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Levonorgestrel (intra-uterine implants)

LOẠI THUỐC

Thuốc tránh thai tổng hợp loại progestin

DƯỢC LÝ VÀ CƠ CHẾ TÁC DỤNG

Dụng cụ tử cung chứa levonorgestrel có tác dụng tránh thai, điều trị chứng đa kinh nguyên phát và
phòng ngừa sự tăng sinh nội mạc tử cung do estrogen. Hiệu quả tránh thai duy trì được 5 năm, hiệu
quả phòng tăng sinh nội  mạc tử  cung duy trì  được 4 năm.  Tại  tử  cung,  dụng cụ tử cung chứa
levonorgestrel sẽ giải phóng levonorgestrel trực tiếp vào niêm mạc tử cung, gây tác dụng chủ yếu là
tại chỗ, bao gồm: Ngăn ngừa tăng sinh nội mạc tử cung, làm dày lớp niêm dịch cổ tử cung và suy
giảm chức năng buồng trứng ở một số phụ nữ (trong một số chu kỳ kinh nguyệt). Ngoài ra, sự có mặt
của dụng cụ đặt trong buồng tử cung cũng góp phần vào hiệu quả tránh thai theo cơ chế cơ học.
Những thử nghiệm lâm sàng cho thấy trong năm đầu dùng thuốc, tác dụng ngừa thai cao với tỷ lệ 0 -
0,2 trường hợp có thai trong 100 phụ nữ dùng thuốc, tỷ lệ có thai trong 5 năm là 0,7 trường hợp trong
100 phụ nữ. Dụng cụ tử cung chỉ chứa levonorgestrel là một lựa chọn thích hợp cho liệu pháp tránh
thai ở những người phụ nữ đa kinh. Sau khi lấy dụng cụ ra, sự có thai trở lại nhanh chóng và hoàn
toàn. Những lợi ích có thể kể đến của dụng cụ tử cung chỉ chứa levonorgestrel là: Cải thiện được tình
trạng đau bụng kinh và sự mất máu nhiều qua các chu kỳ kinh nguyệt. Ngoài ra, tỷ lệ mắc viêm vùng
chậu cũng có thể giảm xuống (đặc biệt trong đối tượng trẻ tuổi, là nhóm có nguy cơ mắc bệnh cao
nhất). Trong trường hợp đa kinh nguyên phát, tình trạng chảy máu kinh nguyệt giảm rõ trong vòng 3 -
6 tháng sau khi đặt dụng cụ tử cung có chứa levonorgestrel, có thể do tác dụng ngăn ngừa sự tăng
sinh nội mạc. Nếu các triệu chứng trên không được cải thiện sau khi đặt dụng cụ tử cung, cần cân
nhắc đến các liệu pháp điều trị khác. 

Dược động học 

Sau khi đặt một dụng cụ chứa 52 mg levonorgestrel vào buồng tử cung, ban đầu levonorgestrel sẽ
được giải phóng với lượng 20 microgam một ngày vào buồng tử cung, tốc độ này sau đó sẽ giảm dần
và đạt giá trị bằng ½ sau 5 năm. Nồng độ levonorgestrel trong huyết tương đạt trạng thái ổn định ở
mức 150 - 200 picogam/ml sau khi đặt dụng cụ vài tuần. Nồng độ đo được sau khi đặt 12, 24, 60
tháng là 180, 192, 159 picogam/ml tương ứng.

CHỈ ĐỊNH

Tránh thai. Chứng đa kinh nguyên phát. Phòng ngừa sự tăng sinh nội mạc tử cung do estrogen.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Các chống chỉ định chung của đặt dụng cụ trong buồng tử cung gồm: Thiếu máu nặng. Nhiễm khuẩn
đường sinh dục mới mắc (không được kiểm soát và điều trị đầy đủ). Chảy máu tử cung không rõ
nguyên nhân. Dị dạng buồng tử cung hoặc tử cung nhỏ. Bệnh lý ác tính ở đường sinh dục (cho đến
khi nồng độ gonadotropin trong nước tiểu và huyết tương trở về bình thường). Viêm vùng chậu. Suy



giảm miễn dịch. Với các dụng cụ có chứa đồng: Dị ứng với đồng, bệnh Wilson, liệu pháp làm nóng
cơ thể bằng điện. Với dụng cụ tử cung chỉ chứa progesteron: Bệnh gan cấp tính, u gan lành hoặc ác
tính. Viêm tắc tĩnh mạch hoặc bệnh huyết khối tắc mạch thể hoạt động.

THẬN TRỌNG

Mặc dù dụng cụ tử cung chỉ chứa levonorgestrel ít gây tác dụng toàn thân, song cần sử dụng thận
trọng cho những người mắc ung thư vú chưa đến 5 năm. Tuy nhiên, cũng nên cân nhắc lợi ích tránh
thai ở những người đa kinh có thời gian mắc ung thư vú đã lâu và triệu chứng đã thuyên giảm.
Levonorgestrel phải dùng thận trọng ở người có bệnh gan, động kinh, bệnh van tim, người có nguy cơ
chửa ngoài tử cung và bệnh đái tháo đường. Ngoài ra, cũng cần thận trọng cho những người có tiền
sử trầm cảm, lupus ban đỏ hệ thống có kháng thể kháng phospholipid dương tính, vàng da ứ mật tái
phát.

THỜI KỲ MANG THAI

Không dùng cho phụ nữ mang thai. Nếu muốn có thai, phải lấy dụng cụ tử cung ra.

CHO CON BÚ

Levonorgestrel vào sữa mẹ, nhưng nguy cơ đối với trẻ bú mẹ được coi như rất ít khả năng xảy ra do
liều thấp.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Thường gặp, ADR > 1/100 

Nội tiết và chuyển hóa: Khởi đầu điều trị, có thể thấy rối loạn chảy máu kinh nguyệt như máu cục,
hoặc chảy máu kéo dài, đau ngực, đau bụng kinh. Các triệu chứng này sẽ thuyên giảm sau vài tháng.
Giảm tình dục, vô kinh, phì đại nang tuyến cũng có thể gặp, hoặc xuất hiện u nang buồng trứng không
triệu chứng (phát hiện qua siêu âm) và thường tự khỏi. 

Tim mạch: Tăng huyết áp. 

TKTW: Đau đầu, trầm cảm hoặc kích động. 

Da: Trứng cá. Tiêu hóa: Đau bụng, buồn nôn, tăng cân. 

Tiết niệu - sinh dục: Viêm cổ tử cung, khí hư, đau vùng chậu hông, chảy máu âm đạo, viêm âm đạo. 

Thần kinh - cơ: Đau lưng. 

Tại buồng tử cung: Thủng buồng tử cung, di chuyển hoặc rơi dụng cụ tử cung, nhiễm khuẩn khung
chậu, đau hoặc chảy máu tại nơi đặt. 

Ít gặp, 1/1 000 < ADR < 1/100 

Chướng bụng, rụng tóc, rậm lông, thiếu máu, phù mạch, gãy dụng cụ, giao hợp đau, chàm, đau nửa
đầu, thay đổi tâm trạng, ngứa, ban đỏ, nhiễm khuẩn, mày đay.

HƯỚNG DẪN XỬ TRÍ ADR



Cần khám lại sau 4 - 12 tuần đặt dụng cụ tử cung, và sau đó là hàng năm. Cần nhìn thấy sợi dây của
dụng cụ tử cung, nếu chiều dài sợi dây này thay đổi, có thể dụng cụ đã bị gãy, hoặc làm thủng buồng
tử cung, hoặc rơi ra ngoài. Có thể kiểm tra bằng siêu âm qua âm đạo. Cần kiểm soát các trường hợp
chảy máu kinh nguyệt kéo dài, vô kinh, kinh nguyệt bất thường; đo huyết áp, kiểm tra đường huyết ở
những người bị đái tháo đường; kiểm tra nồng độ LDL ở những người bị tăng lipid máu; tái khám sau
những chu kỳ kinh đầu tiên sau khi đặt dụng cụ tử cung. Những bệnh nhân có đau vùng bụng dưới
cần được kiểm tra về khả năng tắc buồng trứng hoặc có thai lạc chỗ. Có thể phòng đau do đặt dụng cụ
bằng các thuốc giảm đau NSAID hoặc ibuprofen dùng 30 phút trước khi đặt. Kiểm soát các dấu hiệu
nhiễm khuẩn do đặt dụng cụ, đặc biệt ở những người có nguy cơ cao như sử dụng corticoid kéo dài
hoặc đái tháo đường typ 1.

LIỀU LƯỢNG – CÁCH DÙNG

Dụng cụ tử cung thường có hình chữ T, có chứa 52 mg levonorgestrel, được đặt trong buồng tử cung,
sẽ giải phóng 20 microgam levonorgestrel trong 24 giờ. Để tránh thai hoặc điều trị chứng đa kinh
nguyên phát: Dụng cụ tử cung có chứa levonorgestrel được đặt vào buồng tử cung trong vòng 7 ngày
đầu của chu kỳ kinh nguyệt, hoặc bất cứ ngày nào (khi dùng thay thế cho một liệu pháp khác), hoặc
bất cứ ngày nào thuận tiện cho người phụ nữ với điều kiện người đó không có thai hoặc không có
nguy cơ có thai (có thể dùng thêm một biện pháp cơ học khác, như bao cao su, trong 7 ngày tiếp
theo), hoặc dùng ngay sau khi nạo thai. Trường hợp sau khi sinh, nên trì hoãn ít nhất 4 tuần sau khi
sinh. Hiệu quả tránh thai duy trì được 5 năm. Để phòng tăng sinh nội mạc tử cung do dùng estrogen:
Đặt  dụng  cụ  trong  buồng  tử  cung  vào  những  ngày  cuối  của  chu  kỳ  kinh,  hoặc  khi  hết  kinh
(withdrawal bleeding), hoặc bất cứ thời gian nào nếu vô kinh. Hiệu quả duy trì 4 năm. Lưu ý: Khi lấy
dụng cụ ra mà không muốn có thai ngay và không thay thế ngay bằng một biện pháp tránh thai khác,
cần lấy ở những ngày đầu tiên của chu kỳ kinh nguyệt. Nếu không, phải dùng biện pháp tránh thai
khác trong ít nhất 7 ngày trước khi lấy dụng cụ.

TƯƠNG TÁC

Bởi dụng cụ tử cung chứa levonorgestrel có tác dụng tại chỗ là chủ yếu nên tương tác thuốc ít xảy ra,
kể cả các thuốc gây cảm ứng enzym cũng không ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả tránh thai của
thuốc.  Những  thuốc  cảm  ứng  enzym  gan  như  barbiturat,  primidon,  phenobarbital,  phenytoin,
phenylbutazon, rifampicin, carbamazepin và griseofulvin có thể làm tổn hại đến hiệu lực tránh thai
của levonorgestrel. Đối với những phụ nữ đang dùng thuốc cảm ứng enzym gan điều trị dài ngày phải
dùng một phương pháp ngừa thai khác.

ĐỘ ỔN ĐỊNH VÀ BẢO QUẢN

Dụng cụ tử cung cần được bảo quản ở nhiệt độ từ 15 - 30 oC, trong điều kiện vô trùng và tránh để tái
nhiễm, không nên dùng trong trường hợp bao bì đã mở ra hoặc bị hư hỏng.

TƯƠNG KỊ

QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ
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