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Dienogest (DNG) là một progestin thế hệ 
mới, dẫn xuất từ 19-nortestosterone, có đặc 
tính của cả 19-nortestosterone và progesterone 
tự nhiên. Về cấu trúc phân tử, DNG mang 
nhóm cyanomethyl, thay vì nhóm ethinyl ở vị 
trí 17a như các 19-norprogestin khác. DNG có 
tác động rất chọn lọc trên thụ thể progesterone 
và gây hiệu ứng progestogen trên nội mạc tử 
cung. Progestin này có ái lực thấp với thụ thể 
androgen, ái lực không đáng kể với estrogen 
cũng như glucocorticoid và mineralocorticoid. 
Do vậy, DNG gây tác dụng phụ trên chuyển hóa 
cơ thể (lipid và carbohydrate) không đáng kể. 
Dienogest đường uống được hấp thu gần như 
hoàn toàn và có sinh khả dụng cao tương đương 
91%[1,2]. 

Với bản chất progestin, dienogest gây tác 
động giảm estrogen và tăng progesterone, gây 
màng rụng hóa làm teo nội mạc tử cung. Do đó, 
DNG được nghiên cứu nhiều nhất trong điều trị 
lạc nội mạc tử cung và sau đó là adenomyosis. 
Bằng chứng về hiệu quả của DNG trong các 
nghiên cứu lâm sàng cỡ mẫu lớn hiện nay chủ 
yếu trong nhóm lạc nội mạc tử cung. Đến nay, 
DNG gần như là progestin được ưu tiên chọn 
lựa trong điều trị nội khoa lạc nội mạc tử cung 
theo khuyến cáo Hội Nội tiết sinh sản và phôi 
học người châu Âu[3]. Dù có cơ chế bệnh sinh 
khá tương đồng với nhau, adenomyosis vẫn là 
bệnh lý riêng, đặc trưng về giải phẫu mô học, 
ngày càng được nghiên cứu nhiều về phương 
tiện chẩn đoán và phân loại dựa trên tiến bộ 

của các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh. Bài viết 
tổng hợp những chứng cứ y học cập nhật về 
hiệu quả của DNG riêng trong nhóm bệnh nhân 
adenomyosis.

CƠ CHẾ TÁC DỤNG ƯU THẾ CỦA 
DIENOGEST TRÊN ADENOMYOSIS
Adenomyosis, được dịch là lạc tuyến trong 

cơ tử cung, một bệnh lý đặc trưng bởi sự hiện 
diện của các tuyến nội mạc tử cung trong cơ tử 
cung. Có bằng chứng về mối liên hệ chặt chẽ 
của adenomyosis và lạc nội mạc tử cung. Tổn 
thương lạc nội mạc tử cung được tìm thấy ở phụ 
nữ có adenomyosis với tần suất cao hơn 4,5 lần 
so với nhóm phụ nữ có u xơ tử cung. Bên cạnh 
đó, 79% phụ nữ bị lạc nội mạc tử cung có kèm 
adenomyosis và các tác giả còn ghi nhận phụ nữ 
có vùng chuyển tiếp cơ tử cung càng dày (dấu 
hiệu đặc trưng trong adenomyosis) sẽ có tổn 
thương lạc nội mạc tử cung nghiêm trọng hơn[4]. 

Bằng chứng từ những nghiên cứu thực 
nghiệm trên tế bào lạc tuyến (adenomyotic) 
cho thấy dienogest hứa hẹn là một liệu pháp 
điều trị tốt cho bệnh lý adenomyosis. Nghiên 
cứu của Yamanaka và cộng sự năm 2014, thực 
hiện in vitro, cho thấy progesterone nội sinh và 
DNG có tác động tăng hiệu ứng gây chết tế bào 
(apoptosis) ở mô lạc tuyến. Phản ứng gây chết 
tế bào được đánh giá bởi các phương pháp miễn 
dịch đặc hiệu[5]. Nghiên cứu của Takeuchi và 
cộng sự năm 2016 trên 12 phụ nữ adenomyosis 
có chỉ định phẫu thuật cắt tử cung. Các tác giả 
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phân chia ngẫu nhiên bệnh nhân vào 2 nhóm: 6 
phụ nữ được cho uống DNG trước phẫu thuật 
và 6 phụ nữ không được sử dụng bất kỳ nội tiết 
tố nào trước phẫu thuật. Tỷ lệ tăng sinh tế bào 
lạc tuyến thấp hơn đáng kể trong các mẫu từ 
bệnh nhân được điều trị bằng dienogest so với 
nhóm chứng (p < 0,05). Mật độ của các mạch 
máu trong khối adenomyosis thấp hơn trong 
nhóm dienogest so với nhóm chứng nhưng 
không có ý nghĩa thống kê (p = 0,07). Cường 
độ biểu hiện các yếu tố phát triển sợi thần kinh 
(NGF) và mật độ sợi thần kinh thấp hơn đáng 
kể trong nhóm dienogest so với nhóm chứng (p 
< 0,05). Nghiên cứu thực nghiệm này cho thấy 
tác động của dienogest đối với các phản ứng làm 
phát triển adenomyosis và giải thích được hiệu 
quả điều trị của DNG[6].

Nghiên cứu khác gần đây của Prathoomthong 
và cộng sự (2018), về tác động của dienogest trên 
đại thực bào và tế bào giết tự nhiên (Natural kill 
cells – NK). Đây là một nghiên cứu thử nghiệm 
lâm sàng ngẫu nhiên có nhóm chứng trên 24 
bệnh nhân adenomyosis. Nhóm can thiệp được 
cho uống dienogest 28 – 35 ngày trước khi phẫu 
thuật cắt tử cung (n = 12) và nhóm chứng 
không can thiệp thuốc (n = 12). Tử cung sau 
phẫu thuật được thực hiện hóa mô miễn dịch để 
khảo sát sự xuất hiện của đại thực bào (CD68) 
và tế bào NK (CD57). Kết quả xét nghiệm ghi 
nhận số lượng tế bào CD57 tăng đáng kể ở các 
tuyến nội mạc trong cơ tử cung của nhóm được 
điều trị DNG so với nhóm không được điều trị 
(P = 0,005). Các tế bào này không được tìm 
thấy trong nội mạc tử cung. Sự khác biệt về số 
lượng tế bào CD68 không có ý nghĩa thống kê 
giữa nhóm được và không được điều trị. Các tác 
giả kết luận điều trị dienogest cho bệnh nhân bị 
adenomyosis làm tăng số lượng tế bào NK xâm 
nhập tử cung trong cấu trúc tuyến lạc chỗ. Tác 
dụng của progestin đường uống này trên tế bào 
NK trong tử cung dạng adenomyosis cũng có 
khả năng mang lại lợi ích cho việc mang thai sau 
khi ngừng điều trị[7].

HIỆU QUẢ
TỪ NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG
Nghiên cứu lâm sàng dẫn đường của Hirata 

và cộng sự năm 2014 hồi cứu 17 trường hợp 
bệnh nhân adenomyosis có triệu chứng được 
chẩn đoán qua siêu âm hoặc chụp cộng hưởng 
từ (MRI). Bệnh nhân được cho uống dienogest 
liều 1mg, 2 lần/ngày, bắt đầu từ ngày 2 – 5 chu 
kỳ kinh. Thời gian điều trị kéo dài 24 tuần và 
bệnh nhân được theo dõi đánh giá định kỳ mỗi 
8 tuần. Các kết cục chính được đánh giá là mức 
độ cải thiện triệu chứng đau, kích thước tử cung 
và các chỉ dấu u như CA-125 và CA 19-9. Kết 
quả nghiên cứu cho thấy, triệu chứng đau bụng 
kinh giảm có ý nghĩa bắt đầu từ 8 tuần sau điều 
trị và tiếp tục giảm khi đánh giá sau 24 tuần. 
Nồng độ CA-125 và CA 19–9 cũng giảm đáng 
kể. Các tác giả cũng ghi nhận nồng độ estradiol 
giảm khi đánh giá ở thời điểm 8 tuần, sau đó hồi 
phục về ngưỡng bình thường ở tuần 16 và 24. 
Thể tích tử cung và tổn thương lạc tuyến giảm 
nhưng không có ý nghĩa thống kê. Về tác dụng 
ngoại ý, có 2 trường hợp bị bốc hỏa trong đó 1 
trường hợp ngưng điều trị. Tất cả đối tượng đều 
có tình trạng ra huyết âm đạo bất thường trong 
quá trình điều trị. Có 5 trường hợp bị thiếu máu 
nặng trước khi bắt đầu can thiệp, có xuất huyết 
âm đạo nhiều trong quá trình điều trị, trong đó 1 
trường hợp ngưng điều trị. Các tác giả cũng ghi 
nhận nồng độ trung bình CA-125 trong huyết 
thanh của nhóm thiếu máu cao hơn đáng kể so 
với nhóm không thiếu máu[8].

Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên 
có nhóm chứng giả dược của dienogest trong 
điều trị adenomyosis có triệu chứng được nhóm 
tác giả Osuga và cộng sự tiến hành trên 68 phụ 
nữ. Đối tượng nghiên cứu được chẩn đoán 
adenomyosis bằng cả siêu âm ngả âm đạo và 
MRI. Những phụ nữ có đường kính tử cung > 
10 cm hoặc độ dày nội mạc tử cung > 4 cm hoặc 
thiếu máu nặng không được nhận vào nghiên 
cứu. Sau 16 tuần điều trị DNG liều 2 mg/ngày, 
kết quả cho thấy DNG hiệu quả trong việc giảm 
triệu chứng đau có ý nghĩa thống kê so với giả 
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dược (-3,8 so với -1,4; p < 0,001). Kích thước tử 
cung trong nhóm điều trị DNG cũng giảm so với 
nhóm giả dược, tuy nhiên chưa đạt ý nghĩa thống 
kê (giảm lần lượt là 20,0 cm3 so với 9,63; p = 
0,103). Về độ an toàn, các phản ứng phụ thường 
gặp trong nhóm DNG cao hơn trong nhóm giả 
dược như: xuất huyết tử cung bất thường (97% 
so với 39%), bốc hỏa (6% so với 0%). Có 2 bệnh 
nhân trong nhóm DNG ngưng điều trị vì các 
tác dụng ngoại ý[9]. Ở nghiên cứu đánh giá hiệu 
quả lâu dài của DNG do cùng nhóm tác giả thực 
hiện, thời gian điều trị DNG với liều 2 mg/ngày 
kéo dài đến 52 tuần trên 130 đối tượng. Có 12 
đối tượng ngừng điều trị do tác dụng phụ (6 phụ 
nữ) và do lý do khác (6 phụ nữ). Trong 118 đối 
tượng điều trị liên tục 52 tuần, các tác giả ghi 
nhận DNG vẫn hiệu quả và an toàn. Tỷ lệ gặp 
các tác dụng phụ không khác biệt so với báo cáo 
trong nghiên cứu phase III[10]. Về mặt an toàn, 
nghiên cứu cỡ mẫu lớn của Ota và cộng sự ghi 
nhận mức độ giảm estradiol trong máu ở nhóm 
điều trị DNG nằm trong ngưỡng cho phép đảm 
bảo hiệu quả ức chế mà không gây ảnh hưởng 
chuyển hóa xương. Nhóm đối tượng điều trị 
DNG được đo kiểm tra mật độ xương và không 
ghi nhận thay đổi đáng kể sau thời gian 5 năm 
theo dõi[11].  

Một nghiên cứu khác của Sugimoto và cộng 
sự (2015) đánh giá hiệu quả và tác dụng phụ của 
dienogest trong hơn 53 tuần. Đối tượng tham 
gia nghiên cứu gồm 75 bệnh nhân lạc nội mạc 
tử cung, trong đó có 37 trường hợp chẩn đoán 
adenomyosis. Thời gian điều trị trung bình 87 
tuần với trường hợp sử dụng kéo dài nhất là 120 
tuần với liều DNG 2 mg/ngày. Kết quả nghiên 
cứu cho thấy sử dụng DNG kéo dài vẫn cải thiện 
triệu chứng và an toàn. Riêng trong nhóm bệnh 
nhân adenomyosis, độ dày cơ tử cung được sử 
dụng để đánh giá hiệu quả. Tỷ lệ giảm độ dày 
của cơ tử cung đạt khoảng 90%. Tác dụng ngoại 
ý chính được ghi nhận là xuất huyết âm đạo 
bất thường ở 46/75 bệnh nhân (61,3%) nhưng 
không dẫn đến ngưng điều trị. Có 2 trường hợp 
ngưng điều trị vì đau bụng dưới và đau vai[12].

Đến nay, chưa có nhiều nghiên cứu so sánh 
hiệu quả của dienogest với các liệu pháp nội tiết 
khác trên đối tượng phụ nữ adenomyosis. Một 
nghiên cứu hồi cứu cỡ mẫu nhỏ (n = 28) so 
sánh 3 nhóm can thiệp: đồng vận GnRH; nội 
tiết kết hợp estrogen liều thấp và progestin so 
với dienogest trên phụ nữ adenomyosis chẩn 
đoán bằng MRI. Các can thiệp kéo dài 16 tuần. 
Khi đánh giá kết cục chính là độ giảm kích 
thước tử cung, các tác giả ghi nhận nhóm đồng 
vận GnRH hiệu quả cao hơn 2 nhóm khác có 
ý nghĩa thống kê. Về cải thiện triệu chứng đau 
bụng, cả 3 can thiệp đều hiệu quả và không khác 
biệt có ý nghĩa thống kê[13]. Nghiên cứu tiến cứu 
của Fawzy và cộng sự (2015) so sánh hiệu quả 
của dienogest uống liều 2 mg/ngày với triptorelin 
acetate tiêm dưới da 3,75 mg/tuần trong 16 tuần 
trong điều trị rong kinh và đau vùng chậu ở phụ 
nữ adenomyosis. Tổng cộng có 41 bệnh nhân 
tham gia nghiên cứu và việc theo dõi ngoại trú 
được thực hiện mỗi 8 tuần. Kết quả cho thấy, 
cả DNG và triptorelin acetate đều hiệu quả 
tương tự nhau trong cải thiện triệu chứng đau 
khi quan hệ (20,7 ± 16,5 so với 25,8 ± 19,1, p 
= 0,3899) và đau vùng chậu (21,7 ± 11,6 so với 
24,5 ± 13,8, p = 0,5076). Nhóm DNG làm giảm 
đau bụng kinh hiệu quả hơn nhóm triptorelin 
acetate sau 16 tuần điều trị (30,6 ± 18,4 so với 
0,0; p < 0,0001). Về hiệu quả giảm thể tích tử 
cung, triptorelin acetate hiệu quả hơn DNG có ý 
nghĩa thống kê[14].

KẾT LUẬN
Ngày càng có nhiều bằng chứng ủng hộ việc 

điều trị nội khoa bằng dienogest cho phụ nữ bị 
adenomyosis có triệu chứng. Việc điều trị cần 
được bắt đầu trên cơ sở tư vấn và đạt sự đồng 
thuận của bệnh nhân sau khi hiểu rõ lợi ích cũng 
như nguy cơ trên từng cá thể. Hiện vẫn cần có 
thêm nhiều nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng 
ngẫu nhiên cỡ mẫu lớn và thiết kế tốt, nhằm so 
sánh hiệu quả dienogest với những liệu pháp nội 
tiết khác.

Mời xem tiếp

ở trang 45
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ức chế miễn dịch thông qua việc mở rộng các tế 
bào điều hòa T (Tress) trong nội mạc tử cung.  

 – Vitamin E (có nhiều trong hạnh nhân, bơ, 
trứng, dầu rum, cá hồi và dầu hướng dương) 
Được sử dụng bởi những người nông dân kể từ 
năm 1930 để giúp lớp lót tử cung của động vật 
được khỏe mạnh. Vitamin E cải thiện hệ thống 
miễn dịch và đã được chứng minh làm giảm 
chứng chuột rút trong thời kỳ kinh nguyệt trên 
70% phụ nữ lạc nội mạc tử cung. 

 – Beta carotene (có trong cà rốt, rau bina, 
khoai lang, cà chua và dưa đỏ) làm tăng số lượng 
tế bào chống nhiễm trùng, tế bào giết tự nhiên 
và tế bào T. Beta carotene cũng là một chất 
chống oxy hóa mạnh, giúp loại bỏ các gốc tự do 
dư thừa, một tác nhân làm tăng tốc độ lão hóa, 
và chuyển hóa thành vitamin A trong cơ thể.

 – Men vi sinh (Lactobacillus acidophilus): các vi 
khuẩn đường ruột và các chủng vi khuẩn đặc 
biệt, được gọi là estrobolome, tạo ra một loại 
enzyme hỗ trợ chuyển hóa estrogen. Do đó, men 
vi sinh cũng có thể được khuyên dùng để duy 
trì sức khỏe đường tiêu hóa và hệ miễn dịch. 
Tuy nhiên, những người bị suy giảm miễn dịch 
nghiêm trọng hoặc dùng thuốc ức chế miễn dịch 

nên báo cho bác sĩ trước khi dùng men vi sinh 
bổ sung.

Tóm lại, vì nhiều bệnh nhân không dung 
nạp và/hoặc phản ứng dị ứng với một số thuốc 
hóa dược hoặc tá dược, các bệnh nhân này có 
thể dùng bổ sung các hợp chất tự nhiên với ít 
tác dụng phụ hơn. Hơn thế nữa, cần đánh giá 
tình trạng lạc nội mạc tử cung cẩn thận, theo 
đó có thể kiểm soát được bệnh bằng cách nhắm 
mục tiêu MESC thông qua việc hỗ trợ hệ miễn 
dịch bằng các hợp chất hoạt tính sinh học. Mặc 
dù vậy, cơ chế tác dụng của các hợp chất này 
cũng cần được nghiên cứu chính xác và cần xác 
định các điều kiện miễn dịch thích hợp để có 
thể ngăn chặn MESC ở giai đoạn đầu giúp giảm 
gánh nặng do bệnh.
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