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1Đại học TTU
2Đại học Y Dược TPHCM

TỔNG QUAN
Mãn kinh được định nghĩa là sự ngưng trệ hành 

kinh vĩnh viễn sau quá trình sụt giảm nghiêm trọng 
sản xuất estrogen buồng trứng và biểu hiện trên lâm 
sàng bởi 12 tháng liên tiếp vô kinh (Beckman 8th). 
Tại Hoa Kỳ, tuổi mãn kinh trung bình là 51,5 và 
95% người có hiện tượng mãn kinh khởi đầu trong 
khoảng tuổi 44 đến 55 (Beckman 8th). Các tiến bộ 
trong nâng cao tuổi thọ loài người đang làm cho tỷ 
lệ phụ nữ mãn kinh trong cộng đồng ngày một gia 
tăng và do đó cần sự quan tâm đặc biệt đối với nhóm 
dân số này. Những biến đổi về nội tiết kéo theo hàng 
loạt các triệu chứng và những than phiền ảnh hưởng 
đến chất lượng cuộc sống của họ như bốc hỏa, rối 
loạn giấc ngủ, thay đổi tính khí, khô âm đạo và 
loãng xương (Beckman 8th). Đi kèm là nguy cơ phát 
triển các bệnh lý ác tính mà không thể không kể đến 
ung thư vú, một ung thư phổ biến nhất ở nữ giới. 
Theo thống kê của Globocan 2018, trên thế giới đã 
có thêm khoảng 2,1 triệu trường hợp ung thư vú 
được chẩn đoán và hơn 600 nghìn trường hợp đã tử 
vong. Tuổi tác được xem là yếu tố nguy cơ đơn độc 
mạnh nhất, kèm theo tình trạng béo phì sau mãn 
kinh, sử dụng nội tiết sinh dục thay thế, giảm vận 
động góp phần làm nhóm tuổi mãn kinh trở thành 
đối tượng chính mắc phải ung thu vú[1]. Bài viết này 
sẽ làm rõ tình trạng ung thư vú trên đối tượng phụ 
nữ mãn kinh từ đó cho thấy tầm quan trọng tuyệt 
đối của việc tầm soát phát hiện sớm và cập nhật 
những khuyến cáo tầm soát để có chiến lược chăm 

sóc sức khỏe hiệu quả nhất cho nhóm dân số đang 
ngày một tăng trưởng này.

Mãn kinh: giai đoạn đỉnh điểm của
ung thư vú
Nhìn chung, xác suất để một phụ nữ hình thành 

ung thư vú trong suốt cuộc đời cô ấy là 1/8 và được 
gọi là nguy cơ trung bình của dân số. Tuy nhiên, xác 
suất này biến động theo tuổi rõ rệt. Tại Mỹ, độ tuổi 
bình quân lúc chẩn đoán ung thư vú không phân 
biệt giai đoạn là 61 với nguy cơ ung thư vú tăng dần 
trong khoảng 50 đến 80 tuổi và nhảy vọt cũng chính 
sau độ tuổi 40 (Hình 1)[2]. Tính bình quân một 
người phụ nữ trong 50 năm đầu đời có khả năng bị 
ung thư vú là 1/52. Trong khi giai đoạn từ 50 – 59 
tuổi cô ấy phải đối mặt với 1/43 nguy cơ, lớn hơn 
nguy cơ của cả 50 năm trước cộng lại. Lần lượt 10 
năm tiếp theo khả năng này là 1/29 và 1/15[3]. Điều 
này cho thấy mãn kinh là giai đoạn phụ nữ phải đối 
mặt với nguy cơ ung thư vú cao nhất.

Những yếu tố nguy cơ tự nhiên như chủng tộc 
da trắng, tiền sử gia đình, sự hiện diện gen BRCA, 
phơi nhiễm phóng xạ, có kinh sớm và mãn kinh 
muộn lại độc lập hay kết hợp với nhau làm tăng xác 
suất mắc ung thư vú hoặc làm ung thư xuất hiện sớm 
hơn so với nguy cơ trung bình của dân số chung. 
Trong hoàn cảnh xã hội hiện tại, vai trò người phụ 
nữ ngày một được nâng cao thì việc ngày càng có 
nhiều phụ nữ không lập gia đình, không sinh con, 
sinh con muộn hay không cho con bú theo khuyến 
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Hình 1. Số trường hợp ung thư vú ở nữ được chẩn đoán trên 100.000 
dân phân theo từng nhóm tuổi, tổng hợp dữ liệu từng giai đoạn 5 năm từ 

1973 đến 2012 tại Hoa Kỳ[2].
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cáo làm những yếu tố thúc đẩy những biến đổi bất 
thường trong mô học tuyến vú trở nên phổ biến từ 
đó thuận lợi cho ung thư vú hình thành khi bước 
vào tuổi mãn kinh. Mặt khác, sự thịnh hành và dễ 
tiếp cận của nội tiết tố thay thế sau mãn kinh đang 
đặt ra dấu hỏi về nguy cơ gây ung thư vú sau thời 
gian dài sử dụng bên cạnh những lợi ích mà người 
dùng mong muốn (Beckmann, 8th). Những vấn đề 
xã hội đó đang ngày một phổ biến, tác động lên sức 
khỏe một cách lâu dài và đóng góp vào bức tranh 
dịch tễ ung thư vú toàn cầu với vai trò chủ đạo của 
đối tượng phụ nữ mãn kinh.

Lợi ích của chẩn đoán sớm
ung thư vú tuổi mãn kinh
Một trong những mục tiêu quan trọng trong 

chiến lược điều trị ung thư vú là chẩn đoán sớm và 
chính xác để cải thiện tiên lượng sống. Với những 
khối u được chẩn đoán ở giai đoạn còn khu trú 
trong tuyến vú và chưa cho di căn hạch thì việc điều 
trị có thể giúp tỷ lệ sống sau 5 năm là 98,6%. Nếu 
đã cho di căn hạch vùng, triển vọng này giảm xuống 
còn 84,9% và chỉ còn 25,9% khi đã cho di căn xa. 
Đồng thời, giai đoạn lúc phát hiện càng muộn thì 
chi phí cho điều trị càng tốn kém hơn. Bình quân 

mỗi bệnh nhân ở Hoa Kỳ được bảo hiểm thanh 
toán lần lượt là 60.637, 82.121, 129.387 và 134.682 
đô la Mỹ cho ung thư vú giai đoạn 0, I/II, III, và IV 
trong năm đầu tiên sau chẩn đoán. Số tiền cho điều 
trị bổ sung 24 tháng tiếp theo tương tự cũng tăng 
dần theo giai đoạn bệnh[4]. Trên cả nước Mỹ, chi phí 
dành cho bệnh nhân ung thư vú ở Mỹ đứng hàng 
đầu trong các loại ung thư, bình quân 8,1 tỷ đô la 
mỗi năm (Beckman 8th) và dự báo tiếp tục gia tăng 
gây gánh nặng to lớn cho ngành y tế và xã hội. Do 
đó, một chương trình tầm soát ung thư vú hiệu quả 
là một yêu cầu then chốt để đạt được mục tiêu điều 
trị và giảm áp lực cho nhiều ngành trong xã hội.

Bức tranh thực tế của tầm soát ung thư vú
ở tuổi mãn kinh
Những nghiên cứu về sự cần thiết của tầm soát 

ung thư vú là cơ sở cho hướng dẫn tầm soát đầu tiên 
được ban hành năm 1989 và nhiều bản cập nhật 
của những hiệp hội sau này. Nhũ ảnh được đưa 
vào trong tầm soát lần đầu vào năm 1982, đến năm 
1991 đã làm tăng tỷ lệ chẩn đoán ung thư chưa di 
căn hạch từ 80 lên hơn 130 ca trên 100.000 dân và 
tăng tỷ lệ phát hiện carcinoma ống tuyến tại chỗ từ 
dưới 5 lên hơn 30 ca trên 100.000 dân. Đến hiện tại, 
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20,6% trường hợp ung thư vú mới chẩn đoán ở Hoa 
Kỳ là carcinoma tại chỗ cho khả năng điều trị dứt 
điểm gần 100%[2].

Tuy nhiên, sự chênh lệch về điều kiện kinh tế xã 
hội của từng quốc gia làm cho việc tiến hành tầm 
soát ung thư vú không được thực hiện đồng đều. 
Chính điều này gây nên sự khác biệt về diễn biến 
ung thư vú ở từng khu vực trong nhiều năm qua một 
phần nói lên những tác động tích cực mà chương 
trình tầm soát mang lại. Ở những nước phát triển, 
việc có thể tầm soát ung thư vú trên 50% phụ nữ 
mãn kinh khiến cho tỷ lệ lưu hành tăng dần theo 

 

Hình 2. Tỷ lệ phụ nữ trong nhóm khuyến cáo
có tham gia tầm soát ung thư vú ở từng quốc gia [5]
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thời gian nhưng đồng thời giúp phát hiện càng 
nhiều bệnh ngay từ giai đoạn sớm và cải thiện tiên 
lượng thần kỳ. Trong khi đó những nước nghèo, 
việc tầm soát còn hạn chế nên qua nhiều năm bức 
tranh dịch tễ ung thư vú hầu như không thay đổi tỷ 
lệ lưu hành, đồng thời tỷ lệ phát hiện ung thư sớm 
cũng không cải thiện[2]. Theo thống kê của viện ung 
thư quốc gia (National Cancer Institute), tính đến 
tháng 1 năm 2018 mới có 26 quốc gia đưa tầm soát 
ung thư vú vào một phần trong chương trình chăm 
sóc y tế. Trong từng quốc gia, tỷ lệ dân số tham gia 
chương trình này cũng rất dao động theo hình 2[5].

Các khuyến cáo về tầm soát ung thư vú
trên phụ nữ mãn kinh
Mặc dù đến thời điểm hiện tại không có sự 

thống nhất hoàn toàn về một chiến lược tầm soát 
chung cho ung thư vú trên toàn cầu, những quan 
điểm của các hiệp hội y khoa trên thế giới có một 
vài khác biệt nhưng cơ bản vẫn sử dụng nhũ ảnh là 
phương tiện đầu tay tiêu chuẩn bên cạnh siêu âm và 
MRI trong vai trò hỗ trợ.

Theo quan điểm của United States Preventive 
Services Task Force (USPSTF), tầm soát ung thư 
vú bằng nhũ ảnh nên tiến hành mỗi hai năm cho 
những phụ nữ từ 50 – 74 tuổi (mức độ khuyến cáo 
B). Trong khi việc bắt đầu tầm soát sớm hơn tuổi chỉ 
cân nhắc trên từng đối tượng cụ thể khi cân nhắc sẽ 
thu được nhiều lợi ích từ phát hiện sớm hơn nguy 
hại nhưng chỉ giới hạn trong khoảng 40 – 49 tuổi 
(mức độ khuyến cáo C). Những phụ nữ có những 

yếu tố nguy cơ rõ ràng có thể tiến hành tầm soát từ 
40 tuổi. Việc tầm soát sau tuổi 75 hay sử dụng chụp 
kỹ thuật số tuyến vú – Digital breast tomosynthesiss 
(DBT) vào tầm soát và sử dụng siêu âm, MRI, DBT 
cho những trường hợp mô vú dày nhưng nhũ ảnh 
bình thường vẫn chưa có đủ bằng chứng để chứng 
minh là cần thiết[6].

Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ (American cancer 
society – ACS) khuyến cáo những phụ nữ nguy cơ 
trung bình bắt đầu tiến hành nhũ ảnh tầm soát từ 
45 tuổi trở đi (khuyến cáo mạnh). Từ 40 – 44 tuổi, 
không khuyến cáo nhưng người phụ nữ này có thể 
bắt đầu khảo sát nhũ ảnh hằng năm nếu họ muốn, 
từ 45 – 54 tuổi tần suất tầm soát là hằng năm, sau 
55 tuổi có thể giữ chế độ tầm soát trước đó hay giãn 
ra mỗi 2 năm và tầm soát đến khi nào sức khỏe tổng 
thể của họ còn tốt với triển vọng sống còn lại trên 
10 năm. Nếu họ có nguy cơ cao hơn dân số trung 
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bình chẳng hạn như về ung thư vú có tính di truyền 
và gen BRCA, khi đó kết hợp MRI vú cùng lúc với 
nhũ ảnh được khuyến cáo[7].

Hay như ACOG trong hướng dẫn năm 2017 
trên những phụ nữ có nguy cơ trung bình có thể tầm 
soát bằng nhũ ảnh từ tuổi 40 và không nên khởi đầu 
muộn hơn 50 tuổi. Việc làm này nên duy trì đều đặn 
đến ít nhất 75 tuổi với tần suất mỗi năm hay mỗi 
hai năm tùy thuộc vào kết quả thảo luận của người 
phụ nữ và bên cung cấp dịch vụ sức khỏe, kèm quan 
điểm có thể giảm tần suất xuống thực hiện mỗi hai 
năm khi đã qua mốc tuổi 55 (mức độ chứng cứ A)[1].

Để tìm ra một cách tiếp cận tối ưu cho toàn thể 
dân số nữ mãn kinh nói chung không có yếu tố cá 
nhân đặc biệt, nhiều nghiên cứu đã được thực hiện. 
Yaffe và cộng sự năm 2018 công bố một nghiên cứu 
theo dõi theo thời gian của đoàn hệ giả định 2 triệu 
phụ nữ Canada sinh ra vào năm 1960 do theo dõi 
sự khác biệt về kết cục ứng với từng chiến lược tầm 
soát bằng nhũ ảnh. Kết quả cho thấy tử suất bình 
quân giảm mạnh nhất (53,4%), số năm sống được 
điều chỉnh chất lượng – quality-adjusted life years 
(QALY) giảm ít nhất và tỷ lệ tử vong thấp nhất cho 
từng nhóm tuổi tầm soát ở những phụ nữ được tiến 
hành mỗi năm từ 40 – 74 tuổi so sánh với những 
chiến lược khởi đầu trễ hoặc kết thúc sớm hay tần 
suất thấp. Điều này củng cố tính hợp lý về logic của 
việc tiến hành khảo sát nhũ ảnh càng sớm, lặp lại 
thường xuyên và kéo dài càng lâu thì càng cải thiện 
tiên lượng[8]. Tuy nhiên, nghiên cứu của Mittmann 
và cộng sự cho thấy cách khảo sát nhũ ảnh tích cực 
mỗi năm từ 40 – 74 tuổi dù có vai trò cải thiện tiên 
lượng nhất lại đòi hỏi số chi phí bỏ ra hơn gấp 2 lần 
cho cùng mục đích tăng thêm được một năm cuộc 
sống – life year(s) gained (LYG) và một năm sống 
được điều chỉnh chất lượng – quality-adjusted life 
years (QALY) so với việc tầm soát bằng nhũ ảnh 
mỗi 3 năm trong giai đoạn từ 50 đến 69 tuổi[9]. Mặt 
khác, bản thân nhũ ảnh không phải vô hại vì nó còn 
gây ra những vấn đề như lo lắng, khó chịu khi chụp, 
dương tính giả, những can thiệp quá mức cần thiết 
và thậm chí gây ung thư do tia xạ nên việc quyết 
định lặp lại thường xuyên luôn phải cẩn trọng[1].

Do vậy, áp dụng chiến lược nào, sử dụng thêm 
những kỹ thuật phụ trợ nào bên cạnh nhũ ảnh còn 

phải cá nhân hóa trên khả năng kinh tế của từng 
bệnh nhân và yếu tố nguy cơ nền tảng của họ trước 
khi chờ đợi sự thống nhất chung về phương pháp và 
những bằng chứng mới qua các nghiên cứu quy mô, 
chặt chẽ về sau.

KẾT LUẬN
Dân số thế giới đang già đi và đối tượng phụ nữ 

mãn kinh hơn lúc nào hết đang cần sự quan tâm từ 
nhiều mặt, nhất là về chăm sóc y tế. Họ là đối tượng 
chính của biến cố mắc phải ung thư vú và cũng là 
mục tiêu mà những chiến lược tầm soát hướng đến. 
Nhờ sự cải thiện về khả năng chẩn đoán và tính hiệu 
quả của những chương trình tầm soát đã và đang 
giúp cho những phụ nữ ung thư vú tuổi mãn kinh 
được phát hiện nhiều hơn ở giai đoạn sớm để có cơ 
hội sống lâu hơn so với thời kỳ trước. Trong đó nổi 
bật lên vai trò hàng đầu của nhũ ảnh trong tiếp cận 
ban đầu trên nhóm đối tượng này. Xu hướng đang 
áp dụng hiện nay việc tầm soát ung thư vú sớm bằng 
nhũ ảnh lặp lại mỗi năm ngay từ lúc 40 tuổi và kéo 
dài theo thời gian, đồng thời sử dụng thêm những 
công cụ hỗ trợ như siêu âm, MRI hay xét nghiệm 
di truyền khi cần và duy trì cho đến khi việc làm 
này không còn giúp tăng triển vọng sống thêm nữa. 
Nhưng vẫn cần một chiến lược thống nhất chi tiết 
và đầy đủ để làm tiêu chuẩn trong thực hành trên 
toàn cầu và quan tâm hơn nữa đến đối tượng phụ nữ 
mãn kinh ở những quốc gia đang phát triển vốn bị 
xem nhẹ vì hạn chế về tiềm lực và chính sách.
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