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MÃN KINH SỚM

Nguyễn Thị Thủy
Bệnh viện Đa khoa Cao Văn Chí - Tây Ninh

Tuổi mãn kinh trung bình trên thế giới thường 
vào khoảng 52 tuổi (50 ± 4).

Mãn kinh sớm xảy ra giữa tuổi 40 đến 45 tuổi, 
tỷ lệ này vào khoảng 5% dân số chung trên thế giới, 
trước tuổi 40 chiếm tỷ lệ khoảng 1% gọi là mãn kinh 
quá sớm (premature menopause) và nếu xảy ra trước 
tuổi 45 gọi là mãn kinh sớm (early menopause). 

NGUYÊN NHÂN
Tiền sử gia đình
Nghiên cứu cho thấy những phụ nữ có tiền sử 

gia đình có dì hoặc mẹ hoặc chị em gái mãn kinh 
sớm sẽ có khả năng mãn kinh sớm.

Hút thuốc
Những phụ nữ hút thuốc mãn kinh sớm khoảng 

hai năm so với không hút thuốc. Họ cũng có thể 
có các triệu chứng mãn kinh nghiêm trọng hơn. 
Bellavia cùng cộng sự đã thực hiện một nghiên cứu 
trên 25.474 phụ nữ cho thấy rằng phụ nữ có thời kỳ 
mãn kinh sớm có hút thuốc lá thì tỷ lệ tử vong sớm 
hơn 2 năm so với phụ nữ không hút thuốc.

Hóa trị hoặc xạ trị vùng chậu
do bệnh ung thư
Các phương pháp này có thể làm phá hủy đến 

buồng trứng làm chúng ngừng hoạt động vĩnh viễn 
hoặc trong một thời gian. Tuy nhiên không phải phụ 
nữ nào trải qua xạ trị hoặc hóa trị cũng dễ dẫn đến 
mãn kinh sớm, những phụ nữ trẻ tuổi sẽ ít khả năng 
bị hơn.

Phẫu thuật cắt bỏ buồng trứng
Thường gọi là “bilateral oophorectomy” gây ra 

15 – 50% những triệu chứng mãn kinh ngay lập 
tức, chu kỳ kinh sẽ ngừng hẳn sau phẫu thuật này 
và nồng độ hormone sẽ giảm nhanh chóng. Những 
triệu chứng mãn kinh sẽ xuất hiện rõ và mạnh hơn.

Phẫu thuật cắt bỏ tử cung
Ở những phụ nữ cắt bỏ tử cung hoàn toàn, có 

thể dẫn đến mãn kinh sớm hơn khoảng 2 năm so với 
phụ nữ vẫn còn tử cung.

Bệnh tự miễn
Nguyên nhân này được báo cáo vào khoảng 30 

– 60% các trường hợp gây ra mãn kinh sớm. Phổ 
biến nhất là bệnh lý tuyến giáp, quai bị, cường cận 
giáp và bệnh Addison. Mặc dù tỷ lệ hiếm nhưng do 
hệ thống miễn dịch của cơ thể khi chống chọi lại 
bệnh tật, có thể tấn công nhầm vào buồng trứng và 
giữ cho chúng không tiết ra hormone. Những phụ 
nữ mãn kinh sớm tự miễn có nguy cơ tăng lên đối 
với bệnh suy thận, suy giáp, đái tháo đường, nhược 
cơ, viêm khớp dạng thấp và lupus ban đỏ hệ thống.

HIV/AIDS
Phụ nữ nhiễm HIV không được kiểm soát tốt có 

thể bị mãn kinh sớm và những cơn bốc hỏa sẽ xảy ra 
dữ dội hơn so với những phụ nữ không nhiễm HIV.

Rối loạn di truyền
Phụ nữ sinh ra có các rối lọan di truyền như 

thiếu hụt 17-alpha-hydroxylase, galactosemia, loạn 
dưỡng loạn sản cơ, hội chứng Di George, và bất 
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thường nhiễm sắc thể, phổ biến là mất đoạn nhiễm 
sắc thể có thể mãn kinh sớm. Ví dụ, hội chứng 
Turner với sự mất hoàn toàn hoặc một phần nhiễm 
sắt thể X, trisomy 18 và 13, buồng trứng sẽ không 
hình thành bình thường, chu kỳ kinh nguyệt bất 
thường và cũng dễ bị mãn kinh sớm.

Hội chứng mệt mỏi mãn tính(chronic fatigue 
syndrome – CFS)
Boneva cùng cộng sự đã nghiên cứu 157 phụ nữ 

cho thấy phụ nữ bị viêm não tủy/hội chứng mệt mỏi 
mãn tính (ME/CFS) biểu hiện mệt mỏi, yếu, đau 
cơ và đau khớp, mất trí nhớ, nhức đầu, ngủ không 
sâu và những triệu chứng khác dẫn đến trên 61% 
mãn kinh sớm và tuổi mãn kinh sớm trung bình là 
37,6 tuổi. 

TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG
Mãn kinh sớm có liên quan đến nhiều triệu 

chứng như triệu chứng vận mạch (nóng bừng và đổ 
mồ hôi ban đêm), các triệu chứng âm đạo (âm đạo 
bị khô và đau khi giao hợp), các triệu chứng tiết niệu 
(tiểu không thường xuyên, lắt nhắt, không kiểm 
soát và viêm teo bàng quang), rối loạn chức năng 
tình dục, và rối loạn giấc ngủ. Các triệu chứng khác 
là nhức đầu, trầm cảm, lo âu, khó chịu, teo da, đau 
khớp, nỗi ám ảnh ung thư và giảm tập trung.

CHẨN ĐOÁN
Không có một tiêu chuẩn chuẩn mực nào cho 

việc chẩn đoán mãn kinh sớm được đưa ra. Việc 
chẩn đoán được dựa trên ở một phụ nữ trước 45 
tuổi có bộ 3 triệu chứng: vô kinh trên 12 tháng, 
nồng độ gonadotrophin cao và có các triệu chứng 
của sự thiếu hụt estrogen. Các cận lâm sàng hỗ trợ 
chẩn đoán là nồng độ FSH > 40 mIU và E2 < 20 
pg/ml, nhiễm sắc thể đồ, chức năng tuyến giáp, 
đường huyết huyết thanh, lượng canxi huyết thanh 
và đo mật độ khoáng của xương.

HẬU QUẢ CỦA MÃN KINH SỚM
Hậu quả của mãn kinh sớm được chia thành hậu 

quả ngắn hạn và dài hạn:
 – Các hậu quả ngắn hạn bao gồm các triệu chứng 

vận mạch như nóng bừng, đổ mồ hôi đêm, đánh 
trống ngực và đau đầu, tăng cân, khô âm đạo và khó 

thở, tâm lý hoang mang và stress không kiểm soát 
được bao gồm khó chịu, hay quên, mất ngủ và kém 
tập trung.

 – Hậu quả lâu dài của thời kỳ mãn kinh sớm bao 
gồm vô sinh, loãng xương và tăng nguy cơ tử vong 
sớm do bệnh tim mạch và đột quỵ.

Vô sinh
Một số tác giả đã báo cáo trường hợp có thai 

ở những phụ nữ mãn kinh sớm nhưng thực tế rất 
hiếm. Nhưng với sự tiến bộ gần đây trong việc cho 
trứng thì những phụ nữ mãn kinh sớm đã có hy 
vọng có con. Nó được sử dụng rộng rãi ở những 
trường hợp vô sinh do suy buồng trứng sớm.

Loãng xương
Gallagher JC cùng cộng sự đã cung cấp bằng 

chứng rõ ràng rằng mãn kinh sớm trước 45 tuổi có 
nguy cơ gãy xương cao gấp 1,5 - 3 lần đối với phụ 
nữ mãn kinh sau 50 tuổi. Trong một nghiên cứu 
hơn 1.000 bệnh nhân của Vega EM cùng cộng sự, 
tỷ lệ gãy xương hông ở phụ nữ bắt đầu mãn kinh 
40 tuổi là 9,4% so với 3,3% ở những người bắt đầu 
mãn kinh ở tuổi 50. Trong nghiên cứu ở Rotterdam, 
một nghiên cứu thuần tập dựa trên dân số đánh giá 
các yếu tố nguy cơ gãy xương ở 3.000 nam giới và 
phụ nữ, tỷ lệ gãy xương sống cao gấp 2,5 lần ở phụ 
nữ mãn kinh trước tuổi 45 so với những người mãn 
kinh sau tuổi 50. Trong các nghiên cứu đánh giá vai 
trò của HT ở phụ nữ có nguy cơ gãy xương cao dựa 
trên tuổi mãn kinh, nguy cơ gãy xương giảm đáng kể 
khi dùng HT.

Bệnh mạch vành và nguy cơ đột quỵ
Vì những phụ nữ khi mãn kinh có cấu hình lipid 

bất lợi hơn so với những phụ nữ tiền mãn kinh hoặc 
chưa mãn kinh. Trong một nghiên cứu thuần tập 
theo dõi hơn 6.000 phụ nữ Mỹ trong 12 năm, bệnh 
nhân đã trải qua thời kỳ mãn kinh trong độ tuổi từ 
35 đến 40, nghiên cứu cho thấy có nguy cơ tử vong 
do bệnh tim thiếu máu cục bộ và cơn đau thắt ngực 
cao hơn 50% (nguy cơ điều chỉnh theo bệnh tiểu 
đường, tăng huyết áp, số lần mang thai, tuổi sinh 
con lần đầu, và hoạt động thể lực) so với những 
người mãn kinh trong độ tuổi từ 49 đến 51. 

QUẢN LÝ THỜI KỲ MÃN KINH SỚM
Cách tiếp cận quan trọng nhất trong quản lý 
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thời kỳ mãn kinh sớm là xác định nguyên nhân và 
điều trị dựa trên nguyên nhân. Mang lại khả năng 
khôi phục sự trưởng thành nang trứng, rụng trứng 
và kinh nguyệt.

Với sự kích thích rụng trứng hoặc cho trứng 
trong các chương trình IVF, thì giờ đây những phụ 
nữ mãn kinh sớm trước 40 tuổi đã có thể mang thai. 
Phụ nữ có nội mạc tử cung sử dụng estrogen, có thể 
theo dõi bằng thử nghiệm progestogen để chứng 
minh khả năng khởi phát kinh nguyệt.

Khuyến cáo tốt hiện nay là liệu pháp thay thế 
estrogen cho phụ nữ bị mãn kinh sớm. Phụ nữ bị 
hạ kali máu có thể cần điều trị thay thế hormone 
(HRT) để tránh loãng xương. Có một số bằng 
chứng cho thấy việc khôi phục lại mức estrogen 
bình thường sẽ làm giảm sự phát triển sau này của 
bệnh tim mạch, loãng xương và mất trí nhớ. Do 
đó, sử dụng HRT trong thời gian ngắn được nhiều 
người lựa chọn. 

HRT
Như một cách tiếp cận đầu tiên, HT (hoặc bằng 

đường uống hoặc qua da) đạt được mức estrogen 
thay thế được khuyến cáo nhiều. Tuy nhiên, xét 
nghiệm nồng độ estradiol trong huyết thanh không 
được khuyến cáo để theo dõi ảnh hưởng của việc 
điều trị. Thay thế estrogen có thể đạt được với các 
chế phẩm estradiol sau: 1 – 2 mg uống 17β-estradiol 
mỗi ngày, 100 μg 17β-estradiol qua da hàng ngày 
hoặc estrogen liên hợp 0,625 – 1,25 mg mỗi ngày 
(Bảng 1). Việc lựa chọn liệu pháp estrogen nên 
được kết hợp với liệu pháp progestogen liều lượng 
thích hợp (dùng liên tục hoặc không liên tục) để 

Bảng 1. Liều điều trị HRT ở phụ nữ mãn kinh sớm. 

Estrogen Progesteron

Liên tục (continuous) Không liên tục (sequential)

1 - 2 mg micronized
17β-estradiol (uống)

2,50 - 05 mg 
medroxyprogesterone acetate 
mỗi ngày (uống)

10 mg medroxyprogesterone acetate mỗi 
ngày (uống) từ ngày 12 của chu kỳ mỗi tháng.

100 μg 17β-estradiol (qua da) 100 mg micronized progesterone 
mỗi ngày (uống)

200 mg micronized progesterone mỗi ngày 
(uống) từ ngày 12 của chu kỳ mỗi tháng.

0,625 – 1,25mg estrogen liên hợp 
liều thấp (uống)

*sử dụng một loại estrogen tương ứng kết hợp với một loại progesterone tương ứng

ngăn chặn tăng sản và ung thư nội mạc tử cung. 
Ngoài ra, cần phải điều trị các triệu chứng của 

mãn kinh sớm như có thể điều trị bệnh tự miễn 
bằng liệu pháp corticosteroid nếu các kháng thể 
kích thích tố giới tính có trong máu. Điều trị trầm 
cảm, và các rối loạn về tâm thần, và những liệu pháp 
tâm lý cũng như vận động.

NHỮNG VẤN ĐỀ TỒN TẠI
VỚI MÃN KINH SỚM
Thời kỳ mãn kinh sớm có liên quan đến các 

nguy cơ sức khỏe lâu dài như tử vong sớm, bệnh tim 
mạch, bệnh thần kinh, loãng xương, rối loạn chức 
năng tâm thần và rối loạn tâm trạng. Mãn kinh sớm 
gây ra do các phương pháp điều trị ung thư như hóa 
trị và phóng xạ hoặc phẫu thuật cắt bỏ 2 bên buồng 
trứng đã tăng lên theo thời gian vì nó thành công 
trong điều trị ung thư ở trẻ em, thanh thiếu niên 
và phụ nữ sinh sản. Bên cạnh đó, việc thực hành 
cắt buồng trứng 2 bên dự phòng tại thời điểm cắt 
bỏ tử cung cũng tăng. Tuy nhiên, có bằng chứng rõ 
ràng rằng nguy cơ lâu dài và kết cục sức khỏe bất lợi 
sau mãn kinh sớm ngày càng tăng. Hậu quả nghiêm 
trọng về sức khỏe như tử vong sớm, bệnh tim mạch 
và thần kinh, loãng xương, các triệu chứng tâm thần 
và chức năng tình dục bị suy giảm.

Phụ nữ bị mãn kinh sớm có nguy cơ bị mật độ 
xương thấp, loãng xương sớm và gãy xương, khởi 
phát sớm bệnh tim mạch vành và tăng tỷ lệ tử vong 
do tim mạch. Phụ nữ bị suy buồng trứng sớm đã 
được báo cáo là đã giảm thiểu tình trạng về tình dục. 
Hơn nữa, Ryan J cùng cộng sự (2014) nghiên cứu 
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cho thấy những phụ nữ bị mãn kinh sớm tăng 30% 
nguy cơ có nhiều lo lắng, trầm cảm, chán nản, nhạy 
cảm, tâm lý dễ hận thù và đau khổ hơn phụ nữ mãn 
kinh bình thường.

Việc can thiệp để quản lý mãn kinh sớm bằng 
HRT vẫn còn đang vấp phải nhiều tranh cãi, vẫn 
chưa có một đồng thuận cũng như nghiên cứu lớn 
nào đủ chứng minh đảm bảo cho việc sử dụng HRT 
điều trị cho những phụ nữ mãn kinh sớm. Việc sử 
dụng estrogen còn gây tranh cãi và vấn đề ở đây là 
lựa chọn điều trị hiệu quả được công nhận nhất 
nhưng vấn đề chính là tác dụng phụ. Các nhà lâm 
sàng cần so sánh giữa lợi ích và nguy cơ khi sử dụng 
trên đối tượng bệnh của mình.
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Vui lòng quét mã để cập nhật chương trình mới nhất.

Quý đồng nghiệp quan tâm hội nghị vui lòng đăng ký sớm
vì hội nghị sẽ ngưng nhận khi đủ số lượng đại biểu.




