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Mời viết bài Y học sinh sản
Chuyên đề Y học sinh sản - tập 46: “TĂNG HUYẾT ÁP THAI KỲ”

Tập 46 sẽ xuất bản vào tháng 5/2018. Hạn gửi bài cho tập 45 là 20/02/2018.

Chuyên đề Y học sinh sản - tập 47: “UNG THƯ PHỤ KHOA”
Tập 47 sẽ xuất bản vào tháng 8/2018. Hạn gửi bài cho tập 47 là 20/05/2018.

Tập sách sẽ ưu tiên đăng tải các bài viết thuộc chủ đề như đã nêu ra ở từng tập. Ngoài ra, các bài viết khác trong lĩnh vực 
sức khỏe sinh sản có nội dung hay, hấp dẫn và mang tính cập nhật thông tin - kiến thức cũng sẽ được lựa chọn. Quy cách: 
2.000-3.000 từ, font hệ Unicode (Times New Roman hoặc Arial), bảng biểu rõ ràng, hình ảnh rõ và chất lượng cao, phần tài 
liệu tham khảo vui lòng trích dẫn ở bài vui lòng đặt trong ngoặc đơn (Tác giả, năm xuất bản), phần tài liệu tham khảo chính 
ở cuối bài vui lòng chỉ chọn 5-7 tài liệu tham khảo chính (quan trọng hoặc được trích dẫn nhiều nhất toàn bài).
Journal club là chuyên mục nhằm giới thiệu đến độc giả các bài báo, đề tài quan trọng xuất hiện trên y văn trong thời gian 
gần, mang tính cập nhật cao. Quy cách bài cho mục Journal Club: 500-1.000 từ, bảng biểu và hình ảnh minh họa rõ ràng.

Để gửi bài duyệt đăng, vui lòng liên hệ: BS. Huỳnh Thị Tuyết (huynhthituyet@hosrem.vn), văn phòng HOSREM (hosrem@hosrem.vn) 
Để gửi trang quảng cáo, vui lòng liên hệ: Anh Bá Đức (ngoduc@hosrem.vn, 0934.024.906).
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Hầu hết phụ nữ (80%) sử dụng các hormone 
tránh thai, chỉ với mục đích ngừa thai là chủ yếu. 
Nhiều người chưa biết còn có những lợi ích khác 
ngoài tránh thai. Điều này dẫn đến sự do dự lựa 
chọn sử dụng thuốc ngừa thai. Viên thuốc ngừa thai 
xuất hiện lần đầu vào năm 1960, cho đến nay, được 
cải thiện rất nhiều để giảm lượng nội tiết trong viên 
thuốc và làm giảm các tác dụng phụ khi uống. Cho 
đến thời điểm hiện tại, thuốc tránh thai phối hợp 
trở thành một biện pháp ngừa thai hiệu quả, không 
chỉ về mặt này mà nó còn được phát huy trong lĩnh 
vực điều trị những trường hợp rong kinh - rong 
huyết, cường kinh và cả rối loạn tiền mãn kinh. Đây 
thật sự là một hiệu quả vô cùng lớn lao mà thuốc 
ngừa thai mang lại cho chị em phụ nữ.

Một viên tránh thai phối hợp có hàm lượng 
estrogen và progestin thích hợp giúp duy trì chu 
kỳ kinh nguyệt cho chị em phụ nữ. ACOG 2010 
đã đưa ra nhiều hiệu quả khác của thuốc ngừa thai: 
điều trị rong kinh rong huyết, đau bụng kinh, rối 
loạn tiền mãn kinh, đau nửa đầu, đau bụng do lạc 
nội mạc tử cung, giảm nguy cơ ung thư buồng trứng 
- ung thư nội mạc tử cung và đại tràng... Mức độ 
chứng cứ y học là A.

Nghiên cứu của Jan Brynhidsen năm 2010, chỉ 
ra nguy cơ của thuốc ngừa thai đường uống với một 
số bệnh ung thư ở phụ nữ.

Tham khảo ở bảng 1 và bảng 2.
Nghiên cứu của Jan Brynhidsen năm 2010 cũng 

chỉ ra những nguy cơ tắc mạch khí sử dụng thuốc 
ngừa thai của cơ quan dược châu Âu. Nguy cơ tạo 

huyết khối liên quan đến nhiều yếu tố, tiền sử gia 
đình có huyết khối tĩnh mạch, béo phì thì không 
nên sử dụng thuốc ngừa thai phối hợp. Mặc khác 
huyết khối tĩnh mạch cũng gia tăng theo độ tuổi, 
trong thai kỳ và thời kỳ tiền mãn kinh. Huyết khối 
động  mạch cũng là nguy cơ khi sử dụng thuốc ngừa 
thai, nhưng với liều thấp hơn 50 mcg estradione thì 
không đáng kể, ngoại trừ có tăng huyết áp kèm theo.

Theo tạp chí RCOG thì nguy cơ tắc mạch nhiều 
nhất là trong 4 tháng đầu hoặc sử dụng lại sau khi 
ngưng ít nhất 1 tháng. Nguy cơ sẽ giảm dần trong 
thời gian tới và sẽ dần ổn định. RCOG đã đưa ra 
tiêu chuẩn có nên sử dụng thuốc ngừa thai phối 
hợp cho một số đối tượng vì nguy cơ gây tắc mạch. 
Tiền sử tắc mạch, sử dụng thuốc kháng đông, hút 
thuốc lá >15 điếu/ngày ở tuổi >35 thì không được 
sử dụng. Các trường hợp khác cần đánh giá giữa lợi 
ích và nguy cơ cũng như cần kiểm tra kĩ trước khi sử 
dụng thuốc. 

Có nhiều lợi ích khác đã được chứng minh khi 
sử dụng dụng thuốc ngừa thai đường uống. Nó có 
thể là một phương pháp không thể thay thế trong 
quá trình điều trị. Nghiên cứu của Molly S Cary 
được công bố năm 2012 cho thấy điều này.

Tham khảo ở bảng 3.
Các nhà sản xuất đã đưa hàm lượng estrogen 

trong viên thuốc ngừa thai từ 50 mcg xuống còn 20 
mcg nhưng vẫn duy trì được mọi hiệu quả của viên 
thuốc, bên cạnh đó, còn làm giảm tác dụng phụ của 
thuốc gây ra.

HIỆU QUẢ KHÁC CỦA 
THUỐC NGỪA THAI

Trần Thế Hùng
Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Phương Châu
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Bảng 1. Nguy cơ ung thư khi sử dụng thuốc ngừa thai phối hợp.

Nội dung Tác giả Loại nghiên cứu Chứng cớ RR (KTC 95%)

COC và
ung thư buồng trứng

Beral 2008 Mô tả phân tích 2  0,73 (0,70-0,76)

Havrilesky 2013 Mô tả phân tích 2  0,73 (0,66-0,81)

Hannaford 2007 Đoàn hệ 2  0,54 (0,40-0,71)

COC và
ung thư nội mạc tử cung

Vessey and Painter 2006 Đoàn hệ 2  0,5 (0,3-0,7)

Gierisch 2013 Mô tả phân tích 2  0,57 (0,43-0,77)

COC và ung thư đại tràng Gierisch 2013 Mô tả phân tích 2  0,86 (0,79-0,95)

COC và ung thư vú Gierisch 2013 Mô tả phân tích 2  1,08 (1,00-1,17)

COC và
ung thư cổ tử cung

Nhóm ung thư ngực do nội tiết 1996 Mô tả phân tích 2  1,24 (1,15-1,33)

Appleby 2007 Mô tả phân tích 2 5 năm 1,9 (1,69-2,13)

Longatto-Filho 2011 Đoàn hệ 2 Không gia tăng 
nguy cơ độc lập

Gierisch 2013 Mô tả phân tích 2

Không thay đổi <5 
năm, 5-9 năm 2,82 
(1,46-5,42), >10 năm 
4,0 (2,09-8,02)

TÓM LẠI
Thuốc ngừa thai không chỉ dùng để tránh thai, 

mà nó còn có nhiều hiệu quả khác. Tùy theo mục 
đích sử dụng và phải kiểm soát các yếu tố nguy cơ 
khi sử dụng thuốc. Chúng ta là những nhà lâm sàng 
cần phải sàng lọc bệnh nhân cẩn thận và đưa ra chỉ 
định hợp lý.
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Bảng 2. Nguy cơ tạo huyết khối tĩnh mạch khi sử dụng thuốc ngừa thai.

Nội dung Tỷ lệ

Không sử dụng thuốc ngừa thai 2/10.000

Sử dụng thuốc ngừa thai phối hợp bao gồm: levonorgestrel, norethisterone hay norgestimate 5-7/10.000

Sử dụng thuốc ngừa thai phối hợp bao gồm: etonogestrel hay norelgestromin 6-12/10.000

Sử dụng thuốc ngừa thai phối hợp bao gồm: drospirenone, gestodene hay desogestrel 9-12/10.000

Sử dụng thuốc ngừa thai phối hợp bao gồm: chlormadinone, dienogest hay nomegestrol Không dữ liệu

Bảng 3. Những lợi ích ngoài ngừa thai.

Giảm 50% nguy cơ ung thư buồng trứng và
nội mạc tử cung.

Cải thiện mụn trứng cá.

Giảm lượng máu kinh.

Điều hòa chu kỳ kinh nguyệt.

Giảm đau bụng kinh.

Điều trị rậm lông và PCOS.

Cải thiện triệu chứng rối loạn tiền mãn kinh.

Giảm nguy cơ ung thư đại tràng.


