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GIỚI THIỆU
Hệ sinh dục là một hệ thống chịu nhiều ảnh 

hưởng của các steroid. Các steroid giới tính chính 
bao gồm estrogen và progesterone. Có những thụ 
thể cùng nguồn gốc cho cả hai hormone giới tính này 
xuyên suốt cả hệ sinh dục cùng với những thụ thể cho 
androgen và glucocorticoid. Ở nội mạc, estrogen sẽ 
điều khiển sự tăng sinh và progesterone chịu trách 
nhiệm cho quá trình biệt hóa. Progesterone cũng 
cần thiết trong quá trình thành lập và duy trì thai kỳ 
và khi giảm sẽ gây nên kinh nguyệt. 

Không có gì ngạc nhiên khi có nhiều bệnh lý 
lành tính trong phụ khoa bắt nguồn từ những rối 
loạn sinh lý liên quan điều hòa hoạt động steroid. 
Các khối u cơ tử cung lành tính (u xơ tử cung) có 
đặc tính phụ thuộc estrogen. Lạc nội mạc tử cung 
được điều hòa bởi estrogen và kháng progesterone 
tương đối. Cường kinh (HMB: heavy menstrual 
bleeding) có thể liên quan với các chu kỳ không 
rụng trứng hoặc xáo trộn estrogen, progesterone cục 
bộ, và/hoặc các tình huống được điều hòa bởi A của 
chức năng nội mạc tử cung. Các rối loạn này ảnh 
hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống và là một 
gánh nặng y tế lớn lao. Hàng năm tại Hoa Kỳ, khoảng 
một triệu phụ nữ phải đi khám vì cường kinh, và lạc 
nội mạc tử cung chiếm 2-10% phụ nữ trong độ tuổi 
sinh sản. Với những phụ nữ ở độ tuổi tứ tuần hoặc 
ngũ tuần, u xơ tử cung thường là nguyên nhân gây 
ra cường kinh. Cùng với những ảnh hưởng trực tiếp 
lên chính phụ nữ và gia đình của họ, còn có những 
tổn thất về kinh tế lẫn dịch vụ sức khỏe – tại Hoa 

Kỳ, chi phí tương ứng với số giờ làm việc bị mất vào 
khoàng 1,55-17,2 tỉ USD hàng năm, và chi phí tổn 
thất trực tiếp vào khoảng 4,1-9,4 tỉ USD. Các liệu 
pháp điều trị hiện tại thường không thể làm mất tất 
cả triệu chứng hoặc có liên quan với những tác dụng 
phụ khó chấp nhận được. Hậu quả là, nhiều phụ nữ 
đã chọn lựa một giải pháp triệt để, và do đó, u xơ tử 
cung hiện vẫn là chỉ định hàng đầu của phẫu thuật 
cắt tử cung. Tuy nhiên, nhiều phụ nữ mong muốn 
có thể tránh được phẫu thuật, hoặc họ mong muốn 
có thể giữ được khả năng sinh sản. 

Với vai trò chính yếu của progesterone trong hệ 
sinh sản, không có gì lạ khi progestin tổng hợp và các 
phối tử khác chẳng hạn như levonorgestrel (LNG), 
hoặc các chất đối vận với progesterone, đã được sử 
dụng khá lâu trên lâm sàng. Những thuốc này được 
ứng dụng từ điều trị u xơ tử cung, cường kinh và lạc 
nội mạc tử cung, cho đến ngăn ngừa và điều trị thai 
kỳ không mong muốn. Ngược lại, progesterone cũng 
được sử dụng dưỡng thai giai đoạn sớm. Tuy nhiên, 
các tác dụng phụ, đặc biệt là xuất huyết không theo 
chu kỳ, khá thường gặp và có thể gây khó khăn cho 
tuân thủ điều trị. Chính những bất lợi này đã khiến 
chúng ta chưa đạt được một liệu pháp như mong 
đợi, một liệu pháp điều trị có tác dụng lâu dài, hiệu 
quả, chi phí chấp nhận được và không có những tác 
dụng phụ không mong muốn.

Các thuốc điều hòa thụ thể progesterone 
chọn lọc (SPRMs: selective progesterone receptor 
modulators) là một phân loại thuốc tổng hợp tương 
đối mới với hiệu quả chọn lọc mô thông qua hoạt 
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động phối hợp cả đối vận và đồng vận. Thuốc đầu 
tiên của phân loại này là mifepristone, thuốc có hiệu 
quả chủ yếu là đối vận. Trước đây, thuốc này được 
sử dụng trong điều trị u xơ tử cung và lạc nội mạc 
tử cung  trong bệnh cảnh phụ khoa lành tính. Hiện 
nay, mifepristone được sử dụng chủ yếu trong chấm 
dứt thai kỳ, và điều này đã tạo một định kiến sau đó 
trong việc ứng dụng thuốc vào các điều trị bệnh lý 
khác. Những hợp chất khác đã được phát triển có 
hiệu quả kháng glucocorticoid kém hơn, nhưng vẫn 
duy trì được hiệu quả đối vận progesterone mặc dù 
ở nhiều mức độ khác nhau. Các thuốc này bao gồm 
asoprisnil, onapristone, Org 31710, Org 33628, 
ZK 137 316, ZK 230 211 (lonaprisal), CBD-4124 
(telapristone acetate), BAY 1002670 (tên gần đây 
làVilaprisan) và CDB2914 (ulipristal acetate, UPA). 
Trong các nghiên cứu tiền lâm sàng và lâm sàng, tất 
cả những thuốc trên đã được chứng tỏ có hiệu quả 
tốt trên việc giảm lượng máu kinh, nhưng cho đến 
hiện tại, vẫn chỉ có mifepristone và UPA là được 
cấp phép đồng ý cho sử dụng trên lâm sàng. UPA 
chỉ mới được sử dụng trên lâm sàng từ 2012. Hơn 
thế nữa, việc quảng cáo UPA đã thúc đẩy sự quan 
tâm trở lại đối với việc sử dụng mifepristone  bên 
ngoài chỉ định chấm dứt thai kỳ. Và kết quả là, đã có 
khá nhiều nghiên cứu sử dụng mifepristone trong 
những bệnh lý khác được công bố trong khoảng 
thời gian này.

NHỮNG THAY ĐỔI NỘI MẠC
TỬ CUNG
SPRMs ngăn ngừa sự rụng trứng, nhưng vẫn 

duy trì mức estrogen lưu hành ở mức sinh lý, đa 
phần phụ nữ được điều trị sẽ vô kinh. Không rụng 
trứng là một phần của đáp ứng này, nhưng cũng có 
những đặc điểm hình thái điển hình dành cho nội 
mạc tử cung. Những điều này được mô tả là những 
thay đổi nội mạc liên quan các yếu tố điều hòa thụ 
thể progesterone (PAEC: progesterone receptor 
modulator-associated endometrial changes) (hình 1). 

Đã có những lo lắng ban đầu rằng việc tiếp xúc 
estrogen kéo dài có thể sẽ đưa đến tăng sinh và vì 
vậy sẽ dẫn đến tăng sản. Một điều chắc chắn là, tình 
trạng dày nội mạc tử cung tạm thời có thể thấy trong 
điều trị SPRMs, nhưng khi có dãn nang tuyến, các 

chỉ số gián phân giữ ở mức thấp và có sự duy trì 
phosphatase và những chất đồng đẳng với tensin với 
cả mifepristone và aoprisnil. 

Các thử nghiệm pha III về UPA thường cho thấy 
sự dãn/phình nang quá mức, nội mạc tuyến bị bất 
hoạt hoặc chứa các không bào dưới nhân phát triển 
không đầy đủ (abortive subnuclear vacuolization) 
hoặc chết theo chương trình. Không có biểu hiện 
tiền ung thư ác tính hoặc kém biệt hóa, và phần lớn 
có sự chuyển đổi sang PAEC ở thời điểm 6 tháng 
trong quá trình theo dõi. 

Các dữ liệu liên quan đến hiệu quả của một liệu 
trình điều trị dài hơn cũng đã được thu thập trong 
nghiên cứu PEARL III gần đây, 209 phụ nữ với 
cường kinh liên quan u xơ tử cung đã được điều trị 
4 liệu trình UPA kéo dài 3 tháng/liệu trình với hoặc 
giả dược hoặc norethisterone theo sau mỗi chu kỳ. 
Mỗi chu kỳ 3 tháng UPA được phân tách bởi một 
chu kỳ kinh hoàn chỉnh. Bệnh nhân được sinh thiết 
nội mạc tử cung trước khi bắt đầu UPA, sau chu 
kỳ thứ nhất và chu kỳ điều trị cuối cùng. Có sự gia 
tăng tạm thời độ dày nội mạc >16 mm được quan 
sát thấy ở ít hơn 10% bệnh nhân và tất cả đều trở 
về bình thường trong vòng 3 tháng sau khi ngừng 
điều trị. Không có ca nào bị tăng sản hoặc ác tính, 
và những thay đổi bất thường (phần lớn là PAEC) 
được báo cáo ở khoảng 25% bệnh nhân trong một 
chu kỳ hoàn chỉnh sau khi ngưng UPA, và trở về 
mức bình thường sau 3 tháng. Đáng kể là, không 
có sự tăng xuất độ các bất thường nội mạc tử cung 
sau bốn chu kỳ UPA so với sau một chu kỳ, cho thấy 
hiệu quả này có vẻ không tích lũy sau những chu 
kỳ điều trị gián đoạn. Ảnh hưởng của việc điều trị 
kéo dài trên nội mạc vẫn chưa rõ ràng. Nếu điều trị 
lâu dài được chứng tỏ an toàn, nó thật sự sẽ mở ra 
tiềm năng ứng dụng phân loại thuốc này trong các 
rối loạn phụ khoa lành tính.

U XƠ TỬ CUNG
Trước đây, u xơ tử cung được xem là u phụ 

thuộc estrogen, nhưng hiện nay đã có bằng chứng 
cho thấy cả progesterone lẫn E đều có ảnh hưởng 
trên tăng sinh u xơ tử cung. Điều này đã gợi ra vai 
trò quan trọng của SPRMs và nhiều cơ chế hoạt 
động của SPRMs trên u xơ tử cung đã được đưa 
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ra. Các kết quả từ nghiên cứu PEARL I và II được 
công bố gần đây đã cho thấy hiệu quả của điều trị 
UPA ngắn hạn trong thực hành lâm sàng phụ khoa 
(điều trị tiền phẫu). Hiệu quả của SPRMs trên u xơ 
tử cung cũng đã được báo cáo nhiều. Các nghiên 
cứu về mifepristone đã được tổng hợp trong thư 
viện Cochrane năm 2012, nhưng chỉ có ba nghiên 
cứu với 112 bệnh nhân. Những kết luận cho thấy 
mifepristone có hiệu quả trung bình lên giảm chảy 
máu tử cung và cải thiện chất lượng cuộc sống liên 
quan u xơ tử cung, nhưng không xác định được hiệu 
quả trên kích thước u xơ tử cung. Nhiều nghiên 
cứu ngẫu nhiên có đối chứng đã được công bố 
sau đó và một phân tích tổng hợp năm 2011 bao 
gồm 11 nghiên cứu đã nhận thấy mifepristone làm 
giảm đáng kể cả thể tích u xơ tử cung lẫn tử cung. 
Asoprisnil đã được báo cáo có làm giảm kích thước 
u xơ tử cung, mặc dù không đáng kể, nhưng làm 
giảm đáng kể lượng máu kinh mất trong cường 
kinh liên quan u xơ tử cung. Thuốc này không được 
nghiên cứu thêm trong các thử nghiệm lâm sàng 
trong những năm gần đây.

Hai nghiên cứu PEARL đầu tiên đã cung cấp 
những bằng chứng lâm sàng thuyết phục đầu tiên 
trong việc sử dụng UPA. PEARL là một nghiên cứu 
ngẫu nhiên mù đôi có đối chứng so sánh UPA liều 5 
mg hoặc 10 mg với giả dược trong 12 tuần ở những 
bệnh nhân mắc u xơ tử cung có biểu hiện triệu chứng 
cường kinh. Hai trăm bốn mươi bệnh nhân đã được 
đưa vào nghiên cứu, và hơn 91% trong nhóm điều 
trị UPA đã đạt sự kiểm soát lượng máu kinh mất 
trong 13 tuần và tỷ lệ vô kinh đáng kể đã được báo 
cáo (73, 82, và 6%, theo thứ tự). Hơn thế nữa, sự 
kiểm soát máu mất thường đạt được nhanh, trong 
vòng 7 ngày ở 75,9% bệnh nhân điều trị với liều 5 
mg, và 82,7% bệnh nhân điều trị với liều 10 mg. Có 
một sự giảm có ý nghĩa thống kê và ý nghĩa lâm sàng 
về thể tích u xơ tử cung (-21%, -12%, so với +3%). 
Vẫn chưa rõ liệu những thay đổi trên bề mặt của 
cơ tử cung/u xơ tử cung có tạo thuận lợi hơn cho 
phẫu thuật cắt tử cung hay không. Những liệu pháp 
thay thế khác trong điều trị tiền phẫu u xơ tử cung 
là những thuốc GnRH đồng vận, vốn đã có những 
bằng chứng khá mạnh về hiệu quả. Điều quan trọng 
là, UPA được so sánh với chất GnRH đồng vận 

leuprolide acetate trong nghiên cứu PEARL II và 
cho thấy những tỷ lệ tương tự trong kiểm soát kinh 
nguyệt và vô kinh, mặc dù khoảng thời gian đến 
vô kinh diễn ra nhanh hơn ở nhánh UPA. Nhánh 
GnRH đồng vận có tỷ lệ giảm kích thước u xơ tử 
cung tốt hơn, nhưng lại liên quan với tỷ lệ cao hơn 
những cơn nóng bừng (hot flashes). Việc duy trì 
nồng độ estrogen dường như có khả năng duy trì 
mật độ xương khi điều trị kéo dài, mặc dù điều này 
vẫn chưa được chứng minh rõ ràng. Nhìn chung, 
việc giảm tác dụng phụ so với các GnRH đồng vận, 
cùng với việc sử dụng qua đường uống thay vì đường 
tiêm bắp hay tiêm dưới da, có thể giúp nâng cao sự 
tuân thủ điều trị của bệnh nhân.  Hơn nữa, UPA đã 
được chứng tỏ gia tăng đáng kể sự chết tế bào theo 
chương trình so với GnRH đồng vận; điều này có 
thể có liên quan đến nguy cơ tăng trưởng “rebound” 
sau khi ngưng điều trị. Cho đến nay, UPA mới chỉ 
được cấp phép trong điều trị ngắn hạn tiền phẫu, 
nhưng những bằng chứng bước đầu từ nghiên cứu 
PEARL III đã hỗ trợ cho những liệu trình điều 
trị gián đoạn và dài hơn. Như mô tả ở phần trước, 
nghiên cứu đã áp dụng đến 4 chu kỳ điều trị kéo dài 
ba tháng/chu kỳ trong tổng thời gian điều trị hơn 
18 tháng. Tỷ lệ vô kinh cao một lần nữa lại được 
quan sát trong PEARL I và II, và còn cao hơn nữa 
trong những chu kỳ sau đến mức tối đa 89,7%. Mức 
giảm tích lũy thể tích u xơ tử cung thay đổi từ 45,1% 
sau chu kỳ đầu đến 72,1% sau bốn chu kỳ. Sự giảm 
thể tích này được duy trì tương đối ba tháng sau đó 
(58,8%); điều này gợi ý rằng điều trị gián đoạn có 
thể là một chiến lược điều trị hiệu quả để kiểm soát 
lâu dài u xơ tử cung. 

NGỪA THAI
Với vai trò quan trọng của progesterone trong 

trục sinh sản, không có gì đáng ngạc nhiên khi 
SPRMs được sử dụng trong ngừa thai. Mifepristone, 
với hiệu quả đối vận, được cấp phép sử dụng vào cuối 
năm 1984, và UPA được cấp phép cho điều trị ngừa 
thai khẩn cấp. Điều này phần lớn là do hiệu quả ức 
chế của nó trên sự rụng trứng, nhưng các hiệu quả 
trên nội mạc có thể cũng có ảnh hưởng trong ngăn 
ngừa sự làm tổ. Theo đúng nghĩa, cửa sổ hiệu quả 
của thuốc dài hơn so với levonorgestrel, và có thể sử 
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dụng trong vòng đến 5 ngày theo sau quan hệ tình 
dục không được bảo vệ.

Những bằng chứng gần đây cho thấy UPA có 
hiệu quả vượt trội so với levonorgestrel trong việc 
trì hoãn vỡ nang trong hơn 5 ngày (58,8% so với 
14,6%, theo thứ tự). Cả UPA và mifepristone đều 
được xem là thuốc ngừa thai tác dụng dài, không 
chứa estrogen, nhưng cho đến nay chưa có thuốc 
nào được chọn ưu tiên. 

LẠC NỘI MẠC TỬ CUNG
Điều trị lạc nội mạc tử cung bằng thuốc trong 

thời gian dài chủ yếu dùng progestogen, các chất 
GnRH đồng vận gặp hạn chế trong điều trị kéo dài 
vì gây mất khoáng chất trong xương. Hiệu quả chung 
gần tương tự nhau mặc dù cách dùng có thể khác, 
nhưng những tác dụng phụ trong quá trình điều 
trị sẽ gây khó chịu cho bệnh nhân. Mifepristone, 
onapristone, và ulipristal làm giảm kích thước sang 
thương. Cả mifepristone và asoprisnil có thể làm 
giảm rối loạn kinh nguyệt. Ở những nghiên cứu 
trên chuột, mifepristone và UPA đều làm giảm mức 
cyclooxygenase-2 và điều này tác động đến cơ chế 
giảm đau. Cuối cùng thì, cho đến khi những thử 
nghiệm lâm sàng cần thiết được tiến hành, việc sử 
dụng SPRMs trong điều trị lạc nội mạc tử cung 
vẫn chỉ là vấn đề mang tính lý thuyết. Đây có thể là 
phương cách điều trị bảo tồn khả năng sinh sản tiềm 
năng cho những bệnh nhân lạc nội mạc tử cung.

CÁC ỨNG DỤNG KHÁC TRONG ĐIỀU 
TRỊ: RỐI LOẠN ĐIỀU HÒA CORTISOL
Đối với các u tuyến yên chế tiết hormone-

adrenocorticotropin, điều trị chính là phẫu thuật. 
Tuy nhiên, khoảng 20% sẽ tái phát, và xạ trị, dù 
thường giúp kiểm soát được bệnh, vẫn có thể mất 
đến vài năm để bắt đầu có hiệu quả. Hiệu quả kháng 
glucocorticoid của mifepristone đã được áp dụng 
(dù không được cấp phép chính thức) trong điều 
trị giảm đường huyết so với pasireotide. Hiệu quả 
kháng glucocorticoid trên dung nạp đường cũng đã 
được đánh giá trong một nghiên cứu gồm những 
bệnh nhân u tuyến thượng thận có biểu hiện cường 
cortisol dưới lâm sàng. Mức kháng insulin giảm ở 
hầu hết tất cả bệnh nhân, và trong một phân nhóm 

bệnh nhân còn cho thấy hiệu quả có lợi về tim mạch 
đáng kể cùng với tác dụng hạ huyết áp. 

UNG THƯ VÚ
Liệu pháp thay thế hormone kết hợp (HRT: 

combined hormone replacement therapy) được báo 
cáo làm gia tăng nguy cơ ung thư vú so với các thuốc 
chỉ chứa estrogen. Mifepristone đã được báo cáo có 
tác động lên cả nồng độ yếu tố tăng trưởng nội mạc 
mạch máu (VEGF: vascular endothelial growth 
factor) lẫn sự tăng trưởng phụ thuộc estrogen, cũng 
như tác động đối vận trực tiếp lên các khối ung thư 
vú có thụ thể progesterone. Ở chuột thiếu Brca1, 
mifepristone giúp ngăn ngừa sự sinh ung. Tuy nhiên, 
mặc cho những kết quả in-vitro, vẫn chỉ có rất ít 
nghiên cứu ở người và kết quả những nghiên cứu 
này đều cho thấy đáp ứng kém. Onapristone, dù có 
hiệu quả hứa hẹn, lại có tác dụng phụ độc gan không 
thể chấp nhận được. Ở thời điểm hiện tại, vẫn chưa 
có kế hoạch nghiên cứu nào tập trung đánh giá hiệu 
quả UPA trên ung thư vú, nhưng những nghiên cứu 
in-vitro đã gợi ý hiệu quả đối vận. Khi việc sử dụng 
SPRMs trở nên phổ biến hơn trên thực hành lâm 
sàng và độ an toàn khi điều trị lâu dài cũng như các 
tác dụng phụ của phân loại thuốc này được biết rõ, 
nhóm thuốc này sẽ là một mảnh đất màu mỡ cho 
những nghiên cứu trong tương lai.

CÁC LOẠI UNG THƯ KHÁC
Mifepristone có hiệu quả chống tăng sinh ở 

những dòng tế bào không phải là tế bào vú, bao gồm 
tế bào nội mạc, cổ tử cung, tiền liệt tuyến, xương, và 
trứng. Hơn thế nữa, trên các dòng tế bào trứng, sự 
ức chế sự tăng trưởng này được quan sát thấy ở UPA 
và ORG-31710. U nguyên bào thần kinh đệm đa 
dạng thường gia tăng số thụ thể progesterone khi 
bệnh tiến triển đến phân độ cao và mifepristone đã 
cho thấy hiệu quả trong ức chế tăng trưởng các dòng 
tế bào. Cuối cùng, mifepristone có thể làm cho tế 
bào nhạy với các thuốc hóa trị trong cả ung thư cổ tử 
cung lẫn ung thư buồng trứng, đặc biệt trong công 
thức dựa trên ciplastin.

KẾT LUẬN
Những ứng dụng gần đây của nhóm thuốc SPRM 



17Y HỌC SINH SẢN 44

trong thực hành lâm sàng phụ khoa đã cung cấp cho 
bệnh nhân một phương thức thay thế hiệu quả và 
chấp nhận được so với các thuốc đồng vận GnRH 
trong điều tri tiền phẫu u xơ tử cung, cũng như mở 
rộng hơn chọn lựa trong ngừa thai khẩn cấp. Hiệu 
quả nhóm thuốc này trên mức độ biểu hiện và chức 
năng  của các thụ thể steroid giới tính đã gợi ý các 
ứng dụng điều trị ngoài lĩnh vực phụ khoa.

Các dữ liệu liên quan cơ chế hoạt động của 
SPRMs trên mô đích, tuy nhiên, vẫn còn thiếu. 
Độ an toàn dài hạn vẫn cần được mô tả kỹ hơn, thế 
nhưng những dữ liệu dồi dào trong những năm gần 
đây cho thấy hiệu quả trên nội mạc tử cung. Với việc 
phát hiện nhóm thuốc này, chúng ta đang tiến gần 
hơn bao giờ hết với một phương cách điều trị có thể 
giúp bảo tồn khả năng sinh sản, hiệu quả, và chấp 
nhận được đối với u xơ tử cung, rong kinh và lạc nội 
mạc tử cung.

CÁC ĐIỂM CẦN LƯU Ý
SPRMs bao gồm hai hợp chất đã được cấp phép 

sử dụng trên lâm sàng: mifepristone để điều trị 
chấm dứt thai kỳ và ulipristal acetate trong điều trị 
ngừa thai khẩn cấp và điều trị u xơ tử cung.

SPRMs gây dày niêm mạc tử cung có hồi phục 
với những thay đổi hình thái nội mạc đặc trưng 
được mô tả với thuật ngữ PAEC.

Ulipristal acetate gây giảm kích thước/teo u xơ 
tử cung đáng kể và kiểm soát nhanh chóng tình 
trạng mất máu kinh, tác dụng này duy trì kéo dài 
thông qua những chu kỳ điều trị lặp lại.
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Hình 1. (a) Nội mạc pha giữa chế tiết. Các tuyến là những động mạch ngoằn ngoèo và xoắn phát triển với 
cơ trơn bên trong thành. (b) Hiệu quả norethisterone với thay đổi chất đệm màng rụng hợp lưu. Thượng 
bì tuyến teo và mạch máu có thành mỏng. (c) Hiệu quả của asoprisnil – các tuyến có dạng chế tiết không 
sinh lý với các nang tuyến dãn. Cơ trơn thành mạch máu dày được quan sát thấy trong chất đệm đặc 
không biệt hóa thành tế bào màng rụng (mũi tên). (d) Hiệu quả ulipristal acetate – dãn nang tuyến, với 

vài vị trí dày nhẹ thành mạch máu (mũi tên).
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