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MỞ ĐẦU
Thuốc tránh thai xuất hiện vào năm 1958 và có 

vai trò to lớn trong cuộc sống của phụ nữ. Không 
thể phủ nhận lợi ích của nó trong cuộc sống của phụ 
nữ hiện đại, vì ngày nay, phụ nữ có nhiều cơ hội hơn 
trong học tập và công việc, nên xu hướng trì hoản 
việc sinh con là thường gặp. Thêm vào đó, cùng với 
sự phát triển của kỹ thuật hỗ trợ sinh sản: trữ đông 
noãn bảo tồn khả năng sinh sản ngày càng phổ biến 
và xu hướng làm mẹ đơn thân với ngân hàng tinh 
trùng ngày càng gia tăng (van Heusden và cs, 2002). 
Chính vì vậy, độ tuổi sinh con của phụ nữ ngày càng 
tăng lên. Kỹ thuật trữ đông noãn bảo tồn khả năng 
sinh sản là biện pháp có lợi lâu dài cho các phụ nữ 
muốn bảo tồn khả năng sinh sản, nhưng thành công 
của kỹ thuật này của phụ thuộc vào tuổi của buồng 
trứng và chất lượng của noãn (Rienzi và cs, 2012). 

Khi việc làm mẹ đơn thân ngày càng phổ biến 
thì việc đánh giá dự trữ buồng trứng không chỉ là 
việc phải làm cho các phụ nữ khám và điều trị hiếm 
muộn mà còn là việc phải thực hiện cho các phụ nữ 
đang mong muốn áp dụng các biện pháp ngừa thai 
trì hoãn việc sinh con, nhưng vẫn muốn bảo tồn khả 
năng sinh sản, nhằm phát hiện các trường hợp có 
dấu hiệu suy buồng trứng sớm (premature ovarian 
insufficiency) (Kushnir và cs, 2014).

ĐÁNH GIÁ  DỰ TRỮ BUỒNG TRỨNG
Định nghĩa: Dự trữ buồng trứng là khái niệm 

mô tả số lượng và chất lượng noãn tại thời điểm 
khảo sát, dự trữ buồng trứng thay đổi theo từng cá 

thể và theo từng độ tuổi của phụ nữ (Tremellen và 
cs, 2014).

Cách đánh giá: Dựa vào tuổi mẹ, siêu âm (AFC 
và thể tích buồng trứng), các xét nghiệm: FSH, LH, 
E2, Inhibin B và một số nội tiết khác. Nhưng ngày 
nay, người ta nhận thấy AMH (Anti-Mullerian 
Hormone) và siêu âm đếm nang thứ cấp đầu chu 
kỳ kinh nguyệt (AFC) là có giá trị lâm sàng và hiện  
đang được vận dụng để đánh giá dự trữ buồng trứng 
nhiều nhất (Bentzen và cs, 2012).

Sơ lược về Anti-Mullerian Hormone (AMH): 
AMH là loại nội tiết có trong cơ thể nam giới và nữ 
giới, là loại glycoprotein có 2 chuỗi polypeptid gắn 
với nhau bằng cầu nối disulphide, thuộc nhóm các 
yếu tố tăng trưởng TGF-β. Khi thai từ 36 tuần trở đi, 
trong cơ thể bé gái có sự hiện diện của AMH, chúng 
được sinh ra từ tế bào hạt của các nang noãn sơ cấp, 
tiền hốc và có hốc nhỏ ở buồng trứng, vì thế, AMH 
có thể đại diện cho toàn bộ số nang nguyên thủy, 
do đó được dùng để khảo sát dự trữ buồng trứng. 
Nồng độ AMH đạt cao nhất trong các nang noãn 
tiền thứ cấp và thứ cấp nhỏ, sau đó, nồng độ này 
giảm dần và hầu như không còn ở những nang noãn 
phát triển rồi thoái hóa (La Marca và cs, 2006). Vai 
trò của AMH trong sinh sản là ức chế sự phát triển 
của các nang noãn ở giai đoạn sớm. AMH được đưa 
vào tuần hoàn sau khi sản xuất nên có thể đo được 
trong huyết thanh (Visser và cs, 2006;  Broekmans 
và cs, 2008).

Nồng độ AMH có được tùy theo số lượng và 
hoạt động của các nang noãn nhỏ. AMH không 

THUỐC NGỪA THAI VÀ
DỰ TRỮ BUỒNG TRỨNG

Lê Thị Ngân Tâm
Bệnh viện Mỹ Đức Phú Nhuận
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thay đổi trong suốt chu kỳ kinh nguyệt nhưng thay 
đổi trong theo thời gian sống của phụ nữ, và thực 
hiện test AMH có thể ở bất cứ thời điểm nào của 
chu kỳ kinh nguyệt. Người ta cũng thấy rằng AMH 
cao nhất ở phụ nữ độ tuổi 24-27 giảm dần đi theo 
tuổi (van Disseldrop và cs, 2008; Kelsey và cs, 2012).

Đo AMH nhiều lần theo thời gian để đánh giá 
dự trữ của buồng trứng và tiên lượng diễn tiến của 
hiện tượng lão hóa buồng trứng. Từ đó xét nghiệm 
này cần dùng để chẩn đoán khả năng sinh sản và tiên 
lượng thời gian cần can thiệp để điều trị có con.

Phương pháp ngừa thai dạng uống ức chế trục hạ 
đồi - tuyến yên - buồng trứng và vì thế, thuốc cũng 
có khả năng ảnh hưởng đến các markers đánh giá dự 
trữ buồng trứng. Ngoài tác dụng ngừa thai, các chế 
phẩm ngừa thai dạng uống còn là thuốc điều trị cho 
các trường hợp rối loạn nội tiết sinh sản như hội 
chứng buồng trứng đa nang và lạc nội mạc tử cung. 
Ở các bệnh nhân hiếm muộn, thuốc còn được dùng 
để điều chỉnh chu kỳ kinh nguyệt cho các trường 
hợp không phóng noãn trước kích thích phóng 
noãn và thực hiện “chương trình hóa” trước thụ tinh 
trong ống nghiệm (Andersen và cs, 2011).

ẢNH HƯỞNG CỦA NỘI TIẾT NGỪA 
THAI TRÊN DỰ TRỮ BUỒNG TRỨNG
Trước đây, người ta nghĩ rằng các biện pháp ngừa 

thai, trong đó có phương pháp dùng nội tiết ngừa 
thai dạng uống không gây ảnh hưởng gì đến  dự trữ 
của buồng trứng trong lúc đang sử dụng (Deb và cs, 
2012; Streuli và cs, 2008). Nhưng trong  nghiên cứu 
gần đây người ta ghi nhận nồng độ AMH giảm trên 
các phụ nữ đang sử dụng viên uống ngừa thai khi 
so sánh với các phụ nữ cùng độ tuổi và không dùng 
(Bentzen và cs, 2012; Birch Petersen và cs, 2015). 

Vào năm 2012, tại Đan Mạch, Bentzen và cộng 
sự thực hiện nghiên cứu đoàn hệ tiến cứu trên đối 
tượng là 863  nữ công nhân khỏe mạnh và các nhân 
viên tại bệnh viện Đại học Copenhagen với mục tiêu 
tìm hiểu về mối liên quan giữa việc sử dụng nội tiết 
tránh thai dạng uống với các marker đánh giá dự trữ 
buồng trứng (AMH, AFC, thể tích buồng trứng). 
Kết quả nghiên cứu cho thấy, ở nhóm có dùng nội 
tiết tránh thai AMH giảm 29,8% so với nhóm 
không dùng ở cùng lứa tuổi, AFC giảm 30,4% so 

với nhóm không dùng, thể tích buồng trứng giảm 
42,2% so với nhóm không dùng. Khoảng thời gian 
dùng nội tiết tránh thai có ảnh hưởng xấu trên 3 
chỉ số đánh giá dự trữ buồng trứng. Tương ứng với 
mỗi năm dùng nội tiết ngừa thai thì AMH giảm 
2,3% so với nhóm không dùng, AFC giảm 2,5% 
và thể tích buồng trứng giảm 2,7%. Không có sự 
khác biệt về dự trữ buồng trứng khi so sánh theo 
hàm lượng ethinyloestradiol trong chế phẩm ngừa 
thai (Bentzen và cs, 2012). Đồng thời tác giả cũng 
cho rằng AMH và AFC dường như không chính 
xác khi dùng để đánh giá dự trữ buồng trứng. Cùng 
thời gian này cũng có một nghiên cứu cắt ngang mô 
tả với cở mẫu 256 phụ nữ cho biết nồng độ AMH và 
AFC giảm có ý nghĩa thống kê trên nhóm có dùng 
nội tiết tránh thai (Kristensen và cs, 2012).

Năm 2015, Birch Petersen cùng cộng sự thực 
hiện nghiên cứu trên 244 phụ nữ có dùng nội tiết 
tránh thai (dạng uống và vòng nội tiết đặt âm đạo) 
và nhóm chứng là 643 phụ nữ không dùng nội 
tiết tránh thai. Tác giả ghi nhận AMH giảm 20%, 
AFC giảm 18% và thể tích buồng trứng giảm 50% 
so với nhóm không dùng nội tiết ngừa thai cùng 
nhóm tuổi. Nghiên cứu cho thấy các phụ nữ <30 
tuổi dùng nội tiết ngừa thai thì AMH giảm trầm 
trọng (<5 pmol/L) chiếm 5%, đồng thời, việc dùng 
nội tiết tránh thai có liên quan AMH <10 pmol/l 
(Birch Petersen và cs, 2015). Kết quả nghiên cứu 
này củng cố và làm sáng tỏ hơn cho kết quả của tác 
giả Bentzen vào năm 2012.

Ngược lại, có ba nghiên cứu với cỡ mẫu nhỏ (từ 
23-34 đối tượng nghiên cứu) và một nghiên cứu có 
cỡ mẫu khá lớn với 143 bệnh nhân cho thấy, trên 
bệnh nhân hiếm muộn vì hội chứng buồng trứng 
đa nang thì AMH không thay đổi có ý nghĩa trong 
khi đang dùng nội triết tránh thai với mục đích điều 
trị (Li và cs, 2011; Somunkiran và cs, 2007; Deb và 
cs, 2012; Streuli và cs, 2008; Andersen và cs, 2011). 
Trong đó, nghiên cứu của Li và cộng sự cho thấy 
ở người có hội chứng buồng trứng đa nang, nồng 
độ AMH không thay đổi có ý nghĩa trước và sau 
khi dùng nội tiết tránh thai điều trị trong vòng 3-4 
tháng. Somunkiran và cộng sự cho biết trên nhóm 
phụ nữ có hội chứng buông trứng đa nang và nhóm 
phụ nữ có kinh nguyệt đều, AMH, AFC và thể tích 
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buồng trứng không thay đổi sau 6 tháng uống nội 
tiết ngừa thai. Tương tự như vậy, Deb và cộng sự 
cũng cho biết khi so sánh hai nhóm dùng nội tiết 
với thời gian lớn hơn 1 năm và nhỏ hơn 1 năm thì 
AMH không có sự khác biệt giữa hai nhóm. Với 
nghiên cứu của Andersen vào năm 2011, tác giả cho 
biết uống nội tiết ngừa thai trong thời gian ngắn 14-
21 ngày thì AMH không thay đổi.

 Đến năm 2016, Kucera và cộng sự thực hiện 
nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của nội tiết ngừa 
thai đến AMH trên 105 bệnh nhân có thời gian 
dùng thuốc ít nhất là 10 năm và nhóm chứng là 
44 phụ nữ không dùng thuốc ngừa thai. Kết quả 
từ nghiên cứu cho thấy AMH trung bình ở nhóm 
dùng thuốc là 2,89 ng/ml và nhóm không dùng là 
3,37 ng/ml, tác giả kết luận rằng dùng nội tiết ngừa 
thai không có ảnh hưởng xấu đến nồng độ AMH và 
AMH vẫn là marker đánh giá dự trữ buồng trứng 
cho mọi phụ nữ (Kucera và cs, 2016). Trước đó cũng 
có một nghiên cứu vào năm 2011 cho biết không 
có giảm AMH trên phụ nữ dùng nội tiết ngừa thai 
và AMH vẫn là marker tốt đánh giá dự trữ buồng 
trứng (Li và cs, 2011).

VẬN DỤNG THỰC HÀNH LÂM SÀNG
Như vậy, cho đến năm 2016, người ta nhận 

thấy nếu dùng nội tiết ngừa thai trong một khoảng 
thời gian ngắn (1 chu kỳ hoặc ngắn hơn) thì ảnh 
hưởng của nó đến dự trữ buồng trứng rất ít, ngược 
lại, người ta thấy nội tiết ngừa thai bắt đầu ảnh 
hưởng đến dự trữ buồng trứng khi dùng liên tục ít 
nhất 3 tháng, tuy nhiên, các nghiên cứu về mối liên 
quan giữa thời gian dùng nội tiết ngừa thai và dự 
trữ buồng trứng trong các nghiên cứu còn chưa thật 
sáng tỏ (Bentzen và cs, 2012; Andersen và cs, 2011; 
Birch Petersen và cs, 2015; Kucera và cs, 2016). 

Vào năm 2001 có một nghiên cứu với cỡ mẫu rất 
lớn cho biết, các phụ nữ dùng estrogen liều cao (>50 
µg) trong khoảng thời gian ≥3 năm sẽ đi vào mãn 
kinh sớm hơn các phụ nữ không dùng viên uống 
ngừa thai hoặc là dùng viên uống ngừa thai liều thấp 
(de Vries và cs, 2001). Cùng với kết quả từ nghiên 
cứu của Bentzen vào năm 2012 và Birch Petersen 
vào năm 2015 cho biết nếu dùng thuốc ngừa thai 
lâu dài sẽ có khả năng ảnh hưởng xấu đến dự trữ 

buồng trứng, mặc dù vấn đề này cần thêm dữ liệu 
từ các nghiên cứu có thiết kế mạnh hơn, cỡ mẫu 
lớn hơn, theo dõi dài hơn và cần phải đánh giá dự 
trữ buồng trứng trước - trong - sau khi sử dụng nội 
tiết ngừa thai để có thể khẳng định, nhưng xét thấy 
các bác sĩ lâm sàng sản phụ khoa và các bác sĩ hiếm 
muộn cần tư vấn cho bệnh nhân biết về khả năng 
giảm dự trữ buồng trứng có thể xảy ra.

Đánh giá dự trữ buồng trứng nên được thực hiện 
trên các phụ nữ dùng nội tiết ngừa thai kéo dài để 
cảnh báo và lập kế hoạch cho việc mang thai. Theo 
ý kiến từ nghiên cứu của Birch Petersen năm 2015, 
đối với các phụ nữ trẻ có AMH thấp và ít nang thứ 
cấp đầu chu kỳ nên dừng sử dụng nội tiết tránh 
thai và việc đánh giá dự trữ buồng trứng (AMH và 
AFC) nên kiểm tra lại mỗi 3-6 tháng.

Năm 2014, một nhóm tác giả đặt vấn đề có nên 
đánh giá dự trữ buồng trứng trước khi áp dụng các 
biện pháp tránh thai cho các phụ nữ còn muốn 
có thêm con, nhưng đang trì hoãn việc mang thai. 
Vì có khoảng 10% các phụ nữ sẽ lão hóa buồng 
trứng sớm (premature ovarian senescence), trong 
đó, có 9% là tình trạng suy buồng trứng theo 
tuổi (premature ovarian aging – POA), 1% là suy 
buồng trứng nhưng tiến triển âm thầm (premature 
ovarianinsufficiency). Trong một số ít trường hợp 
nên phải dừng các biện pháp tránh thai nội tiết để 
đánh giá chức năng buồng trứng vì các biện pháp 
tránh thai nội tiết có thể làm giảm tính chính xác 
của các phương tiện đánh giá. Các tác giả khuyến 
cáo nên test 3 marker: AMH, FSH hoặc E2 và khảo 
sát đột biến gen FMR1 là gen có thể tiên lượng sự lão 
hóa buồng trứng (Kushnir và cs, 2014; Dolleman và 
cs, 2013, Gleicher và cs, 2010).

(Vui lòng xem sơ đồ 1 ở trang 30)
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Sơ đồ 1. Kế hoạch đánh giá dự trữ buồng trứng chức năng trước dùng nội tiết tránh thai (Kushnir và cs, 2014).

Dự trữ buồng trứng 
chức năng  thấp

Đánh giá suy buồng trứng theo 
tuổi để cân nhắc can thiệp sớm

Có thể dùng nội tiết tránh thai 
± khám tư vấn lại mỗi năm

Tư vấn

TEST 
AMH+ FSH/E2  FMR1

Dự trữ buồng trứng 
chức năng bình thường

Dự trữ buồng trứng 
chức năng  cao

Tiền căn rối loạn phóng noãn/ 
đánh giá PCOS/

hội chứng chuyển hóa

Tránh thai bằng nội tiết có
androgen thấp ± khám tư vấn lại 

mỗi năm

Tránh thai bằng các phương 
pháp không dùng nội tiết 

+ khảo sát AMH 

MỜI THAM GIA VIẾT BÀI
SẢN PHỤ KHOA TỪ BẰNG CHỨNG ĐẾN THỰC HÀNH 9

Series sách “Sản Phụ khoa ‒ Từ Bằng chứng đến 
�ực hành” được khởi xướng từ năm 2010, nhằm 
cập nhật thông tin mới nhất trong ngành Sản Phụ 
khoa dựa trên nền tảng y học thực chứng. trung 
bình mỗi năm sẽ phát hành một quyển. Sách tập 
hợp những bài viết được đầu tư kỹ lưỡng về mặt 
chuyên môn, được thiết kế in ấn đẹp, trang trọng. 
Mỗi quyển sách là công sức, thời gian và trí tuệ 
của rất nhiều chuyên gia và chuyên viên.

Sách “Sản Phụ khoa ‒ Từ Bằng chứng đến �ực 
hành” quyển 9 do HOSREM phối hợp với VAGO 
phối hợp xuất bản, dự kiến phát hành vào quý III 
năm 2018. HOSREM trân trọng kính mời quý 
thầy cô và các chuyên gia trong ngành Sản Phụ 
khoa tham gia viết bài. Chúng tôi kính mong 
nhận được sự cộng tác nghiêm túc và tích cực của 
các tác giả để dự án có thể hoàn thành kế hoạch 
xuất bản đúng thời hạn như bên dưới.

HƯỚNG DẪN VIẾT BÀI

BAN THƯ KÝ Mr. Vinh Hiển hoặc Ms. Kiều Chinh
E-mail: hosrem@hosrem.vn
Điện thoại: (028) 3836.5079 − 0933.456.650

TIẾN TRÌNH XUẤT BẢN Tác giả gửi bản thảo về: trước 4/4/2018
Công tác biên tập và hiệu chỉnh: 5/4 ‒ 5/5/2018
Tác giả gửi bản thảo hoàn chỉnh: 6/5 ‒ 5/6/2018
Dàn trang, hiệu đính: 6/6 ‒ 5/8/2018
Xin phép, in ấn và phát hành: 6/8 ‒ 5/10/2018


