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Rối loạn hỗn hợp lo âu trầm cảm

 ICD 10: F41.2 (Mixed anxiety and depression (MAD)

 DSM IV: không có trong phân loại chính thức

 Wittchen H.U và cs (1993): 1% trong dân số (tiêu

chuẩn ICD 10).chuẩn ICD 10).

 Schoevers R.A và cs (2003) nghiên cứu trên 4051

người ≥ 65 tuổi: trầm cảm đơn độc chiếm 12,2%, lo âu

lan tỏa 2,9%, hỗn hợp lo âu trầm cảm 1,8%. Trong RL

hỗn hợp lo âu và trầm cảm, tỷ lệ nữ/ nam là 2/1



 58% số BN trầm cảm trong suốt cuộc đời được hỏi

cũng đã có 1 RL lo âu (Bakish D và cs 1998)

 Barkow K và cs (2004): F41.2 không được xem là 1

Rối loạn hỗn hợp lo âu trầm cảm

 Barkow K và cs (2004): F41.2 không được xem là 1

chẩn đoán ổn định, sau 1 năm BN thường được chuyển

sang 1 chẩn đoán khác (RL trầm cảm tái diễn, RL lo

âu, Đồng diễn RL lo âu và trầm cảm)

 Thường gặp trong thực hành đa khoa.



Nguyên nhân RL hỗn hợp lo âu
trầm cảm ở người già

Sang chấn tâm lý, xã hội
 Là nguyên nhân quan trọng nhất
 Bao gồm:
Mất mát về kinh tế, cái chết của người thân, sự

cô đơn, cách ly xã hội…cô đơn, cách ly xã hội…
Những bất hòa không giải tỏa được.

Liên quan đến bệnh cơ thể
 Người già có nhiều bệnh cơ thể kèm theo.
 Trầm cảm lo âu ở người già biểu hiện cả bằng

nhiều tr/c cơ thể: đau. RL giấc ngủ, mất ngon
miệng…không được phát hiện và điều trị sớm.

Nhân cách: ám ảnh, hay lo lắng



Triệu chứng lâm sàng

Lo lắng: hiện tượng phản ứng tự nhiên (bình thường) của
con người trước những khó khăn và các mối đe dọa của tự
nhiên, xã hội → tín hiệu báo động, báo trước nguy hiểm
sắp đến → sử dụng mọi biện pháp để đương đầu.

Lo âu là lo âu quá mức hoặc dai dẳng không tương xứng
với sự đe dọa, ảnh hưởng đến hoạt động của người bệnh, có
thể kèm theo những ý nghĩ hay hành động có vẻ như quá
mức hay vô lý.



Triệu chứng lâm sàng

Lo âu

 Triệu chứng tâm thần: lo âu với các chủ đề̀ không rõ

ràng, không khu trú vào một hoàn cảnh hay sự kiện

xung quanh nào. BN lo sợ rằng bản thân mình hoặcxung quanh nào. BN lo sợ rằng bản thân mình hoặc

người thân thuộc sẽ sớm mắc một bệnh, hoặc sẽ gặp

những điều không tốt như tai nạn… hoặc lo lắng về

tương lai bất hạnh, đói kém, cô đơn không hề̀ có căn

cứ và rất mơ hồ



Triệu chứng lâm sàng
Lo âu
 Hoạt động quá mức của hệ TK tự trị và các tr/c cơ thể:

 Run chân tay

 Vã mồ hôi

 Hồi hộp đánh trống ngực

 Khó chịu hệ dạ dày, ruột Khó chịu hệ dạ dày, ruột

 Căng thẳng cơ bắp

 Rối loạn giấc ngủ

 Tiểu nhiều lần

 Rất mau mệt kiểu hụt hơi

 Cáu bẳn

 Hoa mắt, chóng mặt…



Triệu chứng lâm sàng
Trầm cảm: bộ ba triệu chứng trầm cảm

 Cảm xúc bị ức chế:

o Biểu hiện bằng cảm xúc buồn rầu ở các mức độ
khác nhau: chán nản, thất vọng, có trạng thái buồn
chán nặng nề, sâu sắc.chán nặng nề, sâu sắc.

o Buồn chán nặng nề có thể kèm theo tr/c mất cảm
giác tâm thần một cách đau khổ. Người bệnh cảm
thấy đau đớn nặng trĩu, không lối thoát, tất cả quá
khứ đau buồn, thất bại, tương lai ảm đạm, thê lương,
cảm thấy mình hèn kém, mắc tội lớn, sai lầm chồng
chất với xã hội và gia đình



Triệu chứng lâm sàng
Trầm cảm:
 Tư duy bị ức chế:

oQuá trình liên tưởng chậm chạp, hồi ức khó khăn, tư
duy bị chìm đắm trong những chủ đề trầm cảm.

oNgười bệnh thường nói chậm, nói nhỏ, thì thào từngoNgười bệnh thường nói chậm, nói nhỏ, thì thào từng
tiếng một, trả lời câu hỏi khó khăn, đôi khi không
nói, có khi rên rỉ, khóc lóc.

 Hoạt động bị ức chế:

oNgồi hoặc nằm im hàng giờ, khom lung, cúi đầu,
nằm ép ở giường hàng ngày, có khi hàng tuần; tác
phong đơn điệu, đi lờ đờ, quanh quẩn trong phòng.



Triệu chứng lâm sàng

Trầm cảm (theo ICD 10)
 3 tr/c đặc trưng của trầm cảm:
o Giảm khí sắc: BN cảm thấy buồn vô cớ, chán nản, ảm đạm,

thất vọng, bơ vơ và bất hạnh, cảm thấy không có lối thoát.
o Mất mọi quan tâm và thích thú: là tr/c hầu như luôn xuất hiện.

BN thường phàn nàn về cảm giác ít thích thú, ít vui vẻ trong
các hoạt động sở thích cũ hay trầm trọng hơn là sự mất nhiệtcác hoạt động sở thích cũ hay trầm trọng hơn là sự mất nhiệt
tình, ko hài lòng với mọi thứ. Thường xa lánh, tách rời xã hội,
ngại giao tiếp với mọi người xung quanh.

o Giảm năng lượng dẫn đến tăng mệt mỏi và giảm hoạt động:
biểu hiện phổ biến bằng mệt mỏi, yếu ớt, thiếu sinh lực, bất
lực. BN chậm chạp về ngôn ngữ, giao tiếp và vận động. Các
công việc hàng ngày trở nên khó khăn, có khi không hoàn
thành được, thậm chí phải bỏ hoàn toàn công việc.



Triệu chứng lâm sàng

Trầm cảm (theo ICD 10)

 7 tr/c phổ biến của trầm cảm:

o Giảm sút sự tập trung và chú ý.

o Giảm sút tính tự trọng và lòng tự tin.

o Những ý tưởng bị tội, không xứng đáng.o Những ý tưởng bị tội, không xứng đáng.

o Nhìn vào tương lai thấy ảm đạm, bi quan.

o Ý tưởng và hành vi tự huỷ hoại hoặc tự sát.

o RL giấc ngủ: ngủ nhiều hoặc ngủ ít, thức giấc lúc nửa đêm hoặc

dậy sớm.

o Ăn ít ngon miệng.



Triệu chứng lâm sàng
Trầm cảm (theo ICD 10)

 Các tr/c cơ thể (sinh học) của trầm cảm:

o Mất quan tâm ham thích những hoạt động thường ngày

o Thiếu các phản ứng cảm xúc với những sự kiện và môi trường

xung quanh mà khi bình thường vẫn có những phản ứng cảm xúc

Thức giấc sớm hơn ít nhất 2 giờ so với bình thườngo Thức giấc sớm hơn ít nhất 2 giờ so với bình thường

o Trầm cảm nặng lên về buổi sáng

o Chậm chạp tâm lý vận động hoặc kích động, có thể sững sờ

o Giảm cảm giác ngon miệng

o Sút cân (≥ 5% trọng lượng cơ thể so với tháng trước)

o Giảm hoặc mất hưng phấn tình dục, RL kinh nguyệt ở phụ nữ.



Triệu chứng trùng lặp

Lo âu và trầm cảm:

Triệu
chứng

Lo âu Trầm cảm

Chủ đạo Lo âu, lo lắng Giảm khí sắc
Giảm quan tâm, thích thú

Giống
nhau

Mệt mỏi
Giảm tập trung

Rối loạn giấc ngủ
Triệu chứng xung động/tâm thần vận động

Khác
nhau

Dễ bị kích thích
Căng thẳng cơ bắp
Cơn hoảng sợ
Hành vi tránh né

Cảm thấy tội lỗi/vô giá trị.
Cân nặng/ngon miệng: 
giảm/ tăng.
Tự sát.



Triệu chứng lâm sàng (DSM IV)
 Vấn đề tập trung

 Rối loạn giấc ngủ

 Mệt mỏi

 Cáu gắt

 Lo lắng Lo lắng

 Dễ khóc

 Tăng cảnh giác (Hypervigilance)

 Tương lai ảm đạm, bi quan

 Tuyệt vọng

 Giảm sút tính tự trọng



Chẩn đoán (ICD 10)

Chẩn đoán xác định

 Các tr/c của lo âu và trầm cảm đều có, nhưng

không có tr/c nào, xem xét 1 cách riêng biệt,không có tr/c nào, xem xét 1 cách riêng biệt,

là đủ nặng để đánh giá chẩn đoán

 Một số các tr/c thần kinh tự trị (run, đánh

trống ngực, khô mồm…) phải có đủ, dù chỉ

từng hồi.



Chẩn đoán (ICD 10)
 Khi cả 2 h/c trầm cảm và lo âu đều có và đủ trầm trọng

để đánh giá chẩn đoán cho cá thể, cả 2 rối loạn phải

được ghi nhận.

 Nếu các tr/c đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chẩn đoán rối

loạn này, xảy ra có liên quan chặt chẽ với những biếnloạn này, xảy ra có liên quan chặt chẽ với những biến

đổi trong đời sống hoặc các stress: F43.22 (RL sự

thích ứng với phản ứng hỗn hợp lo âu trầm cảm)

 Loại trừ cả trầm cảm lo âu dai dẳng (F34.1: Loạn khí

sắc): trầm cảm lo âu kéo dài rất lâu. Thường bắt đầu

sớm ở tuổi thành niên và kéo dài nhiều năm



Tiên lượng

 Nguy cơ tái phát rất lớn, tái phát và mạn tính hóa

nhiều hơn các BN chỉ có RL lo âu

 Bakish D và cs: F41.2 có mức độ bệnh nặng hơn,

suy giảm về xã hội và nghề nghiệp lớn hơn, có tỷ

lệ tự sát cao hơn và có tiên lượng kém hơn so vớilệ tự sát cao hơn và có tiên lượng kém hơn so với

những người chỉ có 1 RLTT duy nhất.

 Wittchen H.U và cs: bệnh nhân F41.2D thường thể

hiện đau khổ chủ quan, sự suy giảm trong hoạt

động cá nhân và nghề nghiệp, và có tỷ lệ sử dụng

dịch vụ y tế cao.



Điều trị

Mục tiêu điều trị

 Đánh giá được nguy cơ tự sát và đề phòng tự sát

 Điều trị tất cả các yếu tố sinh học gây ra/ làm nặng

lên hỗn hợp lo âu trầm cảmlên hỗn hợp lo âu trầm cảm

 Làm giảm cường độ triệu chứng

 Điều trị hết triệu chứng

 Phòng tái phát

 Phục hồi các chức năng xã hội: lao động, giao tiếp, 

chăm sóc cá nhân.



Nguyên tắc điều trị rối loạn hỗn
hợp lo âu trầm cảm ở người già

Phát hiện sớm, can thiệp sớm

Điều trị theo nguyên nhân

Điều trị giai đoạn cấp + Điều trị duy trì ở cộng đồng

Liệu pháp hóa dược + Liệu pháp tâm lý (cá nhân,Liệu pháp hóa dược + Liệu pháp tâm lý (cá nhân,

gia đình)

Chọn lựa thuốc chống trầm cảm, giải lo âu và sự

tuân thủ điều trị có ý nghĩa quan trọng

Cân nhắc trong phối hợp thuốc chống trầm cảm và

thuốc điều trị bệnh cơ thể



Hiệu quả điều trị của các thuốc
chống trầm cảm ở người già

 Thuốc CTC có hiệu quả ở 50 – 60% người
già trầm cảm

 Thuốc cần có 4 -5 tuần để có hiệu quả rõ
rệt ở người giàrệt ở người già

 Thuốc CTC cũ và mới dường như có hiệu
quả điều trị ngang nhau

 Thuốc CTC mới có ít tác dụng phụ hơn
CTC cũ



Chọn lựa thuốc chống trầm cảm

• Hàng đầu: Mirtazapine, paroxetine, venlafaxine

• Hàng thứ hai: Chlomipramine, nortriptiline,

duloxetineduloxetine

• Hàng thứ ba: Citalopram, fluoxetin

* Thuốc CTC ba vòng và thuốc tác động kép

dường như có hiệu quả hơn SSRI



Treatment strategies for depression 
WFSBP guidelines

Partial or non-response to 2‒4 week treatment with an antidepressant at 
adequate dosage

Consider treatment optimisation
(dose increase)

Adapted from Bauer et al 2013, World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP)

Combining two 
antidepressants from diff. 

classes (level C)

Combining two 
antidepressants from diff. 

classes (level C)

Augmentation 
strategies

(level A, B and C) 

Switch to a new 
antidepressant from
a different or same 

pharmacol. Class (level B)

Consider ECT at any time during treatment 
Consider adding psychotherapy at any time 

during treatment 



Guideline của WFSBP (2013) trong
điều trị trầm cảm đơn cực
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Guidelines for MDD following
inadequate response to treatment

Switch to
new AD

AD 
combination Li

Atypical
antipsychotic Pindolol

Augmentation

T3 or 
T4 Buspirone

Note: licensed indications vary according to market – refer to local Prescribing Information

WFSBP 2013 

NICE 2010

APA 2010 
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aMay be considered if anxiety or insomnia are prominent features
AD, antidepressant



Bệnh nhân với các triệu
chứng lo âu và trầm cảm

Đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn
DSM-IV cho rối loạn lo âu

hoặc rối loạn cảm xúc

Rối loạn hỗn
hợp lo âu và

trầm cảm

Trầm cảm điển
hình và:

Rối loạn

Có
Không

F41.1
Rối loạn
hoảng

sợ

Ám ảnh
sợ xã

hội

Rối loạn ám
ảnh nghi

thức (OCD)

- SSRI
- RIMAO
- Buspiron ±
benzodiazepin
*

- SSRI
- RIMAO ±
benzodiazepin*

- RIMAO
- SSRI
- IMAO

- SSRI
-
Clomipramin

- Nefazodon
- RIMAO
- SSRI
- Buspiron ±
benzodiazepi
n*

Bảng: Phác đồ điều trị BN với đồng thời lo âu và trầm cảm

(Bakish và cs) RIMAO: thuốc ức chế mono amin oxidase có hồi phục; * chỉ sử dụng ngắn hạn



Cơ chế tác động chống trầm cảm
của thuốc an thần kinh mới

Quetiapine XR



Quetiapine cải thiện tr/c trầm cảm ngay tuần đầu tiên

Vai trò của một số thuốc an thần kinh mới
trong điều trị

Bauer et al. 2010. Journal of Affective Disorders, 127, 19-30.



Quetiapine giúp cải thiện giấc ngủ đáng kể
cho bệnh nhân RLLA lớn tuổi

Effect of extended release quetiapine fumarate (quetiapine XR) on quality of life and 
sleep in elderly patients with generalized anxiety disorder, Catherine Datto et al. 2013



Tác dụng không mong
muốn của Quetiapine XR ở 

BN lớn tuổi

• TDKMM thường gặp được báo cáo
(≥5% trên nhóm quetiapine XR hoặc giả
dược) trong suốt nghiên cứu: buồn ngủdược) trong suốt nghiên cứu: buồn ngủ
(26% ở quetiapine XR, 8.4% ở giả
dược), khô miệng (16.6%/ 7%), hoa mắt
(13.5%/ 7%), đau đầu (11.7%/ 12.8%) 
và nôn (9%/ 4%)

Effect of extended release quetiapine fumarate (quetiapine XR) on quality of life and sleep 
in elderly patients with generalized anxiety disorder, Catherine Datto et al. 2013



Điều trị tâm lý với hỗn hợp
lo âu trầm cảm người già

Giải quyết các sang chấn tâm lý

Giải quyết các khó khăn trong cuộc sống cá

nhân, gia đình và xã hội

Liệu pháp nhận thức, hành vi 



Kết luận

Là rối loạn phổ biến song có thể điều trị
được

Chủ yếu là do stress tâm lý và bệnh cơ thể
gây nêngây nên

Điều trị còn gặp nhiều khó khăn, cần chọn
lựa thuốc CTC không có TDKMM kháng
cholin. Các CTC mới tỏ ra an toàn hơn,
dùng liều thấp và tăng liều chậm. Cần kết
hợp giải quyết các stress và bệnh cơ thể.
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