giảm tỷ 
lệ tử vong ở độ tuổi này, mà có tác dụng trái chiều 
làm tăng lo âu, giảm chất lượng sống và việc điều trị 
không giúp kéo dài thời gian sống.

KHUYẾN CÁO TẦM SOÁT UNG THƯ 
VÚ Ở NHỮNG PHỤ NỮ CÓ NGUY CƠ
Khuyến cáo mức độ A
Phụ nữ nguy cơ ung thư vú cần tầm soát bằng 

nhũ ảnh từ 40 tuổi, không trễ hơn 50 tuổi. Cần 
cung cấp thông tin đầy đủ về lợi ích và tác hại của 
việc tầm soát bằng nhũ ảnh cho đối tượng có nguy 
cơ và đối tượng được tầm soát là người quyết định.

Tầm soát ung thư vú có thể thực hiện mỗi 1-2 
năm, và cần giải thích rõ về lợi ích và tác hại của tầm 
soát đối với ung thư vú. Từ sau 55 tuổi, thực hiện 
tầm soát ung thư vú mỗi 2 năm 1 lần bằng nhũ ảnh.

Tầm soát bằng nhũ ảnh đối với nhóm phụ nữ 
nguy cơ có thể thực hiện đến 75 tuổi.

Khuyến cáo mức độ B
Cần khuyến cáo và cung cấp nguy cơ ung thư vú 
đối với những phụ nữ có tiền căn gia đình, bản 
thân có bệnh lý ung thư liên quan.
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Phụ nữ có nguy cơ ung thư vú cần có thêm các 
tiếp cận về nguy cơ ung thư khác.

Không khuyến cáo tự thăm khám vú tại nhà vì 
khả năng dương tính giả và thiếu bằng chứng về lợi 
ích lâm sàng.

Khuyến cáo mức độ C
Khám lâm sàng tuyến vú cho các phụ nữ không 

triệu chứng hay có nguy cơ ung thư vú nhằm chia 
sẻ thông tin, cung cấp yếu tố thuận lợi, tác hại kèm 
với chụp nhũ ảnh ở từng nhóm phụ nữ. Thăm khám 
tuyến vú vẫn khuyến cáo sử dụng đối với nhóm 
nguy cơ cao ung thư vú và có triệu chứng liên quan 
tuyến vú.

Nhóm phụ nữ nguy cơ ung thư cần có sự tự ý 
thức về sự thay đổi của tuyến vú và bất thường của 
mình có, cung cấp các yếu tố nguy cơ khi có sự kiểm 
tra định kỳ hay với bác sĩ gia đình.

Độ tuổi không quyết định thời gian chấm dứt 
tầm soát ung thư vú. Việc ngưng quá trình tầm soát 
được thảo luận với nhóm đối tượng, dựa vào tình 
trạng sức khỏe, thời gian sống dự đoán của người 
cần tầm soát.

CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ UNG THƯ VÚ
 – Tiền sử gia đình có bệnh lý ung thư vú, ung thư 

buồng trứng, hay bệnh di truyền liên quan ung thư 
vú và buồng trứng (ví dụ ung thư tụy, ung thư tiền 
liệt tuyến).

 – Gen lặn gây ung thư.
 – Có sinh thiết vú trước: Tăng sinh không điển 

hình ống hay thùy tuyến vú, hay ung thư thùy vú sớm.
 – Dậy thì sớm.
 – Mãn kinh muộn.
 – Không mang thai.
 – Khoảng cách giữa dậy thì và lần mang thai đầu 

tiên dài.
 – Điều trị nội tiết thay thế mãn kinh dạng phối hợp.
 – Không cho con bú.
 – Lớn tuổi.
 – Một vài chủng tộc đặc biệt.
 – Chỉ số khối cơ thể lớn.
 – Nghiện rượu.
 – Hút thuốc.
 – Vú có nhiều mô đặc trên nhũ ảnh.
 – Tiếp xúc phóng xạ liều cao tuổi trẻ ở vùng ngực.

KHUYẾN CÁO VỀ TẦM SOÁT THƯ VÚ 
Ở PHỤ NỮ CÓ NGUY CƠ (BẢNG 1)
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Bảng 1. Khuyến cáo về tầm soát ung thư vú ở phụ nữ có nguy cơ.

Hội Sản phụ khoa
Hoa Kỳ

Tổ chức Dự phòng
Hoa Kỳ

Hội Ung thư
Hoa Kỳ

Hội Nghiên cứu vấn đề ung thư 
Hoa Kỳ

Khám lâm 
sàng vú

Khám mỗi 1-3 năm đối với 
phụ nữ 25-39 tuổi và mỗi 
năm đối với sau 40 tuổi.

Không đủ dữ liệu khuyến 
cáo.

Không có khuyến 
cáo.

Khuyến cáo mỗi 1-3 năm từ 25-
39 tuổi.
Khuyến cáo mỗi năm sau 40 tuổi.

Thời gian bắt 
đầu tầm soát 
bằng nhũ ảnh

Khuyến cáo thực hiện từ 
40 tuổi.
Có thể từ 40-49 tuổi sau 
khi có thăm khám kiểm tra.
Không bắt đầu muộn hơn 
50 tuổi.

Khuyến cáo thực hiện từ 
50 tuổi.
Đối với tầm soát trước 
40 tuổi tùy thuộc vào 
yêu cầu mỗi cá nhân

Khuyến cáo bắt đầu 
từ 45 tuổi. Khuyến cáo thực hiện từ 50 tuổi.

Khoảng thời 
gian thực hiện Mỗi 1 năm hoặc 2 năm. Mỗi 2 năm.

Mỗi năm đối với phụ 
nữ từ 40-54 tuổi.
Có thể mỗi 1-2 năm 
từ sau 55 tuổi.

Mỗi năm.

Thời gian 
ngưng thực 
hiện

Tầm soát thực hiện đến 
75 tuổi.
Sau 75 tuổi, cần trao đổi 
với từng tình trạng cá nhân.

Với những bằng chứng 
hiện nay không cho thấy 
lợi ích đối với tầm soát 
sau 75 tuổi.

Thời gian sống dự 
đoán thêm 10 năm.

Nếu cá nhân không mắc các yếu 
tố bệnh lý làm giảm thời gian 
sống dưới 10 năm.


