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Journal Club là chuyên mục của Y học sinh sản, nhằm giới thiệu đến độc giả

các bài báo, đề tài quan trọng xuất hiện trên y văn trong thời gian gần đây

Adenomyosis (lạc nội mạc trong cơ tử cung) là 
tổn thương lành tính trên tử cung với đặc điểm: có sự 
xuất hiện lan tỏa của tuyến nội mạc tử cung và mô đệm 
(stroma) trong cơ tử cung, gây phản ứng giống u xơ tử 
cung quanh các tế bào cơ trơn tử cung. 

Hơn 80 năm qua, có nhiều giả thuyết mô tả cách 
thức adenomyosis phát triển. Hiện nay có ba giả thuyết 
đang được chấp nhận nhiều nhất: (1) Adenomyosis là 
do sự xâm nhập của lớp nền nội mạc tử cung vào lớp 
cơ tử cung; (2) Lớp nền của nội mạc tử cung sau khi 
xâm lấn vào cơ tử cung thì tiếp tục hoạt động trong hệ 
thống lympho của cơ tử cung; và (3) Mô nội mạc tử 
cung lạc chỗ trong cơ tử cung sẽ kích thích tạo thành 
các chất mới lạ.

Cho tới nay, người ta vẫn thấy adenomyosis thường 
gặp trên phụ nữ đã từng sinh. Có 20% phụ nữ <40 tuổi 
có adenomyosis, 80% còn lại được tìm thấy ở các phụ 
nữ 40-50 tuổi. 1/3 bệnh nhân adenomyosis không biểu 
hiện triệu chứng lâm sàng, các triệu chứng nặng thường 
gặp ở nhóm lớn tuổi. 

Các triệu chứng nghi ngờ adenomyosis là: rong 
kinh (50%), rong huyết (20%), thống kinh (30%). 
Giao hợp đau cũng là triệu chứng có thể gặp.

Yếu tố nguy cơ cao có adenomyosis là: sinh nhiều, 
sẩy thai (bao gồm tự phát và can thiệp), tăng sinh nội 
mạc tử cung. Ngoài ra các yếu tố khác có mối liên quan 
là: có lạc nội mạc tử cung (vị trí khác), hút thuốc và 
có tiền căn phẫu thuật (mổ lấy thai, nạo thai). Trên 
phụ nữ hậu mãn kinh có tiền căn dùng tamoxifen kéo 
dài, 60% ghi nhận có adenomyosis và điều này gợi ý 
adenomyosis phụ thuộc estrogen.

CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ
Vùng chức năng của tử cung ( JZ: Junctional Zone): 

là ranh giới giữa nội mạc tử cung và lớp trong cơ tử 

cung, được mô tả bởi Hricak vào năm 1983, có 54% 
phụ nữ vô sinh thứ phát có vùng JZ tăng sinh lan tỏa 
vào cơ tử cung than phiền có rong kinh và thống kinh 
(hình 1).

Chẩn đoán xác định dựa vào giải phẫu bệnh 
lý sau cắt tử cung cho nên truớc đây người ta nghĩ 
adenomyosis thường có trên các phụ nữ đã từng sinh 
đẻ. Với sự phát triển của chẩn đoán hình ảnh, ngày 
nay ngày càng nhiều phụ nữ vô sinh được phát hiện 
có adenomyosis, và mối quan tâm về sự ảnh hưởng của 
adenomyosis trên chức năng sinh sản và sẩy thai bắt 
đầu được ghi nhận. Hiện nay siêu âm đầu dò âm đạo 
và cộng hưởng từ (MRI) được dùng làm phương tiện 
chính chẩn đoán adenomyosis. 

Có 2 cách điều trị: dùng hormone và phẫu thuật 
(loại bớt khối adenomyosis hoặc cắt tử cung), có thể 
kết hợp cả hai phương pháp tùy theo từng trường hợp 
và mục đích của việc điều trị.

BẰNG CHỨNG LÂM SÀNG:
MỐI LIÊN QUAN GIỮA ADENOMYOSIS 
VÀ VÔ SINH
Vùng JZ bất thường và khả năng sinh sản
Tỷ lệ sẩy thai ở nhóm phụ nữ hiếm muộn thực hiện 

IVF có vùng JZ bất thường cao hơn nhóm hiếm muộn 
thực hiện IVF có tử cung bình thường, nhưng tỷ lệ có 
thai trên 2 nhóm này không có sự khác biệt. Nếu vùng 
JZ lớn hơn 7mm khả năng thất bại làm tổ cao hơn.

Khả năng mang thai sau điều trị
Cho đến nay, các nghiên cứu so sánh các cách điều 

trị và khả năng cải thiện khả năng sinh sản trên phụ nữ 
hiếm muộn có adenomyosis hầu hết là hồi cứu có mẫu 
nhỏ và các báo cáo loạt ca. Kết quả cho chúng ta thấy 
nên phối hợp phẫu thuật bỏ bớt khối adenomyosis và 
dùng GnRH agonist tiếp theo đó 6 chu kỳ. Theo nghiên 
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cứu của Wang PH và cộng sự 55 trên 165 bệnh nhân 
có thai lâm sàng (77,5%) và sau đó có 49 bệnh nhân đã 
sinh con thành công (69%). Các trường hợp đã thất bại 
với điều trị GnRH agonist thì nên phẫu thuật kèm điều 
trị GnRH agonist sau đó, các trường hợp adenomyosis 
nặng có thể bỏ qua bước điều trị với GnRH agonist 
trước mà tiến hành phẫu thuật bỏ bớt khối u và điều trị 
GnRH tiếp theo sau đó.

Ảnh hưởng của adenomyosis trên kết cục sinh sản 
sau phẫu thuật lạc nội mạc tử cung ở vị trí khác
Tỷ lệ có thai cộng dồn sau ICSI/ IVF giữa nhóm 

bệnh nhân lạc nội mạc tử cung ở đại trực tràng và 
adenomyosis cho kết quả như sau: tỷ lệ có thai cộng 
dồn ở nhóm bệnh nhân có adenomyosis là 19% trong 
khi nhóm có lạc nội mạc tử cung ở vị trí khác là 82%. 
Điều này cho thấy nhóm bệnh nhân adenomyosis có tỷ 
lệ có thai thấp.

Kết cục hỗ trợ sinh sản (IVF/ICSI) trên bệnh 
nhân có adenomyosis

 – Các nghiên cứu ở người đều ghi nhận adenomyosis 
có thể là nguyên nhân của hiếm muộn nhưng tất cả đều 
là hồi cứu và cần phải tiếp tục với các nghiên cứu với cỡ 
mẫu lớn hơn để tìm ra mối liên quan và cơ chế gây ảnh 
hưởng tiêu cực lên hệ sinh sản.

 – Tỷ lệ thai lâm sàng thấp trên đối tượng bệnh nhân 
có adenomyosis sau IVF/ICSI (23,6%), tuy nhiên 
cũng có nghiên cứu khác cho biết tỷ lệ sinh sống không 
khác biệt giữa hai nhóm có adenomyosis hay không có 
adenomyosis.

Mối liên quan đến sẩy thai sớm
Adenomyosis làm giảm tỷ lệ làm tổ, giảm số phôi 

khả dụng, giảm tỷ lệ thai lâm sàng, giảm tỷ lệ thai diễn 

tiến khi điều trị IVF và tỷ lệ sẩy thai 3 tháng đầu gia 
tăng (13,1%) và tỷ lệ thai sinh đủ tháng cũng giảm 
(26,8%). Nhưng cũng có báo cáo cho rằng tỷ lệ làm tổ 
không bị ảnh hưởng bởi adenomyosis chỉ làm tăng tỷ lệ 
sẩy thai và kéo theo tỷ lệ thai sinh đủ tháng giảm.

CƠ CHẾ GÂY HIẾM MUỘN DO 
ADENOMYOSIS ĐƯỢC ĐỀ XUẤT
Bất thường sự vận chuyển tử cung vòi trứng
Buồng tử cung bất thường
Adenomyosis gây biến dạng tử cung có thể là nguyên 

nhân quan trọng gây nên hiếm muộn, dù cơ chế gây ra 
sự ảnh hưởng này chưa được rõ. Buồng tử cung bị biến 
dạng nên có thể làm hẹp lỗ vòi trứng, gây khó khăn cho 
tinh trùng di chuyển lên và phôi di chuyển vào buồng 
tử cung. Khoang nội mạc tử cung biến dạng có liên 
quan đến giảm tỷ lệ làm tổ và giảm tỷ lệ có thai.

Thay đổi nhu động của tử cung và sự di chuyển của 
tinh trùng
Nhu động của nội mạc tử cung có thể thấy bằng 

siêu âm đầu dò bụng. Bình thường nhu động này sẽ 
hướng lên trên về phía lỗ vòi trứng và giúp tinh trùng 
di chuyển từ buồng tử cung lên lỗ vòi trứng, đặc biệt là 
về phía vòi trứng có nang trội. Nhu động này khởi đầu 
tại lớp JZ và được quyết định bởi cấu trúc của thành 
tử cung và của lớp cơ vòng tử cung. Adenomyosis biến 
đổi gây tăng sinh lớp cơ trơn tử cung, lớp JZ bị tuyến 
nội mạc tử cung và mô đệm xâm lấn nên nhu động 
nội mạc tử cung gia tăng và rối loạn, đồng thời áp suất 
buồng tử cung cũng tăng lên. Biến đổi này được xem 
là nguyên nhân gây ra hiếm muộn trên bệnh nhân có 
adenomyosis. Lớp JZ dày có mối liên quan với giảm tỷ 

Hình 1. Nguồn: http://www.artinanatomy.com/shop/ultrasound/ultrasound-of-the-uterus-showing-normal-
endometrium-and-myometrium.

Outer myometrium
Inner myometrium (junctional zone)

Stratum basalis

Stratum functionalis



66 Y HỌC SINH SẢN 43

lệ có thai và tăng tỷ lệ thai ngoài tử cung.
Sự phá hủy về cấu trúc và chức năng của cơ tử cung
Lớp JZ bị biến đổi và tế bào cơ tử cung bị bất 

thường về nhân, hình dạng ty thể, có nhiều thể myelin. 
Bất thường cấu trúc vi thể làm cho chu trình hoạt hóa 
calci nội bào bị thay đổi gây ảnh hưởng tế bào cơ tử 
cung, hậu quả là nội mạc tử cung co thắt bất thường, 
gây biến đổi nhu động tử cung-vòi trứng.

Thay đổi chức năng và sự tiếp nhận phôi của nội 
mạc tử cung
Bất thường trao đổi chất của nội mạc tử cung

 – Bất thường chuyển đổi steroid tại nội mạc tử 
cung: Có biểu hiện quá mức của enzyme ly giải P450 
aromatase chuyển đổi androgen thành estrogen làm 
gia tăng nồng độ estrogen máu và tại chỗ ở các phụ nữ 
có adenomyosis. Người ta thấy trên bệnh nhân có biểu 
hiện quá mức men này có tỷ lệ có thai thấp và tăng nguy 
cơ thất bại khi điều trị IVF. Khi điều trị với GnRH 
agonist và danazol, biểu hiện của P450 aromatase giảm 
ở nội mạc tử cung.

 – Bất thường đáp ứng viêm: Trên bệnh nhân 
adenomyosis và thất bại làm tổ, các đại thực bào tại nội 
mạc tử cung tập trung nhiều hơn và tiết ra các cytokin: 
TNF-α, IL-1, IL-6 và IL-10, gây ra các phản ứng oxy 
hóa có hại cho phôi, làm suy giảm khả năng sinh sản.

 – Thay đổi các thụ thể của estrogen và progesterone: 
IL- 6 biểu hiện quá mức gây ra giảm chế tiết β integrin 
trên bệnh nhân có adenomyosis. Hậu quả, thụ thể của 
estrogen tăng và giảm thụ thể của progesterone trên 
nội mạc tử cung, vì thế, sự tiếp nhận làm tổ của nội 
mạc tử cung giảm.

Thay đổi môi trường oxy hóa tại tử cung
Môi trường ít oxy là cần thiết cho noãn thụ tinh 

và phôi phát triển. Trên bệnh nhân adenomyosis có sự 
biểu hiện quá mức các gốc tự do, mất đi sự điều hòa 

tăng giảm các gốc tự do trong chu kỳ kinh nguyệt, gây 
hiếm muộn.

3. Suy yếu khả năng làm tổ
Thiếu các phân tử giúp phôi bám dính
Các phân tử integrin selectin và cadherin cần thiết 

cho phôi và nội mạc tử cung tương tác, đặc biệt là vai 
trò của các integrin, quan trọng nhất là integrin β-3 và 
osteopontin. Integrin β-3 và osteopontin có nồng độ 
thấp trên bệnh nhân adenomyosis. Rối loạn điều hòa 
integrin β-3, osteopontin mRNA và các protein tại nội 
mạc tử cung trong giai đoạn cửa sổ làm tổ có liên quan 
đến việc giảm khả năng làm tổ của phôi.

Giảm biểu hiện của các marker làm tổ
Yếu tố LIF là yếu tố cần thiết cho phôi làm tổ. Trên 

phụ nữ có adenomyosis, LIF có nồng độ thấp trong 
dịch lòng tử cung ở thời kỳ giữa của pha chế tiết, không 
thuận lợi cho việc làm tổ của phôi. Sự biểu hiện của 
LIF và IL-6 ở nội mạc tử cung được điều khiển bởi yếu 
tố nhân kappa B (NF-kB) và hiện đang được tìm hiểu 
trên bệnh nhân adenomyosis.

Thay đổi chức năng gen quyết định sự phát triển phôi
Gen HOXA 10 có biểu hiện thấp hơn so với người 

không adenomyosis. HOXA 10 cần thiết cho phôi 
phát triển trong tử cung và cần cho nội mạc tử cung 
phát triển thích hợp.

KẾT LUẬN
Adenomyosis là bệnh lý phụ khoa thường gặp, với 

nguyên nhân chưa rõ và có khả năng gây ra ảnh hưởng 
xấu lên khả năng sinh sản của phụ nữ hay không và 
theo cơ chế nào vẫn còn chưa thật sự rõ ràng. Tuy các 
bằng chứng hiện nay chưa đủ mạnh, nhưng cho thấy 
adenomyosis gây bất lợi cho kết cục sinh sản và điều trị 
phẫu thuật có cải thiện, nhưng sau đó sẩy thai sớm có 
dấu hiệu tăng cao hơn.

Hình 2. Các yếu tố làm tổ bị rối loạn trên adenomyosis có liên quan đến hiếm muộn.
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