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Tránh thai khẩn cấp là một khái niệm mà hầu 
như mọi phụ nữ độ tuổi sinh sản đều quan tâm. 
Ngày nay, lĩnh vực này được quan tâm nhiều hơn, 
khi không chỉ đơn thuần những thuốc tránh thai 
khẩn cấp trong quá khứ vẫn còn giữ nguyên giá trị, 
mà những thuốc thế hệ mới cũng đang và đã chứng 
minh được hiệu quả vượt trội của nó như ulipristal 
acetate – một chất điều hòa thụ thể progesterone 
(Selective progesterone receptor modulators – 
SPRM) – đang được nhiều nơi trên thế giới sử dụng.

CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG TRONG
TRÁNH THAI KHẨN CẤP
Gần như toàn bộ quá trình của chu kỳ buồng 

trứng, trục hạ đồi - tuyến yên chịu sự phản hồi 
ngược âm của estrogen và progesterone từ buồng 
trứng. Chỉ có một giai đoạn ngắn là có phản hồi 
ngược dương của estrogen lên hạ đồi - tuyến yên, 
kích thích tạo đỉnh LH.

Theo Micevych và cộng sự, việc tác động của 
estrogen và progesterone ngoại vi lên hệ thần kinh 
trung ương (hạ đồi - tuyến yên) kéo dài hàng ngày, 
hàng giờ nhờ sao mã, dịch mã, sản xuất protein, và 
người ta vẫn chưa rõ vì sao có sự biểu hiện của thụ 
thể progesterone A (PR-A) tại não bộ. Nhưng trong 
vài thập kỷ gần đây, việc phát hiện ra thụ thể steroid 
trên não bộ, cơ chế tín hiệu nhanh của màng tế bào, 
và những de novo steroid thần kinh (Micevych và 
Sinchak, 2011) đã làm sáng tỏ những cơ chế phức 
tạp trong hoạt động thần kinh của steroid. Khi 
estrogen gắn kết ER-α – tín hiệu thụ thể màng tế 

bào, sẽ kích thích tạo de novo progesterone và 
thúc đẩy biểu hiện PR-A tại hạ đồi- tuyến yên. Từ 
đó kích thích tạo xung LH, dẫn đến một loạt các 
sự kiện đỉnh LH, phóng noãn. Cũng chính từ đây, 
khi sử dụng SPRMs có thể ức chế đỉnh LH, ngăn 
cản sự rụng trứng, SPRMs đóng vai trò như một 
antagonist với PR, ức chế sự biểu hiện của PR-A 
ngăn cản sự hình thành LH, đỉnh LH, dẫn đến ức 
chế rụng trứng. Đây chính là cơ chế chính trong 
tránh thai khẩn cấp của SPRMs.

Ngoài ra, trên nội mạc tử cung cũng có các thụ 
thể progesterone, khi sử dụng SPRMs, như một 
chất anti-progesterone dẫn đến tình trạng nội mạc 
tử cung không thể thực hiện giai đoạn chế tiết, 
chuẩn bị làm tổ, dẫn đến giảm khả năng mang thai. 
Kèm theo việc làm suy yếu hoàng thể sớm, tất cả đã 
ngăn cản sự làm tổ và phát triển của thai trong nội 
mạc tử cung.

TÁC DỤNG CỦA SPRM
Ulipristal acetate (UPA)
Là SPRM thế hệ 2, hiện nay là lựa chọn đầu 

tay trong sử dụng tránh thai khẩn cấp. UPA là một 
dẫn xuất của 19-norprogesterone, thời gian bán 
hủy khi sử dụng đường uống là 32 giờ. Nó gắn với 
protein huyết tương 97-98% và chuyển hóa qua 
hệ men P450 citochrome. Tùy vào vị trí, nồng độ 
progesterone sẵn có mà UPA có tác dụng agonist 
hay antagonist với thụ thể progesterone (PR) 
(Micevych và Sinchak, 2011). 

UPA ức chế chu kỳ buồng trứng, ức chế phóng 

ĐIỀU HÒA CHỌN LỌC
THỤ THỂ PROGESTERONE 
- ỨNG DỤNG TRÁNH THAI 
KHẨN CẤP

Võ Thị Thành
Bệnh viện Mỹ Đức



25Y HỌC SINH SẢN 45

noãn ngay cả khi LH tăng, nhưng chưa đạt đỉnh. 
Còn nếu LH đã đạt đỉnh thì hầu như UPA không 
thể ngăn cản sự rụng trứng. Điều này giúp UPA 
có tác dụng vượt trội so với lenovogestrel (chỉ có 
hiệu quả nếu sử dụng trong vòng 72 giờ sau quan 
hệ không bảo vệ và nếu LH đã xuất hiện, sự rụng 
trứng sắp xảy ra thì LNG giảm đi tác dụng ngăn sự 
rụng trứng rất nhiều, dẫn đến giảm khả năng tránh 
thai nếu quan hệ không bảo vệ trong giai đoạn này) 
(Brache, Cochon và cs, 2010). (Biểu đồ 1)

 Khi nang trứng đã lớn đến ≥18mm, thì khả 
năng ức chế rụng trứng dẫn đến việc không có trứng 
rụng trong vòng 5 ngày sau sử dụng UPA là 59%, so 
với LNG 15%,  YUZPE 0%. (Biểu đồ 2)

 Nghiên cứu của Paul Fine và cộng sự được đăng 
trên tạp chí của ACOG (2010), nghiên cứu đánh 
giá trên 1.241 phụ nữ được sử dụng 30 mg ulipristal 
acetate cho thấy ulipristal có tác dụng ngừa thai 
khẩn cấp đến 120 giờ sau giao hợp không bảo vệ, 
hiệu quả ngừa thai không giảm theo thời gian sử 
dụng (trong vòng 120 giờ). Chu kỳ buồng trứng kéo 

dài hơn 28 ngày, nhưng thời gian hành kinh không 
thay đổi (Fine, Mathé và cs, 2010).

Trì hoãn sự trưởng thành nội mạc tử cung rõ rệt 
khi sử dụng UPA liều 50 mg hoặc 100 mg so với giả 
dược hay liều UPA 10 mg, dựa vào giải phẫu bệnh 
lý nội mạc tử cung 4 đến 6 ngày sau dùng thuốc 
(Stratton và cs, 2010). Điều này cho thấy với UPA 
liều thấp (≤30 mg) không có tác dụng trên sự thay 
đổi nội mạc tử cung. Nhưng có vài nghiên cứu cho 
thấy rằng khi sử dụng 50 mg UPA hay 30mg micro 
UPA có tác dụng làm giảm độ dày nội mạc tử cung 
rõ rệt (Glasier và cs, 2010; Gemzell-Danielsson và 
cs, 2013).

Tỷ lệ sẩy thai và thai ngoài tử cung không tăng 
so với dân số chung (Levy và cs, 2014). Levy và cộng 
sự đã nghiên cứu quan sát trên 1.400.000 phụ nữ sử 
dụng UPA để tránh thai khẩn cấp, và nhận thấy có 
376 trường hợp có thai, trong đó, ghi nhận được kết 
cục 232 trường hợp: 28 ca sinh trẻ sống, 34 ca thai 
lưu, 151 ca sẩy thai, 4 ca thai ngoài tử cung, và 15 
trường hợp thai tiến triển (Levy và cs, 2014).
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Biểu đồ 1. Khả năng ức chế rụng trứng sau khi sử dụng UPA
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Biểu đồ 2. Khả năng ức chế rụng trứng khi nang trứng ≥18mm
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Tác dụng kháng glucocorticoid và kháng 
androgen: khả năng kết hợp của UPA với thụ thể 
progesterone, glucocorticoid và androgen lần lượt 
là 6; 1,5; 0,2. Vì vậy, để UPA có thể gây ra các tác 
dụng ngoại ý như kháng glucocorticoid và kháng 
androgen thì liều UPA được sử dụng cao gấp 50 
lần liều được sử dụng trong tránh thai khẩn cấp 
(Gemzell-Danielsson và Meng, 2010).

Mifepristone là SPRM thế hệ thứ nhất, có hiệu 
quả ngừa thai cao tương tự như uliptristal acetate, 
nhưng hiện nay, chỉ còn được sử dụng trong tránh 
thai khẩn cấp tại một vài quốc gia như Việt Nam, 
Trung Quốc. Có hai nguyên nhân chính mà nhiều 
nước trên thế giơi không còn sử dụng mifepristone 
trong tránh thai khẩn cấp vì nó có tác dụng gây sẩy 
thai khi kết hợp với misoprostol, còn so với UPA 
thì mifepristal có tác dụng kháng glucocorticoid và 
kháng androgen cao hơn nhiều UPA.

CẬP NHẬT PHÁC ĐỒ TRÁNH THAI 
KHẨN CẤP ACOG 2015
(Raymond, Pradhan và cs, 2015)
Khuyến cáo dựa trên chứng cứ tốt
và thống nhất (Mức độ A)

 – UPA có tác dụng cao hơn LNG trong tránh thai 
khẩn cấp và có thể sử dụng đến 120 giờ sau giao hợp 
không bảo vệ.

 – LNG có tác dụng cao hơn sử dụng thuốc tránh 
thai khẩn cấp dạng phối hợp và có giảm triệu chứng 
buồn nôn, nôn.

 – Đặt dụng cụ tử cung chứa đồng là biện pháp 
tránh thai khẩn cấp tốt nhất.

Khuyến cáo dựa trên chứng cứ hạn chế và 
chưa thống nhất (mức độ B)

 – Khám lâm sàng và sử dụng xét nghiệm chẩn 
đoán có thai là không cần thiết cho việc cung cấp 
hay kê đơn thuốc tránh thai khẩn cấp.

 – Sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp càng sớm 
càng tốt sau khi có giao hợp không bảo vệ để tối đa 
tác dụng của thuốc.

 – Thuốc tránh thai khẩn cấp hay dụng cụ tử cung 
có chứa đồng có thể được sử dụng tới 5 ngày sau 
giao hợp không bảo vệ.

 – Thuốc tránh thai khẩn cấp dạng uống có thể 

giảm hiệu quả đối với người dư cân béo phì. Ngược 
lại, dụng cụ tử cung có chứa đồng thì không bị ảnh 
hưởng. Vì vậy, với những trường hợp dư cân béo 
phì, việc sử dụng dụng cụ tử cung chứa đồng có lợi 
ích hơn. Mặc dù vậy, thuốc tránh thai khẩn cấp dạng 
uống không phải không thể áp dụng đối với nhóm 
đối tượng này.

Khuyến cáo dựa trên sự đồng thuận và ý kiến 
chuyên gia (Mức độ C)

 – Các loại thuốc tránh thai khẩn cấp đều có thể sử 
dụng cho bất kỳ phụ nữ có chống chỉ định sử dụng 
thuốc tránh thai hàng ngày.

 – Để tối đa lợi ích, phụ nữ cần được giáo dục về 
tránh thai khẩn cấp trước khi có nhu cầu.

 – Cần thông tin về các biện pháp tránh thai tác 
dụng kéo dài cho những phụ nữ yêu cần được sử 
dụng thuốc tránh thai khẩn cấp.

 – Thuốc tránh thai khẩn cấp có thể sử dụng nhiều 
hơn 1 lần, ngay cả trong cùng một chu kỳ.

 – Đánh giá lâm sàng cần được thực hiện ở những 
phụ nữ sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp  mà không 
có kinh sau 7 ngày hoặc hơn thời gian dự kiến hoặc 
ở những phụ nữ đau vùng chậu, xuất huyết tử cung 
bất thường kéo dài.

 – Dụng cụ tử cung chứa đồng nên được sử dụng 
cho những phụ nữ mong muốn sử dụng nó để tránh 
thai lâu dài.
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