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GIỚI THIỆU
Chúng ta biết nhiều về phương pháp ngừa thai 

cho nữ nhưng đối với nam giới, chúng ta có ngừa 
thai bằng bao cao su, kiêng giao hợp, xuất tinh 
ngoài âm đạo, thắt ống dẫn tinh. Ý thức nam giới 
chia sẻ trách nhiệm với nữ giới trong kế hoạch hóa 
gia đình ngày càng nâng cao. Tuy nhiên, một số rào 
cản về về thái độ, hành vi, tính chấp nhận, tính dễ 
áp dụng của từng phương pháp, ngừa thai nam chỉ 
vỏn vẹn có vài phương pháp. Sản xuất tinh trùng 
và bài tiết testosterone là hai quá trình hòa quyện 
nhau chặt chẽ đến nỗi không thể chia cắt quá trình 
sinh tinh bằng hormone mà không ức chế bài tiết 
testosterone. Ức chế FSH đơn độc, dẫn đến giảm 
nồng độ tinh trùng nhưng không thể đến mức vô 
tinh. Ức chế cả hai FSH và LH sẽ dẫn đến vô tinh 
nhưng cũng gây ra một số triệu chứng của thiếu 
testosterone, ảnh hưởng đến ham muốn tình dục, 
khả năng cương dương, hành vi tình dục nam giới, 
các quá trình chuyển hóa (tạo hồng cầu, sản xuất 
protein, chuyển hóa xương và khoáng chất). Vì lý 
do này, khi ức chế FSH và LH, bổ sung androgen 
là cần thiết. 

 Ít có phương pháp ngừa thai cho nam giới 
trong thế kỷ XX. Gần đây, y học thử nghiệm nhiều 
phương pháp ngừa thai mới cho nam giới. Với 
nhiều cách khác nhau được thử nghiệm trong lĩnh 
vực ngừa thai nam giới bằng hormone dựa theo cơ 
chế ức chế ngược vận hành giữa hạ đồi, tuyến yến, 
tinh hoàn, y học đã đạt được mục tiêu ức chế quá 
trình sinh tinh và làm giảm số lượng tinh trùng, nếu 

NGỪA THAI NAM
BẰNG HORMONE

Nguyễn Văn Học
Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM

được, có thể làm cho vô tinh hoặc ít ra cũng làm 
số lượng tinh trùng dưới 1 triệu/1 ml tinh dịch. So 
với các phương pháp đang được thử nghiệm ngừa 
thai cho nam giới, phương pháp dùng hormone 
dường như là phương pháp hứa hẹn về tính hiệu quả 
và an toàn, cũng như gần gũi với thị trường dược 
phẩm. Mặc dù công thức ngừa thai cuối cùng bằng 
hormone cho nam giới chưa được quyết định, công 
thức progestin-testosterone được xem là công thức 
có cơ sở vững chắc, gây ức chế sản xuất tinh trùng, 
kết quả là đạt được hiệu quả ngừa thai. Hiệu quả của 
công thức phối hợp hormone trên đối với chức năng 
tình dục nói chung và chức năng sinh sản nói riêng 
là kết quả của sự tương tác phức tạp giữa thay đổi về 
sinh lý-sinh hóa, có thể gây ra bởi sự kết hợp giữa 
hormone và yếu tố nhận thức chia sẻ trách nhiệm kế 
hoạch hóa gia đình. Hiệu lực của progesterone ức 
chế FSH và LH đã được biết từ phương pháp ngừa 
thai cho nữ. Nhiều nghiên cứu kết hợp testosterone 
với nhiều loại progesterone đã được tiến hành trên 
4 thập kỷ qua nhằm mục đích xác định cụ thể thuốc 
nào trong công thức testosterone-progesterone là lý 
tưởng nhất cho ngừa thai nam giới. 

CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG NGỪA THAI 
NAM BẰNG HORMONE 
Đó là ức chế gonadotropin (LH và FSH) dẫn 

đến ức chế quá trình sinh tinh (ức chế có hồi phục). 
Quá trình sinh tinh bình thường về số lượng và chất 
lượng cần hoạt động của LH, FSH và testosterone 
trong tinh hoàn. Do đó, để ức chế quá trình sinh 
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tinh, sử dụng hormone ngừa thai nam phải ức chế cả 
hai FSH, LH và testosterone trong tinh hoàn. Bằng 
cách này, hormone ngừa thai nam ức chế cả chức 
năng nội tiết và ngoại tiết của tinh hoàn. Vì cơ chế 
hoạt động như vậy, ngừa thai nam bằng hormone 
phải bao hàm bổ sung testosterone từ ngoài vào để 
duy trì chức năng sinh lý lệ thuộc testosterone và 
ngăn chặn hậu quả của suy chức năng sinh dục. 

Quá trình sinh tinh ngừng lại ở giai đoạn 
nguyên bào tinh nhưng dòng tế bào mầm nguyên 
thủy không bị hủy hoại. Điều này đảm bảo đặc tính 
quan trọng của phương pháp ngừa thai này là nó có 
tính hồi phục khi ngưng áp dụng. 

HIỆU QUẢ
Hiệu quả của phương pháp ngừa thai này đã 

được chứng minh bằng hai nghiên cứu đa trung tâm 
của WHO 1996. Trong nghiên cứu này, tiêm 200 
mg testosterone enanthate (TE) hàng tuần, tỷ lệ 
mang thai có mối quan hệ chặt chẽ với số lượng tinh 
trùng, không mang thai khi không có tinh trùng, có 
hai trường hợp mang thai xảy ra ở người có số lượng 
tinh trùng. Kết quả này cho thấy, vô tinh hoặc thiểu 
tinh nặng (dưới 1 triệu/ml) là mục tiêu lý tưởng 
khi ngừa thai nam bằng hormone.  Tuy nhiên, một 
số hậu quả xảy ra khi nồng độ testosterone trên 
ngưỡng sinh lý có được khi tiêm 200 mg TE, đó 
là giảm cholesterol HDL, mụn trứng cá, tăng cân, 
thỉnh thoảng tinh thần không ổn định.  

CÁC CÔNG THỨC KHÁC
Để đạt được khả năng ức chế mạnh mẽ LH 

và FSH, nhà nghiên cứu kết hợp progestogens 
với testosterone. Cơ sở cho sự kết hợp này là cả 
testosterone và progestins ức chế sinh sản bằng 
cách ức chế hiệp đồng lên hạ đồi - tuyến yên, kết 
quả là bài tiết LH, FSH và kết quả quá trình sinh 
tinh bị ức chế nhiều hơn so với khi dùng một loại 
hormone. Kết hợp này cho phép điều chỉnh liều 
từng loại hormone và đạt được an toàn vì tránh 
tình trạng nồng độ testosterone vượt quá ngưỡng 
sinh lý. Dựa vào cơ sở này, trong thập kỷ qua, 
nhiều nghiên cứu đã tiến hành kết hợp một trong 
các thuốc sau đây: medroxyprogesterone acetate 
(DMPA), levonorgestrel (LNG), desogestrel 

(DSG), cyproterone acetate (CPA), norethisterone 
enanthate (NETE),  etonogestrel (ENG) với 
testosterone. Các thử nghiệm này không thấy có tác 
dụng phụ và không ai từ bỏ tham gia nghiên cứu. Dĩ 
nhiên phải chọn loại progesterone để tăng tính an 
toàn và sử dụng lâu dài. 

Các công thức sau cho thấy hiệu quả, dễ chấp 
nhận, không có tác dụng phụ: 

 – NETE + TU.
 – DMPA + T cấy dưới da và dạng gel.
 – ENG + TU và TD.
 – CPA + TU. 

Trong đó, NETE + TU được nhiều trung tâm sử 
dụng và được WHO ủng hộ.

Nên nhớ rằng, ngừa thai bằng hormone không 
thể phòng ngừa bệnh lây truyền qua đường tình 
dục, vì lý do này, phương pháp này không thể áp 
dụng cho trường hợp giao hợp với người lạ. Không 
dùng phương pháp ngừa thai hormone trong trường 
hợp có bệnh lý liên quan đến corticoid. Nên kiểm 
tra tương tác với thuốc đang dùng. 

TÍNH CHẤP NHẬN NGỪA THAI BẰNG 
HORMONE CHO NAM GIỚI
Mới đây, mối bận tâm của công chúng về phương 

pháp ngừa thai nam bằng hormone ngày càng dâng 
cao. Mọi người mong chờ nam giới chia sẻ trách 
nhiệm với nữ giới không chỉ ưu điểm của phương 
pháp ngừa thai mà còn chia sẻ nguy cơ trong kế 
hoạch hóa gia đình. Bởi vì nguy cơ có khuynh hướng 
tăng theo thời gian sử dụng phương pháp ngừa thai, 
chia sẻ cho nhau biện pháp kế hoạch hóa gia đình 
sẽ giảm nguy cơ cho từng cá nhân. Trong các cuộc 
hội thảo về dân số, từng thành viên kêu gọi nam giới 
tham gia ngừa thai, y học phải nghĩ ra nhiều phương 
pháp ngừa thai cho nam giới.  

Khảo sát ở nhiều nước khác nhau cho thấy, nam 
giới chấp nhận gánh vác vai trò kế hoạch hóa gia 
đình[1]. Trước khi nam giới chấp nhận một phương 
pháp ngừa thai, một số điều kiện tiên quyết phải 
được đáp ứng. Đó là: (1) phải hiệu quả như phương 
pháp ngừa thai nữ, (2) cả nam và nữ phải chấp nhận 
phương pháp này, (3) đạt hiệu quả nhanh, (4) dễ 
áp dụng, (5) không cản trở hoạt động hằng ngày, 
(6) an toàn, (7) ít tác dụng phụ, đặc biệt không ảnh 
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hưởng đến nam tính, ham muốn tình dục, khả năng 
cương dương, (8) hồi phục khi ngưng áp dụng, (9) 
giá thành thấp, (10) không ảnh hưởng xấu đến sức 
khỏe của thai nếu chẳng may thất bại.

 Một yếu tố liên quan đến tính chấp nhận của 
phương pháp này lệ thuộc vào sở thích văn hóa 
của người áp dụng. Dùng bảng câu hỏi phỏng vấn 
nam giới về tính chấp nhận của phương pháp này 
ở Edinburgh, Shanghai, Hong Kong, Cape Town 
với kết quả đa số nam giới thích sử dụng phương 
pháp ngừa thai này (44-83%)[2]. Vấn đề chia sẻ 
trách nhiệm ngừa thai, khảo sát tiến hành ở Hoa 
Kỳ cho thấy có 72% phụ nữ muốn ngừa thai cho 
riêng mình, 16% muốn đàn ông phải gánh lấy trách 
nhiệm này, 12% muốn cả hai người cùng chia sẻ 
trách nhiệm này. Nhưng khi phỏng vấn bằng điện 
thoại trên 70% (nam và nữ) nói rằng trách nhiệm 
ngừa thai phải là của nam, 45% phụ nữ nói rằng 
nam giới nên ngừa thai bằng cách uống thuốc, một 
ít cho rằng nam giới nên dùng thuốc tiêm hoặc cấy 
dưới da. Chia sẻ trách nhiệm ngừa thai là ý muốn 
của nhiều chị em phụ nữ[2]. 

ẢNH HƯỞNG CỦA NGỪA THAI NAM 
BẰNG HORMONE ĐẾN TÌNH DỤC
Phân tích y văn, chúng tôi tổng kết một số tác 

dụng lên đời sống tâm lý tình dục nam giới khi sử 
dụng ngừa thai nam bằng hormone.

Đưa vào cơ thể một lượng testosterone, nồng độ 
cao hơn ngưỡng sinh lý đã ảnh hưởng đến trạng thái 
tâm lý, hành vi tình dục, chất lượng sống cho người 
dùng. Người dùng tăng mức độ nghĩ ngợi tình dục, 
không thay đổi về hành vi tình dục, có tăng đáp ứng 
tình dục và thích thú tình dục, tăng ham muốn tình 
dục và cải thiện chất lượng đời sống tình dục, tăng 
đáp ứng lệch lạc tình dục với kích thích âm thanh 
tình dục. Ngoài ra có hiện tượng cương dương tự 
nhiên. Tần suất giao hợp, thủ dâm, hôn hít, ôm ấp 
đều không thay đổi. Không thay đổi mức độ thỏa 
mãn quan hệ yêu thương[3,4]. Trước đây, có nhiều 

nghiên cứu chỉ dùng progesterone ngừa thai nam. 
Người dùng phương pháp ngừa thai này trải qua 
một số tác dụng phụ bao gồm giảm ham muốn tình 
dục, mệt, trầm cảm[5]. 

Khi sử dụng phương pháp ngừa thai kết hợp 
hormone testosterone và progesterone. Liều 
testosterone giảm xuống tránh hiện tượng tăng 
nồng độ testosterone trên ngưỡng sinh lý. Có một 
số thay đổi ở người dùng phương pháp này chủ yếu 
liên quan đến progesterone trong công thức kết hợp. 
Khi dùng liều cao progesterone trong công thức 
ngừa thai kết hợp, với bản chất kháng androgen 
mạnh, làm giảm cương dương buổi sáng. Khi dùng 
liều thấp, không thấy giảm số lần giao hợp, ngoài 
ra, ham muốn tình dục, thủ dâm, hôn, âu yếm cũng 
không giảm.

KẾT LUẬN
Đưa vào cơ thể một lượng testosterone dẫn đến 

nồng độ của nó cao hơn mức sinh lý, gây tăng ham 
muốn tình dục mà không thay đổi đáng kể hành vi 
tình dục và trạng thái tinh thần người dùng. Vì vậy 
để tránh tác dụng có hại, cốt lõi của ngừa thai bằng 
hormone ở nam là phải duy trì nồng độ hormone 
trong giới hạn cho phép. Ngừa thai nam bằng 
hormone chia tách tình dục với sinh sản, không 
tránh khỏi ảnh hưởng tình dục. Ngừa thai hormone 
cho nữ đã có vị trí trong kế hoạch hóa gia đình, 
nhưng đã tạo ra quá nhiều áp lực cho giới nữ. Ngay 
khi ngừa thai nam bằng hormone ra đời, người 
chồng có cơ hội chia sẻ trách nhiệm và hiệu quả của 
phương pháp ngừa thai.  
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