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Hội chứng buồng trứng đa nang là một rối loạn 
nội tiết thường gặp ở phụ nữ lứa tuổi sinh sản. Ước 
tính có khoảng 3% đến 20% phụ nữ lứa tuổi sinh 
sản mắc hội chứng này với tần suất mắc thay đổi 
tùy theo chủng tộc và tiêu chuẩn chẩn đoán[1].Hội 
chứng buồng trứng đa nang thường được chẩn đoán 
khi bệnh nhân có 2 trong 3 tiêu chuẩn: hình ảnh 
buồng trứng đa nang trên siêu âm, rối loạn kinh 
nguyệt (kinh thưa hoặc vô kinh) và cường androgen 
trên lâm sàng (rậm lông, mụn trứng cá) hoặc cận 
lâm sàng; đồng thời đã loại trừ các bệnh lý gây 
cường androgen khác.

Thuốc viên ngừa thai phối hợp (OCs) là liệu 
pháp điều trị nội khoa đầu tay đối với các vấn đề lâu 
dài của phụ nữ bị hội chứng buồng trứng đa nang. 
Đây cũng là lựa chọn đầu tay cho phụ nữ hội chứng 
buồng trứng đa nang có nhu cầu ngừa thai. Mặc dù 
cũng còn nhiều lo ngại về tác động tiềm tàng của 
OCs trên tim mạch và chuyển hóa, nhìn chung, lợi 
ích mà OCs mang lại vẫn cao hơn các nguy cơ có thể 
có của OCs ở hầu hết phụ nữ bị hội chứng buồng 
trứng đa nang.

TÁC DỤNG NGỪA THAI CHO PHỤ NỮ 
HỘI CHỨNG BUỒNG TRỨNG ĐA NANG
Thuốc viên ngừa thai phối hợp là lựa chọn đầu 

tay cho phụ nữ bị hội chứng buồng trứng đa nang 
khi họ không muốn có thai. Thuốc giúp cải thiện 
các biểu hiện lâm sàng của cường androgen và điều 
hoà chu kỳ kinh nguyệt. Thành phần progestin của 
thuốc viên ngừa thai phối hợp ức chế sự chế tiết LH 

và giảm sản xuất androgen tại buồng trứng. Thành 
phần estrogen của thuốc viên làm tăng nồng độ 
SHBG, từ đó làm giảm nồng độ testosterone tự do 
trong tuần hoàn và sinh khả dụng của testosterone. 
Thành phần progestin có thể cạnh tranh với men 
5α-reductase và thụ thể androgen, làm giảm hoạt 
động của androgen. OCs cũng làm giảm nhẹ sự sản 
xuất androgen ở tuyến thượng thận. Nhìn chung, 
cần điều trị với OCs ít nhất là 6 tháng để thấy rõ sự 
cải thiện về triệu chứng rậm lông hoặc mụn trứng cá 
ở phụ nữ bị hội chứng buồng trứng đa nang.

Cả hai khuyến cáo của Nhóm Đồng thuận về hội 
chứng buồng trứng đa nang của ESHRE/ASRM 
và hướng dẫn thực hành lâm sàng của Hội nội tiết 
(The Endocrine Society)[2,3] đều đề nghị thuốc viên 
ngừa thai phối hợp là điều trị đầu tay để cải thiện 
tình trạng cường androgen lâm sàng và cận lâm sàng 
và tình trạng rối loạn kinh nguyệt. Các tổ chức này 
cũng nhấn mạnh rằng hiện không có bằng chứng 
về sự khác biệt hiệu quả giữa các loại thuốc ngừa 
thai khác nhau. Mặc dù vậy, nên sử dụng OCs liều 
thấp chứa progestin trung tính hoặc có tính kháng 
androgen cho phụ nữ hội chứng buồng trứng đa 
nang do các rối loạn liên quan cường androgen và 
rối loạn chuyển hóa thường thấy ở nhóm đối tượng 
này.

NGUY CƠ THUYÊN TẮC TĨNH MẠCH
Một số lo ngại liên quan đến tính an toàn gồm 

nguy cơ thuyên tắc mạch và bệnh lý chuyển hóa 
cũng được đặt ra.

SỬ DỤNG
THUỐC NỘI TIẾT NGỪA THAI
Ở PHỤ NỮ HỘI CHỨNG 
BUỒNG TRỨNG ĐA NANG

Nguyễn Khánh Linh
Bệnh viện Mỹ Đức Phú Nhuận



17Y HỌC SINH SẢN 45

Hội chứng buồng trứng đa nang dường như có 
liên quan đến tình trạng tăng đông, được phản ánh 
qua khả năng ly giải fibrin toàn thân giảm và tăng 
hoạt động của plasminogen activator inhibitor type 
1, một chất tiềm năng ức chế ly giải fibrin. Gần đây, 
hai nghiên cứu đánh giá mối liên quan giữa thuyên 
tắc mạch và việc sử dụng OCs ở những phụ nữ bị 
hội chứng buồng trứng đa nang. Trong nghiên cứu 
của Okoroh và cộng sự[4], tỷ lệ bị thuyên tắc mạch 
trên 100.000 phụ nữ lần lượt là 374,2 và 193,8 ở 
những phụ nữ bị và không bị hội chứng buồng trứng 
đa nang, bất kể tuổi tác và loại OCs sử dụng. Điều 
thú vị là, người ta lại quan sát thấy tác dụng bảo vệ 
của OCs đối với nguy cơ thuyên tắc mạch ở những 
phụ nữ bị hội chứng buồng trứng đa nang (OR 0,8; 
KTC 95% 0,73-0,97). Nghiên cứu của Bird và cộng 
sự[5] cho thấy, ở những phụ nữ không sử dụng OCs, 
tần suất mới mắc thuyên tắc mạch là 6,3 trên 10.000 
người/năm đối với phụ nữ bị hội chứng buồng 
trứng đa nang và 4,1 trên 10.000 người/năm đối với 
nhóm chứng, với RR là 1,55 (KTC 95% 1,1-2,19). 
Ở những phụ nữ sử dụng OCs, tần suất mới mắc của 
thuyên tắc mạch là 23,7 ở nhóm hội chứng buồng 
trứng đa nang so với nhóm khác là 10,9 trên 10.000 
người-năm, với RR 2,12 (KTC 95% 1,4-3,21).

Như vậy, các dữ liệu hiện tại cho thấy nguy cơ 
thuyên tắc mạch ở phụ nữ bị hội chứng buồng trứng 
đa nang tăng từ 1,5 đến 2 lần khi sử dụng OCs. Tuy 
nhiên, do bản chất các nghiên cứu hiện có là nghiên 
cứu hồi cứu và không điều chỉnh các yếu tố gây 
nhiễu như tuổi tác, tình trạng hút thuốc lá, các bệnh 
lý kèm theo, cần thêm nhiều nghiên cứu về nguy cơ 
thuyên tắc mạch ở phụ nữ bị hội chứng buồng trứng 
đa nang và mối liên quan giữa nguy cơ này với các 
loại OCs khác nhau.

BỆNH LÝ TIM MẠCH
Các dữ liệu dịch tễ học ở phụ nữ khỏe mạnh cho 

thấy việc sử dụng OCs liều thấp có thể tăng nguy cơ 
huyết khối động mạch, mặc dù nguy cơ này không 
còn tiếp diễn khi bệnh nhân ngưng sử dụng OCs.

Y văn hiện tại ủng hộ thực tế rằng nhiều phụ 
nữ bị hội chứng buồng trứng đa nang bị tăng nguy 
cơ bệnh lý tim mạch. Béo phì, đề kháng insulin, rối 
loạn lipid máu và rối loạn ly giải fibrin thường được 

thấy nhiều hơn ở phụ nữ bị hội chứng buồng trứng 
đa nang so với những phụ nữ khỏe mạnh khác. Tuy 
nhiên, mặc dù có nhiều yếu tố nguy cơ tim mạch tồn 
tại ở phụ nữ bị hội chứng buồng trứng đa nang, hiện 
nay lại không có bằng chứng trực tiếp nào về sự gia 
tăng tỷ lệ mắc bệnh sớm hoặc tử vong sớm do bệnh 
lý tim mạch ở phụ nữ bị hội chứng buồng trứng 
đa nang[2], nghĩa là tình trạng bệnh lý tim mạch ở 
những đối tượng này hầu như cũng liên quan đến 
yếu tố tuổi tác là chính.

Hiện nay, vẫn chưa có dữ liệu đánh giá mối liên 
quan giữa sử dụng OCs và bệnh lý tim mạch ở phụ 
nữ hội chứng buồng trứng đa nang. Mặc dù mang 
nhiều yếu tố nguy cơ của bệnh lý tim mạch, song 
những phụ nữ bị hội chứng buồng trứng đa nang lại 
không vì thế mà mắc bệnh hoặc tử vong sớm hơn 
do bệnh lý tim mạch so với các dân số khác. Vì vậy, 
các nghiên cứu về việc sử dụng lâu dài OCs trên đối 
tượng phụ nữ bị hội chứng buồng trứng đa nang cần 
tiến hành theo dõi dài hạn từ độ tuổi sinh sản cho 
đến giai đoạn nửa sau của cuộc đời để có thể phát 
hiện các biến chứng tim mạch và mối liên quan của 
nó với việc sử dụng OCs trên đối tượng này.

NGUY CƠ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG
Các dữ liệu hiện tại trên dân số bình thường 

không cho thấy tác động của OCs lên hoạt động 
của glucose và insulin. Dữ liệu cắt ngang của Third 
National Health và Nutrition Examination Survey 
cho thấy nồng độ đường đo bằng test nhanh, nồng 
độ insulin, C-peptide và HbA1c không khác biệt 
giữa những người đang sử dụng, từng sử dụng và 
chưa bao giờ dùng OCs[6]. Trong một nghiên cứu 
đoàn hệ tiến cứu, 98.590 phụ nữ khỏe mạnh từ 
25 đến 42 tuổi được theo dõi trong vòng 4 năm, 
tần suất mới mắc đái tháo đường không gia tăng 
ở những người đã và đang dùng OCs[7]. Một phân 
tích gộp gần đây cho thấy không có khác biệt lớn 
nào giữa các loại OCs khác nhau về tác dụng của 
chúng trên chuyển hóa carbohydrate[8].

Ở những phụ nữ hội chứng buồng trứng đa 
nang, kết quả của các nghiên cứu tiến cứu về tác 
động của các loại OCs khác nhau trên sự nhạy cảm 
insulin thì không hằng định và mâu thuẫn nhau. 
Một số nghiên cứu cho thấy độ nhạy cảm insulin 
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giảm, các nghiên cứu khác lại cho thấy không thay 
đổi hoặc tăng nhạy cảm insulin sau khi sử dụng OCs 
từ 3 đến 12 tháng.

Một phân tích gộp gần đây gồm 35 nghiên cứu 
quan sát và đoàn hệ từ các thử nghiệm ngẫu nhiên 
có nhóm chứng khảo sát mối liên quan giữa các 
thay đổi chuyển hóa và sử dụng OCs với các loại 
progestin khác nhau[9]. Kết quả phân tích cho thấy 
OCs không làm thay đổi nồng độ glucose, insulin, 
đề kháng insulin hoặc tỷ lệ thải trừ glucose. Các 
nghiên cứu được phân tích gộp không đồng nhất 
và có một số hạn chế. Sử dụng OCs có liên quan 
có ý nghĩa với tăng nồng độ HDL-C và triglyceride 
(P=0,004) trong báo cáo này.

Nhìn chung, sử dụng OCs liều thấp dưới 1 năm 
dường như không ảnh hưởng đến độ nhạy cảm 
insulin và dung nạp glucose ở hầu hết phụ nữ bị hội 
chứng buồng trứng đa nang. Tuy nhiên, tình trạng 
dung nạp glucose có thể bị ảnh hưởng ở những phụ 
nữ hội chứng buồng trứng đa nang béo phì bệnh 
lý[10,11]. Tuy nhiên, cần nghiên cứu tác động lâu dài 
của OCs khi sử dụng trên 1 năm đối với tình trạng 
dung nạp glucose và nhạy cảm insulin trên những 
đối tượng này.

SỬ DỤNG LÂU DÀI OCS VÀ NGUY CƠ 
BỆNH LÝ CHUYỂN HÓA
Sử dụng OCs có liên quan đến tình trạng tăng 

cân do tác dụng giữ muối và nước. Phụ nữ hội chứng 
buồng trứng đa nang thường béo phì hơn so với dân 
số khác, vì vậy, một lo ngại khác được đặt ra là OCs 
có thể làm tăng BMI và các nguy cơ liên quan đến 
bệnh lý chuyển hóa.

Một số nghiên cứu quan sát dài hạn đánh giá 
tác động chuyển hóa của OCs trên những phụ nữ 
bị hội chứng buồng trứng đa nang. Các nghiên cứu 
này có cỡ mẫu hạn chế[12,13]. Trước khi sử dụng OCs, 
phụ nữ bị hội chứng buồng trứng đa nang có nồng 
độ cholesterol và triglyceride cao hơn và nồng độ 
HDL-C thì thấp hơn. Sau sử dụng OCs, có sự gia 
tăng nồng độ triglyceride và HDL-C, đồng thời 
giảm tỷ lệ LDL-C/HDL-C. Nồng độ insulin và 
glucose huyết tương không thay đổi. Bên cạnh đó, 
chu vi vòng bụng và tỷ số eo/hông cũng giảm có ý 

nghĩa ở những phụ nữ sử dụng OCs so với những 
phụ nữ không sử dụng.

Một nghiên cứu đoàn hệ hồi cứu thực hiện một 
đánh giá cắt ngang khảo sát ảnh hưởng lên chuyển 
hóa của các loại OCs khác nhau trên 1.297 phụ 
nữ bị hội chứng buồng trứng đa nang chẩn đoán 
theo tiêu chuẩn Rotterdam từ năm 1983 đến năm 
2011[14]. Sau khi điều chỉnh tuổi và BMI, nồng độ 
cholesterol, triglyceride, HDL-C và LDL-C không 
khác biệt giữa những người đang sử dụng (1-8 năm), 
từng sử dụng và chưa từng sử dụng. Sử dụng OCs 
không ảnh hưởng xấu đến BMI, tỷ số eo/hông và 
cân bằng nội mô, thậm chí còn có tác dụng tốt làm 
giảm có ý nghĩa tỷ số eo/hông ở những người từng 
sử dụng.

Mặt khác, các nghiên cứu so sánh tác động của 
OCs với các chất tăng nhạy cảm insulin liều thấp và 
các phức hợp kháng androgen ở trẻ vị thành niên 
bị hội chứng buồng trứng đa nang cho thấy những 
người sử dụng OCs lâu dài có thể bị tăng nồng độ 
C-reactive protein và tăng độ dày lớp nội mô động 
mạch cảnh. Tăng nồng độ CRP cũng được quan sát 
thấy ở những phụ nữ bị hội chứng buồng trứng đa 
nang trẻ và gầy.

Nhìn chung, dữ liệu hiện tại cho thấy đề kháng 
insulin và phân bố lipid không bị ảnh hưởng bởi việc 
sử dụng OCs dài hạn. Tuy nhiên, cần thêm nghiên 
cứu về tình trạng viêm mãn tính mức độ thấp và xơ 
vữa động mạch dưới lâm sàng có thể có ở những trẻ 
vị thành niên và người trẻ bị hội chứng buồng trứng 
đa nang khi sử dụng OCs.

TƯ VẤN VÀ THEO DÕI BỆNH NHÂN 
KHI DÙNG OCs
Cần tư vấn cho bệnh nhân các nguy cơ khi dùng 

OCs, đặc biệt là nguy cơ thuyên tắc mạch, đồng thời 
dặn dò bệnh nhân tái khám định kỳ thường xuyên 
nhằm phát hiện các nguy cơ và biến chứng có thể 
có. Không nên sử dụng OCs cho những bệnh nhân 
hội chứng buồng trứng đa nang có nguy cơ cao. 
Tiến hành tầm soát các nguy cơ cho bệnh nhân hội 
chứng buồng trứng đa nang trước khi sử dụng OCs 
tương tự như các dân số khỏe mạnh khác.
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Hãy theo dõi chúng tôi trên facebook để nhận được 
những thông tin mới nhất từ HOSREM.
https://www.facebook.com/HOSREM/

ĐÁNH GIÁ TOÀN DIỆN
CÁC NGUY CƠ TRƯỚC KHI DÙNG 
OCs Ở ĐỐI TƯỢNG HỘI CHỨNG
BUỒNG TRỨNG ĐA NANG

Sau 3 tháng, cần đánh giá lại huyết áp và các vấn 
đề khác. OCs có thể được dùng tiếp tục nếu bệnh 
nhân cảm thấy hài lòng và thoải mái. Cần đánh giá 
lại định kỳ hằng năm để xem xét việc tuân thủ thuốc, 
tác dụng phụ cũng như làm các xét nghiệm cần thiết 
như tình trạng dung nạp glucose và bilan lipid.

KẾT LUẬN
OCs là lựa chọn đầu tay trong điều trị lâu dài các 

vấn đề của hội chứng buồng trứng đa nang, như tác 

dụng ngừa thai, cải thiện các biểu hiện về da, điều 
hòa chu kỳ kinh nguyệt, bảo vệ nội mạc tử cung 
khỏi tình trạng tăng sinh do estrogen tăng kéo dài. 
Mặc dù các hướng dẫn không khuyến cáo một loại 
OCs đặc biệt nào, phụ nữ bị hội chứng buồng trứng 
đa nang nên sử dụng các loại OCs liều thấp có chứa 
progestin trung tính hoặc có tính kháng androgen. 
Một số lo ngại còn tồn tại liên quan đến nguy cơ 
thuyên tắc mạch, bệnh lý chuyển hóa và tính an 
toàn khi sử dụng OCs, nhìn chung, lợi ích của OCs 
trên nhóm đối tượng hội chứng buồng trứng đa 
nang vẫn cao hơn nguy cơ. Sử dụng OCs trên phụ 
nữ hội chứng buồng trứng đa nang cũng cần được 
đánh giá và theo dõi sát tương tự như các dân số 
khác. Cần thêm nhiều nghiên cứu về các bất lợi lâu 
dài của OCs trên bệnh nhân bị hội chứng buồng 
trứng đa nang với các loại OCs khác nhau.
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Bảng 1.

Bệnh sử

 – Tuổi

 – Tiền sử bệnh lý

 – Các loại thuốc đang sử dụng

 – Đau nửa đầu 

 – Nguy cơ bệnh lý tim mạch (hút thuốc lá, tăng 
huyết áp, béo phì, đái tháo đường, rối loạn lipid 
máu) 

 – Bệnh tăng đông (bất kỳ rối loạn tăng đông nào, 
tiền sử bản thân hoặc gia đình bị huyết khối tĩnh 
mạch) 

Khám thực thể

 – Huyết áp

 – BMI 

 – Chu vi bụng

Xét nghiệm

 – Test dung nạp glucose 75 g

 – Bilan lipid


