
 

NỒNG ĐỘ KẼM THẤP LIÊN 

QUAN ĐẾN TRẦM CẢM 

Ts Krista Lanctot, Trường ĐH 

Toronto tiến hành một nghiên cứu tổng 

phân tích (meta-analysis) độ tập trung của 

kẽm (Zn) trong máu của 1,600 bệnh nhân 

trầm cảm và 800 bệnh nhân nhóm chứng đã 

phát hiện nồng độ kẽm thấp một cách rõ 

ràng ở bệnh nhân trầm cảm, các triệu 

chứng trầm cảm càng nặng, nồng độ kẽm 

càng thấp. 

Kết quả trên đăng trên Tạp chí Sinh 

học Tâm thần (Biological Psychiatry). 

Tuy nhiên các nhà nghiên cứu nhấn 

mạnh ý nghĩa các kết quả trên nhìn từ lâm 

sàng vẫn còn chưa được xác định. Các 

nghiên cứu về nồng độ kẽm trong máu và 

bệnh trầm cảm giới hạn ở phương pháp 

phân tích ca lâm sàng và phương pháp cắt 

ngang. Mối liên quan này không được biết 

đến rằng có hay không trầm cảm gây ra 

thiếu kẽm hoặc tình trạng thiếu kẽm là nền 

tảng thúc đẩy trầm cảm. 

Các nhà nghiên cứu gợi ý có thể 

trầm cảm gây ra nồng độ kẽm thấp trong 

máu do tình trạng ăn không ngon là triệu 

chứng chính của trầm cảm. Một nghiên cứu 

nhận dạng các rối loạn giữa giảm nồng độ 

tập trung của kẽm và tình trạng sụt cân và 

các triệu chứng chán ăn tâm thần. Hơn nữa, 

tình trạng thiếu kẽm có thể gây ra biểu hiện 

hành vi giống trầm cảm ở động vật và tình 

trạng này có thể đảo ngược khi bổ sung 

thành phần thức ăn có kẽm. Do vậy, “lợi ích 

bổ sung kẽm ở bệnh nhân trầm cảm” cần 

nghiên cứu sâu hơn nữa. 

                 Ds Tuyết Huệ (Sưu tầm) 

                Nguồn:http://bvtt-tphcm.org.vn/ 
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WHO CẢNH BÁO THẾ GIỚI ĐANG CẠN KIỆT 

NGUỒN KHÁNG SINH 
 Báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vào ngày 20/09/2017 cảnh 

báo thế giới đang thiếu hụt nghiêm trọng nguồn kháng sinh mới trong cuộc 

chiến chống lại các chủng vi khuẩn, vi rút đề kháng đang ngày một nguy hiểm; 

tốc độ phát minh ra kháng sinh của con người đang chậm lại so với sự phát 

triển của các vi sinh vật gây bệnh 

Tổng giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh 

đề kháng kháng sinh là vấn đề khẩn cấp toàn cầu, đồng thời kêu gọi các công 

ty Dược phẩm và các nhà nghiên cứu cần phải đẩy mạnh đầu tư vào nghiên 

cứu và phát triển các loại kháng sinh mới chống lại các bệnh nhiễm trùng đề 

kháng, nếu con người không muốn trở về kỷ nguyên khi mà những bệnh 

nhiễm trùng thông thường cũng là nỗi ám ảnh và chỉ những cuộc tiểu phẫu 

cũng có thể cướp đi sinh mạng con người 

Ngoài các chủng lao đa đề kháng cướp đi sinh mạng của 250.000 

người mỗi năm, WHO cũng nêu ra 12 chủng mầm bệnh ưu tiên như: vi khuẩn 

gây các bệnh viêm phổi, nhiễm trùng đường niệu,… đang có nguy cơ đề kháng 

rất cao với những loại kháng sinh hiện có. 

Tính đến tháng 05/2017, có 51 loại kháng sinh và 11 chất sinh học 

đang được nghiên cứu, tuy nhiên chỉ có 33 loại nhắm tới vi khuẩn lao và 12 

mầm bệnh ưu tiên nói trên, trong đó chỉ có 8 loại thuốc mới phát minh có tiềm 

năng bổ sung vào nguồn kháng sinh hiện có, 25 loại còn lại chỉ là sự sửa đổi 

của những loại kháng sinh đang có, và chúng chỉ là giải pháp mang tính tạm 

thời. Thêm vào đó, sự thiếu hụt các loại kháng sinh chống lại vi khuẩn lao đa 

đề kháng và các vi khuẩn gram âm (Klebsiella, E.coli…) là rất cấp bách. Các 

loại kháng sinh đường uống đang được nghiên cứu cũng rất ít, đây là hạn chế 

rất lớn cho việc tiếp cận điều trị, đặc biệt là ở những khu vực điều kiện còn 

hạn chế 

Để đối mặt với mối đe dọa này, WHO và tổ chức The Drugs for 

Neglected Diseases Initiative đã thành lập Hội nghiên cứu và phát triển kháng 

sinh toàn cầu và kêu gọi đầu tư tích cực vào công tác nghiên cứu các kháng 

sinh mới. Tuy nhiên, chỉ phát triển thuốc mới thôi là chưa đủ, WHO đang rất 

nỗ lực trong việc dự phòng và kiểm soát các bệnh nhiễm trùng cũng như đưa 

ra các hướng dẫn về việc sử dụng kháng sinh hợp lý cho người, động vật và 

trong nông nghiệp 

Ds Hải Khánh (Lược dịch)  

Nguồn:http://www.who.int/mediacentre/new

s/releases/2017/running-out-antibiotics/en/ 

 

 

Quý IV - 2017 

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/running-out-antibiotics/en/
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/running-out-antibiotics/en/
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/running-out-antibiotics/en/


 

KẾT QUẢ MỐI LIÊN QUAN GIỮA THUỐC CHỐNG TRẦM CẢM VÀ SUY GIẢM NHẬN 

THỨC HAY SA SÚT TÂM THẦN, BAO GỒM BỆNH ALZHEIMER 

 

Sự suy giảm nhận thức ở người lớn tuổi 

Mục tiêu nghiên cứu: 

          Xác định mối quan hệ sử dụng thuốc chống trầm cảm với suy giảm nhận thức hay sa sút tâm thần, bao gồm bệnh 

Alzheimer 

Phương pháp: 

          Chúng tôi thực hiện tìm kiếm hệ thống trên Medline, PubMed, PsycINFO, Web of Science, Embase, CINAHL và Cochrane 

Library. 

          Các tóm tắt và tên bài báo được tìm kiếm đầu tiên. Sau đó, xem xét đến các bài đầy đủ và chất lượng phương pháp 

nghiên cứu. 

          Các ước tính thô và ước tính tổng hợp được tính toán nhằm đạt được một mô hình tác động ngẩu nhiên. 

Kết quả: 

          5 bài báo được chọn lựa trong số 4123 bài báo. Sử dụng thuốc chống trầm cảm làm gia tăng hai lần trong một số thể suy 

giảm nhận thức hay sa sút tâm thần (OR= 2,17). 

         Tuổi là một yếu tố ảnh hưởng đến mối liên hệ sử dụng thuốc chống trầm cảm và một số thể suy giảm nhận thức hay sa 

sút tâm thần. 

          Nghiên cứu thực hiện trên những người từ 65 tuổi trở lên đã ghi nhận sự gia tăng tỷ lệ một số thể suy giảm nhận thức 

khi có sử dụng thuốc chống trầm cảm (OR = 1,65), và những người nhỏ hơn 65 tuổi có mối liên hệ mạnh (OR = 3,25). 

Kết luận: 

          Sử dụng thuốc chống trầm cảm có liên quan với sa sút tâm thần, đặc biệt nếu sử dụng trước 65 tuổi. 

          Mối liên hệ này gia tăng do bị trầm cảm và độ nặng trầm cảm tác động. Tuy nhiên, cơ chế sinh học của liên hệ sa sút 

tâm thần và sử dụng thuốc chống trầm cảm đã được đề nghị, vì thế tác động của thuốc chống trầm cảm trên suy giảm nhận 

thức hay sa sút tâm thần là có thể. 

           Với sự xác nhận về mối liên hệ này, cần làm rõ hơn các căn nguyên của mối quan hệ này. 

Ds Tuyết Huệ (Sưu tầm)       Nguồn: http://bvtt-tphcm.org.vn/ 

 

 

Chịu trách nhiệm xuất bản và Trưởng Ban Biên tập: ThS. BS. Bùi Minh Bảo 
Biên tập: Ths. Bs. Bùi Minh Bảo, BsCKI. Nguyễn Đăng Nguyên, BsCKI. Nguyễn Ngọc Thượt, BsCKI. 
Châu Văn Hậu, DSĐH Nguyễn Thị Tuyết Huệ. 
Địa chỉ liên lạc: 39 Phạm Thị Liên, P. Kim Long, TP Huế. Số điện thoại: 0234 3 523 718;  
Website: http://bvtthan.thuathienhue.gov.vn. Ngày phát hành: 30/10/2017 

TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ 
 

http://bvtt-tphcm.org.vn/chon-thuoc-chong-tram-cam-nao-hieu-qua-hon-cho-tung-nguoi-benh/
http://bvtt-tphcm.org.vn/tieu-chuan-chan-doan-alzheimer-moi/
http://bvtt-tphcm.org.vn/tieu-chuan-chan-doan-alzheimer-moi/
http://bvtt-tphcm.org.vn/tieu-chuan-chan-doan-alzheimer-moi/
http://bvtt-tphcm.org.vn/
http://bvtthan.thuathienhue.gov.vn/

