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Giai đoạn quanh mãn kinh (perimenopause), 
hay tiền mãn kinh (premenopause), còn được gọi 
là giai đoạn chuyển tiếp mãn kinh (menopause 
transition). Đặc trưng của giai đoạn này là sự dao 
động thất thường nồng độ estrogen, khiến cơ thể 
người phụ nữ trở nên dễ nhạy cảm hơn và dễ bị bất 
ổn tâm trạng hơn. Người ta quan sát thấy rằng thời 
kỳ đầu của giai đoạn chuyển tiếp và đầu giai đoạn 
hậu mãn kinh là những thời điểm mà người phụ nữ 
bị tăng nguy cơ trầm cảm lâm sàng gấp 2 đến 4 lần 
so với thời kỳ sau của giai đoạn chuyển tiếp và giai 
đoạn sau của hậu mãn kinh. Mặc dù một vài nghiên 
cứu đã chứng minh liệu pháp nội tiết (estrogen 
kèm hoặc không kèm progesterone) có thể điều trị 
một cách hiệu quả các triệu chứng trầm cảm trong 
khoảng thời gian này, cho đến nay, vẫn chưa có 
nghiên cứu nào khảo sát liệu việc sử dụng nội tiết có 
giúp phòng ngừa được sự xuất hiện các triệu chứng 
trầm cảm vào đầu giai đoạn chuyển tiếp và đầu giai 
đoạn hậu mãn kinh hay không.

Một nghiên cứu mới đây đăng trên tạp chí JAMA 
Psychiatry do các nhà khoa học tại đại học North 
Carolina thực hiện từ tháng 10/2010 đến tháng 
02/2016 đã cố gắng trả lời cho câu hỏi này. Đây là 
một nghiên cứu ngẫu nhiên mù đôi, đối chứng với 
giả dược thực hiện trên phụ nữ trong cộng đồng từ 
45 đến 60 tuổi. Họ được chia thành 2 nhóm hoặc 
sử dụng giả dược hoặc sử dụng estradiol qua da (0,1 
mg/ngày) kết hợp progesterone vi hạt uống ngắt 
quãng (200 mg/ngày trong 12 ngày, mỗi 2 đến 3 
tháng), gọi tắt là phác đồ TE+IMP (transdermal 

estradiol + intermittent micronized progesterone). 
Mục tiêu của nghiên cứu là nhằm xác định hiệu quả 
phòng ngừa các triệu chứng trầm cảm lâm sàng của 
nhóm phụ nữ đầu giai đoạn chuyển tiếp và đầu giai 
đoạn hậu mãn kinh. Mục tiêu phụ là nhằm xác định 
các yếu tố nền của bệnh nhân có thể dự đoán hiệu 
quả điều trị của liệu pháp nội tiết.

Thang điểm trầm cảm CES-D (Center for 
Epidemiological Studies-Depression Scale) được 
đánh giá vào các thời điểm: bắt đầu nghiên cứu, 
tháng 1, 2, 4, 6, 8, 10 và 12 sau phân bố ngẫu nhiên. 
Chẩn đoán có triệu chứng trầm cảm có ý nghĩa lâm 
sàng khi CES-D từ 16 điểm trở lên.

Trong 172 đối tượng nghiên cứu, 130 phụ nữ là 
da trắng (chiếm 76%) và 70 phụ nữ là người Mỹ gốc 
Phi (19%), với thu nhập trung bình của gia đình là 
50.000$ đến 79.999$. Tuổi trung bình của nhóm 
nghiên cứu là 51 tuổi. Có 43 phụ nữ bị các triệu 
chứng trầm cảm thể hiện đáng kể trên lâm sàng. So 
với nhóm sử dụng TE+IMP, những phụ nữ trong 
nhóm sử dụng giả dược có khả năng cao hơn đạt ít 
nhất 16 điểm trên thang điểm CES-D trong ít nhất 
một lần đánh giá (32,3% so với 17,3%; OR 2,5; 
KTC 95%, 1,1 – 5,7; p = 0,03) và có điểm CES-D 
trung bình cao hơn trong suốt quá trình can thiệp 
(p = 0,03). Giai đoạn mãn kinh khi tham gia nghiên 
cứu (giai đoạn chuyển tiếp sớm, giai đoạn chuyển 
tiếp muộn, giai đoạn sớm của hậu mãn kinh) có ảnh 
hưởng đến hiệu quả của điều trị, trong đó hiệu quả 
tác động tốt lên tâm trạng của TE+IMP so với giả 
dược rất rõ ràng trong nhóm phụ nữ đang trong giai 

ESTRADIOL QUA DA VÀ PROGESTERONE VI HẠT
TRONG PHÒNG NGỪA TRIỆU CHỨNG TRẦM CẢM 

Ở PHỤ NỮ TRONG GIAI ĐOẠN CHUYỂN TIẾP MÃN KINH

Jennifer L. Gordon, David R. Rubinow, Tory A Eisenlohr-Moul, Kai Xia, Peter J. Schmidt, Susan S. 
Girdler. Efficacy of Transdermal Estradiol and Micronized Progesterone in the Prevention of Depressive 
Symptoms in the Menopause Transition – A Randomized Clinical Trial. JAMA Psychiatry. doi:10.1001/

jamapsychiatry.2017.3998
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Tình trạng vô sinh hiếm muộn tại Việt Nam 
ngày càng gia tăng. Một triệu là con số ước tính số 
cặp vợ chồng vô sinh tại Việt Nam, chiếm khoảng 
7,7% các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ (2017). 
Khoảng 40 – 50% các trường hợp này vẫn chưa biết 
rõ nguyên nhân. Nó có thể liên quan đến độc tính 
từ bên trong tế bào, tác động của sự oxy hóa, tình 
trạng thiếu hụt dinh dưỡng, nhiễm kim loại nặng 
hoặc độc tính từ môi trường, mất cân bằng nội tiết 
tố, suy giảm khả năng sinh sản liên quan đến tuổi 
hoặc do thừa cân, béo phì.

Phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) 
đã tồn tại hơn bốn thập kỷ; tuy nhiên, tỷ lệ thành 
công vẫn còn tương đối thấp, với tỷ lệ thai sinh sống 
trên mỗi lần chuyển phôi khoảng 30%. Chất chống 
oxy hóa đã được chứng minh là có hiệu quả trong 
việc cải thiện chất lượng phôi trong IVF. Trong đó, 
L-Carnitine (LC) đã được chứng minh có hiệu quả 
cải thiện vô sinh nam, chất lượng noãn và phôi. 
L-Carnitine được biết đến làm giảm các gốc oxy hóa 
và tăng cường sản xuất ATP, từ đó có thể góp phần 
vào sự phát triển phôi có chất lượng tốt. 

Theo một nghiên cứu của Kim và cộng sự được 
công bố vào tháng 08/2018, các nhà nghiên cứu 

BỔ SUNG L-CARNITINE CẢI THIỆN KẾT QUẢ MANG THAI

Kim MK, Park JK, et al. Effects and pregnancy outcomes of L-carnitine supplementation 
in culture media for human embryo development from in vitro fertilization. J Obstet 

Gynaecol Res. 2018 Aug 1. doi: 10.1111/jog.13763.

Phạm Thanh Liêm - IVFMD Phú Nhuận 

đã chứng minh rằng bổ sung L-Carnitine giúp cải 
thiện chất lượng phôi người và đạt được kết quả 
mang thai tốt hơn. Bổ sung L-Carnitine trong quá 
trình trưởng thành noãn in vitro đã cải thiện quá 
trình trưởng thành nhân và phát triển phôi sau khi 
thực hiện IVF. 

Trong nghiên cứu này, L-Carnitine được bổ 
sung vào môi trường nuôi cấy được chứng minh là 
có lợi cho tạo phôi chất lượng tốt cao hơn so với 
nhóm đối chứng. Số lượng phôi ngày 2, ngày 3 và 
ngày 5 có chất lượng tốt ở nhóm có sử dụng LC cao 
hơn đáng kể so với nhóm đối chứng (phôi ngày 2: 
47,9% so với 36,1%, P = 0,01; phôi ngày 3: 58,3% 
với 39,8%, P < 0,01; phôi ngày 5: 32,1% so với 
20,3%, P = 0,01). Kết cục lâm sàng như tỷ lệ làm tổ, 
tỷ lệ thai lâm sàng và thai diễn tiến cũng cao hơn ở 
nhóm phôi có sử dụng LC.

Như vậy, báo cáo của Kim và cộng sự đã chứng 
minh vai trò của việc bổ sung LC vào môi trường 
nuôi cấy, giúp cải thiện chất lượng phôi và đạt được 
kết quả mang thai tốt hơn. Điều này có ý nghĩa 
trong việc góp phần tạo ra môi trường nuôi cấy tối 
ưu, từ đó cải thiện tỷ lệ mang thai của các cặp vợ 
chồng điều trị vô sinh hiện nay./.

đoạn chuyển tiếp sớm, nhưng không ảnh hưởng 
đến nhóm trong giai đoạn chuyển tiếp muộn cũng 
như trong nhóm hậu mãn kinh. Các biến cố trong 
cuộc đời xảy ra trong 6 tháng đầu trước khi được 
nhận vào nghiên cứu cũng ảnh hưởng đến hiệu quả 
của điều trị trên điểm số CES-D trung bình, lợi ích 
của TE+IMP tăng khi số biến cố tăng. Nồng độ 
estradiol nền, các triệu chứng vận mạch trước đó, 
tiền sử trầm cảm và tiền sử bị lạm dụng không làm 

giảm hiệu quả điều trị.
Đây là nghiên cứu đầu tiên cho thấy liệu pháp 

nội tiết tố không những có hiệu quả điều trị triệu 
chứng trầm cảm trong giai đoạn mãn kinh, mà còn 
có hiệu quả phòng ngừa sự xuất hiện các triệu chứng 
trầm cảm trên lâm sàng đối với phụ nữ trong giai 
đoạn chuyển tiếp sớm của mãn kinh và giai đoạn 
đầu của hậu mãn kinh./.




