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SẢN KHOA VÀ SƠ SINH

Dự phòng băng huyết sau sinh bằng 
oxytocin đơn thuần

Nguồn: The Lancet, Early Online 
Publication, 6 March 2012.

Theo một nghiên cứu được đăng trực 
tuyến trên tạp chí The Lancet vào ngày 6 
tháng 3, có thể bỏ qua việc kéo dây rốn có 
kiểm soát trong xử trí tích cực giai đoạn 3 
mà không làm tăng nguy cơ băng huyết 
nặng.

Trong một thử nghiệm ngẫu nhiên có 
nhóm chứng và so sánh tương đương nhằm 
đánh giá mức độ máu mất sau sinh, các sản 
phụ được phân thành hai nhóm, trong đó  
nhóm 1 gồm các trường hợp sổ rau đơn 
thuần do sức rặn của sản phụ và nhóm 
2 gồm các trường hợp cặp kéo dây rốn có 
kiểm soát. Tất cả các trường hợp ở 2 nhóm 
đều được tiêm 10 IU oxytocin ngay sau sinh. 
Xoa tử cung được chỉ định theo phác đồ của 
bệnh viện. Dựa vào hiệu quả của việc xử 
trí bảo tồn so với tích cực ở các nghiên cứu 
trước đây, chọn giới hạn tương đương cho 
nguy cơ tương đối là 1,3.

Khả năng mất từ 1.000ml máu trở lên có 
nguy cơ tương đối là 1,09 (KTC 95% 0,91-
1,31). Tuy nhiên, giới hạn trên của khoảng 
tin cậy 95% đi ngang qua ranh giới tương 
đương đã được chọn, có nghĩa là thử nghiệm 
này cho thấy không có sự tương đương giữa 
hai nhóm.

Bác sĩ A. Metin Gülmezoglu và cộng sự 

thuộc Tổ chức Y tế thế giới và Khoa Phụ 
Sản-Trường Đại học Khon Kaen (Thái Lan) 
viết “chúng tôi rút ra hai kết luận từ những 
kết quả này. Thứ nhất, kéo dây rốn có kiểm 
soát là một động tác an toàn và có thể tiếp 
tục sử dụng thường quy trên lâm sàng. Thứ 
hai, thuốc gây co tử cung có vai trò chính 
trong xử trí tích cực và nên tập trung vào 
yếu tố này trong những trường hợp mà việc 
cặp kéo dây rốn có kiểm soát được sử dụng 
không an toàn”.

Khuyến cáo hiện nay (2007) của Tổ chức 
Y tế Thế giới bao gồm tiêm oxytocin ngay 
sau khi sinh bé, kéo dây rốn có kiểm soát, trì 
hoãn cặp và kéo dây rốn cho đến khi nhân 
viên y tế đã sẵn sàng cho việc kéo dây rốn. 
Một thông cáo báo chí đăng tải trên tạp chí 
The Lancet ghi nhận rằng các khuyến cáo về 
dự phòng và xử trí băng huyết sau sinh của 
Tổ chức Y tế Thế giới sẽ được sửa chữa bổ 
sung dựa trên các điểm này vào giữa tháng 
3 năm 2012.

Gần 1/3 tử vong liên quan đến thai kỳ ở 
Châu Phi và Châu Á là do băng huyết sau 
sinh. Tuy nhiên, vẫn chưa xác định được vai 
trò của việc kéo dây rốn có kiểm soát nhằm 
làm giảm lượng máu mất. Bên cạnh đó, cần 
có sự huấn luyện kỹ thuật này cho nhân 
viên đỡ đẻ.

Kết quả của nghiên cứu trên đây cho 
thấy nguy cơ của băng huyết sau sinh ở các 
các trường hợp sổ rau đơn thuần cao hơn 
so với các các trường hợp cặp kéo dây rốn 
có kiểm soát (nguy cơ tương đối, 1,07; KTC 

ÑIEÅM BAÙO

TẠP CHÍ PHỤ SẢN - 10(1), 75-80, 2012



76 l TẠP CHÍ PHỤ SẢN, Tập 10, Số 1, Tháng 3 - 2012

95% 1,00-1,14). Tuy nhiên, tỉ lệ bóc rau bằng 
tay cao hơn ở nhóm sổ rau đơn thuần. Điều 
này có thể do việc sử dụng ergometrine 
như là một biện pháp dự phòng chiếm tỉ lệ 
cao ở những nơi như Philippines. Ở những 
trường hợp chỉ được xử trí bảo tồn, lượng 
máu mất trung bình nhiều hơn 11 ml và thời 
gian giai đoạn 3 kéo dài hơn 7 phút.

Tiến sĩ Gülmezoglu và cộng sự kết luận 
“cho đến nay, nghiên cứu của chúng tôi 
cung cấp bằng chứng lớn nhất về hiệu quả 
của kéo dây rốn có kiểm soát trong xử trí 
tích cực giai đoạn 3. Việc kéo dây rốn có 
kiểm soát có ít hiệu quả. Yếu tố chính trong 
xử trí tích cực là oxytocin. Ở những nơi mà 
nhân viên đỡ đẻ không có kỹ năng kéo dây 
rốn có kiểm soát, nên chú ý tập trung vào 
các thuốc co tử cung (chủ yếu là oxytocin) 
để làm giảm băng huyết sau sinh”.

“Với việc cho thấy có thể bỏ qua động tác 
kéo dây rốn có kiểm soát trong xử trí tích 
cực giai đoạn 3 và sử dụng thuốc co tử cung 
là can thiệp chính nhằm làm giảm chảy máu 
nhiều sau sinh, Gülmezoglu và cộng sự đã 
cho thấy việc dự phòng băng huyết sau sinh 
trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn ở những 
nơi có nguồn lực hạn chế”.

Khởi phát chuyển dạ sau mổ lấy thai lần 
đầu không liên quan đến vỡ tử cung

Nguồn: Am J Obstet Gynecol 2012; 206: 
51.e1–e5

Các nhà nghiên cứu ở Mỹ cho rằng khởi phát 
chuyển dạ không liên quan với tăng nguy cơ vỡ 
tử cung ở những trường hợp có vết mổ cũ.

Tuy nhiên, Lorie Harper và cộng sự thuộc 
Đại học Washington ở St Louis, Minnesota 
báo cáo rằng cổ tử cung không thuận lợi ở 
lần thăm khám đầu (mở <4cm) liên quan 
với tăng nguy cơ vỡ tử cung khi khởi phát 
chuyển dạ so với chuyển dạ tự nhiên.

Các tác giả viết trên Tạp chí Sản Phụ khoa 

Hoa Kỳ “cần phải tránh khởi phát chuyển 
dạ đại trà. Các thầy thuốc phải lựa chọn và 
chỉ khởi phát chuyển dạ ở những trường 
hợp cổ tử cung thuận lợi để giảm thiểu nguy 
cơ vỡ tử cung”.

Harper và cộng sự đã thực hiện một 
nghiên cứu bệnh chứng lồng trong đoàn hệ 
gồm 111 trường hợp vết mổ cũ ngang đoạn 
dưới được thử nghiệm khởi phát chuyển dạ 
và bị vỡ tử cung. Các trường hợp này được 
bắt cặp dựa trên đặc điểm chung với 612 
trường hợp trong nhóm chứng (được khởi 
phát chuyển dạ nhưng không bị vỡ tử cung).

Vỡ tử cung được xác định khi nứt toàn bộ 
bề dày của thành tử cung kèm với ít nhất một 
trong các dấu hiệu sau: rối loạn nhịp tim thai, 
xuất huyết trong ổ bụng hoặc các dấu hiệu 
chảy máu ở mẹ (huyết áp tâm thu<70mmHg, 
huyết áp tâm trương<40mmHg hoặc nhịp 
tim>120 lần/phút).

Sử dụng phân tích sự kiện và sau khi điều 
chỉnh các yếu tố nhiễu quan trọng như sinh 
âm đạo trước đó và chủng tộc của mẹ, sự 
khác biệt về nguy cơ vỡ tử cung giữa nhóm 
khởi phát chuyển dạ và chuyển dạ tự nhiên 
chưa có ý nghĩa thống kê với tỉ số nguy cơ là 
1,52 (KTC 95% 0,97-2,36).

So với chuyển dạ tự nhiên, nguy cơ vỡ 
tử cung khi khởi phát chuyển dạ và truyền 
tăng go bằng oxytocin tăng gấp lần lượt 2,63 
lần và 2,12 lần.

Phân tích còn cho thấy rằng nguy cơ vỡ 
tử cung tăng cao đáng kể ở các trường hợp 
có cổ tử cung mở dưới 2cm và từ 2-3,9cm 
khi bắt đầu cho oxytocin với tỉ số nguy cơ 
lần lượt là 4,09 và 4,91 so với những trường 
hợp có cổ tử cung mở trên 4cm.

Ngược lại, nguy cơ vỡ tử cung ở các 
trường hợp có cổ tử cung mở ít nhất 4cm khi 
cho oxytocin tương tự như những trường 
hợp chuyển dạ tự nhiên.

Các tác giả bàn luận “Do khởi phát 
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chuyển dạ có thể xảy ra trong vài ngày, đặc 
biệt là các trường hợp có cổ tử cung không 
thuận lợi, nên các trường hợp khởi phát 
chuyển dạ có nguy cơ cao bị vỡ tử cung 
bởi vì thời gian nguy cơ dài hơn so với các 
trường hợp sinh nhanh”.

Các tác giả kết luận: “có thể tư vấn cho 
bệnh nhân rằng nguy cơ vỡ tử cung ở các 
trường hợp khởi phát chuyển dạ có cổ tử 
cung thuận lợi tương tự như các trường hợp 
chuyển dạ tự nhiên”.

PHỤ KHOA TỔNG QUÁT VÀ UNG 
THƯ

IVF làm tăng nguy cơ bị khối u giáp 
biên buồng trứng

Nguồn: Hum Reprod 2011; 
Các kết quả nghiên cứu ở Hà Lan cho thấy 

những phụ nữ vô sinh được điều trị bằng phương 
pháp IVF có nguy cơ phát triển khối u giáp biên 
buồng trứng (borderline ovarian cancer) cao hơn 
so với những phụ nữ đồng nhóm nhưng không 
được điều trị cùng phương pháp.

Các kết quả nghiên cứu ở Hà Lan cho 
thấy những phụ nữ vô sinh được điều trị 
bằng phương pháp IVF có nguy cơ phát triển 
khối u giáp biên buồng trứng (borderline 
ovarian cancer) cao hơn so với những phụ 
nữ đồng nhóm nhưng không được điều trị.

Tuy nhiên, tỉ lệ ung thư buồng trứng nói 
chung sau điều trị IVF rất thấp trong nhóm 
này, các nhà nghiên cứu nói rằng họ không 
tìm thấy một mối liên quan có ý nghĩa giữa 
bệnh và số lần điều trị, cũng như nguy cơ 
phải can thiệp và nguy cơ ung thư buồng 
trứng ác tính cao sau điều trị IVF.

Trưởng nhóm nghiên cứu, Flora van 
Leeuwen, thuộc The Netherlands Cancer 
Institute ở Amsterdam phát biểu rằng  “Nếu 
như chúng tôi thấy rằng những phụ nữ được 
điều trị nhiều chu kì IVF hoặc kích thích 
buồng trứng liều cao có nguy cơ ung thư 
buồng trứng cao thì sau đó, những phụ nữ 

này sẽ được tư vấn về nguy cơ bệnh nếu vẫn 
còn muốn tiếp tục liệu trình, hoặc sẽ được 
khuyến cáo chấm dứt điều trị sau khi được 
điều trị từ 3 đến 6 chu kì (nguy cơ bệnh lý ác 
tính phụ thuộc số chu kì điều trị)”.

Bà nói thêm, “khối u giáp biên buồng 
trứng là những khối u ác tính thấp, có nghĩa 
là chúng sẽ không gây tử vong, nhưng cũng 
đòi hỏi phải được phẫu thuật và dẫn đến tỉ 
lệ bệnh tật cao”.

Van Leeuwen và cộng sự đã so sánh dữ 
liệu của 19.146 phụ nữ vô sinh được điều 
trị IVF từ năm 1983 đến năm 1995, với 6.006 
phụ nữ vô sinh không được điều trị trong 
cùng khoảng thời gian đó.

Tình trạng vô sinh liên quan đến vòi 
trứng khoảng 32%, 25% vô sinh do chồng và 
9% có lạc nội mạc tử cung.

Báo cáo trên Tạp chí Human 
Reproduction, “Sau khi theo dõi trung 
bình 15 năm, 77 trường hợp u buồng trứng 
ác tính đã được chẩn đoán: 42 trường hợp 
ung thư xâm nhập và 35 trường hợp u giáp 
biên. Nhóm được điều trị IVF có tổng cộng 
61 trường hợp ác tính trong khi chỉ có 16 
trường hợp trong nhóm không được điều 
trị”.

Họ nói thêm rằng nguy cơ toàn bộ của u 
giáp biên buồng trứng ở nhóm được điều trị 
IVF cao hơn 1,9 lần so với quần thể chung, 
trong khi không có tình trạng này ở nhóm 
phụ nữ không được điều trị.

Tỷ số tần suất chuẩn hóa (Standardized 
incidence ratios -SIRs) của ung thư xâm lấn 
buồng trứng trong cả hai nhóm không tăng 
cao có ý nghĩa so với quần thể chung.

Trong nhóm được điều trị IVF, nhóm 
nghiên cứu không nhận thấy sự liên quan 
giữa nguy cơ chuẩn hóa (SIRs) của ung thư 
buồng trứng tăng và số chu kì điều trị, số 
lượng gonadotropins được sử dụng, số 
trứng thu được trong một chu kì (biểu hiện 
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mức độ tổn thương biểu mô buồng trứng).
Sau năm đầu tiên theo dõi – là khoảng 

thời gian ghi nhận tăng nguy cơ ung thư 
buồng trứng so với những năm sau đó – có 
thể đây là thời gian chẩn đoán và điều trị vô 
sinh- so sánh hai nhóm cho thấy nhóm được 
điều trị IVF có nguy cơ ung thư buồng trứng 
nói chung cao hơn 2,14 lần so với nhóm 
không được điều trị.

Và sau 15 năm theo dõi, SIR của ung thư 
buồng trứng di căn trong nhóm điều trị IVF 
cao hơn 3,54 lần, điều này có thể là do việc 
sử dụng viên tránh thai dạng uống ít hơn 
và/hoặc số lần sinh thấp hơn trong nhóm 
này.

Nhóm nghiên cứu kết luận rằng “hiểu 
biết về nguy cơ cao ung thư buồng trứng 
liên quan với kích thích buồng trứng có vai 
trò quan trọng đối với những phụ nữ vô 
sinh cũng như bác sĩ của họ trong việc quyết 
định bắt đầu hoặc tiếp tục liệu trình IVF”.

Lạc nội mạc tử cung có liên quan đến 
một số loại ung thư buồng trứng

Nguồn: Lancet Oncol. Published online 
February 21, 2012

Một nghiên cứu mới đã xác định một số 
loại lạc nội mạc tử cung có liên quan đến 
việc tăng nguy cơ bệnh lý ung thư biểu mô 
buồng trứng di căn. Đặc biệt là tiền sử bị lạc 
nội mạc tử cung chỉ liên quan đến tăng nguy 
cơ ung thư buồng trứng di căn giai đoạn 
sớm, loại tế bào sáng và ung thư buồng 
trứng dạng tuyến.

Một phân tích gộp được đăng trên tạp 
chí ung thư Lancet (the Lancet Oncology) 
đã cho thấy bệnh lý lạc nội mạc tử cung liên 
quan đến việc làm tăng 3 lần nguy cơ phát 
triển ung thư buồng trứng tế bào sáng, và 
hơn 2 lần nguy cơ phát triển các khối u dạng 
tuyến.

Bệnh lý lạc nội mạc tử cung không liên 

quan đến bệnh lý ung thư buồng trứng 
dạng thanh dịch biệt hóa cao và các khối u 
giáp biên buồng trứng.

Việc xác định mối liên quan giữa một 
số phân loại mô học và một số loại khác đã 
làm củng cố thêm bằng chứng rằng thực 
chất chúng có nguồn gốc là một bệnh lý duy 
nhất, Charlie Gourley viết trên một bài bình 
luận.

Dr. Gourley, Giảng viên và chuyên gia 
tại Khoa ung thư Thuộc trung tâm nghiên 
cứu ung thư Edinburgh, Anh, viết rằng “còn 
rất nhiều điều chúng ta phải nghiên cứu về 
nguồn gốc tế bào và cấu trúc phân tử của 
các bệnh lý này, nhưng việc xác định một số 
loại bị ảnh hưởng bởi một quá trình bệnh 
lý tương tự như lạc nội mạc tử cung có thể 
hữu ích trong việc cung cấp thông tin về quá 
trình phát triển bệnh, và do đó tạo thuận lợi 
cho việc điều trị và dự phòng bệnh”.

Tuy nhiên, các kết quả nghiên cứu này 
được sử dụng như thế nào trong việc tầm 
soát ung thư thì vẫn còn là vấn đề bàn cãi.

Trưởng nhóm nghiên cứu, Celeste Leigh 
Pearce, MD, Phó giáo sư tại khoa Y học Dự 
phòng thuộc trường y khoa Keck, đại học 
Nam California, Los Angeles, nói rằng “sự 
đột phá này có thể giúp xác định những phụ 
nữ có nguy cơ cao ung thư buồng trứng và 
có thể giúp tăng cường việc theo dõi ở nhóm 
nguy cơ cao, cho phép cá nhân hóa việc dự 
phòng và chẩn đoán sớm.

Tuy nhiên, trong bài bình luận của mình, 
Dr. Gourley ghi chú rằng việc tăng nguy cơ 
ung thư biểu mô buồng trứng trong nghiên 
cứu này “có thể không đủ để thay đổi đối 
tượng tầm soát ung thư buồng trứng sang 
nhóm có tiền sử lạc nội mạc tử cung”. Nhưng 
ông nói thêm rằng chính những phân loại có 
liên quan nhau đó phần lớn hiện hữu trong 
giai đoạn sớm của bệnh, và do đó, tầm soát 
là cần thiết.
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Hơn nữa, “sự tăng nguy cơ ung thư và 
các khối u có liên quan trong chừng mực 
nào đó khiến cho các nhóm tiến hành tầm 
soát ung thư chú ý hơn khi họ đánh giá các 
khối u chưa rõ bản chất và có tiền sử lạc 
nội mạc tử cung”, ông viết. “Kết quả này 
một lần nữa khẳng định nên thận trọng 
vì bệnh lý ác tính di căn có thể tồn tại trên 
bệnh nhân”.

Chỉ liên quan đến 2 loại.
Phân tích của Dr. Pearce và cộng sự là 

một nỗ lực hợp tác quốc tế; một phần của 
hội Ung Thư Buồng Trứng (Ovarian Cancer 
Association Consortium); nó phân tích 
tổng hợp từ 13 nghiên cứu bệnh-chứng về 
ung thư buồng trứng. Các bệnh nhân được 
phân tích về phân loại mô học, phân loại, 
giai đoạn, tuổi, chủng tộc, khu vực nghiên 
cứu và quá trình sử dụng viên tránh thai 
dạng uống.

Mẫu nghiên cứu bao gồm 13.226 chứng 
và 7.911 phụ nữ bị ung thư buồng trứng di 
căn. Trong mẫu này, 818 (6.2%) trong nhóm 
chứng và 738 (9.3%) trong nhóm ung thư 
buồng trứng được báo cáo là có tiền sử bị 
lạc nội mạc tử cung. Thêm nữa, 1907 bệnh 
nhân bị u giáp biên buồng trứng, trong đó 
có 168 (8.8%) có tiền sử lạc nội mạc tử cung.

Tiền sử lạc nội mạc tử cung được báo cáo 
trong 136/674 (20.2%) bệnh nhân ung thư 
tế bào sáng, 169/1220 (13.9%) bệnh nhân có 
khối u dạng tuyến, 31/516 (6.0%) bệnh nhân 
u dạng nhầy, 261/3659 (7.1%) bệnh nhân u 
thanh dịch giai đoạn muộn, và 31/336 (9.2%) 
u thanh dịch giai đoạn sớm.

Thêm nữa, 103/1140 (9.0%) bệnh nhân u 
giáp biên thanh dịch và 65/767 (8.5%) bệnh 
nhân u giáp biên dạng nhầy được báo cáo là 
có tiền sử lạc nội mạc tử cung.

Cùng với đó, cho con bú, cân nặng, chiều 
cao, BMI, thắt vòi trứng , và tiền sử gia đình 
bị ung thư buồng trứng không ảnh hưởng 

đến sự liên quan giữa bệnh lý ung thư và lạc 
nội mạc tử cung.

Bài phân tích đã cho thấy tiền sử lạc nội 
mạc tử cung thường được báo cáo hơn ở 
những bệnh nhân bị ung thư tế bào sáng di 
căn, u thanh dịch biết hóa kém, và các ung 
thư dạng tuyến so với những bệnh nhân ung 
thư dạng thanh dịch biệt hóa cao hay những 
bệnh nhân ung thư dạng nhầy (p<0,2). Lạc 
nội mạc tử cung liên quan với ung thư di 
căn loại tế bào sáng mạnh hơn so với nhóm 
ung thư di căn dạng tuyến (odds ratio [OR], 
1.64; P = .001), và liên quan với ung thư di 
căn biệt hóa kém nhiều hơn so với biệt hóa 
tốt (OR, 1.94; P = .01).

Hướng dẫn mới của Hội Mãn kinh Bắc 
Mỹ (NAMS): Liệu pháp điều trị hormon 
thời kỳ mãn kinh

Nguồn: Menopause. 2012;19:257-271
Theo một khuyến cáo trên Tạp chí Mãn 

kinh ngày 27 tháng 2 của Hội Mãn kinh Bắc 
Mỹ (NAMS) cho rằng có thể bắt đầu liệu 
pháp hormon thay thế (HT) trong thời kỳ 
mãn kinh để điều trị các triệu chứng liên 
quan trong thời kỳ này cũng như phòng 
ngừa nguy cơ loãng xương.

“Những công bố nhằm mục đích cập 
nhật các báo cáo dựa trên bằng chứng được 
công bố bởi NAMS trong năm 2010 lên quan 
đến khuyến cáo sử dụng liệu pháp điều 
trị Hormon cho những phụ nữ sau mãn 
kinh”, theo Margery L.S. Gass và công sự từ 
NAMS, 2012, “Tuyên bố này cập nhật thêm 
sự khác biệt giữa lợi ích và nguy cơ khi điều 
trị giữa liệu pháp estrogen đơn thuần (ET) 
và điều trị phối hợp estrogen-progestogen 
(EPT) ở các lứa tuổi khác nhau và khoảng 
thời gian từ khi bắt đầu thời kỳ mãn kinh”.

Một số khuyến cáo nổi bật sau đây:
- Hiệu quả điều trị nổi bật nhất là các 

triệu chứng về vận mạch thời kỳ mãn kinh 
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và liên quan đến chất lượng cuộc sống của 
ET hoặc EPT.

- Khuyến cáo khoảng thời gian điều trị 
khác nhau cho EPT ở những phụ nữ còn tử 
cung và cho ET ở những phụ nữ đã cắt tử 
cung.

- Đối với nguy cơ ung thư vú, là an toàn 
khi sử dụng EPT trong khoảng thời gian từ  
3 – 5 năm, nguy cơ cao liên quan đến thời 
gian sử dụng trên 3 – 5 năm.

- Đối với ET, so với nguy cơ và ích lợi thì 
ET được khuyến cáo hơn vì nguy cơ ung thư 
vú không tăng khi sự dụng ET trong thời 
gian trung bình 7 năm. 

- Sử dụng HT liên quan với nguy cơ thấp 
gãy xương, nhưng tăng nguy cơ đột quỵ do 
thiếu máu cục bộ, thuyên tắc mạch và ung 
thư buồng trứng.

- Khi so sánh với ET, EPT liên quan đến 
nguy cơ cao các bệnh lý mạch vành, tiềm ẩn 
ung thư buồng trứng hơn ET.

- Quyết định điều trị hormon mang tính 
cá nhân và có thể phụ thuộc vào các trường 
hợp đặc biệt, về cơ bản là ưu tiên đến sức 
khỏe và chất lượng cuộc sống, cũng như các 
yếu tố nguy cơ như tắc mạch, bệnh lý tim 
mạch, đột quỵ và ung thư vú.

- NAMS khuyết cáo sử dụng EPT để giảm 
cơn bốc hỏa ở phụ nữ còn tử cung, mặt khác 
thành phần progesteron bảo vệ nội mạc tử 
cung do tác dụng quá sản khi dùng estrogen 
đơn độc.

- NAMS khuyến cáo nên dùng ET liều 
thấp khi dùng đường âm đạo đối với những 
phụ nữ có triệu chứng như khô âm đạo hay 
giao hợp đau. 

- Về mặt sức khỏe phụ nữ dưới 60 tuổi 
hoặc mãn kinh dưới 10 năm, việc sử dụng 
ET và EPT đều liên quan đến gia tăng nguy 
cơ bệnh lý tim mạch. Mặc dù tăng nguy cơ 
đột quỵ nhưng hiếm khi xảy ra với phụ nữ 
dưới 60 tuổi.

- Với những phụ nữ mãn kinh sớm và 
không có chống chỉ định với HT có thể sử 
dụng HT cho đến 51 tuổi, so với tuổi mãn 
kinh trung bình tự nhiên hoặc muộn hơn 
nếu cần kiểm soát các triệu chứng.

- Thiếu dữ liệu về tính an toàn của việc 
sử dụng HT ở những trường hợp sống sót 
sau ung thư vú.

- So với liều chuẩn của Estrogen đường 
uống thì ET đường qua da và liều thấp ET 
đường uống có thể giảm nguy cơ tắc mạch 
và đột quỵ. Tuy nhiên, những lợi ích của 
chúng cần phải xác định qua những thử 
nghiệm ngẫu nhiên.

- Những nghiên cứu tương lai nên khảo 
sát hiệu quả của ET và EPT ở những trường 
hợp đặc biệt.

“ Những bằng chứng hiện tại về việc sử 
dụng HT ở phụ nữ quanh mãn kinh và sau 
mãn kinh cần cân bằng những lợi ích và 
nguy cơ cho từng trường hợp cụ thể”.  

“ Dữ liệu gần đây về việc ưu tiên sử dụng 
HT quanh thời kỳ mãn kinh để điều trị các 
triệu chứng liên quan và phòng ngừa chứng 
loãng xương ở những phụ nữ nguy cơ gãy 
xương cao. Tỷ lệ nguy cơ và lợi ích có lợi cho 
phép sử dụng ET linh hoạt và kéo dài hơn so 
với EPT, khi mà sử dụng EPT làm tăng nguy 
cơ ung thư vú nếu sử dụng vượt quá thời 
gian 3-5 năm”.


