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SỰ ĐỒNG THUẬN CỦA ACOG
VỀ VAI TRÒ CỦA SIÊU ÂM
TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP
XUẤT HUYẾT ÂM ĐẠO
SAU MÃN KINH

Phạm Thị Phương Anh
Bệnh viện Mỹ Đức Phú Nhuận

Ung thư nội mạc tử cung là ung thư phụ khoa 
thường gặp nhất tại Hoa Kỳ. Trong năm 2017, 
ước tính có 61.380 ca ung thư tử cung mới mắc và 
10.920 trường hợp tử vong[1]. Trong đó 92% các 
trường hợp ung thư tử cung xuất phát từ nội mạc. 
Xuất huyết âm đạo là triệu chứng thường gặp, chiếm 
trên 90% các trường hợp mãn kinh bị ung thư. Xuất 
huyết âm đạo sau mãn kinh thường do teo âm đạo 
và nội mạc tử cung. Tuy nhiên, dựa vào tuổi và các 
yếu tố nguy cơ, khoảng 1 – 14% các trường hợp xuất 
huyết bất thường bị ung thư nội mạc tử cung. Yếu 
tố nguy cơ bao gồm tuổi tác (tuy nhiên không giới 
hạn tuổi), béo phì, sử dụng estrogen không có chất 
đối kháng, hội chứng buồng trứng đa nang, đái tháo 
đường type 2, tiền sử gia đình. Tiếp cận lâm sàng các 
trường hợp xuất huyết sau mãn kinh đòi hỏi phải 
đánh giá nhanh và hiệu quả, nhằm chẩn đoán hoặc 
loại trừ ung thư nội mạc tử cung, tăng sản nội mạc 
tử cung. Siêu âm phụ khoa được chỉ định đầu tiên 
trong các trường hợp này, nhằm khảo sát hình ảnh 
và bề dày nội mạc tử cung.

Dựa trên các nghiên cứu hiện có, tháng 5/2018 
Hiệp hội Sản phụ khoa Hoa Kỳ (ACOG – American 
Congres of Obstetricians and Gynecologists) đã 
đưa ra các đồng thuận mới nhằm thay thế cho bản 
đồng thuận trước vào tháng 8/2009. Nội dung gồm:

 – Tiếp cận các trường hợp xuất huyết sau mãn 
kinh cần phải đánh giá nhanh và hiệu quả, nhằm 
chẩn đoán hoặc loại trừ ung thư nội mạc tử cung, 
loạn sản nội mạc tử cung.

 – Siêu âm cần khảo sát bề dày nội mạc tử cung, 
nếu nội mạc tử cung ≤ 4 mm, giá trị tiên đoán âm 
ung thư nội mạc tử cung lên đến trên 99%.

 – Siêu âm ngả âm đạo là phương tiện thay thế 
thích hợp hơn là sinh thiết nội mạc tử cung trong 
đánh giá “ban đầu” các trường hợp xuất huyết sau 
mãn kinh. Can thiệp xâm lấn nên chỉ định sau khi 
có kết quả siêu âm khảo sát nội mạc tử cung.

 – Siêu âm cũng hữu ích trong việc đánh giá lại tình 
trạng của người bệnh nếu mẫu sinh thiết nội mạc tử 
cung ban đầu không đủ để chẩn đoán.

 – Trong một số trường hợp, nếu siêu âm ngả âm 
đạo không quan sát rõ được bề dày, giới hạn giữa 
nội mạc tử cung và cơ tử cung trên phụ nữ có triệu 
chứng xuất huyết sau mãn kinh, cần phải sử dụng các 
phương pháp khác như siêu âm bơm nước buồng tử 
cung, nội soi buồng tử cung hoặc sinh thiết nội mạc.

 – Nếu sinh thiết mù không có loạn sản hoặc ung 
thư nội mạc tử cung mà bệnh nhân có triệu chứng 
xuất huyết trở lại thì cần phải nội soi buồng tử cung 
để sinh thiết.

 – Sẽ khó khảo sát được bề dày và mật độ nội mạc 
tử cung trong các trường hợp như: tử cung thế trung 
gian, béo phì, có u xơ tử cung hoặc adenomyosis, có 
tiền căn phẫu thuật trên tử cung.

 – Mặc dù có một tỷ lệ rất thấp các trường hợp ung 
thư nội mạc tử cung mà bề dày nội mạc tử cung < 3 
mm (đặc biệt là type II), nhưng nếu bệnh nhân có 
xuất huyết kéo dài hoặc tái phát thì cần phải sinh 
thiết kiểm tra tế bào học bất chấp độ dày của nội 
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mạc tử cung.
 – Khi siêu âm tình cờ phát hiện nội mạc tử cung > 

4 mm trên đối tượng mãn kinh không có xuất huyết 
âm đạo thì cũng không cần can thiệp xâm lấn một 
cách thường quy. Tuy nhiên, cần phải cá thể hóa 
điều trị, cân nhắc các yếu tố nguy cơ để có hướng xử 
trí thích hợp.

SIÊU ÂM NGẢ ÂM ĐẠO
KHẢO SÁT NỘI MẠC TỬ CUNG
Độ dày nội mạc tử cung là bề dày lớn nhất của 

nội mạc được ghi nhận trên mặt cắt dọc giữa tử 
cung qua siêu âm ngả âm đạo. Các nghiên cứu trước 
đây đã so sánh bề dày nội mạc tử cung với kết quả 
sinh thiết tế bào học cho thấy các trường hợp xuất 
huyết sau mãn kinh mà độ dày nội mạc tử cung < 
4 – 5 mm có thể loại trừ ung thư[2-4]. Kể từ sau các 
nghiên cứu trên, cũng có thêm nhiều nghiên cứu đa 
trung tâm khác cho kết luận tương tự (Bảng 1). Như 
vậy siêu âm ngả âm đạo có giá trị tiên đoán âm lên 
đến trên 99% trong trường hợp nội mạc tử cung ≤ 4 
mm, mặc dù có triệu chứng xuất huyết.

Bảng 1. Bề dày nội mạc tử cung và số ca ung thư 
trên phụ nữ mãn kinh có xuất huyết âm đạo 

Nghiên 
cứu

Cut-off
bề dày
nội mạc
tử cung

Số ca nội 
mạc tử 
cung dày / 
Tổng mẫu

Số ca 
ung 
thư

Giá trị 
tiên 
đoán 
âm

Karlsson 
1995 ≤ 4 mm 518/1138 0 100%

Ferrazzi 
1996

≤ 4 mm
≤ 5 mm

336/930
456/930

2
4

99,4%
99,1%

Gull 2003 ≤ 4 mm 178/339 0 100%

Wong 
2016

≤ 3 mm
≤ 4 mm
≤ 5 mm

1915/ 4383
2825/ 4383
3131/ 4383

5
10
11

99,7 %
99,6 %
99,6 %

Bảng thống kê các nghiên cứu cho thấy giá trị 
tiên đoán âm theo độ dày nội mạc tử cung

Theo đồng thuận mới 2018 thì siêu âm ngả âm 
đạo là phương tiện thay thế thích hợp hơn là  sinh 
thiết nội mạc tử cung trong đánh giá “ban đầu” các 
trường hợp xuất huyết sau mãn kinh. Tuy nhiên, 
theo hướng dẫn thực hành lâm sàng của ACOG 
2015, vẫn có thể sinh thiết ngay từ đầu đối với các ca 
xuất huyết sau mãn kinh mà không cần dựa vào kết 

quả đo bề dày nội mạc[5]. Đánh giá một trường hợp 
xuất huyết sau mãn kinh cần kết hợp với các yếu tố 
nguy cơ nêu trên. Một nghiên cứu đoàn hệ hồi cứu 
tại Hồng Kông trên 4.383 phụ nữ nhằm đánh giá tỷ 
lệ phát hiện ung thư nội mạc tử cung dựa trên nhiều 
cut-off khác nhau. Nghiên cứu cho thấy quyết định 
chọn ngưỡng cắt nào còn dựa vào nguồn lực sẵn có, 
tình trạng lồng ghép nhiều bệnh và tỷ lệ phát hiện 
chấp nhận được[6]. Sinh thiết nội mạc tử cung nên 
được chỉ định đầu tay ở nhóm đối tượng nguy cơ 
cao và có xuất huyết sau mãn kinh. Bảng 2 thể hiện 
số ca bỏ sót ung thư nội mạc tử cung dù nội mạc 
tử cung mỏng, với nhiều ngưỡng cắt khác nhau. Sử 
dụng cut-off là 4 mm cho thấy giá trị tiên đoán âm 
trên 99%. Tuy nhiên, bề dày nội mạc tử cung không 
phải là chẩn đoán tế bào học. Do đó, mặc dù nội 
mạc tử cung mỏng trên siêu âm khiến ta rất ít nghĩ 
đến ung thư nội mạc, nhưng không được loại trừ 
hoàn toàn khả năng này, đặc biệt là ung thư nội mạc 
tử cung type II (uterine papillary serous, mucinous, 
clear cell)[7].

Bảng 2. Tổng hợp các ca bỏ sót chẩn đoán ung 
thư nội mac tử cung từ các nghiên cứu của 
Karlsson, Ferrazzi, Gull và Wong. 

Cut-off bề dày 
nội mạc tử cung

Số ca nội mạc tử 
cung dày/Tổng mẫu

Giá trị
tiên đoán âm

≤ 3 mm 5/1915 1/383

≤ 4 mm 12/4073 1/339

≤ 5 mm 15/3587 1/239

Bảng tỷ lệ bỏ sót ung thư nội mạc tử cung với các 
cut-off khác nhau.

GIỚI HẠN CỦA
SIÊU ÂM NGẢ ÂM ĐẠO
Không phải tất cả các trường hợp siêu âm ngả âm 

đạo đều cho được số đo độ dày nội mạc tử cung đáng 
tin cậy. Cần phải đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, 
đo ở mặt phẳng dọc giữa, trùng với mặt phẳng đo 
đường kính trước sau của tử cung, đo vị trí dày nhất 
và phải quan sát rõ đường viền echo, vùng ranh giới 
giữa nội mạc và cơ tử cung (hình 1).

Như đã nêu trên, một số trường hợp sẽ khó khảo 
sát bề dày nội mạc tử cung như tử cung thế trung 
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Hình 1. Hình ảnh mô tả kỹ thuật đo
bề dày nội mạc tử cung.

gian, béo phì, có u xơ tử cung hoặc adenomyosis, 
có tiền căn phẫu thuật trên tử cung, các trường hợp 
mãn kinh nhưng chưa lấy dụng cụ tử cung… Khi 
không xác định chắc chắn được nội mạc tử cung 
mỏng, không quan sát rõ đường biên giới hạn giữa 
nội mạc và cơ tử cung thì cần đến các kỹ thuật khác 
như siêu âm bơm nước, nội soi buồng hoặc sinh 
thiết nội mạc tử cung. Ngoài ra, khi đo bề dày nội 
mạc cần loại trừ phần dịch trong lòng tử cung. Một 
khi đã xác định được nội mạc tử cung dày, cần tiến 
hành sinh thiết để có kết quả tế bào học.

GIỚI HẠN CỦA
SINH THIẾT NỘI MẠC TỬ CUNG
Mẫu nạo sinh thiết nội mạc tử cung không  đủ 

để chẩn đoán cũng thường gặp. Trong một nghiên 
cứu trên 97 trường hợp xuất huyết sau mãn kinh, 
được siêu âm đánh giá, sau đó 45 trường hợp được 
tiến hành  sinh thiết bằng pipelle. Trong các ca sinh 
thiết thì có 82% trường hợp nội mạc tử cung < 5 
mm[8]. Kết quả cho thấy chỉ 27% các mẫu đạt yêu 
cầu chẩn đoán. Không có mối liên hệ giữa số mẫu 
đạt yêu cầu chẩn đoán với số lần sinh và chiều dài 
khoang nội mạc tử cung.

Trong một phân tích gộp do Dijkhuizen FP và 
cộng sự thực hiện[9], cho thấy tỷ lệ sinh thiết thất 
bại dao động từ 0 – 54% ( bao gồm không đủ mẫu 
chẩn đoán tế bào học hoặc không thể làm thủ thuật 
sinh thiết). 

Siêu âm cũng hữu ích trong việc đánh giá lại tình 
trạng của người bệnh nếu mẫu sinh thiết nội mạc tử 

cung ban đầu không đủ để chẩn đoán. Trong một 
nghiên cứu, có 29,8% các trường hợp xuất huyết 
tử cung bất thường nhưng mẫu sinh thiết nội mạc 
không đủ để chẩn đoán. Tất cả các ca này sau đó 
được siêu âm kiểm tra, nội mạc tử cung mỏng và 
bệnh nhân không có xuất huyết tái phát. Bệnh nhân 
được theo dõi trong vòng 2 năm thì không có ca nào 
phát hiện ung thư nội mạc tử cung. 

Tuy nhiên, mặc dù ung thư nội mạc tử cung type 
II chiếm tỷ lệ rất thấp, nhưng có thể xảy ra ở các 
trường hợp có nội mạc tử cung < 3 mm. Chính vì 
vậy các trường hợp dù nội mạc tử cung mỏng nhưng 
nếu bệnh nhân có xuất huyết kéo dài hoặc tái phát, 
cần tiến hành sinh thiết kiểm tra tế bào học[7].

PHỤ NỮ KHÔNG CÓ XUẤT HUYẾT 
SAU MÃN KINH
Siêu âm ngả âm đạo không phải là phương tiện 

để loại trừ chẩn đoán tế bào học đối với các trường 
hợp không có triệu chứng xuất huyết sau mãn kinh. 
Trong một nghiên cứu do Fleischer AC và cộng sự 
thực hiện nhằm đánh giá vai trò của siêu âm trong 
tầm soát bệnh lý nội mạc tử cung ở phụ nữ sau mãn 
kinh không có triệu chứng xuất huyết[10]. Cỡ mẫu 
gồm 1.750 trường hợp mãn kinh, không xuất huyết 
âm đạo bất thường, được tầm soát bệnh lý nội mạc 
tử cung trước khi nhận vào nghiên cứu điều hòa 
thụ thể estrogen chọn lọc. Kết quả cho thấy bề 
dày nội mạc tử cung ≤ 6 mm có giá trị tiên đoán 
âm loại trừ bệnh ác tính là 99,94% (chỉ có 1 ca bị 
ung thư/1.750 trường hợp). Ngoài ra, giá trị tiên 
đoán âm trong loại trừ tăng sinh phức tạp nội mạc 
tử cung là 99,77% (có 4 ca tăng sinh/1.750 trường 
hợp). Trong số 42 trường hợp có nội mạc tử cung > 
6 mm, có 1 ca adenocarcinoma và không có ca nào 
tăng sinh (giá trị tiên đoán dương là 2,4%). 

Trong một nghiên cứu khác do Lev-Sagie A và 
cộng sự thực hiện nhằm khảo sát các sang thương 
tình cờ phát hiện được trong quá trình siêu âm các 
trường hợp sau mãn kinh không có triệu chứng xuất 
huyết. Có 82 trường hợp có nội mạc tử cung dày, 
nghi ngờ polyp. Các trường hợp này được nội soi 
để chẩn đoán. Kết quả có 68 ca là polyp lành tính, 
7 ca là nhân xơ tử cung dưới niêm, teo nội mạc tử 
cung có 6 ca và nội mạc tử cung giai đoạn phát triển 
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có 1 ca. Có một trường hợp polyp kèm tăng sinh 
đơn giản. Không có trường hợp nào bị ung thư nội 
mạc tử cung hoặc tăng sinh phức tạp. Tỷ lệ tai biến 
là 3,6% (2 ca bị thủng tử cung, một ca khó đặt nội 
khí quản).

Trong nghiên cứu do Dreisler E và cộng sự thực 
hiện trên phụ nữ Đan Mạch cũng nhận thấy có 13% 
các trường hợp polyp không xuất huyết, phát hiện 
tình cờ qua siêu âm bơm nước.

Ngoài ra, một nghiên cứu do Ferrazzi E và cộng 
sự thực hiện nhằm khảo sát tỷ lệ ác tính của polyp 
phát hiện trên các phụ nữ mãn kinh không có 
triệu chứng xuất huyết. Đây là nghiên cứu hồi cứu 
đa trung tâm, có 1.152 trường hợp phẫu thuật cắt 
polyp trên phụ nữ sau mãn kinh và không có triệu 
chứng, phát hiện qua siêu âm bơm nước. Chỉ có 
một ca ung thư nội mạc tử cung giai đoạn 1, grade 1. 
Tỷ lệ các loại ung thư khác trong dân số nghiên cứu 
này là 1/288.

Năm 2001, nghiên cứu hồi cứu của Gerber B và 
cộng sự đã so sánh 190 trường hợp ung thư nội mạc 
tử cung có triệu chứng và 123 trường hợp ung thư 
tình cờ phát hiện qua siêu âm, không có triệu chứng 
xuất huyết. Kết quả cho thấy không có khác biệt về 
tiên lượng có lợi trong thời gian sống 5 năm giữa 
hai nhóm.

Dựa vào kết quả các nghiên cứu trên, ACOG đã 
đồng thuận đối với các trường hợp siêu âm tình cờ 
phát hiện nội mạc tử cung > 4 mm, trên đối tượng 
mãn kinh không có xuất huyết âm đạo thì cũng 
không cần can thiệp xâm lấn một cách thường quy. 
Tuy nhiên, cần cân nhắc đến các yếu tố nguy cơ trên 
từng ca cụ thể để có hướng xử trí thích hợp. Ngoài 
ra, siêu âm cũng không phải là công cụ để tầm soát 
ung thư nội mạc tử cung trên phụ nữ mãn kinh 
không có triệu chứng xuất huyết.
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