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MỞ ĐẦU
Nhũ ảnh (mammography) được chứng minh là 

một phương pháp giúp giảm tỷ lệ tử vong do ung 
thư (K) vú [16]. Một nghiên cứu gần đây cho thấy 
giảm đến 43% ở những phụ nữ tình nguyện trong 
chương trình tầm soát quốc gia[5]. Tuy nhiên độ 
nhạy của nhũ ảnh tùy thuộc vào mật độ dày (dense) 
của mô vú. Nghiên cứu trên những phụ nữ có mô 
vú dày thì độ nhạy của nhũ ảnh dưới 50%[10]. Thêm 
vào đó, mật độ dày của vú đã được xác nhận là một 
yếu tố nguy cơ độc lập của K vú[1]. Những lựa chọn 
tầm soát bổ sung gần đây là siêu âm vú (US) và cộng 
hưởng từ (MRI). Tầm soát bằng US có giá thành 
thấp hơn và được sử dụng rộng rãi hơn MRI.

Siêu âm vú sử dụng đầu dò cầm tay (Handheld 
US: HHUS) để vận hành hiện nay được sử dụng 
rộng rãi và được dung nhận tốt. Một nghiên cứu 
đa trung tâm chỉ ra rằng tầm soát với HHUS giúp 
phát hiện K vú ở giai đoạn sớm nhiều hơn một 
cách có ý nghĩa so với tầm soát chỉ với nhũ ảnh[2]. 
Tuy nhiên, thực hiện HHUS cả hai bên vú sẽ mất 
nhiều thời gian và có tỷ lệ dương tính giả cao. Thêm 
vào đó người thực hành cần được huấn luyện tốt, 
phụ thuộc vào vận hành máy và không thể tái tạo 
lại hình ảnh (non reproducibility) và đòi hỏi một 
thời gian đáng kể sự có mặt của bác sĩ chẩn đoán 
hình ảnh trong suốt quá trình siêu âm toàn bộ vú. 
Siêu âm vú tự động (ABUS: Automated Breast US) 
được giới thiệu hơn một thập kỷ qua, lúc đó hình 
ảnh thu được không đủ tốt để diễn tả kết quả. 

Gần đây, siêu âm vú tự động sử dụng đầu dò với 

tần số cao (high-frequency transducers) đã cải thiện 
chất lượng hình ảnh. Tầm soát bằng ABUS như một 
lựa chọn được đề nghị để khắc phục việc mất nhiều 
thời gian cũng như giá thành của US sử dụng đầu dò 
cầm tay và việc bác sĩ chẩn đoán hình ảnh phải trực 
tiếp làm suốt quá trình quét tuyến vú hai bên. Tuy 
nhiên, có một giới hạn về những nghiên cứu trên 
việc áp dụng ABUS vì sự khác nhau về kỹ thuật, các 
dữ liệu thu nhận được cũng như sự giải thích.

  Tháng 9 năm 2012, hệ thống ABUS  
(Somo-V ABUS, U-systems) đã được chấp thuận 
bởi FDA của Hoa Kỳ (United States Food and 
Drug Administration) cho tất cả những trường hợp 
tầm soát K vú tại Mỹ có kết quả âm tính với nhũ ảnh 
mà có mô vú dày, những người này trước đó chưa 
từng phẫu thuật hoặc sinh thiết vú[15].

ĐIỂM THUẬN LỢI CỦA ABUS  
SO VỚI HHUS
So với HHUS, ABUS có vài điểm thuận lợi hơn:

 – ABUS là kiên định và hình ảnh có thể ghi chép 
lại, trong khi HHUS phụ thuộc và người vận hành 
máy siêu âm, nghĩa là độ chính xác và khả năng phát 
hiện bênh lý tùy thuộc hoàn toàn vào kinh nghiệm 
và khả năng chuyên môn của người làm siêu âm[6].

 – Bất kỳ ai cũng có thể vận hành thiết bị ABUS 
sau khi được huấn luyện trong khi HHUS thì chỉ có 
thể là y hoặc bác sĩ chẩn đoán hình ảnh với những 
kiến thức về giải phẫu và sinh lý trong siêu âm mới 
thực hiện được.

 – Thời gian thực hiện ABUS ổn định hơn. Toàn 
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bộ thời gian quét trung bình khoảng 15 phút cho 
một bệnh nhân với kích thước vú bình thường và 
dài hơn một chút nếu cần hơn 3 chiều cơ bản cho 
mỗi bên vú ở những phụ nữ có kích thước vú to hơn.

 – Thời gian của bác sĩ với ABUS chỉ là thời gian 
đọc và báo cáo kết quả, trong khi với HHBS bao 
gồm cả thời gian vừa thực hiện quét siêu âm vừa 
đọc và báo cáo kết quả. Bác sĩ chẩn đoán hình ảnh 
sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi chỉ cần ngồi xem lại 
những hình ảnh đã được ABUS ghi nhận lại, họ chỉ 
mất khoảng 3 phút với những trường hợp âm tính, 
khoảng 5 phút nếu như có một hoặc hai những hình 
ảnh bất thường. Thỉnh thoảng, có những trường 
hợp đòi hỏi đến 10 phút hoặc lâu hơn để đọc và báo 
cáo kết quả[6].

 – Thêm vào đó, sự quan sát mặt cắt vành duy nhất 
của ABUS cho phép đánh giá nhanh và hữu dụng 
trong việc phát hiện những vùng với những cấu trúc 
bị xoắn vặn (architectural distortion).

 – Đầu dò lớn của ABUS cho phép thấy toàn bộ 
các đặc tính của các khối u to và theo dõi những 
trường hợp khối ung thư to sau điều trị hóa hỗ trợ 
(neoadjuvant chemotherapy), nó có thể cho phép 
đo chính xác nhưng khối ung thư có đường kính 
lớn hơn 5 cm.

VẬN DỤNG TRÊN LÂM SÀNG ABUS
SỬ DỤNG TRONG TẦM SOÁT
Có vài nghiên cứu so sánh HHUS và ABUS. 

HHUS đòi hỏi thời gian huấn luyện cho các chuyên 
gia trước khi có thể thực hiện làm siêu âm[3,7,8]. Nói 
chung, thời gian 13-17 phút là thời gian ngắn nhất 
nếu siêu âm vú bằng tay. Do vậy, tầm soát bằng 
ABUS được xem là một chọn lựa được đề nghị 

nhằm khắc phục quỹ thời gian và giá thành của việc 
vận hành máy bằng tay.

Vài nghiên cứu gợi ý ABUS có thể giữ một vai 
trò hứa hẹn với những trường hợp tầm soát ở phụ 
nữ với mô vú dày có chỉ định làm nhũ ảnh. Kelly 
và cộng sự[8] đã tiến hành một nghiên cứu đa trung 
tâm so sánh việc phối hợp tầm soát bằng nhũ ảnh 
với siêu âm tay bán tự động toàn bộ vú (WBUS: 
Whole-Breast US) với những kỹ thuật riêng biệt ở 
4.419 phụ nữ có mô vú dày và/hoặc có nguy cơ K 
vú. Kết quả nghiên cứu đã rất hứa hẹn, phát hiện 
3,6 trường hợp ung thư vú trong 1.000 phụ nữ tham 
gia tầm soát. Kelly và cộng sự cũng đã đánh giá khả 
năng đọc và phát hiện K vú của những bác sĩ chẩn 
đoán hình ảnh thực hiện ABUS cho phụ nữ có mô 
vú dày. Họ ghi nhận rằng các bác sĩ chẩn đoán hình 
ảnh có thể tăng phát hiện K vú, tăng 63% với những 
trường hợp K được gọi trở lại và chỉ giảm có 4% 
trong việc xác định đúng những trường hợp âm tính 
thật sự. Golatta và cộng sự[4] trong một nghiên cứu 
tiến cứu trên 983 trường hợp (1.966 vú). Kết quả 
cho thấy giá tri tiên đoán âm đến 98% (1520/1551), 
độ đặc hiệu cao 85% (1,520/1,794), độ nhạy 74% 
(88/119) dựa trên kết quả sinh thiết dưới hướng 
dẫn của siêu âm. Từ đó, họ kết luận  ABUS là một 
công cụ hứa hẹn về hình ảnh tuyến vú, đặc biệt 
trong việc tầm soát.

ABUS SỬ DỤNG TRONG CHẨN ĐOÁN
Một vài tài liệu đã báo cáo về đánh giá vai trò 

chẩn đoán của ABUS như một công cụ đánh giá 
tiền phẫu, thay thế cho siêu âm đánh giá lại (seecond 
look US), đánh giá ung thư trong biểu mô của ống 
dẫn sữa (DCIS: ductal carcinoma in situ)[3,11,13,18]. 

Hình 1. Acuson S2000 ABVS (automated breast volume scanner; Siemens Medical Solutions).
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Tuy nhiên, việc phát hiện sang thương, mức độ 
tin cậy của ABUS cần được xác định trước khi áp 
dụng cho việc chẩn đoán trong các tình huống kể 
trên[9,13,18,19]. Wenkel và cộng sự[17] báo cáo trong kết 
quả  nghiên cứu về việc chẩn đoán kiểm tra bằng lâm 
sàng, nhũ ảnh, những bất thường về siêu âm những 
K vú được chẩn đoán bằng ABUS bởi tất cả người 
đọc và được xếp loại theo hệ thống BIRADS (Breast 
Imaging Reporting And Data System) 4 hoặc 5 cho 
thấy sự tương đồng trong việc xếp loại BIRADS giữa 
HHUS và ABUS với giá trị kappa (k) từ 0,83-0,87. 
Cùng thời gian này, Kotsianos-Hermle và cộng sự[9],  
chẩn đoán kiểm tra trong nghiên cứu của họ cho kết 
quả tương tự, trong đó độ nhạy và độ đặc hiệu được 
so sánh giữa siêu âm 3 chiều tự động và siêu âm bằng 
tay. Shin và cộng sự[13] báo cáo vai trò của ABUS 
trong chẩn đoán tiền phẫu K vú. Trong nghiên cứu 
này, ABUS tin cậy trong phát hiện những u có kích 
thước 1,2 cm và cho thấy độ tin cậy cao trong việc 
xác định kích thước, vị trí của sang thương. Xu và 
cộng sự[19] đã đánh giá vai trò của ABUS và siêu 
âm vú đàn hồi (elastography US), họ ghi nhận cả 
ABUS và siêu âm vú đàn hồi đều đáng tin cậy trong 
chẩn đoán sang thương vú và khi kết hợp hai loại 
siêu âm này sẽ giúp tăng độ chính xác và độ đặc hiệu 
trong chẩn đoán.

Nhằm đánh giá tiền phẫu DCIS đơn thuần, Li 
và cộng sự[11] đã thực hiện một nghiên cứu tiến cứu 
trên 33 bệnh nhân với DCIS đơn thuần. Họ chỉ ra 
rằng ABUS tỏ ra tốt hơn HHUS trong việc đánh 
giá sự lan rộng của bệnh (64% so với 42%). Thêm 
vào đó, Chae và cộng sự[3] đã đánh giá vai trò của 
ABUS trong việc thay thế cho siêu âm nhìn lại thực 
hiện bằng tay (HH-SLUS: handheld-second look 
US), trong đó 3 nhà chẩn đoán hình ảnh đánh giá 
lại 80 sang thương nghi ngờ phát hiện trên MRI 
vú. Họ mô tả trong nghiên cứu 8/15 sang thương 
(55%) không được phát hiện bằng HH- SLUS mà 
lại được phát hiện bằng ABUS. Do đó, họ kết luận 
ABUS có thể sử dụng trong hướng dẫn sinh thiết 
thay cho HH-SLUS.

Cuối cùng, điều quan trọng là phát triển kỹ thuật 
giúp cho các nhà chẩn đoán hình ảnh tiết kiệm thời 
gian đọc và giảm số trường hợp gọi người bệnh trở 
lại nhờ giúp họ phân biệt những sang thương lành 

và ác tính[14] . Hệ thống chẩn đoán được hỗ trợ bằng 
điện toán CAD (computer-aided diagnosis) có thể 
giúp người đọc đánh giá những sang thương ác tính 
chắc chắn[12,14]. Tan và cộng sự[14]  phát biểu không 
cần phải huấn luyện nhiều, việc sử dụng hệ thống 
CAD sẽ giúp tăng khả năng phân biệt những sang 
thương lành và ác tính cho những người đọc ít kinh 
nghiệm trong ABUS.

KẾT LUẬN
Để kết luận, ABUS là một kỹ thuật mới hứa hẹn 

có thể hữu dụng trong việc tầm soát K vú ở phụ nữ 
có mô vú dày, gần đây nó đã được FDA của Hoa Kỳ 
chấp thuận cho mục đích tầm soát. ABUS có thể rất 
hữu dụng dùng đánh giá trước phẫu thuật đối với K 
vú, bao gồm cả DCIS, và cũng có thể thay thế HH-
SLUS trong mục đích đánh giá trước phẫu thuật 
với những sang thương nghi ngờ trên MRI. Do đó, 
ABUS đã được mong đợi trở thành một lựa chọn 
được sử dụng rộng rãi cho mục đích tầm soát ở Hoa 
Kỳ và  thay thế cho HH-SLUS.
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