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Châu Uy Bằng2, Lê Đăng Khoa3

1 Bệnh viện Âu Cơ 
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Khi quyết định có nên thực hiện một can thiệp y 
khoa hay không, bên cạnh bằng chứng về tính hiệu 
quả, thì tính an toàn và chi phí cũng là những yếu tố 
cần được cân nhắc. Thật vậy, cung cấp bằng chứng 
liên quan đến 3 vấn đề nền tảng này là nhiệm vụ 
chính của các nhà nghiên cứu trong bất cứ lĩnh vực 
nào. Trong y học sinh sản, khi những kết cục tốt 
nhất dùng để đánh giá tính hiệu quả đã được đầu 
tư nghiên cứu khá nhiều thì sự an toàn và chi phí lại 
thường bị bỏ quên.

Có thể vấn đề quan trọng nhất khi cân nhắc một 
can thiệp chỉ dựa trên yếu tố hiệu quả là tiềm năng 
xuất hiện những sai lệch mà khi sai lệch xảy ra, có 
thể dẫn đến các thủ thuật xâm lấn và đắt tiền (và có 
thể cũng gây ra nhiều biến chứng) nhưng lại không 
mang đến hiệu quả thật sự cho bệnh nhân. Ví dụ, 
nếu bỏ qua tính an toàn và chi phí, chúng ta có thể 
kết luận rằng tất cả những cặp vợ chồng mong muốn 
có con đều nên được kích thích buồng trứng, chọc 
hút trứng (noãn), làm thụ tinh trong ống nhiệm,  
chuyển một hoặc hai phôi nang sau sinh thiết phôi 
và tầm soát lệch bội, như là cách nhanh nhất để có 
được một thai kỳ khỏe mạnh, hơn là cố gắng thụ 
thai tự nhiên.

BÁO CÁO VÀ PHÂN TÍCH TÍNH
HIỆU QUẢ TRONG Y HỌC SINH SẢN
Tỷ lệ sinh sống thường được xem là kết cục tốt 

nhất dùng để đo đạc tính hiệu quả. Tuy nhiên, khi 

bắt tay vào phân tích các bằng chứng, người ta bắt 
đầu tìm được những lý lẽ thuyết phục hơn để ủng 
hộ cho việc sử dụng các kết cục sớm hơn. Có bốn 
lý do chính.

Thứ nhất, vì trẻ sinh sống được báo cáo chỉ trong 
một số ít các nghiên cứu, do đó các tổng quan hệ 
thống sử dụng các chỉ số này sẽ chỉ phản ánh được 
một phần các bằng chứng hiện có. 

Thứ hai, sai lệch sẽ thường xuyên xuất hiện hơn 
do người nghiên cứu ít khi theo dõi đối tượng cho 
đến lúc sinh nếu như không có sự khác biệt giữa các 
nhóm hoặc kết quả trái ngược với "kỳ vọng". 

Thứ ba, một vài tổng quan hệ thống kết luận 
rằng can thiệp làm gia tăng tỷ lệ trẻ sinh sống nhưng 
không làm gia tăng tỷ lệ thai diễn tiến, điều này rất 
dễ gây nhầm lẫn, nhất là cho độc giả ngoài chuyên 
ngành. Họ sẽ tin rằng kết luận trên là đúng. Tuy 
nhiên, trên thực tế thì kết luận này rất khó xảy ra do 
sự khác biệt được kỳ vọng giữa hai kết cục trên thật 
sự rất thấp (< 1 – 5%), hay nói cách khác, hai tỷ lệ 
này gần như tương đương với nhau, một can thiệp 
nếu làm tăng tỷ lệ trẻ sinh sống thì gần như cũng 
làm tăng tỷ lệ thai diễn tiến và ngược lại. Vì vậy, 
kết luận trên được nghĩ nhiều là do khác biệt trong 
thiết kế của các nghiên cứu, cụ thể là cách theo dõi 
đối tượng, hơn là thực sự phản ánh hiệu quả của 
can thiệp. Khi theo dõi đối tượng đến lúc sinh, nhà 
nghiên cứu ghi nhận được hiệu quả của can thiệp, 
trong khi những nghiên cứu khác có thời gian theo 
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dõi ngắn hơn (cách làm này phổ biến hơn) không 
quan sát thấy điều tương tự. Trên thực tế, đối với 
một vài nghiên cứu, có vẻ như sự xuất hiện của hiệu 
quả chính là động lực để theo dõi đối tượng trong 
thời gian dài hơn.

Cuối cùng, điều tra viên có xu hướng công bố 
nghiên cứu nếu như họ thấy được sự khác biệt đáng 
kể trong kết quả, nhất là khi những con số này ủng 
hộ cho can thiệp đang được nghiên cứu. 

Tựu trung lại, những kết luận đơn giản dựa trên 
kết cục trẻ sinh sống chỉ có thể phản ánh được một 
phần của dữ liệu hiện có và sẽ dễ bị sai lệch hơn.

Một giải pháp cho vấn đề nổi cộm này là gom tất 
cả các nghiên cứu lại và chọn kết cục nào tốt nhất 
làm "kết cục chính" (primary outcome) cho mỗi 
nghiên cứu (theo thứ tự tốt nhất tăng dần): thử thai 
sinh hóa, thai lâm sàng, thai diễn tiến, trẻ sinh sống, 
và bé khỏe về nhà. Mặc dù có cảm giác kỳ lạ khi kết 
hợp hai kết quả "thai sinh hóa" và "trẻ sinh sống" 
nhưng chúng đều là những phương cách đo lường 
khả năng điều trị thành công. Tuy nhiên, nên thực 
hiện thêm phân tích phân nhóm (subgroup) cho tỷ 
lệ sinh sống hoặc thai kỳ diễn tiến ở những nghiên 
cứu có đề cập đến hai biến số trên, và cần cân nhắc 
đến tỷ lệ sẩy thai cho mỗi thai lâm sàng. Nếu kết quả 
của hai phân tích này (kết cục thành công so với tỷ 
lệ sinh sống và thai diễn tiến) không giống nhau thì 
chất lượng của nghiên cứu và độ tin cậy của cả hai 
kết quả sẽ bị suy giảm. Trường hợp ngoại lệ là khi có 
sự khác biệt đáng kể giữa các nhóm về tỷ lệ sẩy thai 
thì sự khác biệt giữa hai phân tích mới này có thể 
được lý giải.

MẪU SỐ CHUNG TỐT NHẤT LÀ GÌ?
Cách hay được sử dụng nhất để báo cáo tỷ lệ 

thành công là thống kê dựa trên mỗi chu kỳ kích 
thích nang noãn và/hoặc trên mỗi lần chuyển phôi 
tươi. Tuy nhiên, hiện nay chuyển phôi trữ ngày càng 
trở nên phổ biến hơn, nhất là để tránh được nguy 
cơ của quá kích buồng trứng và sự không tiếp nhận 
phôi của nội mạc tử cung gây ra bởi quá trình kích 
thích buồng trứng. Tiềm năng sinh sản gộp cho một 
lần chọc hút trứng (noãn) nên được xem là một kết 
cục quan trọng, vì khái niệm này đã bao hàm luôn 
cả kết quả của những lần chuyển phôi trữ sau đó (với 

chi phí và nguy cơ thấp hơn việc bắt đầu kích thích 
buồng trứng một chu kỳ khác). Tuy nhiên, khi sử 
dụng thước đo này có thể xảy ra sai lệch do ủng hộ 
cho các phác đồ kích thích buồng trứng với liều cao 
hơn, từ đó kéo theo sự gia tăng của chi phí và nguy 
cơ (quá kích buồng trứng, đau và chảy máu). Do đó, 
chúng tôi nghĩ rằng thước đo hợp lý hơn nên là tỷ 
lệ thành công cộng dồn trong một khoảng thời gian 
xác định. Ngoài ra, đây cũng là cách duy nhất để so 
sánh hiệu quả của các can thiệp khác nhau (phẫu 
thuật do lạc nội mạc tử cung, bơm tinh trùng vào 
buồng tử cung [IUI] và gây phóng noãn) với thụ 
tinh trong ống nghiệm (IVF).

TÍNH AN TOÀN
Tính an toàn chắc chắn là một yếu tố cực kỳ quan 

trọng cần được xem xét khi cân nhắc giữa lợi ích và 
nguy cơ của một can thiệp. Tỷ lệ sẩy thai là thông số 
thường được ghi nhận nhất khi nhắc đến tính an 
toàn trong y học sinh sản, có lẽ là do dễ đánh giá 
nhất. Tuy nhiên, các tiêu chí quan trọng khác cũng 
nên được cân nhắc trước khi ra quyết định điều trị, 
như tỷ lệ bé bị dị tật bẩm sinh và số lần nhập viện 
(do quá kích buồng trứng hoặc sinh non), lại hiếm 
khi được báo cáo.

CHI PHÍ
Cân nhắc đến chi phí cho mỗi lần ra quyết định 

có vai trò quan trọng trong hầu hết các khía cạnh 
của đời sống chứ không riêng gì trong y học. Trong 
lĩnh vực y học sinh sản, vấn đề về chi phí lại càng 
liên quan mật thiết tới quyết định lâm sàng vì cách 
điều trị khá tốn kém và nằm ngoài tầm tay của đa số 
bệnh nhân trên toàn thế giới. Số tiền chi cho điều trị 
hiếm muộn có thể trở thành gánh nặng kinh tế của 
mỗi cá nhân, nhất là những bệnh nhân ở các nước 
có thu nhập thấp và trung bình, ngay cả ở các quốc 
gia phát triển, người ta có vẻ vẫn ưa chuộng việc lặp 
lại các điều trị ít tốn kém hơn. Bên cạnh yếu tố chi 
phí (mà hiếm khi được đề cập đến), các khía cạnh 
quan trọng khác như số lần đến khám, số ngày nằm 
viện để điều trị, hoặc chi phí sau đó liên quan đến 
thai kỳ, sinh nở, chăm sóc sơ sinh, cũng cần được lưu 
ý. Ngoài ra, gánh nặng về tâm lý khi điều trị vô sinh 
cũng phải được nghĩ đến do đây là một trong những 
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nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc bệnh nhân bỏ 
điều trị. Vậy thì, bất kỳ nỗ lực nào làm cho thụ tinh 
trong ống nghiệm ít tốn kém hơn và thân thiện hơn 
với bệnh nhân sẽ giúp cho họ theo đuổi điều trị lâu 
hơn, từ đó làm tăng khả năng được làm cha mẹ hơn. 
Những cách tiếp cận như vậy đặc biệt quan trọng 
trong lĩnh vực y học sinh sản, vì những can thiệp 
mới ngày càng được đưa nhiều vào thực hành lâm 

sàng ngay cả khi chưa có bằng chứng tốt về hiệu quả, 
và điều này chỉ mang đến lợi ích về mặt kinh doanh 
mà thôi.

Để tiện so sánh (bảng 1), chúng tôi đề nghị rằng 
tổng chi phí điều trị nên được báo cáo theo mỗi lần 
thành công, từ đó có thể so sánh các can thiệp khác 
nhau bên trong nghiên cứu đó và giữa các nghiên 
cứu với nhau.

 

Kết cục Định nghĩa Ưu điểm Khuyết điểm Nhận xét

Trẻ sinh 
sống

Có xuất hiện bất kỳ 
dấu hiệu sống nào 
ở trẻ sau sinh, bất 
kể tuổi thai hoặc số 
phôi thai.

Thường được xem là 
kết cục tốt nhất trong 
y học sinh sản vì đây 
là kỳ vọng của bệnh 
nhân khi được điều trị.

Nếu chỉ đơn thuần xem xét 
duy nhất kết cục này thì sẽ 
bỏ qua phần lớn các bằng 
chứng hiện có. 
Một phần trong số những 
ca sinh ra, nhất là trong đa 
thai, sẽ không ảnh hưởng 
tới trẻ sinh khỏe mạnh 
về nhà (healthy baby at 
home).

Do nhiều nghiên cứu 
không báo cáo kết 
cục này nên một vài 
kết cục khác liên quan 
đến hiệu quả thường 
được đưa vào tổng 
quan hệ thống, dẫn 
đến việc khó diễn giải 
kết quả.

Thai diễn 
tiến

Thai lâm sàng trong 
tử cung mà ít có 
nguy cơ sẩy thai.

Yêu cầu thời gian 
theo dõi ngắn hơn so 
với trẻ sinh sống, nên 
thường được báo cáo 
trong các nghiên cứu.

Không được báo cáo trong 
tất cả các nghiên cứu, 
không có một định nghĩa 
được chấp nhận rộng rãi.

Một số định nghĩa 
khác: thai kỳ bình 
thường ở cuối tam 
cá nguyệt thứ nhất. 
Siêu âm sàng lọc, lấy 
số thai lâm sàng trừ đi 
số thai bị sẩy.

Tỷ lệ thành 
công

Các kết cục tốt nhất 
liên quan đến tính 
hiệu quả được sắp 
xếp theo thứ tự: bé 
khỏe về nhà, trẻ sinh 
sống, thai diễn tiến, 
thai lâm sàng và 
cuối cùng là thử thai 
dương tính.

Kết cục này cho phép 
cân nhắc hết tất cả 
bằng chứng hiện có, 
và như vậy sẽ làm 
giảm thiểu sai lệch. 
Một ước tính về hiệu 
quả sẽ dễ hiểu hơn.

Các đánh giá khác nhau 
được gộp chung lại với 
nhau, và có khả năng là 
các kết cục sẽ không hoàn 
toàn giống nhau.

Để gia tăng mức độ 
tin cậy khi diễn giải 
tỷ lệ thành công, nên 
đánh giá hai kết cục 
là sẩy thai và trẻ sinh 
sống/ thai diễn tiến.

Tỷ lệ thành 
công trên 
mỗi chu 
kỳ/ mỗi 
lần chuyển 
phôi.

Tỷ lệ thai phụ trong 1 
chu kỳ, thường là sau 
lần chuyển phôi tươi 
đầu tiên.

Yêu cầu thời gian theo 
dõi ngắn.

Sai lệch nghiêng về xu 
hướng chọn lựa phôi và/
hoặc chuyển nhiều phôi 
hơn. Không thể ứng dụng 
cho một số so sánh, ví dụ: 
trữ phôi toàn bộ so với 
chuyển phôi tươi, dùng 
trứng tự thân so với xin 
trứng, IUI so với IVF, chỉ 
định IVF sớm so với chỉ 
định muộn.

Trữ phôi/ trứng đang 
là xu hướng quan 
trọng nhằm đạt được 
tỷ lệ có thai cao đi 
kèm với nguy cơ/ chi 
phí thấp. Chiến lược 
này chỉ có thể được 
đánh giá khi sử dụng 
kết cục: tỷ lệ thành 
công cộng dồn.

Bảng 1. Một số bàn luận về các kết cục hay được báo cáo trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản (còn tiếp).
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Bảng 1. Một số bàn luận về các kết cục hay được báo cáo trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản (tiếp theo).

Kết cục Định nghĩa Ưu điểm Khuyết điểm Nhận xét

Tỷ lệ 
thành 
công cộng 
dồn của 
một lần 
chọc hút 
trứng 
(noãn).

Tỷ lệ bệnh nhân 
mang thai sau khi 
được chuyển toàn 
bộ số phôi được tạo 
nên từ một lần chọc 
hút noãn.

Kích thích buồng 
trứng và chọc hút 
trứng (noãn) có chi 
phí và nguy cơ cao 
hơn chuyển phôi.

Kết cục này bị sai lệch thiên 
về kích thích buồng trứng 
nhẹ trong IVF, phác đồ này 
liên quan đến chi phí và 
nguy cơ thấp khi kích thích 
và chọc hút trứng (noãn). 
Không thể ứng dụng cho 
một số so sánh, như là IUI 
so với IVF, chỉ định IVF sớm 
so với chỉ định muộn.

Tốt hơn tỷ lệ thành 
công của chiến lược 
chỉ chuyển phôi tươi, 
nhưng vẫn chưa tối 
ưu.

Tỷ lệ 
thành 
công 
cộng dồn 
trong một 
khoảng 
thời gian 
xác định.

Tỷ lệ bệnh nhân 
mang thai trong một 
khoảng thời gian xác 
định.

Thời gian là một trong 
những yếu tố quan 
trọng nhất cần cân 
nhắc vì tỷ lệ thành 
công giảm theo tuổi 
của người phụ nữ. Có 
thể ứng dụng cho bất 
kỳ so sánh nào.

Kết cục này bị sai lệch 
nghiêng về xu hướng điều 
trị tốn kém và/hoặc xâm 
lấn hơn, như là chỉ định IVF 
sớm, chọn lựa phôi (bằng 
cách tầm soát lệch bội và 
hệ thống theo dõi phôi liên 
tục), điều này thường dẫn 
đến sự gia tăng chi phí và 
số phôi chuyển.

Nên được diễn giải 
song song với việc 
đánh giá chi phí trung 
bình của một lần 
thành công.

Chi phí 
trung bình 
trên mỗi 
lần thành 
công.

Tổng chi phí liên 
quan đến điều trị, 
nhất là chi phí liên 
quan đến mang thai/ 
sinh nở, của tất cả 
các bệnh nhân được 
điều trị trong một 
khoảng thời gian xác 
định chia cho số lần 
thành công.

Chi phí là một trong 
những vấn đề quan 
trọng nhất cần được 
xem xét trong hỗ trợ 
sinh sản vì nó làm hạn 
chế số lượng bệnh 
nhân được điều trị 
hiếm muộn và/hoặc 
số lượng chu kỳ mà 
một cặp vợ chồng 
có thể chi trả. Có thể 
ứng dụng cho bất kỳ 
so sánh nào.

Kết cục này có xu hướng 
ủng hộ các chiến lược điều 
trị đơn giản và/hoặc mang 
tính bảo tồn hơn, như là trì 
hoãn làm IVF.

Nên được diễn giải 
song song với việc 
đánh giá tỷ lệ thành 
công cộng dồn trong 
một khoảng thời gian 
xác định.

KẾT LUẬN
Khi đưa ra quyết định dựa trên bằng chứng, nhà 

lâm sàng nên cân nhắc không chỉ tính hiệu quả mà 
còn cả tính an toàn và chi phí. Hiện tại, các nhà 
nghiên cứu đang tập trung chủ yếu vào tính hiệu 
quả được đo lường bởi nhiều kết cục bao gồm thai 
sinh hóa, tỷ lệ làm tổ, thai lâm sàng, thai diễn tiến và 
trẻ sinh sống. Nhằm tránh những sai lệch khi công 
bố, tính hiệu quả của một can thiệp chỉ nên được 
đưa ra sau khi đã xem xét hết tất cả các bằng chứng 
hiện có, đồng thời việc này chỉ khả thi khi kết cục 
mang nhiều ý nghĩa nhất được đánh giá và xem như 
là một sự kiện thành công ở mỗi nghiên cứu. Ngoài 

ra, các tổng quan hệ thống cũng nên ước tính tác 
động của một can thiệp lên tỷ lệ thai diễn tiến/trẻ 
sinh sống và sẩy thai, vì các kết cục này mang đến 
một cách diễn giải cẩn trọng hơn những bằng chứng 
hiện có. Chúng tôi cũng khuyến khích việc có thêm 
những báo cáo liên quan đến độ an toàn, và nếu có 
thể, là chi phí trung bình cho mỗi lần thành công, 
để nhân viên y tế có thể xem xét được nhiều góc 
nhìn hơn trước khi ra quyết định lâm sàng cho bệnh 
nhân dựa trên y học thực chứng.
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