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PROGESTERONE
VÀ DỌA SẨY THAI

Lê Thị Hà Xuyên, Lê Khắc Tiến
Bệnh viện Mỹ Đức Tân Bình

MỞ ĐẦU
Progesterone là một hormone đóng vai trò quan 

trọng trong sinh sản nữ. Nó liên quan đến chu kỳ 
kinh nguyệt, sự làm tổ của phôi và đóng vai trò 
thiết yếu trong quá trình phát triển của thai kỳ. 
Progesterone lần đầu được tổng hợp năm 1935, 
tuy nhiên, việc sử dụng progesterone trong thai kỳ 
vẫn còn nhiều tranh cãi (Allen, 1930). Bài viết này 
mong muốn cung cấp một góc nhìn về việc sử dụng 
progesterone trong giai đoạn sớm của thai kỳ, đặc 
biệt là trong các trường hợp dọa sẩy thai.

PROGESTERONE
VÀ CÁC ĐƯỜNG DÙNG
Việc sử dụng progesterone trong hỗ trợ hoàng 

thể và trong giai đoạn thai sớm vẫn còn nhiều tranh 
cãi. Với nhiều chế phẩm khác nhau, bác sĩ lâm sàng 
sẽ có nhiều lựa chọn hơn để sử dụng cho bệnh nhân, 
nhưng cũng đặt ra câu hỏi về việc nên sử dụng chế 
phẩm nào và sử dụng đến bao lâu.

Thời gian
Về thời gian sử dụng progesterone, các nghiên 

cứu đến thời điểm hiện tại vẫn còn nhiều tranh cãi. 
Có nghiên cứu cho thấy không có sự khác biệt có 
ý nghĩa thống kê khi sử dụng kéo dài progesterone 
đến thời điểm 3 tuần sau khi xét nghiệm βhCG 
dương tính, về cả tỷ lệ sẩy thai và cả tỷ lệ sinh sống 
(Fatemi và cs, 2007). Tuy nhiên, cũng có nghiên cứu 
cho thấy việc sử dụng progesterone trong giai đoạn 
sớm của thai kỳ chỉ làm chậm lại quá trình sẩy thai 

chứ không giúp cải thiện tỷ lệ sinh sống trong chu 
kỳ chuyển phôi tươi (Proctor, Hurst, Marshburn & 
Matthews, 2006).

Đường dùng và liều dùng của các chế phẩm 
progesterone
Đường dùng của progesterone cần phải được 

đảm bảo sao cho đưa được một nồng độ lớn của 
progesterone vào tuần hoàn. Progesterone đường 
uống cho thấy có sinh khả dụng thấp khiến cho 
nồng độ progesterone có thể sẽ không đủ để hỗ trợ 
hoàng thể (Paulson, 2011). Tuy nhiên, những bằng 
chứng gần đây nhất cho thấy dydrogesterone, một 
loại progestin tổng hợp có hiệu quả tốt trong hỗ trợ 
hoàng thể và có thể sẽ thay đổi những quan niệm cũ 
về progesterone đường uống (Griesinger, Blockeel 
& Tournaye, 2018). Phân tích gộp mới nhất với 9 
nghiên cứu cho thấy dydrogesterone đường uống 
(với liều từ 20 – 40 mg/ngày) ít nhất có hiệu quả 
tương tự như progesterone dạng vi hạt đặt âm đạo 
(với liều từ 600 – 800 mg/ngày) trong hỗ trợ hoàng 
thể (Barbosa và cs, 2018). Hơn nữa, dydrogesterone 
đường uống sẽ dễ được chấp nhận hơn ở bệnh nhân 
so với các chế phẩm khác của progesterone.

Progesterone dạng vi hạt đặt âm đạo là loại 
progesterone phổ biến nhất trên thị trường vì sự 
tiện dụng và hiệu quả (van der Linden và cs, 2015). 
Liều dùng của progesterone dạng vi hạt đặt âm đạo 
để hỗ trợ hoàng thể trong chuyển phôi trữ thường 
từ 400 – 800 mg/ngày và liều dùng này thường được 
duy trì đến sau khi kết quả thử thai dương tính. 
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Trong một nghiên cứu sử dụng liều progesterone 
lên đến 1.200 mg/ngày, nồng độ progesterone trong 
huyết thanh vẫn dao động trong một khoảng rộng, 
từ < 50 nmol/ml đến ≥ 100 nmol/ml. Khoảng tối 
ưu của progesterone trong huyết thanh là 70 – 99 
nmol/ml và nếu nồng độ progesterone huyết thanh 
< 50 nmol/ml có liên quan đến tỷ lệ có thai thấp 
hơn. Kết quả nghiên cứu này cho thấy rằng, mặc dù 
được dùng ở liều rất cao nhưng dường như có sự 
khác nhau về hấp thu và chuyển hóa thuốc ở mỗi 
bệnh nhân (Yovich và cs, 2015). Một nghiên cứu 
khác của tác giả Vương Thị Ngọc Lan và cộng sự cho 
thấy một chế phẩm khác sử dụng qua đường âm đạo, 
progesterone gel với liều 90 mg/ngày cho hiệu quả 
tương tương như progesterone vi hạt đặt âm đạo 
liều 600 mg chia 3 lần một ngày, nhưng khiến bệnh 
nhân dễ chịu hơn (Lan và cs, 2008). 

Đường tiêm bắp, liều dùng dao động từ 25 – 
100 mg/ngày (Shapiro và cs, 2014), cho nồng độ 

 

Đường dùng 
progesterone Ưu điểm Nhược điểm

Uống
dydrogesterone

Dung nạp tốt,
thuận tiện.

Chuyển dạng 
nội mạc tử 
cung không 
đầy đủ về mặt 
mô học trên 
nhóm bệnh 
nhân xin trứng 
(Fatemi, 2007).

Tiêm bắp Thời gian bán hủy 
> 1 ngày  tiêm 
thuốc 1 lần 1 ngày
Giảm ra huyết sớm 
trong pha hoàng 
thể.

Khó sử dụng
Đau, phản ứng 
tại vị trí tiêm, 
viêm phổi, 
tăng bạch cầu 
ái toan,…

Âm đạo
 – Viên đặt
 – Gel (Crinone 
8%)

Nồng độ 
progesterone 
trong mô cao, 
nồng độ trong 
huyết thanh cao 
sau tiêm gel: bệnh 
nhân tuân thủ 
điều trị tốt, 90 
mg gel hiệu quả 
tương đương 600 
mg micronized 
progesterone đặt 
âm đạo (VTN Lan 
và cs, 2008).

Kích ứng, 
ngứa âm đạo 
(Casper, 2014)
Thời gian bán 
hủy ngắn,  
dùng nhiều lần.

Bảng 1. 

progesterone trong huyết thanh cao nhất, tuy nhiên, 
nồng độ progesterone trong nội mạc tử cung lại 
thấp hơn so với đặt âm đạo (Paulson, 2011), có thể 
do vị trí giải phẫu của âm đạo gần hơn với tử cung. 
Tuy vậy, không có sự khác biệt về các kết cục thai 
kỳ giữa 2 đường dùng này ở cả chu kỳ chuyển phôi 
trữ hay chu kỳ xin - cho noãn (Ghobara và cs, 2017; 
Glujovsky và cs, 2010). Trong khi đó, progesterone 
tiêm bắp còn gây đau và khó chịu cho bệnh nhân 
nếu phải sử dụng hằng ngày, gây kích ứng da, phản 
ứng viêm hay áp-xe tại chỗ (Propst và cs, 2001). Các 
đường dùng khác của progesterone, bao gồm xịt 
mũi, đặt trực tràng hay dưới lưỡi đều có sinh khả 
dụng kém và thường không được sử dụng. Gần đây, 
một nghiên cứu mới về độ tiện dụng của một loại 
progesterone bôi da (Pleyris, IBSA Farmaceutici 
Italia) với liều 25 mg/ngày cho thấy đạt được sự hài 
lòng tốt ở bệnh nhân cũng cho thấy triển vọng mới 
của một đường dùng khác. Tuy nhiên, nghiên cứu 
không báo cáo đến hiệu quả điều trị của đường dùng 
này (Venturella và cs, 2018). Đến thời điểm hiện tại, 
đường dùng được ưa thích và hiệu quả nhất vẫn là 
đặt âm đạo và tiêm bắp (Paulson, 2011).

BỔ SUNG PROGESTERONE TRONG 
CÁC TRƯỜNG HỢP DỌA SẨY THAI
Dọa sẩy thai là tình trạng thường gặp, chiếm 

đến 25% các thai kỳ. Một nửa trong số đó sẽ diễn 
tiến đến sẩy thai khó tránh (Carp, 2018). Trong 
các trường hợp dọa sẩy thai, bằng chứng y học cho 
thấy có sự liên quan đến nồng độ Progesterone 
trong thai kỳ. Cụ thể, trong các trường hợp thai 
kỳ bình thường, có sự tăng lên tuyến tính của 
nồng độ progesterone huyết thanh từ tuần thứ 5 
đến tuần thứ 13; tuy nhiên, trong các trường hợp 
dọa sẩy thai, progesterone có tăng nhưng không 
đáng kể hoặc không tuyến tính (Ku và cs, 2018). 
Việc bổ sung progesterone trong thai kỳ, đặc biệt 
là các thai kỳ hỗ trợ sinh sản, cho thấy cải thiện rõ 
rệt tỷ lệ thai diễn tiến và sinh sống so với giả dược 
(Practice Committee of the American Society for 
Reproductive, 2015; van der Linden và cs, 2015).  
Hơn nữa, việc sử dụng progesterone đến thời điểm 
hiện tại là an toàn cho cả mẹ và bé (Czyzyk và cs, 
2017). Phân tích gộp năm 2011 của Cochrane được 
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thực hiện trên 421 thai phụ cho kết quả là tỷ lệ sẩy 
thai thấp hơn có ý nhĩa ở nhóm thai phụ sử dụng 
progesterone so với nhóm dùng placebo (RR 0,53; 
KTC 95%, 0,35 – 0,79) (Wahabi, Fayed, Esmaeil 
& Al Zeidan, 2011). Phân tích gộp mới nhất của 
Cochrane năm 2018 trên 696 thai phụ cũng cho 
thấy sử dụng P so với sử dụng placebo làm giảm 
nguy cơ sẩy thai (RR 0,64; KTC 95%, 0,47 – 0,87) 
(Wahabi, Fayed, Esmaeil & Bahkali, 2018). Đối với 
những phụ nữ có tiền sử sẩy thai nhiều lần, nghiên 
cứu PROMISE trên 836 phụ nữ cho thấy không 
có sự khác biệt đối với nhóm phụ nữ được đặt âm 
đạo progesterone vi hạt hai lần mỗi ngày từ 6 - 12 
tuần so với nhóm sử dụng giả dược (Coomarasamy 
và cs, 2015). Ngược lại, một phân tích gộp rất lớn 
khác năm 2017 trên 1.586 phụ nữ có tiền sử sẩy thai 
liên tiếp chưa rõ nguyên nhân cho kết quả sử dụng 
progesterone trong tam cá nguyệt một làm giảm 
tỷ lệ sẩy thai (RR 0,72; KTC 95%, 0,53 – 0,97) 
(Saccone và cs, 2017). Vì chưa có sự đồng nhất về 
chứng cứ trong việc sử dụng progesterone trong 
dự phòng sẩy thai liên tiếp, nên cần thêm những 
nghiên cứu với thiết kế tốt trên quy mô lớn về vấn 
đề này trước khi progesterone được áp dụng thường 
quy trên lâm sàng.
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