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U xơ tử cung - gánh nặng đối với
bệnh nhân và xã hội
U xơ tử cung là một bệnh lý lành tính gần như phổ
biến nhất trong các bệnh phụ khoa. Tại Hoa Kỳ,
khoảng 70% phụ nữ có phát triển u xơ tử cung trong
suốt cuộc đời, phụ nữ da đen có tần suất mắc bệnh
cao hơn phụ nữ da trắng. Tại Việt Nam, hiện nay
chưa có dữ liệu thống kê tổng thể. Tuy nhiên, theo số
liệu từ bệnh viện Hùng Vương và bệnh viện phụ sản
Mêkông, các trường hợp u xơ tử cung chiếm tỷ lệ từ
6 – 10% tổng số khám phụ khoa. Tại bệnh viện phụ
sản Mêkông, 10% phẫu thuật phụ khoa có liên quan
u xơ tử cung.1,2
U xơ tử cung ảnh hưởng rất nhiều đến công việc và
cuộc sống của người phụ nữ. Kết quả từ một khảo sát
quốc tế qua mạng trực tuyến ghi nhận, ở những bệnh
nhân bị ảnh hưởng bởi triệu chứng bệnh, khoảng 43%
trường hợp có ảnh hưởng liên quan cuộc sống tình
dục, khoảng 27% bị ảnh hưởng công việc và khoảng
27% có ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình.3 U xơ tử
cung đưa đến những gánh nặng về xã hội, kinh tế
bao gồm những chi phí trực tiếp như chi phí thuốc
men, phẫu thuật, các dịch vụ y tế và những chi phí
gián tiếp như ảnh hưởng đến ngày giờ công lao động,
người phụ nữ phải nghỉ ốm, nghỉ đi khám bệnh,…1

Các hướng dẫn điều trị u xơ
tử cung được khuyến cáo:
Hoa Kỳ:1,4
Theo hướng dẫn điều trị của Hiệp hội Sản
phụ khoa Hoa Kỳ (ACOG), ngoài cắt tử
cung là phương pháp điều trị triệt để, một
số phương pháp điều trị hỗ trợ như:
9 Có thể sử dụng thuốc đồng vận GnRH
(GnRHa) 2 – 3 tháng trước mổ nhằm cải
thiện huyết động học, rút ngắn ngày nằm
viện và giảm lượng máu mất, giảm thời
gian phẫu thuật và giảm đau hậu phẫu.
Ích lợi của GnRHa cũng nên cân nhắc với
chi phí và tác dụng ngoại ý của thuốc,
trong đó đáng lo ngại nhất là tác dụng
gây loãng xương.
9 Nhiều nghiên cứu đề nghị tiêm
vasopressin vào cơ tử cung nhằm làm
giảm lượng máu mất trong phẫu thuật bóc
nhân xơ.
9 Các thuốc khác có thể xem xét sử
dụng gồm: thuốc ngừa thai, thuốc chẹn
aromatase, thuốc điều hòa progesterone,
thuốc giảm đau không steroid

Thực tế điều trị tại Việt Nam:

Canada:1,5
Việc điều trị u xơ tử cung cũng theo phác
đồ gồm cắt tử cung hoặc điều trị bảo tồn
với bóc nhân xơ và sử dụng các thuốc điều
trị nội khoa. Theo hướng dẫn thực hành lâm
sàng của Hiệp hội Sản phụ khoa Canada
(SOGC):
9 Việc điều trị nội khoa hiệu quả đối với các
trường hợp phụ nữ có xuất huyết tử cung
bất thường đi kèm u xơ tử cung bao gồm
các dụng cụ tử cung chứa levonorgestrel
(LNG-IUS), thuốc đồng vận GnRH,
thuốc điều hòa thụ thể progesterone có
chọn lọc (SPRMs), thuốc viên ngừa thai,
progestins và danazol.

Việc điều trị bệnh tại Việt Nam được thực hiện theo hướng dẫn chung của Bộ Y tế dù
mỗi bệnh viện có những thay đổi nhỏ khác nhau.
Các phương pháp
điều trị ngoại khoa1
9 Cắt tử cung
9 Bóc u xơ tử cung

9 Siêu âm tập trung dưới
hướng dẫn của MRI
(MRgFUS)
9 Máy đốt u xơ bằng năng
lượng radiofrequency
dưới hướng dẫn của siêu
âm (Radiofrequency
Ablation)

Ulipristal acetate (UPA) được chấp thuận sử
dụng ở Canada vào năm 2013.

Có nhiều nghiên cứu chứng minh vai trò của
UPA trong điều trị nội khoa u xơ tử cung.1

9 Thuyên tắc động mạch
tử cung (uterine artery
embolization)
9 D-UAO (Doppler-uterine
artery occlusion): phương
pháp tắc động mạch tử
cung dưới Doppler

9 SPRMs và thuốc đồng vận GnRH là hai
loại thuốc hiệu quả trong những trường
hợp u xơ tử cung có triệu chứng ồ ạt.

Châu Âu

Phương pháp điều trị
xâm lấn tối thiểu1

Các phác đồ điều trị
nội khoa1,6
Dựa trên cơ sở phác đồ của Bộ Y tế:
9 Đối với tuyến huyện: sử dụng
thuốc tiêm ngừa thai 3 tháng
medroxyprogesterone acetate
(MPA) hoặc danazol. Tuy nhiên
danazol rất ít được sử dụng do
thuốc có nhiều tác dụng ngoại ý,
trong đó lo ngại nhất là tác dụng
nam hóa.
9 Đối với các bệnh viện tuyến thành
phố/trung ương: ngoài phương
pháp điều trị ngoại khoa, các thuốc
điều trị nội khoa cơ bản vẫn gồm
progestin, thuốc ngừa thai, thuốc
đồng vận GnRH và một số thuốc
khác.

y Phác đồ của bệnh viện Từ Dũ: Điều trị nội khoa gồm các thuốc như progestin,
LNG-IUS, một số trường hợp sử dụng thuốc ngừa thai phối hợp, hoặc sử dụng thuốc
đồng vận GnRH đối với bệnh nhân có điều kiện.1,7

Tóm lại:
U xơ tử cung là bệnh có tần
suất khá cao ở phụ nữ trong
độ tuổi sinh sản. U xơ tử
cung có biến chứng thực sự
là một gánh nặng cho bản
thân bệnh nhân và cho cả
gia đình, xã hội.1

Điều trị nội khoa u xơ tử cung có mục tiêu giảm triệu chứng và duy
trì khả năng sinh sản của bệnh nhân. Hai loại thuốc hiệu quả nhất
cho mục tiêu điều trị này là thuốc đồng vận GnRH và SPRMs nhằm
làm giảm kích thước u xơ tử cung và cải thiện triệu chứng rong –
cường kinh. Tuy nhiên, xét về nhiều mặt khách quan thì SPRMs
chưa đóng vai trò chủ đạo trong điều trị tại Việt Nam.1

Tài liệu tham khảo: 1. PhD.Dr. Tạ Thị Thanh Thủy – Presented at the Advisory Board Meeting “Giải pháp mới trong điều trị u xơ tử cung” at Ho Chi Minh city on June 18, 2019; 2. Stewart EA et al. BJOG. 2017 Sep; 124(10):1501–1512;
3. Zimmermann A, et al. BMC Womens Health. 2012 Mar 26;12:6; 4. ACOG Practice Bulletin No. 96. Obstet Gynecol. 2008 Aug;112:387-400; 5. Vilos GA et al. J Obstet Gynaecol Can 2015; 37(2):157–178; 6. Quy trình chuyên môn
chẩn đoán, điều trị và người bệnh u xơ tử cung. Ban hành kèm theo Quyết định 4068/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế; 7. Bệnh viện Từ Dũ. Phác đồ điều trị Sản phụ khoa 2012.
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hoảng 40% bệnh nhân u xơ tử cung có triệu chứng đáng
kể bao gồm xuất huyết nặng, các triệu chứng chèn ép (do
khối u xơ lớn) và vô sinh. Có nhiều chiến lược điều trị u
xơ tử cung được sử dụng rộng rãi bao gồm bóc tách u xơ, cắt tử
cung, thuyên tắc động mạch tử cung...1

Tại sao cần thêm lựa chọn mới trong điều
trị u xơ tử cung?
Tại Hoa Kỳ, mỗi năm có đến 200,000 ca cắt tử cung do các khối
u xơ tử cung. Chi phí chăm sóc sức khỏe cho các trường hợp u xơ
tử cung hơn 2 tỷ USD/năm. Chi phí về xã hội và kinh tế từ u xơ tử
cung lên đến hơn 34 tỷ USD/năm.1,2 Bên cạnh đó, việc cắt tử cung
vẫn có tỷ lệ tử vong nhất định, một số trường hợp có tổn thương
hoặc mắc các bệnh về sau.1,3

Ở phụ nữ trẻ, cần phát triển và đánh giá các lựa chọn thay thế khi
có mục tiêu bảo tồn khả năng sinh sản cũng như cần xem xét rủi
ro về việc bóc tách u xơ. Thủ thuật này vẫn có rủi ro xuất huyết
trong ca mổ, ảnh hưởng sự toàn vẹn của tử cung, vỡ chỗ khâu nối
và dính trong tử cung. Tình trạng dính sau phẫu thuật ảnh hưởng
đến khả năng sinh sản, nguy cơ này gia tăng nếu cần mổ lại.1
Sự thay đổi về gen, yếu tố môi trường, các nội tiết tố như estrogen,
progesterone đóng vai trò trong việc thúc đẩy sự phát triển của khối
u xơ, trong đó progesterone là yếu tố quan trọng.1,4,5 Việc điều trị với
progesterone thúc đẩy sự tiến triển của khối u xơ. Do vậy, trong rất
nhiều nghiên cứu đã đề xuất điều trị với thuốc kháng progesterone.1
Chất điều hòa thụ thể progesterone có chọn lọc (SPRM) tác động
lên thụ thể progesterone, tùy vào sự hiện diện của chất đồng kích

hoạt hoặc chất đồng ức chế sẽ có tác động đồng vận hoặc đối
kháng.1,6 SPRM tạo ra tác động đặc hiệu lên u xơ, ức chế tế bào
tăng sinh và gây chết tế bào theo chương trình, làm ngưng xuất
huyết bằng tác động lên nội mạc tử cung đồng thời tạo ra một số
thay đổi lành tính và có thể đảo ngược ở nội mạc tử cung, duy trì
mức estradiol giữa pha nang noãn và ức chế rụng trứng.1

Hiệu quả và tính an toàn của ulipristal
acetate (UPA)
Theo kết quả từ các nghiên cứu PEARL I và PEARL II, các nhóm
sử dụng UPA có thể được kiểm soát xuất huyết nhanh trong vài
ngày, hiệu quả của thuốc được duy trì 1 cách bền vững. Bên cạnh
đó, nghiên cứu PEARL II cho thấy, mức giảm thể tích khối u xơ
trong nhóm dùng UPA được duy trì theo thời gian.1 Các kết quả
sinh thiết nội mạc tử cung trong 2 nghiên cứu cho thấy các thay
đổi ở nội mạc tử cung là lành tính và có thể đảo ngược.1,7,8
Dựa vào các kết quả này, chế độ điều trị dài hạn hơn với UPA
trong nghiên cứu PEARL IV đã được thiết lập trên bệnh nhân
cường kinh do u xơ tử cung với liệu trình gồm 4 đợt, mỗi đợt
12 tuần với UPA 5mg hoặc 10mg, khoảng thời gian nghỉ khoảng
2 tháng. Kết quả cho thấy UPA có khả năng kiểm soát xuất huyết
nhanh, có thể đạt tỷ lệ vô kinh cao trong vài ngày. Thuốc cũng có
tác động bình thường hóa xuất huyết kinh nguyệt với mức độ xuất
huyết kinh nguyệt ngày càng giảm đi sau mỗi đợt điều trị. Ngoài
ra, ở bệnh nhân điều trị với UPA 5mg, thể tích khối u xơ giảm 38%
sau 1 đợt điều trị và đợt điều trị thứ 2 tối đa hóa việc giảm thể tích
khối u xơ. Do vậy, bệnh nhân điều trị với UPA được khuyến cáo
điều trị ít nhất với 2 đợt.1,9
Việc điều trị với UPA liều 10mg/ngày trong thời gian khoảng 3 năm
với 8 đợt điều trị, mỗi đợt kéo dài 3 tháng đã được công bố trên
tạp chí PLOS one. Đây là một nghiên cứu đoàn hệ, đơn nhánh,
nhãn mở, đa trung tâm, theo dõi dài hạn trên bệnh nhân tiền mãn
kinh có u xơ tử cung có triệu chứng và xuất huyết nặng.10 Kết quả
sinh thiết nội mạc tử cung cho thấy có 1 số thay đổi bề mặt, hoạt
tính phân bào rất thấp nhưng các thay đổi này là lành tính.1,10
Nghiên cứu được công bố trên RBM online vào năm 2018 chứng
minh yếu tố gen có liên quan đến khả năng đáp ứng với UPA. Các
gen có liên quan đến tích lũy chất nền ở ngoại bào cũng như chết
tế bào theo chương trình đã được đánh giá:1,6
y Đáp ứng tốt với UPA: các gen làm tăng chết tế bào theo chương
trình, khả năng gắn kết tế bào thấp, tín hiệu thấp, đây là đặc
điểm làm cho tế bào ít tăng sinh cũng như giảm sống còn của
tế bào và có sự tái hấp thu chất nền ngoại bào.
y Đáp ứng kém với UPA: có gen duy trì khả năng sống sót của tế
bào, chống lại chết tế bào theo chương trình, duy trì khả năng
tăng sinh.
Hiệu quả và an toàn của UPA trong điều trị nhiều đợt đã được xác
lập và công bố ở nhiều bài báo khác nhau, các thay đổi ở bề mặt
tử cung lành tính và có thể đảo ngược.1

Quy trình điều trị u xơ tử cung1,11
y Vô sinh liên quan u xơ: có liên quan đến buồng tử cung bị ảnh
hưởng do khối u xơ. Cần xác lập vị trí của các khối u xơ và phân
loại theo tiêu chuẩn FIGO
− Týp 0: khối u có cuống, cần phải bóc tách khối u xơ, không
điều trị nội khoa.
− Týp 1:
º Khối u < 3cm: có thể cắt khối u dễ dàng.

º Đối với khối u 4 – 5 cm: trường hợp này khó hơn, đôi khi phải
ngưng phẫu thuật và lặp lại 2 tháng sau đó. Có thể điều trị nội
khoa, trường hợp bệnh nhân đáp ứng tốt sẽ không cần phẫu
thuật, hoặc đôi khi vẫn phải mổ nội soi bóc tách u xơ nhưng
dễ dàng hơn do khối u xơ đã được co nhỏ.
− Đối với khối u týp 2 – 5, đã có thay đổi rất lớn cách tiếp cận
điều trị bởi vì nhiều bệnh nhân trẻ muốn bảo tồn khả năng
sinh sản. Hiện nay, có thể điều trị nội khoa với UPA trong
2 đợt. Đối với những bệnh nhân đáp ứng tốt, đã có sự phục
hồi ở buồng tử cung sẽ khuyến cáo làm thụ tinh trong ống
nghiệm hoặc thử thụ tinh thông thường. Cho đến nay đã có
hơn 150 ca mang thai được báo cáo sau điều trị UPA.
Nếu sau điều trị UPA buồng tử cung vẫn bị ảnh hưởng do khối u vẫn
còn to hoặc do khối u ban đầu quá to, bệnh nhân cần phẫu thuật.
y Phụ nữ tiền mãn kinh muốn bảo tồn tử cung: trong trường hợp này,
bệnh nhân được đề xuất điều trị dài hạn ngắt quãng với UPA.
− Ở bệnh nhân đáp ứng tốt: ngưng điều trị đến khi tái phát triệu
chứng. Có thể tiếp tục sử dụng lại UPA trong trường hợp tái
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dẫntốt.
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C. Thuốc đồng vận GnRH

Vấn đề tổn thương gan khi sử dụng UPA

D. B và C
Cơ quan quản lý Dược phẩm châu Âu (EMA) đã đánh giá tính an
toàn của UPA trên gan, với các quan ngại việc tổn thương gan của
bệnh nhân có tiềm năng liên quan đến UPA sau khi có 5 trường
2 Các yếu tố đóng vai trò trong sự phát triển của
hợp tổn thương gan nghiêm trọng trên bệnh nhân sử dụng UPA.1

khối u xơ gồm:

Tuy nhiên, tổn thương gan cấp cũng xảy ra trên dân số chung.
A. Gen
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Cơ sở lý thuyết của độc tính gan liên quan UPA là rất thấp, UPA
không3là một phần của bất kỳ nhóm thuốc nào được biết là liên
Theo kết quả từ nghiên cứu PEARL I và PEARL II,
quan tăng nguy cơ độc tính gan, không thể dự báo trước tổn
nhóm bệnh nhân sử dụng UPA:
thương gan có liên quan UPA.1,13
A. Không thể kiểm soát việc xuất huyết
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gan trên bệnh nhân.1 Cần kiểm tra chức năng gan trước khi bắt
D. Tất cả các câu trên đều sai
đầu điều trị, nếu kết quả bình thường có thể khởi trị UPA. Ngoài
ra, theo khuyến cáo cần kiểm tra chức năng gan trong quá trình
điều trị với 2 đợt điều trị đầu tiên.1

4 Sự thay đổi ở nội mạc tử cung sau khi sử dụng
UPA là:
Tóm lại

A. Có nguy cơ gây ung thư
Các tiêu chí lựa chọn trong điều trị dựa vào nhiều yếu tố
B. Không thể đảo ngược
như: độ nặng của triệu chứng, sự vô sinh liên quan đến
C. A và
B tích cũng như vị trí của khối u, tuổi và mong
u xơ tử cung,
thể
muốn của
về có
bảothể
tồnđảo
khả ngược
năng sinh sản. Do vậy, cần
D. bệnh
Lànhnhân
tính và
thảo luận với bệnh nhân và điều quan trọng nhất là đưa ra thông
tin cho bệnh nhân để cùng nhau đưa ra quyết định tốt nhất.1

Tài liệu tham khảo: 1. Prof. Jacques Donnez – Presented at the Advisory Board Meeting “Giải pháp mới trong điều trị u xơ tử cung” at Ho Chi Minh city on June 18, 2019; 2. Zota AR et al. Fertil Steril. 2019 Jan; 111(1):112–21;
3. Wright JD et al. Am J Obstet Gynecol. 2013 November; 209(5):420.e1-8; 4. Bulun SE. N Engl J Med 2013; 369:1344-55; 5. Walker CL, Stewart EA. Science. 2005 Jun 10; 308(5728):1589-92; 6. Donnez J et al. Repro Biomed
Online. 2018 Aug; 37(2):216-223; 7. Donnez J et al. N Engl J Med 2012; 366:409-20; 8. Donnez J et al. N Engl J Med 2012; 366:421-32; 9. Donnez J et al. Fertil Steril 2016; 105:165–73; 10. Fauser BC et al. PLoS One. 2017 Mar 7;
12(3):e0173523; 11. Donnez J, Dolmans MM. Hum Reprod Update. 2016 Nov; 22(6):665-686; 12. Ruigómez A et al. Eur J Clin Pharmacol. 2014 Oct; 70(10):1227-35; 13. Chen M et al. Drug Discov Today. 2016 Apr; 21(4):648-53
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Ca lâm sàng 1

Ca lâm sàng 2

y Bệnh nhân 44 tuổi, ở Yên Bái, đã có 2 con.
Bệnh nhân có kinh đều nhưng gần đây bắt
đầu rong kinh rất nhiều 7 – 10 ngày, khám tại
phòng khám tư phát hiện u xơ tử cung. Bệnh
nhân đã sử dụng progestin nhưng không hiệu
quả.
y Tại Yên Bái, bệnh nhân được chỉ định phẫu
thuật cắt tử cung do đã 44 tuổi nhưng bệnh
nhân hoàn toàn không muốn cắt tử cung và
mong muốn có thêm con.
y Kết quả siêu âm:

Thảo luận của các chuyên gia:
y Theo GS. Jacques Donnez, sẽ thực hiện
nội soi cắt u xơ cho bệnh nhân nếu u xơ nhóm
0 hoặc 1. Nếu u xơ thuộc nhóm 2 sẽ điều trị
nội khoa nhưng nếu nhóm 3 hoặc 4 thì sẽ điều
trị cho bệnh nhân mang thai, không cần điều
trị nội khoa do u xơ nhỏ.
y Progesterone có 2 thụ thể alpha và beta,
khi sử dụng có thể kích thích u xơ to lên chứ
không chỉ giảm, do vậy hiện nay không đồng
tình với việc sử dụng progestin mà sẽ sử
dụng thuốc kháng progestin hoặc SPRMs.
Nguồn tham khảo: Dr. Lê Hoàng – Presented at the Advisory Board
Meeting “Giải pháp mới trong điều trị u xơ tử cung” at Ho Chi Minh city
on June 18, 2019

y Bệnh nhân 38 tuổi, chưa có thai, được
chuyển từ Bình Dương do tình trạng
chảy máu bất thường ở tử cung kéo dài
trong 3 tuần. Khi đến phòng cấp cứu
Bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM đã giảm
hẳn tình trạng chảy máu, tuy nhiên,
bệnh nhân đau vùng chậu rất nhiều.
y Tiền sử bệnh: đã có 1 lần mổ nội soi
u lạc nội mạc tử cung tại 1 bệnh viện
lớn cách đây 8 năm. Giấy xuất viện ghi
nhận có vẻ bệnh nhân đã có vài nhân
xơ nhỏ trong cơ và bệnh nhân được dặn
nên có thai sớm. Bệnh nhân không được
điều trị và vẫn đang mong có con.
y Bệnh nhân có tình trạng thiếu máu
rất nặng: Hb 53 g/L, Hct 17%, MCV 88
fL, MCH 27.6 pg, MCHC 314 g/L, RDW
16%
y Hình ảnh MRI:

Thảo luận của các chuyên gia:
y Cần cầm máu bằng thuốc kết hợp
với việc truyền máu và truyền sắt. Việc
tiêm GnRH đồng vận trong trường hợp
này không cầm máu nhanh vì GnRH
cần thời gian để cầm máu và có thể

tiêm không đúng thời điểm. Do vậy,
để cầm máu nhanh, việc nạo hút lòng
tử cung có khi vẫn phải thực hiện nếu
bệnh nhân đến trong tình trạng khẩn
cấp và không có thuốc gì có thể cầm
máu nhanh.
y Cố gắng giữ tử cung cho bệnh nhân
để có thể mang thai, ưu tiên vẫn là
điều trị nội khoa mặc dù có rất nhiều
u xơ và thiếu máu. Một tử cung đa u
xơ với hình ảnh như răng cưa đưa vào
lòng tử cung, nếu điều trị ngoại khoa
gần như rất nhiều khả năng phải cắt
tử cung. Việc sử dụng UPA là 1 giải
pháp tốt trong trường hợp này vì sau
4 lần điều trị cách khoảng liên tiếp
mỗi 3 tháng thì có nhiều trường hợp
mang thai. Đây cũng là một cơ hội cho
bệnh nhân. Trong tình huống hiện nay
tại Việt Nam chưa có UPA, có thể sẽ
sử dụng thuốc đồng vận GnRH, sau
đó đánh giá đáp ứng. Nếu bệnh nhân
có đáp ứng có thể bắt đầu điều trị
hiếm muộn, chọc hút trứng, trữ phôi,
khi tử cung ổn có thể rã đông phôi để
chuyển phôi. Trường hợp điều trị nội
khoa không đáp ứng, bệnh nhân vẫn
tiếp tục chảy máu, không giảm được
kích thước khối u thì phải cắt tử cung,
như vậy sẽ phải nhờ giải pháp mang
thai hộ.
Nguồn tham khảo: Dr. Trần Nhật Thăng – Presented at the
Advisory Board Meeting “Giải pháp mới trong điều trị u xơ tử
cung” at Ho Chi Minh city on June 18, 2019

Ý kiến của chuyên gia:
Theo các chuyên gia, việc kết hợp nghiên cứu UPA đa trung
tâm tại Việt Nam được ủng hộ và hoan nghênh. Các chuyên gia
cũng đồng thuận có thể sẽ điều trị nội khoa u xơ tử cung cho
bệnh nhân với UPA khi thuốc có tại Việt Nam. Ngoài ra, vấn đề
biến đổi ở nội mạc tử cung nên được bác sĩ tư vấn ngay cho
bệnh nhân khi bắt đầu sử dụng UPA.
Theo GS. Jacques Donnez:
y 96% bệnh nhân có đáp ứng giảm chảy máu và 80% bệnh nhân
giảm kích thước u xơ. Tuy nhiên không thể dự đoán đáp ứng tốt hay
xấu trên bệnh nhân.
y Sau 1 đợt điều trị, nếu quan sát kích thước u xơ gia tăng sẽ ngưng
điều trị. Nếu kích thước không thay đổi có thể thảo luận với bệnh
nhân về việc phẫu thuật và các chọn lựa khác. Nếu có giảm kích

Một số thuật ngữ tiếng Anh viết tắt dùng trong bài:
- ACOG: The American College of Obstetricians and Gynecologists - Hiệp hội Sản phụ khoa Hoa Kỳ
- SOGC: Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada - Hiệp hội Sản phụ khoa Canada
- GnRH: Gonadotropin-Releasing Hormone: Hóc-môn phóng thích gonadotropin
- GnRHa: Gonadotropin-Releasing Hormone agonist – Thuốc đồng vận GnRH
- SPRMs: Selective progesterone receptor modulators – Thuốc điều hòa thụ thể progesterone có chọn lọc

thước nên tiếp tục điều trị. Sau 2 đợt điều trị có thể bắt đầu thực
hiện chuyển phôi.
y Việc sử dụng UPA không ảnh hưởng đến việc mang thai.
y Nếu bệnh nhân vẫn vô kinh sau 5 – 6 tuần sau 1 đợt điều trị, nên
sử dụng norethisterone acetate (NETA) 10mg x 10 ngày.
y Hiện tượng tăng sinh nội mạc tử cung sẽ không còn khi ngưng sử
dụng UPA. Một vài tuần sau khi ngưng sử dụng thuốc, mọi thay đổi
ở nội mạc tử cung sẽ đảo ngược.
y Phải kiểm tra đánh giá chức năng gan trước khi sử dụng thuốc.
Nếu có kết quả gấp đôi giới hạn giá trị bình thường trên thì sẽ không
được sử dụng thuốc.
y UPA chống chỉ định đối với các trường hợp rối loạn chức năng
gan.

- MRgFUS: Magnetic resonance-guided focused ultrasound surgery - Siêu âm tập trung dưới hướng dẫn
của MRI
- LNG-IUS: Levonorgestrel-releasing intrauterine system - Dụng cụ tử cung chứa levonorgestrel
- EMA: The European Medicines Agency - Cơ quan quản lý Dược phẩm châu Âu
- PRAC: Pharmacovigilance Risk Assessment Committee - Ủy ban đánh giá các nguy cơ cảnh giác Dược
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1 Theo hướng dẫn thực hành lâm sàng của Hiệp
hội Sản phụ khoa Canada (SOGC), các thuốc
hiệu quả trong những trường hợp u xơ tử cung
triệu chứng ồ ạt gồm:
A. Progestin
B. SPRMs
C. Thuốc đồng vận GnRH
D. B và C

2 Các yếu tố đóng vai trò trong sự phát triển của
khối u xơ gồm:
A. Gen
B. Yếu tố môi trường
C. Các nội tiết tố như estrogen và progesterone
D. Tất cả các câu trên đều đúng

3 Theo kết quả từ nghiên cứu PEARL I và PEARL II,
nhóm bệnh nhân sử dụng UPA:
A. Không thể kiểm soát việc xuất huyết
B. Việc kiểm soát xuất huyết không được duy trì
C. Có thể được kiểm soát xuất huyết và có hiệu quả duy trì
D. Tất cả các câu trên đều sai

4 Sự thay đổi ở nội mạc tử cung sau khi sử dụng
UPA là:
A. Có nguy cơ gây ung thư
B. Không thể đảo ngược
C. A và B
D. Lành tính và có thể đảo ngược
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