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MỞ ĐẦU
U xơ tử cung là một trong các bệnh phụ khoa 

lành tính tử cung, ít gây nguy hiểm cho sức khỏe 
nếu được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Bệnh 
xảy ra ở mọi lứa tuổi, từ lúc dậy thì đến lúc mãn kinh 
nhưng thường gặp nhiều ở tuổi sinh sản (<50 tuổi) 
khoảng 70% phụ nữ. Chỉ có 25% đến 50% trong số 
đó có triệu chứng: đau vùng chậu, romg kinh rong 
huyết, rối loạn chức năng bàng quang và sinh sản, 
phần còn lại cho đến lúc khối u lớn gây ra nhiều 
biến chứng mới phát hiện được. Có khoảng 30% 
phụ nữ có chu kỳ kinh bất thường và rong huyết là 
triệu chứng phổ biến, nó cũng tùy thuộc vào kích 
thước, vị trí và số lượng khối u. Nghiên cứu trên 
95.061 bệnh nhân ở Mỹ tuổi từ 25-44 tuổi có u xơ 
chiếm tỉ lệ 8,9/1000 da trắng 30,9/1.000 ở người 
da đen, tỉ lệ này tăng theo tuổi, và 77% phải cắt tử 
cung và hàng năm có khoảng 600.000 phẫu thuật 
cắt tử cung.

ĐIỀU TRỊ  U XƠ TỬ CUNG
Việc điều trị u xơ tử cung thì có nhiều phương 

pháp, nhưng điều trị triệt để vẫn là phẫu thuật bóc u 
xơ hay cắt bỏ tử cung. Điều này cũng tùy thuộc vào 
từng lứa tuổi, kích thước u xơ và mong muốn có con 
trong tương lai. Điều trị nội khoa chủ yếu giảm các 
biến chứng của u xơ, kéo dài thời gian chờ cho đến 
mãn kinh để khối u không lớn thêm. Thuốc ngừa 
thai cũng là một giải pháp khắc phục được những 
biến chứng của u xơ như cường kinh, kinh kéo dài, 
giảm đau bụng kinh, và không làm kích thước u xơ 
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lớn hơn. Thuốc ngừa thai phối hợp tác dụng ngược 
lên vùng hạ đồi - tuyến yên làm giảm tiết FSH và 
TSH, từ đó làm giảm tiết estrogen và progesterone 
của buồng trứng. Vì vậy sẽ không làm ảnh hưởng 
đến kích thước u xơ, bên cạnh đó nó còn làm tình 
trạng cường kinh và rong kinh.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí sản 
phụ khoa của Jaibi Qin năm 2013 về nguy cơ của u 
xơ tử cung khi sử dụng thuốc ngừa thai phối hợp. 
Trong 3.017 nghiên cứu có 8.990 bệnh nhân bị u 
xơ. Họ phân ra từng nhóm và so sánh giữa chúng: 
đã từng sử dụng thuốc hiện tại hoặc trước đó, và 
chưa bao giờ sử dụng. Họ kết luận: Thuốc ngừa thai 
phối hợp không làm tăng tỷ lệ mắc bệnh u xơ (nhóm 
đã từng sử dụng và nhóm chưa bao giờ sử dụng RR 
0,88, KTC 95% 0,75-1,04), nhóm hiện tại sử dụng 
và chưa bao giờ sử dụng RR 0,43, 95% KTC 0,25-
0,73, nhóm trước đây sử dụng và chưa bao giờ sử 
dụng RR 0,96, 95% KTC 0,84-1,08. Nhóm đã từng 
sử dụng trên 5 năm làm giảm tỷ lệ u xơ khoảng 17% 
(p=0,0006). Các tác giả đưa ra lời khuyên là đừng 
xem thuốc ngừa thai phối hợp là một chống chỉ 
định cho phụ nữ mắc bệnh u xơ tử cung.

Nghiên cứu ở New Zealand về quản lý bệnh u 
xơ tử cung, họ so sánh hiệu quả của các thuốc trong 
việc điều trị các vấn đề liên quan đến u xơ (bảng 1).

Nghiên cứu của Rafael M. Moroni năm 2014 
khi so sánh hiệu quả giữa thuốc ngừa thai phối 
hợp và dụng cụ tử cung phóng thích levonorgestrel 
(LNG IUS) trong việc điều trị u xơ tử cung. Hiệu 
quả của thuốc ngừa thai phối hợp trong việc làm 
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giảm lượng máu kinh, tăng nồng độ Hemoglobin, 
nhưng về kích thước u xơ và chất lượng cuộc sống 
không hiệu quả bằng dụng cụ tử cung phóng thích 
levonorgestrel. Nhưng khi so với giả dược thì thuốc 
ngừa thai phối hợp làm giảm kích thước u xơ 0,66 
lần. Vì vậy, nếu có chọn lựa giữa dụng cụ tử cung 
phóng thích levonorgestrel và thuốc ngừa thai phối 
hợp thì các nhà lâm sàng sẽ ưu tiên dụng cụ tử cung 
phóng thích levonorgestrel hơn.

Hiệp hội Sản Phụ khoa Canada đưa ra khuyến 
cáo: thuốc ngừa thai phối hợp không làm tăng kích 
thước u xơ, mặt khác làm giảm lượng máu trong chu 
kỳ hành kinh và có thể ngăn chặn sự phát triển của 
u xơ.

Một tổng quan năm 2006 của Rackow trên 
những bệnh nhân sử dụng OCP sau 12 tháng thì 
giảm ngày hành kinh xuống tử 5,8 ngày còn 4,4 
ngày, dung tích hồng cầu (Hct: hematocrit) tăng 
từ 35,8% lên 37,8%, không có sự khác biệt về kích 
thước khối u. Mặc dù nghiên cứu này không mù 
đôi, kích thước u nhỏ, nhưng hiệu quả của thuốc 
viên ngừa thai kết hợp là làm giảm vấn đề rong kinh 
rong huyết và không làm u xơ phát triển thêm.

Khi sử dụng progestin đơn thuần, có thể dẫn đến 
chảy máu thấm giọt do thuốc làm mỏng nội mạc 

Bảng 1.

Lựa chọn Mức độ 
chứng cứ

Cải thiện 
triệu chứng

Giảm  
kích thước u Thời gian tối đa Tác dụng phụ

OCP 2+ Có Không Không giới hạn Buồn nôn, nhức đầu, đau ngực

Donazol 2- Không
nghiên cứu 57% 6 tháng Kháng androgen

Gestrinone 1+ Không nghiên 
cứu 15-36% 6 tháng Kháng androgen

GnRH analogues 1+ Có Có 6 tháng Kháng androgen

LNG IUS 2+ Không
nghiên cứu

Không
nghiên cứu 5 năm Chu kỳ kinh không đều

RU 486 2+ Không
nghiên cứu 49% Không có dữ liệu Không nghiên cứu

tử cung. Thuốc ngừa thai phối hợp thì có thể khắc 
phục được vấn đề này, do có estrogen kích thích nội 
mạc tử cung phát triển. Do đó có thể phối hợp với 
nhau trong việc điều trị u xơ tử cung.

KẾT LUẬN
Đừng xem thuốc ngừa thai phối hợp là một 

chống chỉ định đối với bệnh nhân có u xơ. Thuốc 
ngừa thai phối hợp giúp cải thiện triệu chứng của 
bệnh: giảm lượng máu khi hành kinh, giảm ngày 
hành kinh, không làm kích thước u xơ lớn lên.
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