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CHƯƠNG I 

CÁC NGUỒN TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH 

Hướng dẫn lâm sàng về quản lý lạc nội mạc tử cung này của Hội Nội tiết sinh sản và Vô 
sinh Thành phố Hồ Chí Minh (HOSREM), phiên bản 2016, được soạn thảo dựa trên các 
chứng cứ y học đương đại, dựa theo các nguồn tài liệu tham khảo chính sau: 

 Tên tài liệu hướng dẫn, tổ chức công bố và đường dẫn trực tuyến Năm 

1 Tổng quan các nghiên cứu về lạc nội mạc tử cung  

Thư viện Cochrane (Cochrane library) 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD009590.pub2/abstract;jsessionid=A1BCD5B797B8BA5E9E2B

0B77B697B8D3.f01t04 

2014 

2 Đồng thuận về quản lý đương đại lạc nội mạc tử cung  

Hiệp hội lạc nội mạc tử cung thế giới (World Endometriosis Society) 

http://humrep.oxfordjournals.org/content/28/6/1552.full.pdf+html 

2013 

3 Hướng dẫn lâm sàng về quản lý lạc nội mạc tử cung  

Hiệp hội Âu châu về sinh sản người và phôi học (ESHRE) 

http://www.eshre.eu/Guidelines-and-Legal/Guidelines/Endometriosis-guideline/Guideline-on-the-management-of-

women-with-endometriosis.aspx 

2013 

4 Ý kiến của Ủy ban thực hành, Hiệp hội y học sinh sản Hoa Kỳ về lạc nội mạc tử cung  

Hiệp hội y học sinh sản Hoa Kỳ (ASRM) 

http://www.asrm.org/uploadedFiles/ASRM_Content/News_and_Publications/Practice_Guidelines/Educational_Bullet

ins/endometriosis_and_infertility(1).pdf 

2012 

5 Hướng dẫn lâm sàng về điều trị và quản lý lạc nội mạc tử cung  

Hiệp hội các nhà sản phụ khoa Hoa Kỳ (ACOG) 

http://www.acog.cl/descargar.php?49fb87a8c5c6d5f320ab08c68a601588 

2010 

6 Hướng dẫn về thăm dò và quản lý lạc nội mạc tử cung  

Hiệp hội Hoàng gia các nhà sản phụ khoa Anh Quốc (RCOG) 

http://www.rcog.org.uk/womens-health/clinical-guidance/investigation-and-management-endometriosis-green-top-24 

Hướng dẫn này đã được cập nhật và có cùng nội dung với Hướng dẫn lâm sàng về quản lý tuyến nội mạc tử cung của 

Hiệp hội Âu châu về sinh sản người và phôi học (ESHRE) phiên bản 2013. 

2006 
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CHƯƠNG II 

MỞ ĐẦU 

Lạc nội mạc tử cung (endometriosis) được đặc trưng bởi sự hiện diện của mô tuyến nội 
mạc tử cung và mô đệm ở bên ngoài buồng tử cung. 

− Định nghĩa này không bao gồm u giống tuyến nội mạc tử cung của buồng trứng (ovarian 
endometrioid tumor), là một u buồng trứng xuất phát từ thượng mô chung, do cấu 
trúc giải phẫu bệnh học của loại u này không có mô đệm. 

− Phân loại bệnh học của Tổ chức Y tế Thế giới, Geneva 2014, xếp lạc nội mạc tử cung vào 
nhóm các tình trạng giống khối u (tumor-like conditions). 

− Trong hệ thống phân loại Quốc tế về bệnh tật ICD-10 phiên bản 2010, mã của tình trạng 
này là N80. Mã của các dạng khác nhau của tình trạng này được đánh từ N80.1 đến 
N.80.9. 

Tần suất 

Tần suất của lạc nội mạc tử cung không được biết chính xác, nhưng là một tình trạng rất 
phổ biến. 

− Có thể lên đến 10% trong dân số chung. 

− Có thể lên đến 40% trong dân số có hiếm muộn. 

Lạc nội mạc tử cung là một tình trạng mạn tính, ảnh hưởng quan trọng đến chất lượng 
sống của người phụ nữ. 

Các biểu hiện lâm sàng chính của tình trạng lạc nội mạc tử cung là: 

− Đau, bao gồm thống kinh, giao hợp đau và đau bụng vùng chậu mạn tính. 

− Khối ở phần phụ, với tiềm năng ác tính thấp, nhưng không thể bỏ qua. 

− Rối loạn kinh nguyệt, bao gồm rong kinh và rong huyết. 

− Khó khăn để có thai bao gồm các tình trạng suy giảm khả năng có thai hay hiếm muộn, 
kết cục thai sản có chiều hướng bất lợi. 

2 đặc điểm sinh bệnh học cơ bản của tình trạng lạc nội mạc tử cung : 

− Là một bệnh lý lệ thuộc estrogen. 

− Tình trạng viêm.  
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Lạc nội mạc tử cung biểu hiện dưới 4 dạng chính: 

− Bệnh tuyến cơ tử cung (Adenomyosis)      (N80.0) 

− U lạc nội mạc tử cung ở buồng trứng (Ovarian endometriomas)   (N80.1) 

− Lạc nội mạc tử cung ở phúc mạc (Pelvic peritoneal Endometriosis)  (N80.3) 

− Lạc nội mạc tử cung sâu (Deeply infiltrating endometriosis)    
• Ở vách âm đạo trực tràng       (N80.4) 
• Ở tạng đường tiêu hóa       (N80.5) 

Trong Hướng dẫn này của HOSREM, quản lý lạc nội mạc tử cung được hiểu là tất cả mọi 
can thiệp dùng trong mục đích chẩn đoán, hay trong mục đích điều trị để cải thiện hay giải 
quyết triệt để các hệ quả của tình trạng lạc nội mạc tử cung xảy ra trong đời sống của người 
phụ nữ. 

Mở đầu  5 
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CHƯƠNG III 

CHẨN ĐOÁN LẠC NỘI MẠC TỬ CUNG  

Khi nào cần nghĩ đến sự hiện diện của lạc nội mạc tử cung? 

Lạc nội mạc tử cung thường bị chẩn đoán muộn. Chậm trễ trong chẩn đoán có thể dẫn đến 
những hệ quả bất lợi cho công tác quản lý tình trạng này. 

Các khuyến cáo sau nhằm mục đích làm giảm sự chậm trễ trong việc thiết lập chẩn đoán 
bệnh lý này.  

Các bác sĩ lâm sàng nên nghĩ đến khả năng có hiện diện của lạc nội mạc tử cung 
khi có bất cứ một hay nhiều biểu hiện phụ khoa sau: thống kinh, đau bụng vùng 
chậu không theo chu kỳ, đau sâu khi giao hợp và hiếm muộn. 

GPP 

Các bác sĩ lâm sàng nên nghĩ đến khả năng có hiện diện của lạc nội mạc tử cung 
khi người phụ nữ trong độ tuổi sinh sản có bất cứ một hay nhiều biểu hiện ngoài 
phụ khoa kể sau: tiêu khó, tiểu khó, tiểu máu, chảy máu trực tràng và đau vai. 

GPP 

Các bác sĩ lâm sàng nên thực hiện thăm khám phụ khoa qua đường âm đạo khi 
nghi có lạc nội mạc tử cung. 

Có thể thực hiện thăm khám qua đường trực tràng trong trường hợp không đủ 
điều kiện để thực hiện thăm khám qua đường âm đạo. 

GPP 

Các bác sĩ lâm sàng nên nghĩ đến khả năng có lạc nội mạc tử cung thâm nhiễm 
sâu khi thăm khám thấy có đau hay có nốt ở vách âm đạo-trực tràng hay thấy 
được các nốt ở thành âm đạo. 

C 

Khi đang nghĩ đến lạc nội mạc tử cung, các bác sĩ lâm sàng cần nghĩ đến khả 
năng có u lạc nội mạc tử cung ở buồng trứng khi khám thấy người phụ nữ có 
một khối ở phần phụ. 

C 

Khi có triệu chứng gợi ý, một kết quả thăm khám lâm sàng bình thường không 
cho phép loại trừ khả năng có lạc nội mạc tử cung. 

C 
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Thiết lập chẩn đoán lạc nội mạc tử cung 

Chẩn đoán lạc nội mạc tử cung được thiết lập căn cứ trên nhiều dữ kiện, bao gồm tiền sử, 
bệnh sử, thăm khám lâm sàng, hình ảnh và tư liệu thu thập qua phẫu thuật. 

Hình ảnh 

Hình ảnh có vai trò quan trọng trong khảo sát lạc nội mạc tử cung. Siêu âm thang xám là 
khảo sát tiêu chuẩn. Siêu âm Doppler khảo sát dòng chảy cung cấp các thông tin bổ sung 
quan trọng. Cộng hưởng từ là một khảo sát hữu dụng nhưng không phải là duy nhất trong 
bệnh tuyến cơ tử cung. Khảo sát hình ảnh trong thực hiện tổng soát lạc nội mạc tử cung thâm 
nhiễm sâu đòi hỏi phối hợp nhiều phương pháp khảo sát khác nhau. 

Khuyến cáo các bác sĩ lâm sàng thực hiện siêu âm qua đường âm đạo để chẩn 
đoán hoặc để loại trừ u lạc nội mạc tử cung ở buồng trứng. 

A 

Khi bệnh nhân có dấu hiệu của lạc nội mạc tử cung ở trực tràng, siêu âm đường 
âm đạo sẽ hữu ích để nhận diện hoặc để loại trừ chẩn đoán lạc nội mạc tử cung 
ở trực tràng. 

A 

Với u lạc nội mạc tử cung tại buồng trứng ở phụ nữ tiền mãn kinh, các bác sĩ 
lâm sàng nên căn cứ trên các đặc tính hình ảnh qua siêu âm: phản âm dạng kính 
mài, không có nhú kèm theo dòng chảy tăng cường. 

GPP 

Giá trị của siêu âm Doppler và của cộng hưởng từ là tương đương trong chẩn 
đoán bệnh tuyến cơ tử cung. 

GPP 

Chưa xác nhận hiệu quả của cộng hưởng từ để chẩn đoán lạc nội mạc tử cung ở 
phúc mạc. 

D 

Căn cứ trên bệnh sử và thăm khám lâm sàng của lạc nội mạc tử cung thâm 
nhiễm sâu, các bác sĩ lâm sàng nên thực hiện thăm dò niệu quản, bàng quang và 
ruột bằng cách tiến hành các thăm dò hình ảnh bổ sung nhằm mục đích chuẩn 
bị cho các bước quản lý tiếp theo. 

GPP 
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Chỉ tố sinh học (biomarker) 

Một số chỉ tố sinh học thay đổi rõ rệt trong tình trạng lạc nội mạc tử cung. Tuy nhiên, nhưng 
không có chứng cứ để sử dụng các chỉ tố sinh học này trong chẩn đoán xác định.  

Khuyến cáo các bác sĩ lâm sàng không dùng các chỉ tố miễn nhiễm, kể cả CA 
125, trong huyết tương, huyết thanh hay nước tiểu để chẩn đoán lạc nội mạc tử 
cung. 

A 

Khuyến cáo các bác sĩ lâm sàng không dùng các chỉ tố sinh học trong mô lạc nội 
mạc tử cung, máu kinh hay dịch lòng tử cung để chẩn đoán lạc nội mạc tử cung. 

A 

Phẫu thuật, đánh giá giai đoạn 

Các bác sĩ lâm sàng nên căn cứ trên điều kiện thực hành tại cơ sở làm việc của mình, xem đó 
là yếu tố quan trọng để quyết định phẫu thuật với mục tiêu thiết lập chẩn đoán. 

Các bác sĩ lâm sàng nên cân nhắc việc thực hiện nội soi ổ bụng để chẩn đoán lạc 
nội mạc tử cung. Ghi hình trên đĩa là cần thiết cho các điều trị sau này. 

GPP 

Nên thực hiện đánh giá độ nặng của lạc nội mạc tử cung bằng một hệ thống đánh 
giá đã được công nhận. HOSREM khuyến cáo dùng hệ thống phân độ lạc nội mạc 
tử cung của ASRM/AFS, phiên bản đã hiệu chỉnh. 

GPP 

 

  

8  Thiết lập chẩn đoán lạc nội mạc tử cung  



HOSREM  Hướng dẫn lâm sàng về quản lý lạc nội mạc tử cung 

 

Bảng đánh giá giai đoạn của tình trạng lạc nội mạc tử cung, đã hiệu chỉnh. ©AFS-ASRM. 

 

Mô bệnh học 

Tuyệt đại đa số các trường hợp lạc nội mạc tử cung là các tình trạng lành tính. Tần suất 
tuyệt đối của ác tính gặp trong lạc nội mạc tử cung ở mọi dạng là thấp. Tuy nhiên, so với các 
trường hợp không có lạc nội mạc tử cung, khả năng có bệnh lý ác tính là cao hơn. 

Chẩn đoán lạc nội mạc tử cung vẫn có thể được xác lập kể cả trong trường hợp 
không tìm được bằng chứng mô bệnh học.  

GPP 

Nếu phải thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân có u lạc nội mạc tử cung ở 
buồng trứng và/hoặc lạc nội mạc tử cung thâm nhiễm sâu, khuyến cáo phẫu 
thuật viên thực hiện giải phẫu bệnh nhằm loại trừ các tình huống ác tính hiếm 
gặp. 

GPP 
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CHƯƠNG IV 

ĐIỀU TRỊ TRIỆU CHỨNG ĐAU 

TRONG LẠC NỘI MẠC TỬ CUNG: 

CÁC GIẢI PHÁP NỘI KHOA 

Đau trong lạc nội mạc tử cung ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống của bệnh nhân. 

Đau dưới nhiều dạng khác nhau là than phiền thường gặp nhất trong tình trạng lạc nội mạc 
tử cung. Có mối liên hệ mật thiết giữa viêm và tình trạng cường estrogen trong bệnh sinh 
của lạc nội mạc tử cung. Điều trị đau không được tách rời khỏi hai đặc điểm sinh bệnh học 
này. 

Hơn nữa, bệnh nhân với lạc nội mạc tử cung có thể đến vì một số triệu chứng khác, bên 
cạnh đau. Trong trường hợp có triệu chứng khác đi kèm, giải pháp cho đau phải dung hòa với 
giải pháp cho các triệu chứng khác của tình trạng lạc nội mạc tử cung, đặc biệt là tình trạng 
hiếm muộn.  

Cần nhớ rằng điều trị đau và điều trị hiếm muộn là hai điều trị thường theo hai chiều 
hướng trái ngược nhau. Nếu bệnh nhân đến vì hiếm muộn, phải xem điều trị hiếm muộn là 
ưu tiên. 

Điều trị đau khi tình trạng lạc nội mạc tử cung chưa được khẳng định 

Điều trị theo kinh nghiệm 

Thuật ngữ điều trị theo kinh nghiệm được hiểu là một phương pháp điều trị được chỉ định khi 
chưa có bằng chứng cụ thể về tình trạng bệnh lý hiện tại, nhưng ước đoán rằng việc sử dụng 
phương pháp điều trị này sẽ mang lại kết quả mong muốn.  

Do chưa có đủ chứng cứ, nên điều trị theo kinh nghiệm là sự cân nhắc hài hòa giữa lợi ích 
dự kiến đạt được với khả năng chấp nhận điều trị.  

Khả năng chấp nhận điều trị sẽ cao khi thực hiện một điều trị có đủ bằng chứng. Trái lại, 
khả năng chấp nhận một điều trị theo kinh nghiệm lệ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau 
như hiệu quả dự kiến, chi phí, tác dụng không mong muốn. 
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Các bác sĩ lâm sàng nên tư vấn cho bệnh nhân có các triệu chứng có khả năng 
liên quan đến lạc nội mạc tử cung sử dụng các biện pháp giảm đau đúng mức, 
bao gồm thuốc viên tránh thai nội tiết phối hợp hay progestagen. Ở giai đoạn 
điều trị đầu tiên này, có thể điều trị theo kinh nghiệm mà chưa cần phải có bằng 
chứng xác định tình trạng lạc nội mạc tử cung. 

GPP 

Điều trị đau khi có tình trạng đau có liên quan đến lạc nội mạc tử cung  

Đau gọi là có liên quan đến lạc nội mạc tử cung khi bác sĩ lâm sàng đã có bằng chứng lâm 
sàng, hình ảnh, phẫu thuật hay mô bệnh học của lạc nội mạc tử cung. 

Tổng quát 

Khuyến cáo các bác sĩ lâm sàng ghi toa progestagen, kháng progestagen hoặc 
GnRH đồng vận để điều trị đau kèm theo lạc nội mạc tử cung . 

A 

Thuốc tránh thai nội tiết phối hợp, progestagen, kháng progestagen 

Thuật ngữ thuốc tránh thai nội tiết phối hợp không đề cập chuyên biệt đến dạng phối hợp 
nào của estrogen và progestagen. Một cách tổng quát, thuật ngữ này thuốc viên tránh thai có 
sự phối hợp giữa liều thấp 20-30 µg ethinyl estradiol và một progestagen bất kỳ. 

Thuật ngữ progestagen chỉ đề cập đến một số nhất định các progestagen. Chúng là các 
progestagen đã được nghiên cứu trong lĩnh vực điều trị lạc nội mạc tử cung, bao gồm: 
medroxyprogesterone acetate dạng viên, depot medroxyprogesterone acetate, norethisterone 
acetate, cyproterone acetate, dienogest và danazol. Đặc biệt, khi đề cập đến danazol, cần lưu 
ý đến tính trái ngược của các thông tin do sự khác biệt về đường dùng và liều lượng trong 
các nghiên cứu khác nhau. 

Trong hướng dẫn này, thuật ngữ kháng progestagen chỉ đề cập đến một phân tử duy nhất là 
gestrinone. Do không đủ chứng cứ hay cơ sở dữ liệu, hướng dẫn không đề cập đến các phân 
tử khác có khả năng ngăn cản tế bào chịu ảnh hưởng của progesterone. 
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Trong quá trình giúp đỡ bệnh nhân chọn lựa một biện pháp điều trị thích hợp 
với họ, các bác sĩ lâm sàng cần tư vấn cho bệnh nhân về ưu điểm, tác dụng phụ, 
hiệu quả, thành giá và tính sẵn có của từng biện pháp điều trị. 

GPP 

Khuyến cáo các bác sĩ lâm sàng ghi toa thuốc tránh thai nội tiết phối hợp để điều 
trị đau kèm theo lạc nội mạc tử cung. 

B 

Các bác sĩ lâm sàng có thể ghi toa thuốc viên tránh thai nội tiết phối hợp để 
giảm giao hợp đau, thống kinh hay đau bụng vùng chậu mạn tính do lạc nội 
mạc tử cung . 

B 

Các bác sĩ lâm sàng có thể dùng liên tục (không có khoảng nghỉ) thuốc viên 
tránh thai nội tiết phối hợp khi bệnh nhân bị thống kinh nghiêm trọng ảnh 
hưởng đến chất lượng sống của họ.  

C 

Khuyến cáo các bác sĩ lâm sàng sử dụng progestagen [medroxy progesterone 
acetate dạng viên hoặc depot, dienogest, cyproterone acetate, norethisterone 
acetate hoặc danazol] hay kháng progestagen [gestrinone] như một lựa chọn để 
giảm đau kèm theo lạc nội mạc tử cung. 

A 

Khi thực hiện ghi toa, các bác sĩ lâm sàng nên lưu ý đến sự khác biệt về tác dụng 
phụ giữa các progestagen khác nhau hay các kháng progestagen, đặc biệt là các 
tác dụng phụ không hồi phục (gồm thuyên tắc mạch, tác dụng phụ có tính 
androgen). 

GPP 

Các bác sĩ lâm sàng có thể chỉ định dụng cụ tử cung phóng thích chậm 
levonorgestrel như một trong các lựa chọn để giảm đau có liên quan đến lạc nội 
mạc tử cung. 

B 

GnRH đồng vận 

Thuật ngữ GnRH đồng vận đề cập đến các loại decapeptide có tác dụng tương tự 
gonadotrophin releasing hormone trên tuyến yên, không phân biệt cấu trúc phân tử cũng như 
dạng bào chế. 
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Các phân tử GnRH đồng vận thông dụng gồm nafarelin, leuprolide, buserelin, goserelin và 
triptorelin. 

Các dạng bào chế thông dụng nhất là depot hay các dạng phóng thích chậm khác. 

Khuyến cáo các bác sĩ lâm sàng dùng GnRH đồng vận (nafarelin, leuprolide, 
buserelin, goserelin hay triptorelin) như một trong các lựa chọn để giảm đau có 
liên quan đến lạc nội mạc tử cung, dù rằng vẫn còn hạn chế trong chứng cứ về 
liều dùng và độ dài của điều trị.  

A 

Khuyến cáo các bác sĩ lâm sàng chỉ định điều trị hỗ trợ nội tiết đồng thời với 
điều trị GnRH đồng vận nhằm dự phòng giảm mật độ xương và các triệu chứng 
của thiếu estrogen xảy ra trong quá trình điều trị. Không có bằng chứng cho 
thấy việc hỗ trợ này làm giảm hiệu quả của điều trị đau của GnRH đồng vận.  

A 

Khuyến cáo các bác sĩ lâm sàng thận trọng khi có ý định dùng GnRH đồng vận 
cho thiếu niên và cho phụ nữ trẻ, do ở thời điểm điều trị, họ chưa đạt được đến 
mật độ xương tối đa. 

GPP 

Ức chế men Aromatase 

Thuật ngữ này đề cập đến hai phân tử thông dụng nhất là letrozole (thế hệ 2nd) và 
anastrozole (thế hệ 3rd). 

Trong trường hợp kháng với điều trị nội hay ngoại khoa, khuyến cáo các bác sĩ 
lâm sàng dùng chất ức chế Aromatase phối hợp với thuốc viên tránh thai phối 
hợp, progestagen hay kháng progestagen để giảm đau có liên quan đến lạc nội 
mạc tử cung.  

B 

Kháng viêm không steroid và các tác nhân giảm đau khác 

Các bác sĩ lâm sàng có thể dùng các kháng viêm không steroid hay các tác nhân 
giảm đau khác để giảm đau có liên quan đến lạc nội mạc tử cung.  

GPP 
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CHƯƠNG V 

ĐIỀU TRỊ TRIỆU CHỨNG ĐAU 

TRONG LẠC NỘI MẠC TỬ CUNG: 

CÁC GIẢI PHÁP NGOẠI KHOA 

Đau trong lạc nội mạc tử cung ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống của bệnh nhân. 

Điều trị đau và điều trị hiếm muộn là hai điều trị thường theo hai chiều hướng trái ngược 
nhau. Nếu bệnh nhân đến vì hiếm muộn, phải xem điều trị hiếm muộn là ưu tiên.  

Hiệu quả của điều trị đau khi khi có tình trạng đau liên quan đến lạc nội mạc tử cung ra 
sao? 

Khi đã xác nhận có tình trạng lạc nội mạc tử cung qua nội soi ổ bụng, khuyến cáo 
các bác sĩ lâm sàng thực hiện điều trị ngoại khoa, do điều trị ngoại khoa làm giảm 
triệu chứng đau kèm theo lạc nội mạc tử cung, có nghĩa là “thấy và điều trị”. 

A 

Phẫu thuật nên thực hiện và phẫu thuật có thể gây nguy hiểm 

Phẫu thuật có thể hữu ích trong điều trị đau, tuy nhiên các phương pháp phẫu thuật khác 
nhau đòi hỏi kỹ năng phẫu thuật khác nhau, cũng như có mức độ nguy hiểm khác nhau. 
Khi thực hiện phẫu thuật, đòi hỏi các phẫu thuật viên phải quen thuộc với phương pháp can 
thiệp ngoại khoa dự kiến sẽ tiến hành. 

Lấy bỏ tổn thương lạc nội mạc tử cung ở phúc mạc làm giảm triệu chứng đau kèm 
theo lạc nội mạc tử cung. 

C 

Không nên thực hiện phẫu thuật cắt thần kinh tử cung-cùng như là một thao tác 
bổ túc cho phẫu thuật bảo tồn làm giảm triệu chứng đau kèm theo lạc nội mạc tử 
cung. 

A 

Phẫu thuật cắt thần kinh trước xương cùng có hiệu quả trong giảm triệu chứng 
đau kèm theo lạc nội mạc tử cung, nhưng đòi hỏi kỹ năng cao và có thể là một 
thao tác nguy hiểm. 

A 
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Phẫu thuật cho u lạc nội mạc tử cung có liên quan đến đau 

Có hai vấn đề phải lưu ý khi kết luận đau có liên quan đến u lạc nội mạc tử cung.  

− Nhiều dạng khác nhau của lạc nội mạc tử cung có thể cùng tồn tại ở bệnh nhân có đau 
và có lạc nội mạc tử cung. Đau hiếm khi liên quan đến sự hiện diện đơn thuần của u lạc 
nội mạc tử cung. Việc không nhận ra được các dạng kết hợp của lạc nội mạc tử cung ở 
bệnh nhân có triệu chứng đau sẽ dẫn đến hệ quả là thất bại của điều trị ngoại khoa. 

− Đau có thể là vấn đề chính, nhưng có thể không phải là vấn đề chính duy nhất. Hiếm 
muộn là vấn đề đi kèm phổ biến nhất của u lạc nội mạc tử cung. Việc điều trị ngoại 
khoa u lạc nội mạc tử cung có thể có hiệu quả cho đau, nhưng cần cân nhắc đến khả 
năng ảnh hưởng lâu dài và bất lợi cho các điều trị hiếm muộn sau này. 

Khi thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân với u lạc nội mạc tử cung ở buồng 
trứng, các bác sĩ lâm sàng nên thực hiện bóc nang thay vì chỉ thoát lưu và đốt, do 
phẫu thuật bóc nang làm giảm triệu chứng đau kèm theo lạc nội mạc tử cung.  

A 

Khi thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân với u lạc nội mạc tử cung ở buồng 
trứng, các bác sĩ lâm sàng nên thực hiện bóc nang thay vì đốt laser CO2, do khả 
năng tái phát thấp của nang lạc nội mạc tử cung khi thực hiện bóc nang. 

A 

Có cần phải điều trị nội tiết trước phẫu thuật hay không? 

Thuật ngữ điều trị nội tiết trước phẫu thuật đề cập đến mọi liệu pháp có dùng hormone, 
với mục đích tạo thuận lợi cho phẫu thuật hay cải thiện kết cục của phẫu thuật. 

Ở bệnh nhân có lạc nội mạc tử cung, không nên thực hiện điều trị nội tiết trước 
phẫu thuật với mục đích cải thiện kết cục của phẫu thuật vì đau. 

A 

Điều trị nội tiết sau phẫu thuật có hiệu quả không? 

Thuật ngữ điều trị nội tiết sau phẫu thuật đề cập đến mọi liệu pháp có dùng hormone, với 
mục đích nối tiếp hay bổ sung cho phẫu thuật hay với mục đích cải thiện kết cục của phẫu 
thuật. 

Thuật ngữ này không bao gồm các điều trị dự phòng thứ cấp tái phát của triệu chứng đau có 
khả năng sẽ xuất hiện một thời gian nhất định sau phẫu thuật. 
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Ở bệnh nhân có lạc nội mạc tử cung, không nên thực hiện điều trị nội tiết hỗ trợ 
sau phẫu thuật, do không cải thiện được kết cục của phẫu thuật vì đau. 

A 

Có cần phải dự phòng thứ cấp sau phẫu thuật hay không? 

Thuật ngữ dự phòng thứ cấp tái phát triệu chứng đau sau phẫu thuật đề cập đến mọi biện 
pháp được triển khai nhằm mục đích trì hoãn hay ngăn chận sự trở lại của vấn đề chính có 
khả năng sẽ xuất hiện một thời gian nhất định sau phẫu thuật. 

Thuật ngữ này không bao gồm các liệu pháp bổ trợ song hành để điều trị vấn đề chính.   

Có thể dự phòng được tái phát của bệnh lý và của triệu chứng đau sau khi đã 
thực hiện phẫu thuật. Việc lựa chọn can thiệp tùy thuộc vào lựa chọn của bệnh 
nhân, giá thành, tác dụng phụ. Tuy nhiên, thông tin về các lựa chọn hiện hữu 
còn hạn chế. 

GPP 

Ở những bệnh nhân được phẫu thuật bóc u lạc nội mạc tử cung và không có 
nhu cầu sinh con, khuyến cáo các bác sĩ lâm sàng chỉ định thuốc tránh thai nội 
tiết sau phẫu thuật để dự phòng thứ cấp tái phát u lạc nội mạc tử cung. 

A 

Ở những bệnh nhân được phẫu thuật vì lạc nội mạc tử cung, khuyến cáo các bác 
sĩ lâm sàng kê toa dụng cụ tử cung phóng thích chậm levonorgestrel hay thuốc 
tránh thai nội tiết kéo dài trong thời hạn tối thiểu 18-24 tháng, như là một chọn 
lựa để dự phòng thứ cấp thống kinh kèm theo lạc nội mạc tử cung, nhưng không 
phải để dự phòng giao hợp đau hay đau vùng chậu mạn tính. 

A 
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CHƯƠNG VI 

ĐIỀU TRỊ LẠC NỘI MẠC TỬ CUNG 

CÓ KÈM THEO HIẾM MUỘN 

Điều trị hiếm muộn và điều trị đau là hai điều trị thường theo hai chiều hướng trái ngược 
nhau. Nếu bệnh nhân đến vì hiếm muộn, phải xem điều trị hiếm muộn là ưu tiên. 

Vai trò của liệu pháp nội tiết trong hiếm muộn là hạn chế. Các liệu pháp nội tiết, trong một 
chừng mực nhất định, đều là các liệu pháp có khả năng chống lại khả năng có thai của 
người bệnh. 

Quan hệ giữa phẫu thuật và kỹ thuật hỗ trợ sinh sản luôn là mối quan tâm chính trong quyết 
định điều trị lạc nội mạc tử cung có kèm theo hiếm muộn. Vai trò của ngoại khoa trong lạc 
nội mạc tử cung có kèm theo hiếm muộn đã được xác nhận. Tương tự, hiệu quả của kỹ 
thuật hỗ trợ sinh sản trong lạc nội mạc tử cung có kèm theo hiếm muộn cũng đã được xác 
nhận. Ngoại khoa hay kỹ thuật hỗ trợ sinh sản khác nhau ở chỗ có khả năng trả lại cho 
bệnh nhân cơ hội có thai tự nhiên hay không. Vì thế, luôn phải cân nhắc giữa khôi phục 
khả năng có thai tự nhiên, hay tránh làm mất cơ hội điều trị với kỹ thuật hỗ trợ sinh sản để 
có thai. 

Hiệu quả của điều trị nội tiết cho hiếm muộn liên quan đến lạc nội mạc tử cung ra sao? 

Ở bệnh nhân hiếm muộn có kèm theo lạc nội mạc tử cung, các bác sĩ lâm sàng 
không nên kê toa điều trị với nội tiết nhằm mục đích ức chế chức năng buồng 
trứng cho cải thiện khả năng có thai. 

A 

Thuật ngữ liệu pháp nội tiết nhằm mục đích ức chế chức năng buồng trứng đề cập đến mọi 
liệu pháp can thiệp trên hoạt động của trục hạ đồi-tuyến yên-buồng trứng trong một thời gian 
dài, nhằm ngăn cản hoạt động chức năng của buồng trứng là sản xuất các hormone steroid 
và phóng noãn. 

Thuật ngữ này không bao gồm các liệu pháp nội tiết như là một phần của kỹ thuật hỗ trợ 
sinh sản.  
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HOSREM  Hướng dẫn lâm sàng về quản lý lạc nội mạc tử cung 

 

Hiệu quả của điều trị ngoại khoa cho hiếm muộn liên quan đến lạc nội mạc tử cung ra 
sao? 

Ở bệnh nhân hiếm muộn có kèm theo lạc nội mạc tử cung độ I-II theo 
AFS/ASRM, các bác sĩ lâm sàng nên thực hiện lấy bỏ thương tổn qua nội soi ổ 
bụng, bao gồm cả gỡ dính, hơn là chỉ nội soi chẩn đoán đơn thuần, nhằm mục 
đích cải thiện tỉ lệ có thai tiến triển. 

A 

Ở bệnh nhân hiếm muộn có kèm theo lạc nội mạc tử cung độ I-II theo 
AFS/ASRM, các bác sĩ lâm sàng không nên sử dụng dòng điện cao tần đơn cực 
khi lấy bỏ thương tổn qua nội soi ổ bụng. 

GPP 

Khi thực hiện phẫu thuật u lạc nội mạc tử cung ở buồng trứng, các bác sĩ lâm 
sàng nên thực hiện bóc u thay vì thoát lưu và đốt bề mặt vỏ nang, nhằm làm 
tăng khả năng có thai tự nhiên. 

A 

Khuyến cáo các bác sĩ lâm sàng phải tư vấn trước cho bệnh nhân chuẩn bị 
được phẫu thuật bóc u lạc nội mạc tử cung về nguy cơ suy giảm chức năng 
buồng trứng sau phẫu thuật và khả năng mất buồng trứng. Quyết định thực 
hiện phẫu thuật phải được cân nhắc kỹ lưỡng nếu như bệnh nhân đã từng bị 
phẫu thuật buồng trứng ít nhất một lần trước đó.  

GPP 

Ở bệnh nhân hiếm muộn có kèm theo lạc nội mạc tử cung độ III-IV theo 
AFS/ASRM, các bác sĩ lâm sàng nên cân nhắc thực hiện nội soi ổ bụng phẫu 
thuật, thay vì quản lý trì hoãn, nhằm mục đích làm tăng tỉ lệ có thai tự nhiên. 

B 
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HOSREM  Hướng dẫn lâm sàng về quản lý lạc nội mạc tử cung 

 

Hiệu quả của điều trị nội tiết như liệu pháp hỗ trợ phẫu thuật cho hiếm muộn liên quan 
đến lạc nội mạc tử cung ra sao? 

Thuật ngữ điều trị nội tiết sau phẫu thuật đề cập đến mọi liệu pháp có dùng hormone, với 
mục đích nối tiếp hay bổ sung cho phẫu thuật hay với mục đích cải thiện kết cục của phẫu 
thuật. 

Ở bệnh nhân hiếm muộn có kèm theo lạc nội mạc tử cung, các bác sĩ lâm sàng 
không nên kê toa điều trị với nội tiết hỗ trợ trước phẫu thuật nhằm mục đích 
cải thiện khả năng có thai, do thiếu những chứng cứ ủng hộ điều này. 

GPP 

Ở bệnh nhân hiếm muộn có kèm theo lạc nội mạc tử cung, các bác sĩ lâm sàng 
không nên kê toa điều trị với nội tiết hỗ trợ sau phẫu thuật nhằm mục đích cải 
thiện khả năng có thai tự nhiên. 

A 
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HOSREM  Hướng dẫn lâm sàng về quản lý lạc nội mạc tử cung 

 

Hiệu quả của kỹ thuật hỗ trợ sinh sản cho hiếm muộn liên quan đến lạc nội mạc tử cung 
ra sao? 

Trong hướng dẫn này, thuật ngữ các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản thể hiện mọi can thiệp trên chu 
kỳ buồng trứng cũng như mọi can thiệp trên phương thức gặp gỡ và kết hợp của các giao tử.  

Thuật ngữ này không giới hạn khu trú trong các kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm.  

Cần lưu ý đến các thuật ngữ khác nhau về kết cục. Các can thiệp khác nhau có thể khác 
nhau về một hay nhiều kết cục: tỉ lệ có thai, tỉ lệ thai lâm sàng, tỉ lệ thai tiến triển hay tỉ lệ 
sinh sống. Cách tính toán kết cục cũng khác nhau, phù hợp cho từng can thiệp: tỉ lệ thành 
công theo chu kỳ điều trị hoặc tỉ lệ thành công cộng dồn theo thời gian.    

Ở bệnh nhân hiếm muộn có kèm theo lạc nội mạc tử cung độ I-II theo 
AFS/ASRM, các bác sĩ lâm sàng nên thực hiện kích thích buồng trứng kèm 
theo bơm tinh trùng vào buồng tử cung, thay vì theo dõi đơn thuần, do liệu 
pháp này làm tăng tỉ lệ sinh sống. 

C 

Ở bệnh nhân hiếm muộn có kèm theo lạc nội mạc tử cung độ I-II theo 
AFS/ASRM, các bác sĩ lâm sàng nên thực hiện kích thích buồng trứng kèm 
theo bơm tinh trùng vào buồng tử cung, thay vì bơm tinh trùng trên chu kỳ 
không kích thích buồng trứng, do liệu pháp này làm tăng tỉ lệ có thai. 

C 

Ở bệnh nhân hiếm muộn có kèm theo lạc nội mạc tử cung độ I-II theo 
AFS/ASRM, các bác sĩ lâm sàng nên thực hiện kích thích buồng trứng kèm 
theo bơm tinh trùng vào buồng tử cung trong vòng 6 tháng sau phẫu thuật, khi 
đó tỉ lệ có thai là tương đồng với tỉ lệ có thai đạt được khi điều trị hiếm muộn 
không có nguyên nhân. 

C 

Khuyến cáo các bác sĩ lâm sàng nên thực hiện thụ tinh trong ống nghiệp cho 
hiếm muộn có liên quan đến lạc nội mạc tử cung, khi chức năng ống dẫn trứng 
bị tổn hại hay có sự tham gia của yếu tố nam, và/hoặc các điều trị khác trước 
đó bị thất bại. 

GPP 

Ở bệnh nhân hiếm muộn với lạc nội mạc tử cung, các bác sĩ lâm sàng nên đề 
nghị thụ tinh trong ống nghiệm sau phẫu thuật, do tỉ lệ tái phát cộng dồn của 
lạc nội mạc tử cung không tăng cao hơn khi thực hiện kích thích buồng trứng 
cho thụ tinh trong ống nghiệm. 

C 
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HOSREM  Hướng dẫn lâm sàng về quản lý lạc nội mạc tử cung 

 

Ở bệnh nhân có u lạc nội mạc tử cung ở buồng trứng, các bác sĩ lâm sàng có 
thể dùng kháng sinh dự phòng khi chọc hút noãn, dù nguy cơ áp-xe buồng 
trứng sau chọc hút là thấp. 

D 

Hiệu quả của điều trị nội tiết kết hợp với kỹ thuật hỗ trợ sinh sản cho hiếm muộn liên 
quan đến lạc nội mạc tử cung ra sao? 

Thuật ngữ điều trị nội tiết kết hợp với kỹ thuật hỗ trợ sinh sản đề cập mọi liệu pháp có 
dùng hormone, với mục đích hỗ trợ cho thực hiện các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. Thuật ngữ 
này không thể hiện việc sử dụng nội tiết chính như một phần của các phác đồ kích thích 
buồng trứng qui ước trong thụ tinh trong ống nghiệm, như GnRH đồng vận trong phác đồ 
dài hay phác đồ ngắn kiểu flare-up, flare-stop hay như GnRH đối vận trong các phác đồ đối 
vận.  

Các bác sĩ lâm sàng có thể kê toa GnRH đồng vận cho một khoảng thời gian từ 
3 đến 6 tháng trước khi thực hiện kỹ thuật sinh sản hỗ trợ để cải thiện tỉ lệ thai 
lâm sàng ở bệnh nhân hiếm muộn có kèm theo lạc nội mạc tử cung. 

B 

Thuật ngữ phác đồ siêu dài thể hiện việc thực hiện một liệu trình giải mẫn cảm kéo dài từ 3-
6 tháng, sử dụng GnRH đồng vận, thường ở dạng depot, kế tiếp ngay sau đó bằng kích thích 
buồng trứng với gonadotrophin liều cao. Trong phác đồ này, GnRH đồng vận vừa là một 
liệu trình hỗ trợ mang tính cách chuẩn bị, đồng thời vừa là một phần của phác đồ kích 
thích buồng trứng trong thụ tinh trong ống nghiệm.  

Khuyến cáo trên đây dựa trên nghiên cứu ngẫu nhiên có nhóm chứng cho thấy hiệu quả tốt 
hơn của phác đồ siêu dài trong thụ tinh trong ống nghiệm, so với phác đồ kích thích buồng 
trứng thường qui, với các trường hợp có lạc nội mạc tử cung. Không nên nhầm lẫn giữa 
kích thích buồng trứng với phác đồ siêu dài cho thụ tinh trong ống nghiệm với việc cho 
GnRH đồng vận 3-6 tháng và có một thời gian nghĩ ngắn sau GnRH đồng vận để phục hồi 
chức năng hoạt động của buồng trứng, sau đó mới thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm. 
Không có chứng cứ cho thấy cách làm này cải thiện kết quả thụ tinh trong ống nghiệm trên 
lạc nội mạc tử cung.  
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HOSREM  Hướng dẫn lâm sàng về quản lý lạc nội mạc tử cung 

 

Liệu việc thực hiện phẫu thuật trước kỹ thuật sinh sản hỗ trợ cải thiện kết cục có thai? 

Lạc nội mạc tử cung nói chung 

Ở bệnh nhân hiếm muộn có kèm theo lạc nội mạc tử cung độ I-II theo 
AFS/ASRM đã qua phẫu thuật trước khi thực hiện kỹ thuật sinh sản hỗ trợ, các 
bác sĩ lâm sàng cần ghi nhận rằng việc lấy bỏ hoàn toàn tổn thương qua phẫu 
thuật nhằm mục đích cải thiện tỉ lệ sinh sống, cho dù lợi ích chưa được xác 
nhận. 

C 

U lạc nội mạc tử cung  

Các hướng dẫn khác nhau đề nghị các điểm cắt về kích thước của nang lạc nội mạc tử cung 
để có chỉ định ngoại khoa trước thực hiện sinh sản hỗ trợ. HOSREM cân nhắc các điểm cắt 
này và khuyến cáo sử dụng điểm cắt trên 3 cm, được đề nghị bởi ESHRE. 

Dù có các dữ kiện trái chiều về tình trạng dự trữ buồng trứng sau phẫu thuật bóc u lạc nội 
mạc tử cung, nhưng thái độ thận trọng trong chỉ định phẫu thuật và diễn giải các kết quả 
khảo sát dự trữ buồng trứng qua AMH và số nang có hốc đầu chu kỳ là cần thiết. Việc phẫu 
thuật u lạc nội mạc tử cung buồng trứng cho bệnh nhân chưa đủ con cần được thực hiện 
bởi phẫu thuật viên có kinh nghiệm, với quan điểm là hạn chế tối đa tổn thương mô buồng 
trứng trong phẫu thuật.  

Với bệnh nhân hiếm muộn có khối u lạc nội mạc tử cung ở buồng trứng lớn 
hơn 3 cm, không có chứng cứ để kết luận rằng bóc nang trước khi điều trị bằng 
kỹ thuật sinh sản hỗ trợ cải thiện tỉ lệ có thai. 

A 

Với bệnh nhân hiếm muộn có khối u lạc nội mạc tử cung ở buồng trứng lớn 
hơn 3 cm, khuyến cáo các bác sĩ lâm sàng chỉ thực hiện bóc nang trước khi điều 
trị bằng kỹ thuật sinh sản hỗ trợ, để cải thiện triệu chứng đau hay để tiếp cận 
được nang noãn khi thực hiện chọc hút. 

GPP 

Khuyến cáo các bác sĩ lâm sàng phải tư vấn cho bệnh nhân với u lạc nội mạc tử 
cung ở buồng trứng về nguy cơ suy giảm chức năng buồng trứng sau phẫu 
thuật và nguy cơ có thể có của mất buồng trứng. Quyết định thực hiện phẫu 
thuật phải được cân nhắc kỹ lưỡng nếu như bệnh nhân đã từng bị phẫu thuật 
buồng trứng ít nhất một lần trước đó. 

GPP 
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HOSREM  Hướng dẫn lâm sàng về quản lý lạc nội mạc tử cung 

 

Lạc nội mạc tử cung thâm nhiễm sâu 

Các tranh luận liên quan đến việc dùng phẫu thuật hay sinh sản hỗ trợ để điều trị hiếm 
muộn có liên quan đến lạc nội mạc tử cung thâm nhiễm sâu chưa phân định được ưu thế 
của bất cứ quan điểm nào. 

Quan điểm phẫu thuật nhấn mạnh đến khả năng có thai tự nhiên và cải thiện kết cục của 
kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. 

Quan điểm thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản nhấn mạnh đến các khó khăn liên quan đến 
kỹ thuật phẫu thuật, việc khó tiếp cận tổn thương và nguy cơ biến chứng cao trong phẫu 
thuật.  

Hiện chưa có đủ chứng cứ về hiệu quả cải thiện kết cục về sinh sản của phẫu 
thuật lấy bỏ tổn thương lạc nội mạc tử cung thâm nhiễm sâu trước khi điều trị 
bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản do lạc nội mạc tử cung có liên quan đến hiếm 
muộn.   

C 
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HOSREM  Hướng dẫn lâm sàng về quản lý lạc nội mạc tử cung 

 

CHƯƠNG VII 

ĐIỀU TRỊ MÃN KINH 

KHI CÓ TIỀN SỬ LẠC NỘI MẠC TỬ CUNG  

Các triệu chứng hậu mãn kinh nên được điều trị ra sao? 

Thuật ngữ mãn kinh được hiểu là sự ngưng trệ hoàn toàn của các hoạt động nội tiết buồng 
trứng, xác nhận bằng các tiêu chuẩn lâm sàng hay các tiêu chuẩn sử dụng các thông số của 
các hormone tuyến yên và buồng trứng. Mãn kinh bao gồm mãn kinh tự nhiên và mãn 
kinh phẫu thuật. Thuật ngữ mãn kinh phẫu thuật thể hiện tình trạng nội tiết hậu mãn kinh, 
theo sau một phẫu thuật cắt bỏ tử cung toàn phần và hai phần phụ. Thuật ngữ này không 
không bao gồm tình trạng không có kinh do cắt bỏ tử cung đơn thuần, có để lại hai buồng 
trứng. 

Thuật ngữ các liệu pháp nội tiết hậu mãn kinh bao gồm mọi liệu pháp sử dụng steroid, cũng 
như liệu pháp dùng tibolone. 

Các liệu pháp nội tiết hậu mãn kinh bao gồm: 

− Liệu pháp sử dụng estrogen đơn độc không progestagen đối kháng - kinh điển được dùng 
cho bệnh nhân đã được cắt bỏ tử cung - do không còn bị đe dọa bởi nguy cơ xảy ra ung 
thư nội mạc tử cung. 

− Liệu pháp phối hợp estrogen và progestagen, với chỉ định cho những trường hợp mãn 
kinh còn tử cung. Liệu pháp này bao gồm kết hợp estrogen liên hợp và 
medroxyprogesterone acetate hay kết hợp một ester của 17-β-hydroxy estradiol với 
một progestagen có hoạt tính kháng estrogen tương đối mạnh. 

− Tibolone có khả năng chuyển hóa thành phân tử thích hợp tại mô đích. 
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Ở bệnh nhân mãn kinh do phẫu thuật vì lạc nội mạc tử cung, các triệu chứng 
hậu mãn kinh có thể được điều trị hiệu quả bằng liệu pháp estrogen/progestagen 
hoặc tibolone. 

B 

Ở những bệnh nhân đã được cắt tử cung và có tiền sử lạc nội mạc tử cung, 
khuyến cáo các bác sĩ lâm sàng không được dùng estrogen đơn độc. Tuy nhiên, 
cần cân bằng giữa lợi ích lý thuyết của việc loại trừ tái kích hoạt bệnh lý hay biến 
chuyển ác tính với nguy cơ của việc dùng phối hợp estrogen/progestagen hoặc 
tibolone. 

GPP 

Khuyến cáo các bác sĩ lâm sàng tiếp tục điều trị estrogen/progestagen hoặc 
tibolone sau mãn kinh phẫu thuật cho các bệnh nhân có tiền sử lạc nội mạc tử 
cung, ít nhất cho đến thời điểm của tuổi mãn kinh tự nhiên. 

GPP 

Điều trị mãn kinh ở người có tiền sử lạc nội mạc tử cung  25 
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CHƯƠNG VIII 

LẠC NỘI MẠC TỬ CUNG KHÔNG TRIỆU CHỨNG 

Có cần phải can thiệp trên lạc nội mạc tử cung không triệu chứng được phát hiện ngẫu 
nhiên? 

Khuyến cáo các bác sĩ lâm sàng không nên thực hiện thường qui lấy bỏ tổn 
thương cho các tổn thương lạc nội mạc tử cung không triệu chứng được phát 
hiện một cách ngẫu nhiên khi phẫu thuật, do diễn biến tự nhiên của bệnh lý là 
chưa rõ ràng. 

GPP 

Khi ngẫu nhiên phát hiện thấy tình trạng lạc nội mạc tử cung không triệu 
chứng qua phẫu thuật, khuyến cáo các bác sĩ lâm sàng phải thực hiện việc 
thông tin đầy đủ cho bệnh nhân về tình trạng này. 

GPP 
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CHƯƠNG IX 

DỰ PHÒNG LẠC NỘI MẠC TỬ CUNG  

Có biện pháp có thể dùng để dự phòng sơ cấp lạc nội mạc tử cung ? 

Thuật ngữ dự phòng sơ cấp lạc nội mạc tử cung thể hiện các biện pháp được thực hiện khi 
chưa có biểu hiện lâm sàng của lạc nội mạc tử cung, nhằm mục đích làm giảm khả năng 
xuất hiện lạc nội mạc tử cung được xác nhận sau này ở các cá thể được áp dụng các biện 
pháp dự phòng này. 

Hiệu quả của thuốc tránh thai nội tiết phối hợp nhằm mục đích dự phòng sơ 
cấp lạc nội mạc tử cung là không rõ ràng. 

C 

Hiệu quả của tập luyện thể chất nhằm mục đích dự phòng sơ cấp lạc nội mạc 
tử cung là không rõ ràng. 

C 

Dự phòng lạc nội mạc tử cung  27 
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CHƯƠNG X 

LẠC NỘI MẠC TỬ CUNG VÀ UNG THƯ 

Phải thông tin cho bệnh nhân biết về những vấn đề gì liên quan đến khả năng phát triển 
của ác tính? 

Thông tin về khả năng phát triển của một tình trạng ác tính ở bệnh nhân có lạc nội mạc tử 
cung thường bị diễn giải hoặc thường bị hiểu một cách sai lệch. 

Khả dĩ dương (likelihood ratio) phát triển tình trạng ác tính, tần suất tuyệt đối của tình 
trạng ác tính là các khái niệm có lĩnh vực áp dụng khác nhau. Do khả năng nhầm lẫn về 
diễn giải thông tin cao, nên thận trọng cân nhắc sử dụng các thông tin liên quan đến tần 
suất tuyệt đối và khả dĩ dương. 

Khi bệnh nhân có yêu cầu về thông tin về nguy cơ phát triển ác tính của lạc nội 
mạc tử cung, khuyến cáo các bác sĩ lâm sàng thông tin cho bệnh nhân về: 

[1] Không có chứng cứ rằng lạc nội mạc tử cung gây ung thư. 

[2] Không có sự tăng về tần suất chung của ung thư ở bệnh nhân có lạc nội 
mạc tử cung. 

[3] Vài ung thư (buồng trứng và u lympho không Hodgkin) được phát hiện với 
tần suất cao hơn bình thường ở bệnh nhân có lạc nội mạc tử cung. 

GPP 

Khi thông tin cho bệnh nhân về tần suất của một số ung thư có liên quan với 
lạc nội mạc tử cung, khuyến cáo các bác sĩ lâm sàng sử dụng các con số tuyệt 
đối. 

GPP 

Khuyến cáo các bác sĩ lâm sàng giữ nguyên quan điểm hiện nay về lạc nội mạc 
tử cung trong mối quan hệ của nó với ác tính, do không có dữ kiện lâm sàng về 
biện pháp làm giảm nguy cơ tăng nhẹ của ung thư buồng trứng và u lympho 
không Hodgkin ở bệnh nhân có lạc nội mạc tử cung. 

GPP 
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PHỤ LỤC. ĐỊNH NGHĨA VỀ CÁC MỨC ĐỘ CHỨNG CỨ VÀ 

XẾP HẠNG CÁC KHUYẾN CÁO LÂM SÀNG  (theo RCOG) 

Các mức độ chứng cứ trong y học lâm sàng 

Chứng cứ Mức độ 

Tổng quan hệ thống và phân tích gộp chất lượng tốt từ các thử nghiệm ngẫu 
nhiên có nhóm chứng. 

Hoặc các thử nghiệm ngẫu nhiên có nhóm chứng với nguy cơ sai lầm (bias) rất 
thấp. 

1++ 

Tổng quan hệ thống và phân tích gộp được thực hiện tốt từ các thử nghiệm ngẫu 
nhiên có nhóm chứng. 

Hoặc các thử nghiệm ngẫu nhiên có nhóm chứng với nguy cơ sai lầm thấp. 
1+ 

Tổng quan hệ thống và phân tích gộp từ các thử nghiệm ngẫu nhiên có nhóm 
chứng. 

Hoặc các thử nghiệm ngẫu nhiên có nhóm chứng với nguy cơ sai lầm cao 
1- 

Tổng quan hệ thống chất lượng tốt từ các nghiên cứu bệnh chứng hoặc nghiên 
cứu đoàn hệ. 

Hoặc các nghiên cứu bệnh chứng, đoàn hệ chất lượng tốt với nguy cơ rất thấp có 
yếu tố nhiễu, sai lầm hoặc kết quả chỉ là ngẫu nhiên; và có khả năng cao là mối 
quan hệ có tính nhân quả. 

2++ 

Các nghiên cứu bệnh chứng, đoàn hệ được thực hiện tốt với nguy cơ thấp có yếu 
tố nhiễu, sai lầm hoặc kết quả chỉ là ngẫu nhiên; và có khả năng là mối quan hệ 
có tính nhân quả. 

2+ 

Nghiên cứu bệnh chứng hoặc đoàn hệ với nguy cơ cao có yếu tố nhiễu, sai lầm 
hoặc kết quả chỉ là ngẫu nhiên; và khả năng cao là mối quan hệ không có tính 
nhân quả. 

2- 

Các nghiên cứu không phân tích, như báo cáo loạt ca, báo cáo một ca. 3 

Ý kiến chuyên gia. 4 
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PHỤ LỤC. ĐỊNH NGHĨA VỀ CÁC MỨC ĐỘ CHỨNG CỨ VÀ 

XẾP HẠNG CÁC KHUYẾN CÁO LÂM SÀNG  (theo RCOG) 

Xếp  hạng các khuyến cáo lâm sàng 

Chứng cứ Mức khuyến cáo 

Có ít nhất một tổng quan hệ thống, phân tích gộp hoặc thử nghiệm 
ngẫu nhiên có nhóm chứng mức độ 1++ và có thể ứng dụng trực tiếp 
trên dân số mục tiêu. 

Hoặc một tổng quan hệ thống các thử nghiệm ngẫu nhiên có nhóm 
chứng hoặc một nhóm nghiên cứu mức độ 1+, có thể ứng dụng trực 
tiếp trên dân số mục tiêu và cho thấy kết quả điều trị ổn định. 

A 

Các nghiên cứu mức độ 2++ có thể ứng dụng trực tiếp trên dân số 
mục tiêu, và cho thấy kết quả điều trị ổn định. 

Hoặc bằng chứng ngoại suy từ các nghiên cứu mức độ 1++ hoặc 1+. 

B 

Các nghiên cứu mức độ 2+ có thể ứng dụng trực tiếp trên dân số mục 
tiêu, và cho thấy kết quả điều trị ổn định. 

Hoặc bằng chứng ngoại suy từ các nghiên cứu mức độ 2++. 

C 

Bằng chứng mức độ 3 hoặc 4. 

Hoặc bằng chứng ngoại suy từ các nghiên cứu mức độ 2+. 
D 

Khuyến cáo thực hành dựa trên kinh nghiệm lâm sàng của một nhóm 
chuyên gia. 

GPP 

GPP: Good Practice Point (kinh nghiệm thực hành lâm sàng). 
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