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GIẢM HAM MUỐN TÌNH DỤC
TRONG THỜI KỲ MÃN KINH

TỔNG QUAN
Tình dục đối với con người từ xưa đã là một nhu 

cầu thiết yếu nhưng lại vô cùng tế nhị. Tuy nhiên, 
với sự hiện đại ngày nay thì các vấn đề khó khăn 
trong hoạt động tình dục đã không còn là những 
chuyện “khó nói”. Đặc biệt đối với phụ nữ, cũng như 
đàn ông, họ cũng có ham muốn tình dục và sự kích 
thích đối với những cử chỉ vuốt ve, âu yếm của bạn 
tình, nhưng sự ham muốn hay kích thích này sẽ bị 
suy giảm khi họ bước vào thời kỳ mãn kinh. Trong 
thời kỳ này, nữ giới sẽ gặp những thay đổi về sinh lý 
và tâm lý, trong đó có sự sụt giảm các hormone sinh 
dục ảnh hưởng đến sự tiết các tuyến và chất nhầy 
ở âm đạo dẫn đến khô, teo âm đạo và đau khi giao 
hợp. Một nghiên cứu cắt ngang trên 371 phụ nữ 
Trung Quốc độ tuổi 40 – 60 cho thấy nhìn chung 
77,2% phụ nữ có ít nhất một vấn đề về suy giảm 
chức năng tình dục như không hứng thú với tình 
dục, không thấy kích thích trong khi giao hợp, âm 
đạo không tiết nhầy, không đạt được khoái cảm hay 
đau trong lúc giao hợp hoặc sau giao hợp. Cụ thể là 
22,4% phụ nữ mãn kinh tự nhiên và 39,6% phụ nữ 
mãn kinh do phẫu thuật cắt bỏ buồng trứng hai bên 
thừa nhận giảm sự hứng thú với những cử chỉ thân 
mật và có tần suất quan hệ tình dục thấp (< 12 lần/
năm). Âm đạo khô khi giao hợp (42,9%) là sự suy 
giảm chức năng sinh dục thường gặp nhất ở phụ nữ 
mãn kinh[1]. Hơn nữa, các yếu tố xã hội như trục trặc 
gia đình, áp lực tài chính hay áp lực công việc và các 
vấn đề trong cuộc sống hôn nhân là những nguyên 

nhân thường gặp nhất ảnh hưởng đến ham muốn 
tình dục[1]. Một nghiên cứu cắt ngang khác trên dân 
cư Canada độ tuổi 40 – 59 cho thấy khoảng 1/3 phụ 
nữ thừa nhận ham muốn tình dục bị giảm so với 
6 tháng trước và tỷ lệ phụ nữ gặp khó khăn trong 
việc đạt cực khoái, khô và đau âm đạo khi giao hợp 
lần lượt là 14,5%, 28,8% và 17,1%[2]. Với tình trạng 
suy giảm chức năng tình dục ở phụ nữ trong thời 
kỳ mãn kinh như vậy, bài viết này sẽ giúp hiểu rõ 
nguyên nhân cũng như cách quản lý tình trạng này.

XÁC ĐỊNH TÌNH TRẠNG
GIẢM HAM MUỐN TÌNH DỤC
Rối loạn ham muốn tình dục không mong muốn 

(HSDD – Hypoactive Sexual Desire Disorder) 
được định nghĩa bởi Cẩm nang chẩn đoán và thống 
kê các rối loạn tâm thần quyển IV của Hiệp hội Tâm 
thần Mỹ (DSM - IV - Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders, 4th) nhưng trong 
DSM - V, các rối loạn ham muốn tình dục và rối 
loạn hưng phấn được gộp chung thành rối loạn 
hưng phấn kích thích tình dục ở nữ giới (FSIAD 
– Female Sexual Interest/Arousal Disorder)[3]. Để 
chẩn đoán FSIAD, sự suy giảm chức năng tình dục 
phải kéo dài ít nhất 6 tháng, gây khó chịu nhiều cho 
chủ thể, có ít nhất 3 biểu hiện sau[3].

 – Giảm / mất hứng thú trong hoạt động tình dục.
 – Giảm / mất suy nghĩ, tưởng tượng về tình dục.
 – Không / giảm hoạt động tình dục và thường 

không chấp nhận nỗ lực bắt đầu quan hệ của bạn tình.

Nguyễn Hà Ngọc Thiên Thanh1,
Thân Trọng Thạch2

1Đại học TTU
2Đại học Y Dược TPHCM
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 – Giảm / mất sự vui vẻ, phấn khích trong khi giao 
hợp với > 75% số lần giao hợp.

 – Giảm / mất hứng thú, phấn khích tình dục khi 
đáp ứng với bất kỳ tín hiệu tình dục bên trong hoặc 
bên ngoài như bằng lời nói, chữ viết hay kích thích 
lên thị giác.

 – Giảm / mất cảm giác ở bộ phận sinh dục hoặc 
ngoài bộ phận sinh dục trong khi hoạt động tình 
dục > 75% số lần giao hợp.

Và đây là chẩn đoán loại trừ, sau khi loại bỏ các 
tình trạng rối loạn tâm thần không tình dục hoặc 
tình trạng đau khổ bởi mối quan hệ không tốt đẹp 
(như bạn tình bạo hành) hoặc những stress nặng 
khác và không phải do tác động của một chất hay 
thuốc khác[3].

NGUYÊN NHÂN
GIẢM HAM MUỐN TÌNH DỤC 
TRONG THỜI KỲ MÃN KINH
Sinh lý bình thường của chu kỳ kinh nguyệt
Trong chu kỳ kinh nguyệt bình thường ở phụ 

nữ, ở pha nang noãn, FSH do thùy trước tuyến yên 
tiết ra kích thích nang noãn phát triển và tổng hợp 
estradiol. Sự tăng tổng hợp estradiol từ nang noãn 
phát triển không đồng bộ tạo sự phản hồi âm và ức 
chế sự tiết FSH cùng LH cũng như tiến trình chọn 
lọc nang noãn diễn ra. Nồng độ estradiol từ nang 
De Graf tiếp tục tăng cho đến khi đạt đến nồng 
độ đủ để gây phản hồi dương tính làm tăng nhanh 
chóng LH tạo đỉnh phóng noãn. Ngoài ra, sự tổng 
hợp estradiol trong chu kỳ kinh nguyệt còn ảnh 
hường đến sự tiết của các tuyến âm đạo và chất nhầy 
âm đạo[4].

Nguyên nhân sinh lý
Chức năng tình dục bình thường ở nữ giới là kết 

quả của sự tương tác phức tạp giữa các yếu tố sinh 
lý, tâm lý và xã hội. Nhiều sự thay đổi về sinh lý diễn 
ra trong thời kỳ mãn kinh ảnh hưởng đến dự trữ 
buồng trứng ở người phụ nữ. Chu kỳ kinh nguyệt 
ở phụ nữ giai đoạn muộn của tiền mãn kinh đặc 
trưng bởi sự gia tăng FSH, giảm inhibin B và chu kỳ 
kinh nguyệt dài ngắn thất thường. Cho đến kỳ hành 
kinh cuối cùng (LMP – Last Menstrual Period) 
có sự biến động trong nồng độ estradiol và sự gia 

tăng FSH và LH ở phụ nữ tiền mãn kinh[4]. Khi 
buồng trứng ngừng hoạt động, nồng độ estradiol 
sụt giảm, khi đó, estrone (một estrogen yếu) trở 
thành dạng estrogen lưu hành trong máu. Nồng 
độ estrogen sụt giảm dẫn đến khô âm đạo và làm 
loãng chất nhầy, dẫn đến tăng nguy cơ teo đét âm 
đạo và chứng đau khi giao hợp. Cùng với estradiol, 
nồng độ androgen (testosterone, androstenedione, 
dihydrotestosterone và dehydroepiandrosterone) 
cũng dần giảm xuống khoảng một nửa so với thời 
kỳ tiền mãn kinh. Vì androgen rất quan trọng cho 
việc duy trì các cơ quan sinh dục nữ và testosterone 
có ảnh hưởng đến ham muốn tình dục nên mức độ 
giảm của các hormone này gây ra những thay đổi 
đáng kể trong cấu trúc và chức năng mô sinh dục [5].

Bên cạnh đó, các hormone giới tính đã được 
chứng minh là có tương tác với các chất dẫn truyền 
thần kinh khác nhau để điều hòa ham muốn 
tình dục, chủ yếu qua con đường kích thích bởi 
hệ thống dopamine và con đường ức chế bởi hệ 
thống serotonin[6]. Chất dẫn truyền thần kinh 
norepinephrine (NE), nitric oxide (NO) và peptide 
ruột hoạt hóa peptide thần kinh (VIP – vasoactive 
intestinal peptide) có chức năng duy trì lưu lượng 
máu sinh dục và trương lực cơ, ngoài ra có cả vai 
trò quan trọng của hormone giới tính (estradiol và 
testosterone)[5].

Con đường kích thích tình dục được hoạt hóa 
bằng cách giải phóng các chất dẫn truyền thần 
kinh trong não, cụ thể dopamine và melanocortin 
kích thích sự chú ý và ham muốn tình dục, trong 
khi hưng phấn tình dục được hoạt hóa bởi NE và 
oxytocin (OT). Sự hoạt hóa này có thể được kích 
hoạt nội bộ, thông qua hoạt động của các hormone 
sinh dục, ngoài ra, cũng có thể được kích hoạt từ 
các yếu tố bên ngoài như các ám hiệu tình dục hay 
một số loại thuốc nhất định. Serotonin, opioid và 
endocannabinoids ức chế các chất dẫn truyền thần 
kinh kích thích trên. Trong cơn cực khoái, chúng 
được giải phóng tự nhiên để tạo ra cảm giác thỏa 
mãn và cũng có thể được hoạt hóa bởi các yếu tố 
tâm lý như stress, hay bằng các loại thuốc tăng cường 
tác dụng của chúng như các chất ức chế tái hấp thu 
serotonin (SSRIs – Selective Serotonin Reuptake 
Inhibitors), nên người dùng thuốc này thường bị 
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mất ham muốn tình dục như là một tác dụng phụ[6].

Nguyên nhân tâm lý, xã hội
Các yếu tố tâm lý xã hội như sự căng thẳng mãn 

tính, trầm cảm, khó khăn trong mối quan hệ với 
bạn tình, lịch sử bị lạm dụng tình dục, dùng thuốc 
chống trầm cảm như SSRIs và các yếu tố văn hóa 
vùng miền là những nguyên nhân tâm lý thường 
gặp làm giảm ham muốn tình dục[1,4]. Trong đó, 
trầm cảm ảnh hưởng đến 70 – 90% phụ nữ và có 
tác động qua lại với suy giảm chức năng tình dục[5]. 
Những nguyên nhân này gián tiếp ức chế các chất 
dẫn truyền thần kinh như dopamine, từ đó ảnh 
hưởng đến con đường hưng phấn tình dục[6].

Với tỷ lệ giảm ham muốn tình dục tăng dần theo 
tuổi tác như vậy, một phần phản ánh quá trình lão 
hóa bình thường nhưng cũng gây ra bởi ảnh hưởng 
của mãn kinh đối với chức năng tình dục. Sự tương 
tác giữa nguyên nhân sinh lý, nguyên nhân tâm lý 
và yếu tố văn hóa xã hội trong giai đoạn chuyển tiếp 
mãn kinh là khác nhau ở mỗi người phụ nữ[7]. Do 
đó, để quản lý tình trạng giảm ham muốn tình dục 
ở phụ nữ mãn kinh cần chú ý nhiều hơn đến vai trò 
của các hormone sinh dục.

ĐIỀU TRỊ GIẢM HAM MUỐN TÌNH 
DỤC Ở THỜI KỲ MÃN KINH
Liệu pháp tâm lý
Tình trạng giảm ham muốn tình dục ở phụ nữ 

không chỉ đơn thuần do sự thiếu hụt nội tiết tố mà 
còn có sự tác động của yếu tố tâm lý và xã hội. Do 
đó, để đạt được hiệu quả tốt nhất, nên kết hợp điều 
trị nội khoa với liệu pháp tâm lý[7]. Các liệu pháp 
tư vấn tâm lý tình dục, liệu pháp dựa trên hành vi 
nhận thức (CBT – Cognitive Behavior Therapy), 
liệu pháp thiền (MMT – Mindfulness Meditation 
Training) và sự quan tâm hay giáo dục nhận thức 
bản thân dường như có lợi cho những phụ nữ giảm 
ham muốn tình dục[5]. Việc giáo dục bệnh nhân 
hiệu quả yêu cầu nhiều yếu tố như kiến thức, thời 
gian, kỹ năng giao tiếp để tạo điều kiện thay đổi 
hành vi tình dục theo hướng tích cực. Cách tiếp 
cận tư vấn bệnh nhân ngoại trú cung cấp kiến thức 
cơ bản về chẩn đoán và nhận thức sai về tình dục 
cùng những khuyến nghị đối với thay đổi hành vi 

hoặc lối sống để cải thiện lòng tự trọng, gia tăng sự 
quan tâm tình dục và có thể giúp ích đến khi bệnh 
nhân quyết định tham gia vào liệu pháp tâm lý và/
hoặc điều trị nội khoa.Với mô hình tiếp cận tư vấn 
ngoại trú – PLISSIT (Permission – sự cho phép, 
Limited Information – thông tin giới hạn, Specific 
Suggestions – những gợi ý chuyên biệt, Intensive 
Therapy – điều trị chuyên sâu), phụ nữ có được sự 
cho phép (P) để thảo luận về các vấn đề, cảm xúc của 
họ và khám phá các giải pháp. Sau đó, bác sĩ cung 
cấp thông tin giới hạn (LI), bao gồm giáo dục về các 
chức năng tình dục cơ bản và/hoặc tài liệu (ví dụ: 
văn học, video …) và  đưa  ra những đề xuất chuyên 
biệt (SS) để giải quyết vấn đề với những hướng dẫn 
và lời khuyên. Những cá nhân cần điều trị chuyên 
sâu hơn (IT) cho HSDD sẽ được  giới thiệu liệu 
pháp điều trị cho cá nhân hoặc cho cặp vợ chồng[3]. 
Việc giáo dục cho bệnh nhân có 3 bước: (1) cung 
cấp thông tin về chức năng tình dục bình thường 
có thể bao gồm mô tả về ham muốn tình dục của 
bản thân và ham muốn tình dục đáp ứng, vai trò 
của động lực trong ham muốn tình dục, ảnh hưởng 
của những trải nghiệm tình dục hưng phấn và ảnh 
hưởng của tuổi tác và mối quan hệ lên tình dục; (2) 
giáo dục bệnh nhân về những yếu tố trong tiền căn 
bệnh tật và tình dục như rối loạn khí sắc, sự thỏa 
mãn trong mối quan hệ hay hình ảnh cơ thể; (3) các 
trung tâm chăm sóc sức khỏe có thể đánh giá động 
lực điều trị và đưa ra nhiều lựa chọn để điều trị như 
điều trị cả bạn tình của bệnh nhân. Bước giáo dục 
này nên thực hiện xuyên suốt trong quá trình điều 
trị và quá trình theo dõi bệnh nhân sau điều trị[7]. 
Nhưng những dữ liệu về hiệu quả của các liệu pháp 
này còn giới hạn, nên cần có thêm nhiều nghiên cứu 
hơn nữa để đánh giá.

Bổ sung nội tiết tố
Estrogen
Các estrogen có một vai trò quan trọng trong 

việc điều chỉnh độ nhạy cảm sinh dục và duy trì 
chức năng của các cơ quan sinh dục. Chúng hoạt 
động thông qua các con đường giãn mạch để tăng 
lưu lượng máu âm đạo, âm vật và niệu đạo và tăng 
tiết nhầy bôi trơn âm đạo. Nhiều thử nghiệm ngẫu 
nhiên có đối chứng (RCT) đã chứng minh rằng liệu 
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pháp estrogen đơn độc (estradiol đường uống) làm 
tăng ham muốn tình dục ở phụ nữ sau mãn kinh với 
cơ chế tăng estradiol tuần hoàn trong khoảng thời 
gian trước khi rụng trứng[8]. Bằng chứng gần đây cho 
thấy rằng liệu pháp testosterone tăng cường hiệu 
quả của liệu pháp estrogen liều thấp, do đó cải thiện 
giảm ham muốn tình dục; tuy nhiên, vẫn chưa rõ 
liệu testosterone nội sinh có góp phần vào việc điều 
chế ham muốn tình dục của phụ nữ hay không[8]. 
Tuy nhiên, dùng liệu pháp bổ sung nội tiết tố không 
phải là không có rủi ro. Liệu pháp estrogen làm gia 
tăng tỷ lệ huyết khối tĩnh mạch sâu, thuyên tắc phổi, 
đột quỵ nhồi máu não, ung thư vú, sa sút trí tuệ và 
bệnh động mạch vành[5]. 

Ngoài ra, vì khô âm đạo là một dạng suy chức 
năng sinh dục thường gặp nhất, các chế phẩm 
estrogen tại chỗ có thể giúp làm giảm triệu chứng, 
đã được chứng minh có cải thiện chỉ số chức năng 
tình dục của nữ giới (FSFI – Female Sexual Function 
Index) so với giả dược bôi trơn trong một nghiên 
cứu RCT có đối chứng, nhưng chỉ có tác dụng ngắn 
hạn trong lúc giao hợp[9].

Testosterone
Hiện tại testosterone không được Cục quản lý 

thực phẩm và dược phẩm của Hoa Kỳ (FDA) ủng hộ 
dùng trong điều trị giảm ham muốn tình dục ở nữ 
giới vì một số tác dụng phụ không mong muốn do 
testosterone đường uống mang lại sự ảnh hưởng đến 
chuyển hóa lipid tại gan. Dù vậy, rất nhiều bác sĩ lâm 
sàng vẫn điều trị theo kinh nghiệm cho bệnh nhân 
vì nhận thấy testosterone có hiệu quả cải thiện giảm 
ham muốn tình dục nhưng chưa đủ bằng chứng cho 
việc này[4]. Có rất nhiều nghiên cứu tập trung trên 
tác dụng cải thiện ham muốn tình dục ở nữ giới của 
testosterone được thực hiện, với chế phẩm qua da 
(miếng dán TTP) và dưới da (testosterone cấy dưới 
da). Một thử nghiệm RCT có đối chứng thực hiện 
trên 447 phụ nữ mãn kinh chia ngẫu nhiên làm 4 
nhóm: 119 phụ nữ dùng giả dược, 107 phụ nữ dùng 
TTP liều 150 µg/ngày, 110 phụ nữ dùng TTP liều 
300 µg/ngày và 111 phụ nữ còn lại dùng TPP 450 
µg/ngày 2 lần/tuần trong 24 tuần. Thử nghiệm đã 
chứng minh được testosterone qua da làm cải thiện 
đáng kể ham muốn tình dục và tần suất hoạt động 
tình dục đạt thỏa mãn và không có sự khác biệt đáng 

kể giữa liều 150 hay 450 µg/ngày[10]. Sau này càng 
có thêm nhiều bằng chứng cho việc testosterone 
(dạng tại chỗ) làm tăng chỉ số FSFI của chức năng 
tình dục (ham muốn tình dục, chất nhầy âm đạo, 
sự thỏa mãn và giảm đau đớn trong khi giao hợp)[9]. 
Tác dụng phụ của điều trị testosterone có xu hướng 
nhẹ, và thường bao gồm các phản ứng tại chỗ và 
lông tóc rậm và chỉ có tác dụng rõ rệt từ sau 4 – 
16 tuần. Do đó, đây là điểm quan trọng cần nhấn 
mạnh khi tư vấn cho bệnh nhân về tác dụng của 
testosterone. Bên cạnh đó, dùng testosterone đường 
uống gây tăng triglyceride, LDL và giảm HDL. Vì 
vậy, testosterone qua da hay dùng tại chỗ được ưa 
thích hơn đường uống[4].

Dihydroepiandrosterone (DHEA)
DHEA là một androgen hoạt động như một 

tiền hormone, được sản xuất bởi tuyến thượng thận 
và chuyển hóa ở các mô ngoại biên như mô vú, 
mô não, xương hay buồng trứng thành các steroid 
khác nhau gồm estrogen và testosterone. Nồng độ 
DHEA cũng giảm theo tuổi và được cho là có liên 
quan đến các triệu chứng do tuổi tác. Có một số 
bằng chứng rằng DHEA dùng tại âm đạo có thể làm 
giảm tình trạng khô âm đạo, cải thiện ham muốn 
tình dục. Hiệu quả DHEA dùng tại âm đạo hằng 
ngày đã đánh giá bằng một thử nghiệm RCT mù 
đôi có đối chứng theo dõi trong 12 tuần ở 218 phụ 
nữ sau mãn kinh với các triệu chứng teo âm đạo từ 
mức độ vừa đến nặng và kết quả là DHEA có tác 
động tốt đến cả ham muốn, sự hưng phấn, khoái 
cảm tình dục và triệu chứng đau trong chức năng 
tình dục. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có nhiều dữ 
liệu chứng minh hiệu quả của DHEA, cũng như sự 
chuyển hóa chính xác của DHEA và tác dụng phụ 
cũng chưa rõ ràng, do đó liệu pháp này chưa được 
ứng dụng rộng rãi trên lâm sàng[10].

Tibolone
Đối với phụ nữ mãn kinh có triệu chứng vận 

mạch và ham muốn tình dục thấp, tibolone là một 
sự lựa chọn không tồi. Vì là một phân tử steroid 
tổng hợp với hoạt động của estrogen, progestogen 
và androgen, tibolone được chấp thuận như một 
liệu pháp bổ sung nội tiết tố. Ngoài việc có hiệu quả 
tốt làm giảm các triệu chứng vận mạch và teo âm 
đạo, nhiều bằng chứng còn cho thấy tibolone cải 
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thiện ham muốn tình dục so với giả dược. Mặc dù 
tibolone được chứng minh là có tác động tích cực 
làm giảm nguy cơ ung thư vú và gãy xương, nhưng 
vẫn có rủi ro tồn tại liên quan đến nguy cơ đột quỵ 
khi phụ nữ lớn tuổi sử dụng[10].

Flibanserine
Là một chất chủ vận với serotonin thường 

dùng điều trị trầm cảm, flibanserine đã được nhiều 
nghiên cứu chứng minh có hiệu quả cải thiện tăng 
ham muốn tình dục trên cả phụ nữ chưa và sau mãn 
kinh với HSDD, với cơ chế điều chỉnh nồng độ của 
các chất dẫn truyền thần kinh hưng phấn tình dục 
dopamine và NE trong não, đồng thời làm giảm 
serotonin. Tuy nhiên, flibanserine gây ra một số tác 
dụng phụ thường gặp như buồn ngủ, chóng mặt, hạ 
huyết áp và buồn nôn. Dù ban đầu chưa có nhiều dữ 
liệu về các rủi ro gây buồn ngủ, tương tác với rượu và 
có các thuốc thường dùng khác, nhưng sau đó nhờ 
có chiến lược quản lý nguy cơ khi dùng flibanserine, 
FDA đã chấp thuận cho flibanserine dùng rộng rãi 
trên lâm sàng để điều trị cho bệnh nhân HSDD vào 
năm 2015[11].

Thuốc thảo dược
Ngoài các liệu pháp điều trị tây y, liệu pháp thuốc 

thảo dược được báo cáo là phương thức thường được 
dùng nhất ở phụ nữ mãn kinh. Các thảo dược như 
cỏ ba lá đỏ (Trifolium pretense), mác ca (Lepidium 
meyenii), ginko (Ginko biloba), hồng sâm Hàn 
Quốc (Panax ginseng),… đã được chứng minh cải 
thiện đáng kể các triệu chứng mãn kinh, trong đó có 
giảm ham muốn tình dục. Tuy nhiên cần có nhiều 
thử nghiệm RCT hơn nữa để đánh giá thêm về tính 
an toàn hiệu quả của thảo dược để có thể khuyến 

cáo sử dụng trong điều trị giảm ham muốn tình dục 
ở phụ nữ mãn kinh[5].

KẾT LUẬN
Giảm ham muốn tình dục là một trong những 

than phiền thường gặp nhất và ảnh hưởng không 
nhỏ đến chất lượng cuộc sống ở phụ nữ mãn kinh. 
Giảm ham muốn tình dục không chỉ do sự sụt giảm 
hormone mà còn là sự tác động của các yếu tố tâm 
lý và xã hội và có tương tác với các chất dẫn truyền 
thần kinh như dopamine, NE, NO, serotonin. Nên 
phối hợp liệu pháp tâm lý và điều trị nội khoa để đạt 
được hiệu quả cao nhất khi điều trị cho phụ nữ mãn 
kinh cũng như giáo dục nhận thức về suy giảm tình 
dục và giúp lấy lại sự tự tin cho bệnh nhân. Hy vọng 
trong tương lai, cơ chế về con đường sinh học – thần 
kinh của suy giảm ham muốn tình dục được hiểu 
rõ hơn để có thêm các liệu pháp điều trị trúng đích 
cũng như có nhiều hơn các bằng chứng về tính hiệu 
quả, độ an toàn của các liệu pháp để có thể điều trị 
tốt nhất cho phụ nữ mãn kinh với giảm ham muốn 
tình dục.
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