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Mục tiêu bài giảng 

Sau khi học xong, sinh viên có khả năng: 

1. Phân biệt được hai cơ chế tác động khác nhau của steroid sinh duc: qua gien và không qua gien 

2. Trình bày được các tác động của các steroid sinh dục trên nội mạc tử cung 

3. Trình bày được các tác động của các steroid sinh dục trên chất nhầy cổ tử cung 

4. Trình bày được các tác động của các steroid sinh dục trên cơ trơn tử cung và ống dẫn trứng 

5. Giải thích được cơ chế của một số rối loạn kinh nguyệt thường gặp 

TÁC ĐỘNG QUA GIEN VÀ KHÔNG QUA GIEN THÔNG QUA CÁC THỤ THỂ 

Cơ quan đích của các steroid sinh dục là cơ quan có nguồn gốc hệ Muller. Vài cơ quan không Muller cũng chịu ảnh hưởng. 

Steroid sinh dục lưu hành trong máu ngoại vi và đến các cơ quan đích của chúng. Cơ quan đích chủ yếu của các hormone này là 

tất cả các cơ quan có nguồn gốc ống Muller, không có ngoại trừ, bao gồm: phần trên của âm đạo, tuyến cổ tử cung, nội mạc tử 

cung, cơ trơn của tử cung và của ống dẫn trứng. Các cơ quan có nguồn gốc ống Muller chịu ảnh hưởng của cả hai loại steroid sinh 

dục là estrogen và progesterone. Tuyến vú là cơ quan không có nguồn gốc ống Muller, nhưng cũng chịu ảnh hưởng của cả hai 

steroid sinh dục. Một số cơ quan không có nguồn gốc ống Muller cũng chịu ảnh hưởng của một trong hai steroid sinh dục ví dụ 

như một số quá trình chuyển hóa lipid hay carbonhydrate, các nhân xám hạ đồi, hệ xương.   

Các steroid sinh dục tác động trên cơ quan đích của chúng thông qua các thụ thể. 

Các tế bào tại cơ quan đích tiếp nhận hormone thông qua các thụ thể. Các thụ thể này có tính chuyên biệt cao cho mỗi loại steroid 

sinh dục. Có hai loại thụ thể với steroid sinh dục: một loại hiện diện trên bề mặt màng tế bào và một loại khác ở trong nhân tế bào. 

Tùy theo vị trí gắn kết với thụ thể, các steroid sinh dục có hai kiểu tác động khác nhau trên cơ quan đích. 

Tác động qua gien xảy ra khi hormone gắn với thụ thể trong nhân tế bào, dẫn đến kết quả là quá trình sinh tổng hợp protein.  

Trong kiểu tác động qua gien (genomic), thoạt tiên hormone được gắn với thụ thể của nó trong nhân tế bào. Tuy nhiên, để thực thi 

tác động của nó, phức bộ hormone-thụ thể còn phải gắn với một yếu tố đồng kích hoạt (co-activator). Yếu tố đồng kích hoạt này 

có vai trò quan trọng trong gắn kết phức bộ hormone thụ thể vào gien. Một khi đã gắn kết với gien, phức bộ hormone-thụ thể-

coactivator sẽ khởi động quá trình sinh tổng hợp protein. Tác động qua gien chỉ đòi hỏi sự hiện diện của hormone trong huyết 

tương và ít đòi hỏi các nồng độ cao của hormone. Do kết quả của tác động là là sự sinh tổng hợp protein, nên đặc điểm của kiểu 

tác động này là chậm. Hầu hết các tác động trên cơ quan có nguồn gốc Muller đều là tác động qua gien.  

Tác động không qua gien xảy ra khi hormone gắn với thụ thể trên màng tế bào, gây ra một dòng thác phản ứng dây chuyền. 

Trong kiểu tác động không qua gien (non-genomic), hormone gắn vào thụ thể trên màng bào tương và ngay tức khắc sau đó, kích 

hoạt hàng loạt phản ứng dây chuyền tạo ra tác động của hormone như co cơ hay phóng thích các sản phẩm dẫn truyền đã được tích 

lũy trước đó trong tế bào. Phản ứng này đòi hỏi một nguồn cung cấp dồi dào các hormone, vì thế tác động không qua gien thường 

lệ thuộc vào nồng độ huyết thanh của steroid sinh dục. Tác động không qua gien có thể thấy trên các cơ quan đích có nguồn gốc 

ống Muller lẫn cơ quan đích không có nguồn gốc ống Muller. 

NỘI MẠC TỬ CUNG 

Trên nội mạc tử cung, steroid sinh dục tác động chủ yếu bằng cơ chế qua gien. là hoạt động phân bào và chế tiết tại các tuyến. 

Nội mạc tử cung là cơ quan đích quan trọng nhất của các steroid sinh dục, lệ thuộc chặt chẽ vào các hormone này và phản ánh 

trung thực các hoạt động nội tiết của buồng trứng. Tác động trên nội mạc tử cung là hoạt động phân bào và chế tiết tại các tuyến 

nội mạc tử cung. Đó là các tác động qua gien.  

Estrogen làm tuyến nội mạc tử cung phát triển từ các tế bào nền. Tuyến phát triển có thụ thể với estrogen và progesterone. 

Ở thời điểm người phụ nữ đang hành kinh, trên buồng trứng chỉ hiện diện khoảng 10 nang noãn thứ cấp, chế tiết một lượng ít ỏi 

estrogen. Nồng độ của estrogen tăng dần trong quá trình phát triển noãn nang, làm tế bào tuyến nội mạc phân chia từ các tế bào ở 

nền của các tuyến. Lúc này, các tế bào nền không chứa thụ thể với progesterone và do đó không chịu tác động của progesterone. 

Cũng dưới tác dụng của estrogen, các mạch máu của nội mạc tử cung cũng phát triển dần, dài ra và thẳng. Tuyến nội mạc tử cung 

phát triển sẽ tự tổng hợp các thụ thể với estrogen, đồng thời cũng tổng hợp các thụ thể với progesterone. Quá trình chọn lọc noãn 
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nang không ảnh hưởng đến sự phát triển của tuyến, do nồng độ estrogen vẫn tăng nhanh đều trong chu kỳ buồng trứng. Đến giữa 

chu kỳ kinh nguyệt, khi trên buồng trứng đã chọn lọc được một nang de Graaf, nồng độ estrogen đã lên cao đến cực điểm. Lúc 

này, các tuyến nội mạc tử cung đã phát triển đến mức tối đa, nội mạc dầy lên rõ rệt, chứa đầy các ống tuyến thẳng, dài được trang 

bị các thụ thể với estrogen và với progesterone, với một hệ thống các mạch máu tùy hành phong phú.  

Progesterone phân tiết tuyến nội mạc tử cung đã phát triển, chờ đón thai. Estrogen và progesterone có tác dụng hiệp đồng. 

Khi hiện tượng phóng noãn xảy ra dẫn đến thành lập hoàng thể và chế tiết progesterone, progesterone sẽ tác động trên các tuyến 

nội mạc, lúc này đã sẵn sàng để tiếp nhận progesterone do trước đó nó đã được trang bị đủ các thụ thể với progesterone. Như vậy 

progesterone không thể tác động lên một nội mạc không được chuẩn bị trước với estrogen. Trên nội mạc tử cung, estrogen và 

progesterone có tác dụng hiệp đồng. Dưới tác động của progesterone, các tuyến nội mạc đã phát triển trước đó sẽ ngưng phân chia 

và phát triển. Chúng bắt đầu chuyển sang hoạt động chế tiết, tích lũy glycogen, với các mạch máu trở thành xoắn ốc, cung cấp 

máu tối đa cho nội mạc. Mô đệm nội mạc trở nên phù nề và sẵn sàng tiếp nhận trứng thụ tinh đến làm tổ. Ta nói rằng progesterone 

là hormone có vai trò đón chờ thai kỳ. 

Hành kinh là kết quả của sự sụt giảm đột ngột của nồng độ steroid sinh dục lưu hành, gây sụp đổ hoàn toàn nội mạc tử cung  

Vào cuối chu kỳ buồng trứng, hoàng thể bị thoái triển do không còn LH. Sự thoái triển này dẫn đến việc sụt giảm đột ngột nồng  

độ của cả hai steroid sinh dục lưu hành. Nội mạc tử cung không còn nhận được hormone, sẽ bị hoại tử, bong tróc và sụp đổ hoàn 

toàn, một cách nhanh chóng, gây ra hiện tượng hành kinh. Như vậy, hành kinh bình thường đòi hỏi các điều kiện về nội tiết quan 

trọng là nội mạc tử cung phải tiếp nhận tuần tự cả hai loại steroid sinh dục, đồng thời chúng phải chấm dứt hoạt động cùng lúc.  

Sự biến đổi về mô học của nội mạc tử cung có tính chu kỳ, lệ thuộc vào sự biến động có tính chu kỳ của các steroid sinh dục 

và phản ánh trung thực sự biến động của nồng độ steroid sinh dục lưu hành. 

Như vậy, sự biến đổi về mô học của nội mạc thể hiện một cách trung thực các thay đổi về sản xuất steroid sinh dục trong chu kỳ 

buồng trứng. Khảo sát đặc tính của chu kỳ kinh có thể cung cấp các ý niệm quan trọng về hoạt động của buồng trứng.  

CHẤT NHẦY CỔ TỬ CUNG 

Trên tuyến cổ tử cung, estrogen tạo ra một chất nhầy thuận lợi cho sự xâm nhập của tinh trùng. 

Tương tự như các cơ quan nguồn gốc ống Muller khác, biểu mô tuyến của kênh cổ tử cung chịu ảnh hưởng của cả hai loại steroid 

sinh dục. Trong giai đoạn phát triển nang noãn, dưới tác dụng của estrogen, tuyến cổ tử cung chế tiết ra chất nhầy cổ tử cung. 

Hoạt động chế tiết này là tác động qua gien. Nồng độ estrogen càng cao thì sự chế tiết chất nhầy càng nhiều. Vào giữa chu kỳ, 

nồng độ estrogen huyết tương rất cao do hoạt động của nang de Graaf làm cho chất nhầy cổ tử cung đạt mức tối đa. Chất nhầy trở 

nên trong, loãng, nhiều và dai, với cấu trúc lỏng lẽo, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sự xâm nhập lên trên của tinh trùng. 

Trên tuyến cổ tử cung, progesterone có tác dụng đối kháng với estrogen, làm đông đặc chất nhầy cổ tử cung. 

Sau khi phóng noãn, progesterone từ hoàng thể sẽ tạo ra một tác động đối nghịch với estrogen trên chất nhầy cổ tử cung. Lúc này, 

chất nhầy cổ tử cung trở nên đặc, đục, bở và ít. Tinh trùng và phần lớn các vi sinh khác sẽ không thể xâm nhập lên đường sinh dục 

trên qua ngả cổ tử cung. Đường sinh dục trên đã được bảo vệ cẩn mật sau khi đã có sự xâm nhập của tinh trùng.  

CƠ TRƠN TỬ CUNG VÀ CƠ TRƠN ỐNG DẪN TRỨNG 

Tác động trên cơ trơn của các cơ quan có nguồn gốc Muller là tác động không qua gien. Chúng có tác động tức thì. 

Estrogen và progesterone đều có thể có tác động trên cơ trơn của tử cung và của ống dẫn trứng. Đây là một tác động không qua 

gien. Hormone gắn kết với thụ thể ở màng bào tương và khởi phát một dòng thác phản ứng để dẫn đến hiện tượng co thắt cơ  trơn 

hay thư giãn cơ trơn xảy ra tức thời ngay sau đó.   

Trên cơ trơn ống dẫn trứng, estrogen làm tăng co thắt các cơ trơn, vận chuyển hợp tử đi về phía buồng tử cung. 

Quanh và ngay sau phóng noãn, nồng độ estrogen rất cao. Nồng độ cao này làm các cơ trơn của ống dẫn trứng co thắt và tạo nên 

các nhu động vận chuyển trứng đã thụ tinh từ đoạn xa của ống dẫn trứng đi về phía tử cung. Cũng do tác động co thắt của các cơ 

vòng tại vị trí lỗ cắm của ống dẫn trứng vào buồng tử cung mà lối vào của tử cung từ phía ống dẫn trứng bị đóng lại, ngăn cản 

trứng đã thụ tinh vào buồng tử cung sớm, khi nội mạc tử cung chưa được chuẩn bị đúng mức với progesterone.  

Progesterone có tác dụng đối kháng với estrogen, mở rộng lối vào buồng tử cung và làm tử cung ngưng co thắt. 

Vào ngày thứ năm sau phóng noãn, nồng độ progesterone đã đủ cao để chuẩn bị cho sự làm tổ của trứng thụ tinh. Nồng độ cao 

progesterone làm ngưng các hoạt động co thắt cơ trơn, kể cả cơ vòng án ngữ lối vào buồng tử cung. Hợp tử dễ dàng lọt vào buồng 

tử cung và tiến hành tiến trình làm tổ. Cơ tử cung lúc này cũng đang ở trạng thái thư giãn dưới tác dụng của progesterone. Như 

vậy, trên cơ trơn của tử cung và của ống dẫn trứng, estrogen và progesterone có tác dụng đối kháng với nhau. 

CÁC CƠ QUAN ĐÍCH KHÔNG CÓ NGUỒN GỐC ỐNG MULLER, NGOẠI TRỪ TUYẾN VÚ 

Nói chung, trên các cơ quan này, steroid sinh dục có cơ chế tác động không qua gien. 

Trên các cơ quan không có nguồn gốc ống Muller, thường chỉ có một trong hai steroid sinh dục là có tác động. Các tác động 

không qua gien trên các cơ quan này xảy ra một cách tức thời như trong trường hợp của các phản hồi của steroid sinh dục trên 

tuyến yên hay hạ đồi. Tác động không qua gien cũng có thể thể hiện qua các hoạt chất trung gian khác như trong chuyển hóa lipid.  
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 Hình 1: Tác động qua gien và tác động không qua gien 
Con đường A trình bày tác động qua gien của steroid sinh dục. Trong 

kiểu tác động này, hormone được vận chuyển vào bên trong nhân tế 

bào, kết hợp với thụ thể và co-activator để tạo một phức bộ hormone-

thụ thể-coactivator. Phúc bộ này gắn với gien, kích hoạt gien và thực 

hiện sinh tổng hợp protein. 

Con đường B trình bày tác động không qua gien của steroid sinh dục. 

Trong kiểu tác động này, hormone gắn với thụ thể trên màng bào tương 

và kích hoạt gần như tức thời một dòng thác các phản ứng, tạo ra các 

phản ứng tương ứng của tế bào như co cơ, phóng thích chất trung gian 

dẫn truyền… 

Hình 2: Nội mạc tử cung phản ánh biến động của  steroid sinh dục  

Phần trên của hình cho thấy biến động các steroid sinh duc song hành 

với phát triển noãn nang. 

Phần dưới của hình cho thấy hai giai đoạn của nội mạc tử cung. Trong 

pha nang noãn (follicular phase) dưới tác động của estrogen đến từ các 

nang thứ cấp và nang de Graaf, các tuyến nội mạc phát triển theo chiều 

dài làm nội mạc dầy lên. Trong pha hoàng thể (luteal phase) hay còn 

gọi là giai đoạn phân tiết, dưới tác động đồng thời của estrogen và 

progesterone đến từ hoàng thể, các tuyến nội mạc tử cung trở nên ngoằn 

ngoèo, xoắn ốc và chứa đầy glycogen. Vào cuối chu kỳ, tương ứng với 

giai đoạn của bạch thể, nồng độ estrogen và progesterone bị giảm sút 

đột ngột, gây ra sự bong tróc hoàn toàn của nội mạc tử cung. 

Hình 3: Thay đổi của chất nhầy cổ tử cung dưới steroid sinh dục 

Dưới tác dụng của estrogen, chất nhấy cổ tử cung được chế tiết ngày 

càng nhiều, trở nên trong, loãng, nhiều và dai tạo điều kiện cho sự xâm 

nhập của tinh trùng. Khi có mặt của progesterone, chất nhầy trở nên đặc 

đục và bở, ngăn chận sự xâm nhập lên trên của đa số các vi sinh vật. 

Ứng dụng 

Hãy dùng các hiểu biết về sinh lý chu kỳ nội mạc tử cung để giải thích các hiện tượng hay các ứng dụng sau: 

Tình huống thứ nhất: Rong huyết ở bé gái dậy thì 

Một thiếu nữ đến khám vì có kinh lần đầu, hành kinh kéo dài. Cô được chẩn đoán là rong kinh do chu kỳ buồng trứng không có 

phóng noãn ở tuổi dậy thì. Các cơ quan Mullerian và tuyến vú phát triển tốt. Siêu âm thấy nội mạc tử cung dầy, dù đang có kinh.  

Hãy giải thích tình trạng bệnh lý và cách điều trị, bằng cách đánh dấu (x) vào ô tương ứng. 

Cô ta không có estrogen lưu hành:      Đúng □ Sai  □ 

Cô ta không có progesterone lưu hành:     Đúng □ Sai  □ 

Cô ta có kinh kéo dài do sự sụt giảm không đồng bộ của steroid sinh dục: Đúng □ Sai  □ 

Cô ta cần được điều trị bằng estrogen:     Đúng □ Sai  □ 

Cô ta cần được điều trị bằng progesterone:     Đúng □ Sai  □ 
 

Tình huống thứ nhì: Rong huyết ở người phụ nữ đang tránh thai bằng cách cho con bú mẹ hoàn toàn 

Một phụ nữ đến khám ra máu kéo dài sau khi sanh. Bà ta cho con bú mẹ hoàn toàn. FSH, LH rất thấp. Nội mạc tử cung mỏng.  

Hãy giải thích tình trạng bệnh lý và cách điều trị, bằng cách đánh dấu (x) vào ô tương ứng. 

Bà ta không có estrogen lưu hành:      Đúng □ Sai  □ 

Bà ta không có progesterone lưu hành:     Đúng □ Sai  □ 

Bà ta ra máu kéo dài do sự sụt giảm không đồng bộ của steroid sinh dục: Đúng □ Sai  □ 

Bà ta cần được điều trị bằng estrogen:     Đúng □ Sai  □ 

Bà ta cần được điều trị bằng progesterone:     Đúng □ Sai  □ 



Tín chỉ Sản Phụ khoa 1 Bài Team-Based Learning 4-1: Buồng trứng, noãn bào, phôi và thai 

Bài giảng trực tuyến Các cơ quan đích của các steroid sinh dục. Chu kỳ nội mạc tử cung và kinh nguyệt  
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Tình huống thứ ba: Rong huyết ở phụ nữ đang dùng thuốc tránh thai khẩn cấp 

Một phụ nữ đến khám vì ra máu âm đạo bất thường sau khi uống thuốc tránh thai khẩn cấp. Thành phần của viên thuốc là 

progestogen (một chất có tính tính giống progesterone) liều rất cao. Thuốc được uống một một lần duy nhất, vào thời điểm bà ta 

nghi ngờ có phóng noãn. Sau khi uống thuốc được 4 ngày, bà ta bị ra máu từng chút một, nhưng kéo dài nhiều ngày. Siêu âm thấy 

nội mạc tử cung có độ dầy bình thường.  

Hãy giải thích tình trạng bệnh lý và cách điều trị, bằng cách đánh dấu (x) vào ô tương ứng. 

Bà ta ra máu kéo dài do sự sụt giảm của estrogen:    Đúng □ Sai  □ 

Bà ta ra máu kéo dài do sự sụt giảm của progesterone:   Đúng □ Sai  □ 

Bà ta ra máu kéo dài do sự sụt giảm không đồng bộ của steroid sinh dục: Đúng □ Sai  □ 

Có thể dùng estrogen để xử lý ra huyết:     Đúng □ Sai  □ 

Có thể dùng progesterone để xử lý ra huyết:     Đúng □ Sai  □ 

Cần phải dùng đồng thời estrogen và progesterone để xử lý ra huyết:  Đúng □ Sai  □ 

 

Các câu hỏi vận dụng khác 

Hãy cho biết trong các điều trị sau, người ta dùng tác động qua gien (genomic) hay tác động không qua gien (non-genomic) 

4. Dùng progestogen ngăn đỉnh LH và phóng noãn để tránh thai:   Non-genomic □ Genomic □ 

5. Dùng progesterone ngăn cơn co tử cung dự phòng sanh non:   Non-genomic □ Genomic □ 

6. Dùng estrogen ngăn phát triển nang noãn để tránh thai:    Non-genomic □ Genomic □ 

7. Dùng progestogen điều trị rong huyết do không phóng noãn:  Non-genomic □ Genomic □ 

8. Dùng estrogen, progesterone duy trì đặc điểm sinh dục nữ ở 46,XO: Non-genomic □ Genomic □ 
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