
Muốn biết thêm thông tin, 
hãy gọi số 13 20 50 hoặc 
truy cập www.breastscreen.sa.gov.au

BreastScreen SA đang thực hiện cuộc nghiên cứu dài 6 tháng 
về đo lường và báo cáo mật độ mô vú riêng cho khách hàng 
trong khuôn khổ chương trình tầm soát ung thư vú thông 
thường của chúng tôi.

Hiện tại, chúng tôi thực hiện cuộc nghiên cứu này tại 3 địa 
điểm tầm soát ung thư vú – Arndale, Hyde Park và một trong 
những bộ phận tầm soát ung thư vú lưu động phục vụ 
ở vùng ngoại ô Adelaide. 

Khách hàng đến khám tại các phòng khám này sẽ được cho 
biết loại mật độ mô vú riêng của mình. Sau đó, họ sẽ được 
mời hoàn thành cuộc thăm dò ý kiến trực tuyến ẩn danh. 
Nhờ đó, chúng tôi hiểu khách hàng muốn biết thông tin gì 
về mật độ mô vú trong tương lai.

Tại sao cuộc nghiên cứu này lại 
quan trọng?
BreastScreen SA tin rằng mọi phụ nữ nên hiểu mật độ mô vú 
là gì và nhận thức được các yếu tố nguy cơ bị ung thư vú của 
riêng mình, bao gồm mật độ mô vú của chị ấy.

Kết quả cuộc nghiên cứu này sẽ giúp đề ra các khuyến nghị 
chăm sóc vú trong tương lai cho phụ nữ ở Nam Úc.

Mật độ mô vú là gì? 
Vú có 2 loại mô chính – mô mỡ và mô xơ tuyến. Mô mỡ hiện 
ra màu đậm trên nhũ ảnh trong khi mô xơ tuyến hiện ra 
'dày đặc' hoặc màu trắng – ung thư vú cũng vậy.

Mật độ mô vú dày đặc hơn có thể làm tăng nguy cơ bị ung 
thư vú và có thể làm khó thấy ung thư vú trên nhũ ảnh tầm 
soát ung thư vú. 

Đo mật độ mô vú như thế nào? 
Nhũ ảnh tầm soát ung thư vú thông thường là cách duy nhất 
để đo mật độ mô vú. 

Cuộc nghiên cứu của BreastScreen SA đo mật độ mô vú của 
quý vị bằng chương trình phần mềm hoàn toàn tự động, 
Volpara, trong cuộc hẹn tầm soát ung thư vú định kỳ của 
quý vị. Không mất thêm thời gian hoặc thêm bức xạ.

Việc tầm soát ung thư vú này 
có mất nhiều thời gian hơn 
bình thường không?
Không. Thời gian cuộc hẹn tầm soát ung thư vú của quý vị sẽ 
giống như thường lệ, có khi chỉ vỏn vẹn 10 phút. Trải nghiệm 
tầm soát ung thư vú thông thường của quý vị sẽ không có gì 
thay đổi.

Khi nào tôi sẽ biết mật độ mô vú 
của mình? 
Quý vị sẽ nhận được thông tin về mật độ mô vú của mình 
như một phần của thư thông báo kết quả tầm soát ung thư 
vú, thường là trong vòng 14 ngày kể từ ngày hẹn tầm soát 
ung thư vú. Bác sĩ đã được chỉ định của quý vị cũng sẽ nhận 
được thông báo này.

Tôi sẽ nhận được thông tin gì về 
mật độ mô vú của mình? 
Có 4 loại mật độ mô vú , đo bằng Hệ thống Dữ liệu và Báo 
cáo Hình ảnh Vú (BI-RADS, Breast Imaging Reporting and 
Data System), American College of Radiology (ACR) ấn bản 
lần thứ 5.

Quý vị sẽ được cho biết loại mật độ mô vú của mình. 4 loại là:

BI-RADS a (khoảng 10% phụ nữ): Vú hầu như hoàn toàn 
là mô mỡ. 

BI-RADS b (khoảng 40% phụ nữ): Vú có các vùng mô xơ 
tuyến rải rác. 

BI-RADS c (khoảng 40% phụ nữ): Vú dày đặc không đồng 
nhất. Sự kết hợp của các mô không dày đặc và dày đặc có khi 
che khuất các chỗ bị ung thư nhỏ. 

BI-RADS d (khoảng 10% phụ nữ): Vú cực kỳ dày đặc, có thể 
khiến khó thấy ung thư trên nhũ ảnh. 

Phụ nữ có phân loại BI-RADS c hoặc d được coi là có mật độ 
mô vú cao.

Cuộc Nghiên cứu 
Mật độ Mô Vú tại 
BreastScreen SA
Thông tin dành cho khách hàng
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Nếu tôi không nhận được mật độ 
mô vú của mình thì sao?
Đối với một số ít phụ nữ (3-5%), chúng tôi không thể đo 
mật độ mô vú do những hạn chế về thể chất trong cuộc hẹn 
tầm soát ung thư vú, lần tầm soát ung thư vú không trọn vẹn 
hoặc phần mềm không tạo ra kết quả chính xác. 

Trong những trường hợp này, chúng tôi sẽ không hẹn quý vị 
quay trở lại vì điều đó sẽ khiến quý vị tiếp xúc thêm với bức 
xạ không cần thiết. Tuy nhiên, quý vị vẫn được đưa vào cuộc 
nghiên cứu này.

Tôi có cần phải làm gì khác không?
Một khi đã nhận được kết quả của mình, quý vị sẽ được yêu 
cầu hoàn thành cuộc thăm dò ý kiến trực tuyến ẩn danh. 
Trong thư thông báo kết quả của quý vị sẽ có đường dẫn 
(link) đến cuộc thăm dò ý kiến này. 

Chúng tôi đánh giá rất cao việc quý vị dành thời gian hoàn 
thành các câu hỏi thăm dò ý kiến vì cuộc nghiên cứu này 
thành công hay không phụ thuộc vào chúng tôi nhận được 
ý kiến giá trị của quý vị. 

Có mật độ mô vú cao có phổ biến 
hay không?
Có. Có mật độ mô vú cao có phổ biến hay không. Trên thực tế, 
khoảng 50% phụ nữ, từ 40 đến 74 tuổi, có mô vú dày đặc. 

Nếu tôi có mật độ mô vú cao, tôi có 
cần làm thêm xét nghiệm hay không? 
BreastScreen SA hiện không khuyên phụ nữ có mật độ mô 
vú cao, nhưng không có triệu chứng hoặc các yếu tố nguy cơ 
khác của ung thư vú, làm thêm xét nghiệm. 

Nếu quý vị có nguy cơ dễ bị ung thư vú hơn do các yếu tố 
nguy cơ khác, chẳng hạn như gia đình rõ ràng đã có người bị 
ung thư hoặc có đột biến gen BRCA 1 hoặc 2, vui lòng thảo 
luận với bác sĩ về việc chăm sóc vú liên tục của quý vị. 

Tại bcna.org.au/breast-health-awareness/risk-factors có thêm 
thông tin về các yếu tố nguy cơ.

Mật độ mô vú có thể thay đổi theo 
thời gian hay không? 
Có. Vú có xu hướng trở nên kém săn chắc hơn khi phụ nữ lớn 
tuổi dần, đặc biệt là sau khi mãn kinh, do các mô xơ tuyến 
thay đổi và vú dần dà có nhiều mỡ hơn.

Mật độ mô vú cũng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố di truyền và 
môi trường cũng như những thay đổi nội tiết tố xảy ra trong 
suốt cuộc đời người phụ nữ, bao gồm liệu pháp thay thế nội 
tiết tố (HRT) và thuốc viên ngừa thai kết hợp (COCP). 

Tôi có nên biết về điều gì khác 
hay không?
Tất cả dữ liệu về khách hàng và người tham gia đều được 
bảo mật nghiêm ngặt tại các địa điểm chắc chắn tại 
BreastScreenSA. Mọi dữ liệu cá nhân thu thập được trong 
khuôn khổ cuộc nghiên cứu sẽ không có danh tính bất kỳ ai. 

Muốn biết thêm thông tin về cách BreastScreen SA sử dụng 
dữ liệu của quý vị như thế nào, vui lòng truy cập trang mạng 
của chúng tôi tại www.breastscreen.sa.gov.au

Nếu tôi đổi ý về việc tham gia cuộc 
nghiên cứu này thì sao?
Nếu quý vị không muốn tham gia nữa, vui lòng gọi điện cho 
chúng tôi trước cuộc hẹn tầm soát ung thư vú của quý vị qua 
số 13 20 50 để chúng tôi có thể đặt cho quý vị cuộc hẹn tại 
một phòng khám khác. 

Dữ liệu ẩn danh của tất cả phụ nữ đến tầm soát ung thư vú 
tại ba phòng khám trong cuộc nghiên cứu của chúng tôi – 
Arndale, Hyde Park và một bộ phận tầm soát ung thư vú 
lưu động – sẽ được bao gồm trong cuộc nghiên cứu. 

Tôi có thể tìm hiểu thêm thông tin 
ở đâu?
Muốn tìm hiểu thêm về cuộc nghiên cứu, loại mật độ mô vú 
của quý vị, hoặc mật độ mô vú nói chung, vui lòng truy cập
trang mạng của chúng tôi tại www.breastscreen.sa.gov.au 
hoặc gọi điện thoại số 13 20 50. 

Tất cả các cuộc nghiên cứu ở Úc liên quan đến con người đều 
được xem xét bởi một nhóm độc lập có tên là Ủy ban Đạo 
đức về Nghiên cứu Liên quan đến Con người (HREC). Các khía 
cạnh đạo đức của dự án nghiên cứu này đã được Mạng lưới Y 
tế Địa phương Trung ương Adelaide (CALHN) HREC phê duyệt. 

Dự án này sẽ được thực hiện theo Bản Tuyên bố Toàn quốc về 
Ứng xử Đạo đức trong Nghiên cứu Liên quan đến Con người 
(2007). Bản Tuyên bố này đã được soạn thảo để bảo vệ quyền 
lợi của những người đồng ý tham gia vào các cuộc nghiên 
cứu có liên quan đến con người.

Nếu quý vị có bất kỳ khiếu nại nào về bất kỳ khía cạnh nào 
của dự án, cách thức tiến hành hoặc có bất kỳ thắc mắc nào 
về việc trở thành người tham gia cuộc nghiên cứu nói chung, 
quý vị có thể liên lạc với Nhân viên điều hành CALHN HREC 
qua số 08 7117 2229 hoặc gửi email tới 
Health.CALHNResearchEthics@sa.gov.au 
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