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Tờ thông tin
Ung thư phụ khoa
Ung thư phụ khoa là gì?
Ung thư phụ k hoa là các loại ung thư của hệ sinh dục nữ và x ảy ra k hi các tế bào bất
thường phát triể n m ột cách k hông k iể m soát được.

Ung thư phụ khoa có những loại gì?
Ung thư phụ k hoa được gọi tê n theo cơ quan hoặc phần cơ thể nơi chúng k hởi phát, bao
gồm buồng trứng, tử cung, cổ tử cung, âm đạo và âm hộ.
•
•

•

•

•

Ung thư buồng trứng—bắt đầu ở m ột hoặc cả hai buồng trứng, m ột cơ quan
k é p có hình bầu dục và rắn chắc, sản sinh ra hormone và trứng (noãn).
Ung thư tử cung—bắt đầu ở phần chính của tử cung, m ột cơ quan hõm rỗng có
k ích thước và hình dạng của m ột quả lê lộn ngược. Tử cung là nơi m à e m bé phát
triể n k hi phụ nữ m ang thai.
Ung thư cổ tử cung—bắt đầu ở cổ tử cung, là phần hình trụ nằm phía dưới của
tử cung. Bờ trê n của nó được k ế t nối với tử cung, trong k hi bờ dưới của nó được
k ế t nối với âm đạo.
Ung thư âm đạo—bắt đầu ở âm đạo (còn gọi là đường sinh), là một đường m ô
cơ dạng ống k éo dài từ cổ tử cung đế n phần bên ngoài của cơ quan sinh dục nữ
(âm hộ).
Ung thư âm hộ—bắt đầu ở âm hộ, phần bê n ngoài của hệ sinh dục nữ. Nó gồm
lỗ âm đạo, m ôi trong và ngoài (còn gọi là m ôi lớn và m ôi bé), âm vật và m u
(phần m ô m ềm và m ập m ạp, phía trê n môi âm hộ).

C ác loại ung thư phụ k hoa k hác bao gồm ung thư ống dẫn trứng và ung thư nhau thai
(m ột loại ung thư liê n quan đế n m ang thai).

Triệu chứng của ung thư phụ khoa là gì?
C ác triệ u chứng của ung thư phụ k hoa phụ thuộc vào vị trí của k hối u, k ích thước của
k hối u và nó đang tiế n triể n nhanh chậm ở m ức nào. Triệu chứng có thể do các bệ nh ung
thư phụ k hoa tạo ra bao gồm :
•

•
•
•
•
•
•
•

chảy m áu âm đạo bất thường và k éo dài, ví dụ như chảy m áu sau k hi m ãn k inh
hoặc chảy m áu k hông phải do việ c hành k inh, chảy m áu sau khi quan hệ tình
dục
tiế t dịch âm đạo bất thường
đau, bị áp lực hoặc k hó chịu ở bụng
sưng tấy bụng
thay đổi trong thói quen về ruột hay bàng quang
đau k hi quan hệ tình dục
ngứa, rát hoặc đau nhức
có k hối u, vế t loé t hoặc m ụn cóc phát triể n.

C ó m ột số tình trạng có thể gây ra những triệ u chứng này. Nế u gặp các triệ u chứng này
thì điề u quan trọng là cần phải thảo luận chúng với bác sĩ.

Các yếu tố nguy cơ của ung thư phụ khoa là gì?
Một yế u tố nguy cơ là bất k ỳ yế u tố nào có liê n quan đến việc gia tăng nguy cơ tiế n triể n
m ột tình trạng sức k hỏe đặc biệt, chẳng hạn như ung thư phụ k hoa. C ó nhiề u loại yế u tố
nguy cơ k hác nhau, m ột số trong đó có thể sửa đổi được và m ột số trong đó k hông thể .
C ần lưu ý rằng có m ột hoặc nhiều yế u tố nguy cơ k hông có nghĩa là ung thư phụ k hoa sẽ
phát triể n với người phụ nữ đó. Nhiề u phụ nữ có ít nhất m ột yế u tố nguy cơ nhưng ung
thư phụ k hoa sẽ k hông bao giờ phát triể n, trong k hi những người k hác m ắc ung thư phụ
k hoa lại có thể đã k hông có yế u tố nguy cơ được biế t đến. Thậm chí nế u m ột phụ nữ m ắc
ung thư phụ k hoa có m ột yế u tố nguy cơ, thường là khó để biết yế u tố nguy cơ góp phần
vào sự phát triể n của bệ nh nhiều ít như thế nào.
Trong k hi nguyên nhân của nhiều loại bệnh ung thư phụ k hoa chưa được hiể u đầy đủ, có
m ột số yế u tố liê n quan đế n nguy cơ phát triể n m ột trong số các dạng ung thư phụ k hoa.
Những yế u tố nguy cơ bao gồm:
•
•
•
•
•
•
•
•

tuổi ngày càng cao
có tiề n sử gia đình bị ung thư phụ k hoa nhiều
đột biế n ge n xác định
lịch sử sinh sản như sinh đẻ
phơi nhiễ m với hoóc m ôn – do cơ thể tạo ra hoặc lấy để làm thuốc
phơi nhiễ m với thuốc k ích thích sinh sản diethylstilbestrol (DES) trong bụng m ẹ
nhiễ m virus như virus gây u nhú ở người (HPV)
các yế u tố lối sống như hút thuốc và những người đang có trọng lượng cơ thể dư
thừa.

Chẩn đoán ung thư phụ khoa như thế nào?
C hẩn đoán m ột bệ nh ung thư phụ khoa có thể liên quan đế n m ột số x ét nghiệm, bao
gồm :
•
•
•
•

•

k hám sức k hỏe, có k è m k hám phụ k hoa
phế t tế bào cổ tử cung
x é t nghiệ m m áu, ví dụ chỉ số C A125
k iể m tra hình ảnh - có thể bao gồm việ c siêu âm đầu dò âm đạo (transvaginal
ultrasound) hoặc chụp C T (CT scan), chụp cộng hưởng từ (m agnetic re sonance
im aging - MR I) hoặc chụp Positron cắt lớp (PET) cũng có thể được đề x uất
lấy m ột m ẫu m ô (sinh thiết) để kiể m tra dưới k ính hiển vi.

Các lựa chọn điều trị
Việ c điề u trị và chăm sóc phụ nữ m ắc ung thư phụ k hoa thường được cung cấp bởi m ột
đội ngũ các chuyê n gia y tế - được gọi là m ột đội đa ngành.
Điề u trị ung thư phụ k hoa phụ thuộc vào giai đoạn của bệ nh, mức độ nghiê m trọng của
các triệ u chứng và sức k hỏe tổng quát của phụ nữ đó. Điề u trị thường liên quan đến phẫu
thuật để loại bỏ càng nhiề u k hối u càng tốt, và để x ác định giai đoạn của nó (bệ nh ung
thư đã di căn ra sao đế n nay). Xạ trị, hóa trị và các liệ u pháp nội tiết tố, cũng có thể
được sử dụng.

C ác nghiê n cứu đang được tiế n hành để tìm ra cách thức m ới nhằm chẩn đoán và điều trị
các loại ung thư k hác nhau. Một số phụ nữ có thể được m ời tham gia vào m ột thử nghiệm
lâm sàng để thử nghiệ m cách thức m ới trong việ c điề u trị ung thư phụ k hoa của m ình.

Tìm kiếm hỗ trợ
Người bệ nh thường cảm thấy choáng váng, sợ hãi, lo lắng và buồn bã sau k hi chẩn đoán
bị ung thư. Đây là tất cả những cảm x úc bình thường.
Việ c có được sự hỗ trợ thiế t thực và tình cảm trong và sau k hi chẩn đoán và điều trị ung
thư là rất quan trọng. Hỗ trợ có thể đế n từ gia đình và bạn bè, chuyê n gia y tế hoặc các
dịch vụ hỗ trợ đặc biệ t.
Ngoài ra, State and Te rritory C ance r C ouncils cung cấp thông tin chung về ung thư cũng
như các thông tin về nguồn lực địa phương và các nhóm hỗ trợ có liê n quan.
C ance r C ouncil Helpline có thể được truy cập từ bất cứ nơi nào tại Úc bằng cách gọi số 13
11 20 với m ức phí của m ột cuộc gọi trong vùng.
Thông tin thê m về việ c tìm k iếm hỗ trợ có thể được tìm thấy trê n trang we b của C ancer
Australia tại địa chỉ www.canceraustralia.gov.au
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