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Đ咽T V遺NăĐ陰 

 

Vô sinh chiếm kho違ng 15% các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh s違n theo thống 

kê của Tổ chức Y tế Thế giới, tùy theo từng vùng địa lý và đang có xu hướng ngày 

càng gia tăng [159]. 雲 Việt Nam, tỷ lệ này được báo cáo 7 – 10% vào năm 2000 [12]. 

Điều trị vô sinh đã tr荏 thành một trọng tâm trong chương trình chăm sóc sức khỏe 

sinh s違n Quốc Gia. Tiếp cận điều trị vô sinh đã tr荏 nên phổ biến cùng với hơn 20 năm 

hình thành và phát triển của các kỹ thuật hỗ trợ sinh s違n, nổi bật là thụ tinh trong ống 

nghiệm [13]. Tuy nhiên, trong tình hình chung, điều trị vô sinh vẫn là hành trình dài 

đầy gian nan, nhiều áp lực, tốn kém nhiều th運i gian và tiền của với tỷ lệ thành công 

chưa cao, một số cặp vợ chồng đã theo đuổi điều trị vô sinh vẫn không thể có thai.  

Rối lo衣n tình dục là những trục trặc trong kh違 năng đáp ứng tình dục hoặc tr違i 

nghiệm khoái c違m tình dục, tồn t衣i dai dẳng hoặc tái diễn, làm cho một cá nhân không 

có kh違 năng tham gia vào mối quan hệ tình dục như họ mong muốn [23], [182]. Từ 

dữ liệu dịch tễ học trên thế giới cho th医y đây là những rối lo衣n phổ biến, tỷ lệ 荏 nữ 

cao hơn nam, 荏 c違 cặp vợ chồng ít được báo cáo và 荏 nam giới thì rối lo衣n cương, 

xu医t tinh sớm là hai rối lo衣n thư運ng gặp nh医t [90]. Các yếu tố liên quan với các rối 

lo衣n tình dục 荏 c違 hai giới đều đa d衣ng, mang tính đa yếu tố, thuộc về c違 văn hóa - xã 

hội, tuổi, lối sống, sức khỏe tinh thần và thể ch医t, mối quan hệ và b衣n đ運i…[30], [90]. 

Đánh giá chức năng tình dục có vài phương pháp, trong đó sử dụng các bộ công cụ 

tự báo cáo đã chuẩn hóa có nhiều ưu điểm nh医t trong nghiên cứu vì dễ sử dụng, tiếp 

cận tương đối tế nhị, ph違n ánh được chức năng tình dục trong bối c違nh tự nhiên, đ衣t 

được tiêu chuẩn khái quát và nắm bắt được nhận thức chủ quan một cách khách quan 

[21], [77]. “Chỉ số chức năng tình dục nữ – FSFI”, “Chỉ số quốc tế về chức năng 

cương dương – IIEF” và “Công cụ chẩn đoán xu医t tinh sớm – PEDT” được sử dụng 

phổ biến nh医t hiện nay để đánh giá chức năng tình dục nữ [111], rối lo衣n cương [140] 

và xu医t tinh sớm [21]. Các rối lo衣n hiếm gặp khác của nam chưa có bộ công cụ chuẩn 

hóa để tầm soát. 

Tỷ lệ rối lo衣n tình dục gia tăng 荏 đối tượng vô sinh [97], [109], thư運ng do gia 

tăng áp lực tâm lý vì vô sinh và điều trị vô sinh, cũng như suy gi違m sự thân mật tình 
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dục vì hành vi tình dục gắn liền với mục đích chính là để mang thai và vì sự can thiệp 

vào đ運i sống tình dục của các thăm dò và điều trị vô sinh [100]. 雲 đối tượng này, rối 

lo衣n tình dục không những làm chồng ch医t thêm các tác động tiêu cực từ vô sinh như 

gi違m ch医t lượng cuộc sống [51], gây b医t ổn cho mối quan hệ [52], mà nghiêm trọng 

hơn còn có thể gi違m kh違 năng sinh s違n [127] và khi điều trị vô sinh thì gi違m tỷ lệ 

thành công, tăng nguy cơ từ bỏ điều trị [99]. Do đó, Palha AP cho rằng đánh giá sức 

khỏe tình dục là một phần không thể thiếu trong chương trình điều trị vô sinh, quan 

điểm này phù hợp với định hướng của Tổ chức Y tế Thế giới [123]. 

Các công bố quốc tế về rối lo衣n tình dục 荏 đối tượng vô sinh cho th医y tỷ lệ rối 

lo衣n có sự khác biệt r医t lớn và các yếu tố liên quan thì ít nh医t quán giữa các nghiên 

cứu. Tỷ lệ rối lo衣n tình dục nữ từ 17,5% - 87,5%, cao nh医t 荏 các quốc gia Hồi giáo 

[51], [120], tỷ lệ xu医t tinh sớm từ 13,5% - 75%, giao động nhiều nh医t với các nghiên 

cứu sử dụng công cụ đánh giá không được chuẩn hóa [69], [174], tỷ lệ rối lo衣n cương 

ít có khác biệt hơn, từ 15% - 30,5% [73], [150]. Các yếu tố liên quan với rối lo衣n tình 

dục bao gồm các yếu tố về vô sinh cùng nhiều yếu tố khác tương tự đối tượng có kh違 

năng sinh s違n, tuy nhiên với mỗi yếu tố có thể có liên quan trong nghiên cứu này 

nhưng l衣i không xác định được sự liên quan trong nghiên cứu khác, thậm chí có các 

kết qu違 mâu thuẫn nhau [52], [89]. Thực tế này được cho là do 違nh hư荏ng chủ yếu 

b荏i các yếu tố văn hóa, xã hội và các phương pháp đánh giá chức năng tình dục.  

Việt Nam trong nền văn hóa Á Đông và các điều kiện xã hội đặc trưng, r医t cần 

có dữ liệu riêng. Tuy nhiên, nghiên cứu về lĩnh vực này 荏 đối tượng vô sinh chỉ mới 

có 1 báo cáo sơ bộ về thực tr衣ng rối lo衣n tình dục nam [14]. Với mong muốn tìm 

kiếm thông tin khoa học để hỗ trợ thực hành lâm sàng cũng như góp phần nhận định 

nhu cầu, làm cơ s荏 để ho衣ch định chính sách, đề tài “Nghiên cứu tỷ lệ rối loạn tình 

dục và các yếu tố liên quan ở cặp vợ chồng vô sinh” được thực hiện nhằm mục tiêu: 

1. Xác định tỷ lệ rối loạn tình dục ở người vợ, người chồng và cặp vợ chồng vô 

sinh bằng các bộ công cụ FSFI, IIEF và PEDT. 

2. Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến rối loạn tình dục ở người vợ và người 

chồng của cặp vợ chồng vô sinh. 
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Ch逢挨ngă1 

T蔚NG QUAN TÀI LI 烏U 

 

1.1. T蔚NG QUAN V陰 VÔ SINH 

Vô sinh được định nghĩa là không mang thai sau 12 tháng chung sống, không 

áp dụng b医t cứ biện pháp tránh thai nào, được Tổ chức Y tế Thế Giới công nhận là 

một v医n đề sức khỏe, với tỷ lệ mắc kho違ng 15% 荏 các cặp vợ chồng trong độ tuổi 

sinh s違n, tùy từng vùng địa lý. Tình tr衣ng này đang có xu hướng ngày càng gia tăng 
cùng với sự gia tăng của tuổi lập gia đình, áp lực cuộc sống, tỷ lệ sẩy phá thai…[159]. 

雲 Việt Nam, tỷ lệ này được báo cáo 7 - 10% vào năm 2000 [12]. 

Vô sinh nguyên phát là một thuật ngữ được sử dụng để chỉ một cặp vợ chồng 

chưa có thai lần nào, trong khi vô sinh thứ phát để chỉ một cặp vợ chồng đã từng có 

thai ít nh医t một lần. 

Nguyên nhân vô sinh có thể do vợ, do chồng hoặc c違 hai hoặc không rõ nguyên 

nhân. Các nguyên nhân thư運ng gặp 荏 ngư運i vợ bao gồm rối lo衣n phóng noãn (như 
hội chứng buồng trứng đa nang), tổn thương vòi trứng, l衣c nội m衣c tử cung, khối u 

buồng trứng, u xơ tử cung, suy buồng trứng... Về phía chồng, các nguyên nhân 

thư運ng gặp gồm tiền sử quai bị, tiền sử ch医n thương hoặc phẫu thuật vùng bẹn hoặc 

tinh hoàn, giãn tĩnh m衣ch thừng tinh, viêm tuyến tiền liệt, viêm bao quy đầu, viêm 

tinh hoàn, các rối lo衣n xu医t tinh, các bệnh lý nội khoa (như tiểu đư運ng, rối lo衣n nội 

tiết, khuyết tật di truyền...), thư運ng dẫn tới hậu qu違 b医t thư運ng về số lượng và ch医t 

lượng tinh trùng. 

Chẩn đoán vô sinh đòi hỏi một qui trình thăm dò lâm sàng và cận lâm sàng 荏 c違 

cặp vợ chồng, thư運ng quy bao gồm thăm khám lâm sàng, soi tươi dịch âm đ衣o, siêu âm 

phụ khoa, xét nghiệm nội tiết, chụp phim tử cung vòi trứng có c違n quang 荏 vợ và phân 

tích tinh dịch đồ 荏 chồng. Ngoài ra còn có một số tầm soát chuyên sâu 荏 ngư運i vợ như 
siêu âm bơm nước buồng tử cung, nội soi thăm dò…, 荏 ngư運i chồng có thể khám nam 

khoa, xét nghiệm đư運ng, mỡ máu, xét nghiệm nội tiết tố, đánh giá độ bền tinh trùng, đứt 

gãy DNA tinh trùng và siêu âm bìu.  

Điều trị vô sinh phần lớn là cần ph違i hỗ trợ sinh s違n, với các phương pháp 
điều trị cơ b違n bao gồm kích thích buồng trứng, theo dõi sự phát triển nang noãn 
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và phóng noãn, chỉ định giao hợp vào th運i điểm dự đoán phóng noãn, thụ tinh 

nhân t衣o (IUI – Intrauterine insemination) và thụ tinh trong ống nghiệm (IVF – In 

vitro fertilization) [17]. 雲 Việt Nam, điều trị vô sinh đã nằm trong chương trình chăm 
sóc sức khỏe sinh s違n Quốc gia, tiếp cận điều trị vô sinh đã tr荏 nên phổ biến cùng với 

sự phát triển của các kỹ thuật hỗ trợ sinh s違n. Báo cáo năm 2017, Việt nam đã có 20 

năm hình thành và phát triển kỹ thuật IVF, với 24 trung tâm IVF được c医p phép, thực 

hiện trung bình mỗi năm hơn 20.000 chu kỳ điều trị mới, đ衣t được tỷ lệ thành công 

tương đương hoặc cao hơn các nước trong khu vực [13]. Tuy nhiên, trong tình hình 

chung, điều trị vô sinh có tỷ lệ thành công không cao, tùy thuộc nguyên nhân và gi違m 

dần theo tuổi. Tỷ lệ thành công đối với mỗi chu kỳ điều trị IUI từ 8% – 22%, với IVF 

荏 bệnh nhân dưới 35 tuổi kho違ng 45% nhưng trên 42 tuổi chỉ kho違ng 4%. Một số cặp 

vợ chồng dù đã tích cực theo đuổi điều trị vô sinh nhưng vẫn không thể có thai. 

Điều trị vô sinh đòi hỏi sự theo dõi chặt chẽ với nhiều lần tái khám trong một 

chu kỳ, chi phí điều trị cao, tỷ lệ thành công chưa cao và khó tiên lượng vì vậy các 

cặp vợ chồng vô sinh thư運ng ph違i theo đuổi điều trị trong một th運i gian dài, lặp l衣i 

nhiều chu kỳ, với r医t nhiều áp lực. Trên thực tế, nhiều bệnh nhân đã từ bỏ hoặc bị 
gián đo衣n quá trình điều trị. 

1.2. CHU KỲ Đ́PắNG TÌNH D影C 

Chu kỳ đáp ứng TD của con ngư運i cơ b違n được mô t違 từ công trình nghiên cứu 

của Masters WH và Johnson VE [103], sau đó được bổ sung thành tố tâm lý b荏i Kaplan 

HS [81], bao gồm 4 giai đo衣n tuyến tính Ham muốn – Hưng ph医n – Cực khoái – Thư 
giãn, thể hiện sự tương đồng cơ b違n giữa hai giới, cho dù có vài điểm khác biệt. Basson 

R chỉ ra phụ nữ có sự chồng chéo cao hơn giữa các giai đo衣n đáp ứng TD, đặc biệt là 

hai giai đo衣n ham muốn và hưng ph医n do bên c衣nh ham muốn tự phát còn có ham 

muốn đáp ứng [28]. 

1.2.1.ăGiaiăđo衣n ham mu嘘n 

Ham muốn TD là có các tư荏ng tượng về TD, c違m giác thích tiếp nhận các kích 

thích TD hoặc mong muốn có HĐTD. Giai đo衣n này có thể bắt đầu 荏 b医t kỳ nơi đâu, 
có thể chỉ kéo dài vài giây nhưng cũng có thể duy trì nhiều gi運 [8]. 

Sự ham muốn đối với TD được chi phối b荏i các trung tâm đặc biệt trong não, 荏 

hệ viền (đặc biệt là vùng dưới đồi, h衣nh nhân và hồi h違i mã). Bên c衣nh một số ch医t 
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dẫn truyền thần kinh, thì Testosterone cần thiết cho ho衣t động của các trung tâm này, 

là nội tiết tố chính 違nh hư荏ng đến ham muốn TD 荏 c違 nam và nữ [81]. 

Một số phụ nữ có thể kh荏i đầu hoặc tiếp nhận sự kh荏i đầu HĐTD của b衣n tình 

khi không có ham muốn TD, mà chính sự khao khát thân mật về c違m xúc và gắn bó 

trong mối quan hệ đã làm động lực thúc đẩy cho hành vi TD của họ. Khi sẵn sàng 

tiếp nhận các kích thích TD thì ham muốn đáp ứng và hưng ph医n x違y ra đồng th運i, 

tăng cư運ng lẫn nhau [28]. Bên c衣nh đó, cũng có những phụ nữ có c違 ham muốn tự 

phát và ham muốn đáp ứng [163]. 

1.2.2.ăGiaiăđo衣năh逢ngăph医n 

Giai đo衣n này cơ thể bắt đầu có những đáp ứng l衣i với các kích thích TD, bao 

gồm c違m giác chủ quan về sự hứng thú, hưng ph医n với HĐTD và đáp ứng khách quan 

là những thay đổi gi違i phẫu, sinh lý làm nh衣y c違m hơn với kích thích TD của một số 

cơ quan trên cơ thể, có thể kéo dài vài phút đến vài gi運. Động tác giao hợp được thực 

hiện trong giai đo衣n này [8], [103]. 

雲 c違 hai giới: Nhịp tim, huyết áp và rồi nhịp th荏 đều tăng lên. Máu dồn về một 

số cơ quan, đặc biệt là vùng chậu và đư運ng sinh dục. Trương lực cơ cũng dần gia 

tăng. Đến trước giai đo衣n cực khoái, nhịp tim có thể tăng đến 175 lần/ phút, huyết áp 

tâm thu tăng thêm 40-60 mmHg, huyết áp tâm trương tăng thêm 20 mmHg, nhịp th荏 

g医p gáp, cơ thể 荏 tr衣ng thái căng cứng, ứ máu t衣i vùng chậu và đư運ng sinh dục đ衣t 

mức tối đa. Lúc này toàn bộ cơ thể, đặc biệt là đư運ng sinh dục tr荏 nên cực kỳ nh衣y 

c違m với kích thích TD và c違m nhận cực khoái sắp x違y ra [104]. 

雲 phụ nữ: Âm đ衣o tiết dịch được xem là đáp ứng hưng ph医n khách quan quan 

trọng nh医t, x違y ra do máu dồn về vùng chậu và đư運ng sinh dục, nh運 các nhân đối 

giao c違m 荏 S2 - S4 được kích ho衣t, gi違i phóng các ch医t dẫn truyền thần kinh 

acetylcholine và non-adrenergic-non-cholinergic - NANC (bao gồm enkephalin, 

somatostatin, serotonin, GnRH, cholecystokinin, neuropeptid Y..., đặc biệt là nitric 

oxide - NO và vasoactive intestinal peptide - VIP). NO và VIP gây giãn cơ trơn m衣ch 

máu. Dịch âm đ衣o là dịch th医m, được t衣o ra càng lúc càng nhiều đáp ứng l衣i với kích 

thích TD hiệu qu違, nhưng sẽ chậm dần khi sự ứ máu âm đ衣o đã tr荏 nên đáng kể, do 

áp lực thủy tĩnh trong khoang kẽ đã tăng khá cao. Lúc đó, tuyến Bartholin hỗ trợ tiết 

dịch bôi trơn âm hộ, cùng t衣o điều kiện thuận lợi cho động tác giao hợp. Bên c衣nh 



6 

 

đáp ứng tiết dịch, nhiều thay đổi t衣i đư運ng sinh dục đã x違y ra. Âm hộ căng phồng, 

thẫm màu hơn và h荏 ra do các môi âm hộ tách xa nhau. Âm vật phồng to, sau đó co 
rút l衣i ẩn hoàn toàn dưới mũ âm vật, được môi bé và mũ âm vật kéo xuống để tiếp 

xúc gián tiếp với dương vật trong động tác giao hợp, t衣o điều kiện x違y ra cực khoái 

âm vật. Âm đ衣o 荏 phía 1/3 ngoài dài ra, chật l衣i và hình thành “nền cực khoái”, là nơi 
ứ máu tối đa và cực kỳ nh衣y c違m, nơi sẽ xu医t phát những cơn co thắt cực khoái, trong 

khi 2/3 trong âm đ衣o phồng lên, rộng và dài thêm, tử cung dựng lên (có ý nghĩa đối 

với chức năng sinh s違n) [104]. 

雲 nam giới: Đáp ứng khách quan đầu tiên và quan trọng là cương dương vật. 

Trung tâm cương dương 荏 các nhân đối giao c違m S2 – S4 dễ dàng được kích ho衣t, 

b荏i các kích thích TD trực tiếp t衣i cơ quan sinh dục hoặc được nhận biết từ não bộ. 

Những ch医t trung gian hóa học tham gia vào dẫn truyền thần kinh gây cương dương 
đến nay vẫn chưa được hiểu cặn kẽ, chỉ biết chúng bao gồm acetylcholine và các ch医t 

dẫn truyền thần kinh non-adrenergic-non-cholinergic-NANC (đặc biệt nitric oxide – 

NO). Trong tế bào, NO làm gia tăng gi違i phóng GMP vòng, từ đó làm giãn cơ trơn 
m衣ch máu, làm máu dồn về các t衣ng cương và gây nên hiện tượng cương dương.  
Dương vật cương to, dựng lên, da bìu dày hơn, căng và m医t các nếp nhăn, túi bìu 
nâng cao. Tinh hoàn to ra và cũng được nâng cao, sát dần vào cơ thể. Đến trước khi 

đ衣t cực khoái, dương vật cương cứng, lớn tối đa, tăng nh衣y c違m, đặc biệt là quy đầu 

dương vật, tinh hoàn to g医p rưỡi áp sát cơ thể, tuyến hành niệu đ衣o tiết ch医t nhầy giúp 

b違o vệ tinh trùng và t衣o thuận lợi cho động tác giao hợp [104].  

So với nam giới, phụ nữ đáp ứng chậm hơn, dễ bị ức chế và chịu nhiều 違nh 

hư荏ng hơn b荏i các yếu tố văn hóa xã hội, lo sợ mang thai…, đáp ứng hưng ph医n tâm 

lý và sinh lý ít có liên quan [163]. Ngoài ra, phụ nữ thư運ng có các đáp ứng hưng ph医n 

khách quan ngoài đư運ng sinh dục hơn nam giới như núm vú co săn, vú tăng kích 
thước, phừng đỏ da lan rộng 荏 ngực, cổ…[104]. Đáp ứng hưng ph医n TD dễ bị gi違m 

hoặc m医t, nhưng có thể phục hồi nếu duy trì kích thích TD hiệu qu違. Nếu căng thẳng 

TD không gia tăng đủ để gi違i phóng cực khoái thì cần r医t nhiều th運i gian để được gi違i 

tỏa sau đó [103]. 

1.2.3.ăGiaiăđo衣n cực khoái  

Giai đo衣n cực khoái x違y ra khi sự ứ máu và tăng trương lực cơ phát triển tối đa 
từ các kích thích TD trước đó được gi違i phóng đột ngột, đem l衣i c違m giác về đỉnh 
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điểm của khoái c違m TD từ sự co thắt nhịp nhàng không tự chủ vùng đáy chậu và 

đư運ng sinh dục, chỉ kéo dài trong vài giây. 

雲 c違 hai giới: Nhịp tim, huyết áp, nhịp th荏 tăng tối đa. M医t kiểm soát cơ tự chủ, 

tăng co thắt cơ không tự chủ và co cứng một số nhóm cơ, như cơ mặt. 

雲 phụ nữ: Co thắt nhịp nhàng không tự chủ 荏 1/3 ngoài âm đ衣o, xu医t phát từ 

“nền cực khoái”, có thể nh医t quán cùng âm vật, cơ thắt ngoài hậu môn và tử cung, từ 

6 – 12 lần cách nhau kho違ng 0,8 giây [104]. Các nhân giao c違m từ T10 – L1 được 

kích ho衣t. 

雲 nam giới: Tr違i nghiệm cực khoái có 2 giai đo衣n. Đầu tiên là c違m giác sự xu医t 

tinh không cưỡng l衣i được, do các nhân giao c違m từ T11 – L2 được kích ho衣t, làm 

m医t sự kiểm soát của não bộ [49]. Giai đo衣n này x違y ra chỉ trong 2 – 3 giây, các ống 

dẫn tinh, túi tinh, ống phóng tinh và tuyến tiền liệt co thắt nhịp nhàng, dồn tinh dịch 

vào niệu đ衣o tuyến tiền liệt. Giai đo衣n tiếp theo là xu医t tinh thực sự với các cơn co 
thắt của niệu đ衣o dương vật, từ 4 – 7 lần cách nhau kho違ng 0,8 giây nh運 vào sự co 

thắt của các cơ quanh niệu đ衣o, cơ ngồi hang và cơ hành xốp. Tinh dịch được phóng 

ra trong một lần cực khoái kho違ng 2 – 4 ml, có màu đục hoặc màu trắng, chứa r医t 

nhiều tinh trùng [8], [104]. Khi các nhân giao c違m được kích ho衣t, gi違i phóng các 

catecholamine gây co các m衣ch máu dương vật, đẩy máu tr荏 về tuần hoàn chung, làm 

xìu dương vật sau đó. 
Trong một lần ho衣t động tình dục, cực khoái có thể x違y ra trên c違 hai đối tượng 

nam và nữ cùng lúc. Tuy nhiên, 荏 nam giới thư運ng x違y ra cực khoái sớm hơn, đồng 

th運i thư運ng kèm với xu医t tinh và thư運ng chỉ đ衣t 1 lần cực khoái duy nh医t trong một 

chu kỳ đáp ứng TD. Trong khi phụ nữ thư運ng đáp ứng chậm hơn và dễ m医t hoàn toàn 

kh違 năng đ衣t cực khoái nếu bị chi phối b荏i bối c違nh b医t lợi, nhưng th運i gian đáp ứng 

cực khoái l衣i có thể kéo dài hơn và có thể đ衣t nhiều lần cực khoái nếu duy trì được 

kích thích TD hiệu qu違 [103]. 

Cực khoái nữ liên quan đến xu医t tinh và điểm G (điểm Gräfenberg) đã được đề 

cập. Một số tác gi違 cho rằng những phụ nữ đ衣t cực khoái m衣nh mẽ có kèm hiện tượng 

xu医t tinh, là một ít dịch tiết của tuyến Skene và các tuyến c衣nh niệu đ衣o, tuy nhiên chưa 
đủ bằng chứng thuyết phục. Cực khoái điểm G được hiểu tương tự với cực khoái âm 

vật đã được Masters và Johnson trình bày, cũng có thể đ衣t được khi được kích thích 

đúng cách trong quá trình giao hợp [75]. 
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1.2.4.ăGiaiăđo衣năth逢ăgiưn 

Là giai đo衣n thư giãn cơ diễn ra toàn bộ cơ thể và máu ứ tr荏 về tuần hoàn chung, 

các hiện tượng sinh lý dần tr荏 về bình thư運ng, cơ thể 荏 tr衣ng thái muốn nghỉ ngơi, 
tận hư荏ng sự thỏa mãn TD và thân mật. Giai đo衣n này thư運ng từ 5 – 10 phút, nhưng 
có thể kéo dài 30 phút [8], [103]. 

雲 c違 hai giới thì nhịp tim, huyết áp, nhịp th荏 sớm tr荏 về bình thư運ng, c違m giác thư 
thái nhưng toát nhiều mồ hôi, mỏi và buồn ngủ. Nam giới nổi bật với hiện tượng xìu 

dương vật, dương vật mềm, nhỏ l衣i và tr違i qua một giai đo衣n trơ ngay sau cực khoái, 

không đáp ứng với kích thích TD. Phụ nữ không có giai đo衣n trơ, chỉ gi違i tỏa dư lượng 

sinh lý của căng thẳng TD khi mọi kích thích đã ngừng l衣i. Sau giai đo衣n trơ này nam 
giới có thể đáp ứng tr荏 l衣i, nhưng sự tái lập thư運ng chậm hơn r医t nhiều so với nữ. 

* Các vùng não tác động tới vận hành hệ thần kinh thực vật, được xác định có 

liên quan đến đáp ứng TD, ho衣t động thông qua các ch医t dẫn truyền thần kinh 

acetylcholin, catecholamin, serotonin, acid - gama- amino- butyic (GABA)..., gồm: 

- Vỏ não, đặc biệt là vùng trước trán: Vỏ não nhận các kích thích TD gián tiếp 

qua hình 違nh, âm thanh, cử chỉ… hoặc từ thần kinh c違m giác do kích thích xúc giác 

trực tiếp t衣i cơ quan sinh dục, sẽ quyết định đáp ứng hay không đáp ứng với kích 

thích TD, nếu đáp ứng thì sẽ kích ho衣t các nhân đối giao c違m 荏 S2 – S4. 

- Thân não: Có các nhân xám nằm r違i rác 荏 hành não, cầu não và trung não 

- Hệ viền: Đặc biệt là vùng dưới đồi, h衣nh nhân và hồi h違i mã  

* Vai trò một số ho衣t ch医t khác được tăng tiết khi ho衣t động tình dục 

- Oxytocin: Được tiết 荏 vùng dưới đồi và dự trữ 荏 thùy sau tuyến yên, được gọi 

là “nội tiết tố tình yêu” vì gia tăng sự gắn bó và yêu thương, có vai trò quan trọng đối 

với các cơn co thắt cực khoái. Tăng cao trong giai đo衣n hưng ph医n và cực khoái, gi違m 

荏 giai đo衣n thư giãn, 荏 c違 2 giới. Nồng độ oxytocin còn tương quan với cư運ng độ cực 

khoái 荏 nữ. 

- DHEA (Dehydroepiandrosterone): Được bài tiết 荏 tuyến thượng thận, là tiền 

ch医t của hầu hết các nội tiết tố sinh dục, gia tăng chế tiết để cùng với oxytocin t衣o ra 

cực khoái. 

- Các Endorphine, Phenylethylamine (Amphetamine): Được s違n xu医t trong não, 

gây c違m giác đê mê, hưng ph医n trong quá trình ho衣t động tình dục. 
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- Dopamin: Là một ch医t dẫn truyền thần kinh, gây tăng sự chủ động và c違m giác 

vui sướng trong khi ho衣t động tình dục, t衣o ra c違m giác thư giãn và buồn ngủ sau khi 

đ衣t cực khoái. 

Mặc dù có nền t違ng sinh lý nhưng mỗi ngư運i sẽ đáp ứng với ham muốn TD và 

tr違i nghiệm c違m giác chủ quan theo b違n sắc cá nhân, phụ thuộc vào nền t違ng đ衣o đức, 

văn hóa xã hội cũng như tuổi tác và thể ch医t. 

1.3. Đ卯NHăNGHƾAăậ PHÂN LO萎I ŔI LO 萎N TÌNH D影C 

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, sức khỏe tình dục được định nghĩa là một tr衣ng thái 

khỏe m衣nh c違 về tinh thần, c違m xúc và thể ch医t liên quan đến tình dục [183]. Theo 

Phân lo衣i Bệnh tật của Tổ chức này, ICD-10 (International Classifications of Diseases-

10), rối lo衣n tình dục là những b医t ổn khác nhau trong đ運i sống tình dục, làm cho một 

cá nhân không thể tham gia vào một mối QHTD như họ mong muốn [182]. 

Định nghĩa - Phân lo衣i RLTD r医t phức t衣p, thiếu thống nh医t do tính đa chiều, chồng 

chéo trong đáp ứng TD. Hệ thống định nghĩa - phân lo衣i chi tiết có tính ứng dụng, được ch医p 

nhận rộng rãi nh医t trên toàn thế giới là của Hội Tâm thần học Hoa kỳ (APA - American 

Psychiatric Association), được công bố trong Sổ tay Thống kê và Chẩn đoán các Rối lo衣n 

Tâm thần (DSM - Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), qua vài lần sửa 

đổi [43]. Phiên b違n DSM – IV được sử dụng nhiều nh医t trong các nghiên cứu đã được công 

bố, làm nền t違ng để xây dựng các bộ công cụ đánh giá chức năng tình dục, phân lo衣i RLTD 

cơ b違n dựa vào các giai đo衣n của chu kỳ đáp ứng TD, tương đồng 荏 hai giới [23]. DSM – V 

là phiên b違n mới nh医t, đã cập nhật được nhiều tiến bộ trong lĩnh vực y học TD, t衣o ra nhiều 

thay đổi quan trọng, RLTD được phân lo衣i riêng biệt cho nữ và nam [24]. Tuy nhiên, DSM 

– V vẫn có những điểm gây bàn cãi khi so với DSM – IV và chỉ mới bắt đầu được tiếp cận 

荏 một vài nghiên cứu, cũng như chưa được sử dụng để xây dựng các bộ công cụ đánh giá 
chức năng TD. Riêng về “Xu医t tinh sớm”, tiêu chuẩn chẩn đoán khách quan theo “Th運i gian 

giao hợp trong âm đ衣o để x違y ra xu医t tinh” (IELT – Intravaginal Ejaculatory Latency Time) 

đã đ衣t được thông qua Hội nghị của Hiệp hội Y học Tình dục Quốc tế (International Society 

for Sexual Medicine– ISSM) lần thứ 1 năm 2007 cho “Xu医t tinh sớm nguyên phát”, nhưng 
ph違i đến Hội nghị của hiệp hội này lần thứ 2 năm 2013, mới đủ bằng chứng đưa ra tiêu 
chuẩn cho “Xu医t tinh sớm thứ phát” [151]. Để cung c医p nền t違ng kiến thức liên quan luận 

án, chúng tôi trình bày chi tiết định nghĩa - phân lo衣i RLTD theo DSM – IV (kèm bàn luận 

vài điểm mới từ DSM – V) và xu医t tinh sớm theo ISSM. 
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1.3.1.ăĐ鵜nhănghƿaăậ phân lo衣i r嘘i lo衣n tình d映c theo DSM ậ IV  

1.3.1.1. Định nghĩa – phân loại rối loạn tình dục nữ theo DSM – IV 

- Rối lo衣n ham muốn TD (Sexual Desire Disorders): 

+ Rối lo衣n gi違m ham muốn TD (Hypoactive Sexual Desire Disorder): Là 

tình tr衣ng thiếu hụt (hoặc không có) các tư荏ng tượng về TD và ham muốn đối với 

ho衣t động TD. 

+ Rối lo衣n ác c違m TD (Sexual Aversion Disorder): Là tình tr衣ng cực kỳ ác c違m 

và tránh né t医t c違 (hoặc gần như t医t c違) các tiếp xúc TD với b衣n tình 荏 đư運ng sinh dục. 

- Rối lo衣n hưng ph医n TD (Sexual Arousal Disorder): Là tình tr衣ng không có kh違 

năng đ衣t được hoặc duy trì đầy đủ sự đáp ứng cương phồng - tiết dịch bôi trơn khi 
hưng ph医n TD. 

- Rối lo衣n cực khoái (Orgasmic Disorder): là tình tr衣ng chậm trễ (hoặc không 

có) đ衣t cực khoái sau một giai đo衣n hưng ph医n TD bình thư運ng. 

- Rối lo衣n đau liên quan TD (Sexual Pain Disorders) 
+ Giao hợp đau (Dyspareunia): là tình tr衣ng đau t衣i cơ quan sinh dục có liên 

quan đến giao hợp. 

+ Co thắt âm đ衣o (Vaginismus): là tình tr衣ng co thắt không tự chủ của các cơ 
nằm 荏 một phần ba ngoài âm đ衣o, làm c違n tr荏 việc đưa dương vật vào âm đ衣o. 

T医t c違 các rối lo衣n trên chỉ được xác định khi các tình tr衣ng này tồn t衣i kéo dài 

hoặc tái diễn, gây ra đau khổ đáng kể cho b違n thân hoặc gây ra khó khăn cho mối 

quan hệ giữa các cá nhân liên quan. 

 Bàn lu壱năvƠiăđi吋m m噂i theo DSM ậ V 

DSM – V có nhiều thay đổi quan trọng so với DSM – IV, mà nổi bật nh医t là về 

nội dung ham muốn và hưng ph医n TD [163]. 

Hợp nh医t rối lo衣n ham muốn và hưng ph医n TD thành “Rối lo衣n ham muốn – 

hưng ph医n TD nữ” vì sự chồng chéo cao của các nội dung này. Mặc dù ý tư荏ng này 

được nhiều chuyên gia hoan nghênh, nhưng chủ yếu vẫn dựa trên đánh giá lâm sàng 
chứ không ph違i dựa vào bằng chứng thực nghiệm đầy đủ. Dữ liệu từ tổng quan y văn 
đã có cho th医y gi違m ham muốn TD và gi違m hưng ph医n TD chia sẻ điểm chung 荏 c医p 

độ triệu chứng nhưng chúng có thể phân biệt được với nhau và trong nghiên cứu gần 

đây, một nhóm phụ nữ với gi違m ham muốn TD đã không phù hợp với tiêu chuẩn chẩn 

đoán hợp nh医t của DSM – V [163]. 
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1.3.1.2. Định nghĩa – phân loại rối loạn tình dục nam theo DSM – IV 

- Rối lo衣n ham muốn TD (Sexual Desire Disorders): 

+ Rối lo衣n gi違m ham muốn TD (Hypoactive Sexual Desire Disorder): là tình 

tr衣ng thiếu hụt (hoặc không có) các tư荏ng tượng về TD và ham muốn đối với HĐTD. 
+ Rối lo衣n ác c違m TD (Sexual Aversion Disorder): là tình tr衣ng cực kỳ 

ác c違m và tránh né t医t c違 (hoặc gần như t医t c違) các tiếp xúc TD với b衣n tình 荏 

đư運ng sinh dục. 

- Rối lo衣n cương (Erectile Disorder): là tình tr衣ng không có kh違 năng đ衣t được 

hoặc duy trì đầy đủ sự cương cứng dương vật để HĐTD. 

- Rối lo衣n cực khoái (Orgasmic Disorder): là tình tr衣ng chậm trễ (hoặc không 

có) đ衣t cực khoái sau một giai đo衣n hưng ph医n TD bình thư運ng. 

- Xu医t tinh sớm (Premature Ejaculation): là tình tr衣ng xu医t tinh x違y ra trước, 

trong hoặc sau khi dương vật đưa vào âm đ衣o một th運i gian ngắn, chỉ với sự kích 

thích TD tối thiểu và trước khi ngư運i đó muốn. 

- Giao hợp đau (Dyspareunia): là tình tr衣ng đau t衣i cơ quan sinh dục có liên 

quan đến giao hợp. 

T医t c違 các rối lo衣n trên chỉ được xác định khi các tình tr衣ng này tồn t衣i kéo dài 

hoặc tái diễn, gây ra đau khổ đáng kể cho b違n thân hoặc gây ra khó khăn cho mối 

quan hệ giữa các cá nhân liên quan. 

 Bàn lu壱năvƠiăđi吋m m噂i theo DSM ậ V 

DSM – V cũng có những thay đổi quan trọng liên quan đến RLTD nam, khi so 

với DSM – IV. Các rối lo衣n chỉ được xác định khi xu医t hiện trong t医t c違 hoặc hầu như 
t医t c違 các trư運ng hợp (75% - 100% trư運ng hợp) và tồn t衣i ít nh医t 6 tháng. Tuy nhiên, 

lưu ý rằng một tỷ lệ lớn bệnh nhân nam phàn nàn về các v医n đề TD không đáp ứng 

tiêu chí này [163]. 

Rối lo衣n cương được bổ sung tiêu chí "Gi違m đáng kể độ cứng dương vật khi 

cương". Theo Sungur MZ và cs điều này nên được th違o luận thêm, b荏i vì sự gi違m hoặc 

tăng độ cứng của dương vật khi cương thư運ng r医t được quan tâm trong lúc ho衣t động 

TD, nên việc nh医n m衣nh sự gi違m độ cứng có thể tăng kh違 năng l衣m dụng thuốc gây 

cương cứng dương vật cho những trư運ng hợp không thực sự có rối lo衣n cương [163]. 

“Xu医t tinh sớm” được cập nhật tiêu chí khách quan từ ISSM, tuy nhiên dù ISSM 

chỉ xác định được ngưỡng của “Th運i gian giao hợp trong âm đ衣o để x違y ra xu医t tinh” 
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(IELT) là 1 phút cho “Xu医t tinh sớm nguyên phát” [151], thì DSM – V đã sử dụng 

chung cho “Xu医t tinh sớm”, c違 nguyên phát và thứ phát [24]. 

1.3.2.ăĐ鵜nhănghƿaăxu医t tinh s噂m theo ISSM 

Xu医t tinh sớm (nguyên phát và thứ phát) là một rối lo衣n chức năng TD nam, 
được đặc trưng b荏i c違 3 tiêu chí sau [151]: 

(1) Xu医t tinh luôn luôn hoặc gần như luôn luôn x違y ra trước khi hoặc trong vòng 

1 phút sau khi dương vật đưa vào âm đ衣o (xu医t tinh sớm nguyên phát) hoặc có sự gi違m 

đáng kể về “Th運i gian giao hợp trong âm đ衣o để x違y ra xu医t tinh - IELT”, còn kho違ng 

3 phút hoặc ít hơn (xu医t tinh sớm thứ phát). 

(2) Không có kh違 năng trì hoẵn sự xu医t tinh trong t医t c違 hoặc gần như t医t c違 các 

lần giao hợp. 

(3) Gây ra đau khổ, phiền muộn, th医t vọng cho b違n thân và / hoặc là tránh 

thân mật TD. 

1.4. NGUYÊN NHÂN VÀ Y蔭U T́ LIÊN QUAN V 閏I ŔI LO 萎N TÌNH D影C 

1.4.1. Nguyên nhân và y院u t嘘 liên quan v噂i r嘘i lo衣n tình d映c n英 

Theo 医n b違n nổi tiếng lần thứ 16 của “Bereck & Novack’s Gynecology”, chương 
“Tình dục và Rối lo衣n tình dục” được biên so衣n b荏i chuyên gia tình dục học Basson 

R, đáp ứng tình dục nữ chịu 違nh hư荏ng của nhiều yếu tố văn hóa, xã hội, tuổi tác, thể 

ch医t, lối sống, các yếu tố tâm lý, mối quan hệ và b衣n đ運i… Theo trình bày của Basson 

R, không có phần nguyên nhân gây RLTD nữ mà là một số yếu tố đã có bằng chứng 

liên quan với RLTD nữ được tổng hợp từ nhiều nghiên cứu gốc [30]. Tương tự, Lewis 

RW cũng có một báo cáo tổng hợp từ 18 nghiên cứu gốc về các yếu tố liên quan với 

RLTD nữ [90]. Các yếu tố được trình bày sau đây chủ yếu từ 2 báo cáo tổng hợp trên: 

- Sức khỏe tinh thần 

Các nghiên cứu đã cho th医y sức khỏe tinh thần có mối liên quan chặt chẽ nh医t 

với chức năng TD của phụ nữ, đặc biệt là rối lo衣n cực khoái và giao hợp đau. Trầm 

c違m và lo lắng được báo cáo là yếu tố nguy cơ độc lập với RLTD nữ 荏 một số đối 

tượng [90]. Ngoài ra, tình tr衣ng không hoàn toàn khỏe m衣nh về tinh thần, ngay c違 khi 

không đáp ứng các tiêu chí chẩn đoán lâm sàng về các rối lo衣n tâm thần thì vẫn cho 

th医y có liên quan chặt chẽ đến gi違m ham muốn TD [30]. 

Tiền sử bị l衣m dụng tình dục đã được đề cập đến trong một số điều tra dịch tễ học 

về tác động của nó đối với hành vi tình dục nữ và đã có những bằng chứng rõ ràng rằng 
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đ運i sống tình dục hiện t衣i bị tác động tiêu cực b荏i tiền sử l衣m dụng tình dục trước đó. Tr違i 

qua ngược đãi về c違m xúc và b衣o hành về thể ch医t trong th運i thơ 医u cũng có những bằng 

chứng ban đầu liên quan đến tình dục tương tự như tiền sử bị l衣m dụng tình dục [90]. 

- Tính cách: Các nghiên cứu chỉ ra rằng, những ngư運i có v医n đề về gi違m ham 

muốn TD và gi違m kh違 năng hưng ph医n TD thư運ng đặc trưng b荏i lòng tự trọng dễ bị 
tổn thương, lo lắng quá mức, có nhận định tiêu cực về hình 違nh cơ thể, trầm tính và 

hướng nội [30]. 

- Tuổi: Tuổi tăng dần liên quan với hiện tượng lão hóa dần nhiều hệ thống cơ 
quan, đặc biệt là chức năng buồng trứng, như ngư運i mãn kinh gi違m rõ rệt sự s違n xu医t 

estrogen và testosterone. Ngoài ra, tình tr衣ng bệnh tật cũng gia tăng theo tuổi, góp phần 

tăng nguy cơ RLTD. Các kết qu違 công bố trên y văn không có sự thống nh医t, một số 

nghiên cứu cho th医y ít gia tăng RLTD nữ theo tuổi, trong khi một số khác l衣i cho th医y 

chiếm đến kho違ng 40% phụ nữ có gi違m kh違 năng đáp ứng TD theo tuổi [30].  

- Các yếu tố văn hóa, xã hội: Các rối lo衣n tình dục cũng phổ biến hơn 荏 phụ nữ 

gặp rắc rối trong cuộc sống, có con ngủ chung và những bối c違nh văn hóa, tôn giáo 
nh医t định [18], [90]. 

- Ho衣t động thể ch医t: Ho衣t động thể ch医t được báo cáo liên quan gi違m nguy cơ 
RLTD nữ, đặc biệt là rối lo衣n cực khoái và gi違m ham muốn [90].  

- Mối quan hệ: Các yếu tố được báo cáo liên quan với gi違m ham muốn TD gồm 

mối quan hệ có xung đột, ngược đãi, đe dọa ly thân, ly hôn hoặc b衣n tình không thân 

mật về mặt tình c違m, không sẵn sàng để chia sẻ c違m xúc, lo lắng, hy vọng… không 

tâm sự về TD hoặc nhu cầu về sự khêu gợi và kích thích TD của ngư運i phụ nữ không 

được đáp ứng [18], [30]. 

Một số báo cáo còn cho th医y ham muốn TD gi違m dần theo th運i gian của một 

mối quan hệ [18]. Ngoài ra c違m giác h衣nh phúc, c違m xúc dành cho ngư運i b衣n đ運i và 

có b衣n tình mới cũng là những yếu tố liên quan đến RLTD nữ [30]. 

- Ho衣t động tình dục và rối lo衣n tình dục của b衣n tình: Tần su医t ho衣t động TD 

th医p và RLTD của b衣n tình là các yếu tố liên quan đến RLTD nữ. Một số báo cáo còn 

cho th医y điều trị thành công RLC của b衣n tình nam có thể giúp phục hồi các rối lo衣n 

như gi違m hưng ph医n TD, gi違m tiết dịch bôi trơn, gi違m thỏa mãn TD và rối lo衣n cực 

khoái 荏 ngư運i nữ [18], [30]. 
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- Nội tiết tố sinh dục 

+ Estrogen: Phụ nữ bị thiếu hụt nội tiết tố estrogen sẽ bị gi違m lưu lượng máu 

cơ b違n t衣i âm đ衣o, làm 違nh hư荏ng đến sự bôi trơn cần thiết khi QHTD. Nếu thiếu hụt 

kéo dài, biểu mô âm đ衣o sẽ mỏng và m医t tính đàn hồi, dễ tổn thương khi giao hợp. 

Suy gi違m estrogen còn khiến phụ nữ dễ bị viêm âm hộ - âm đ衣o, nhiễm trùng đư運ng 

tiết niệu và đều góp phần gây RLTD, đặc biệt là đau liên quan giao hợp. Tuy nhiên, 

không có các báo cáo về liên quan giữa định lượng estrogen và RLTD nữ [30]. 

+ Testosterone: Mặc dù testosterone đã được biết có tác động đến ham muốn 

TD, các nghiên cứu dịch tễ học lớn đã không cho th医y nồng độ testosterone trong 

huyết thanh tương quan với chức năng TD của phụ nữ. Basson R cho rằng các xét 

nghiệm có sẵn không đủ nh衣y để phát hiện mức độ thay đổi cực th医p của testosterone 

huyết thanh. Hơn nữa, hiện nay không thể đo lư運ng kh違 năng s違n xu医t testosterone 荏 

nội bào của các mô ngo衣i vi [30]. 

- Vô sinh: Tình tr衣ng vô sinh và quá trình thăm dò, điều trị vô sinh đã được 

báo cáo với nhiều bằng chứng làm gia tăng nguy cơ RLTD nữ [30]. Mendonça CR 

đã có một phân tích gộp có nhóm chứng cho th医y nhóm phụ nữ vô sinh có tỷ lệ 

RLTD cao hơn [109]. 

- Thuốc: Một số thuốc có thể gây nguy cơ RLTD nữ như thuốc điều trị cao huyết 

áp, thuốc chống trầm c違m, thuốc chống lo衣n thần, thuốc chống co giật, ch医t gây nghiện, 

thuốc tránh thai đư運ng uống, liệu pháp nội tiết thay thế, ch医t đồng vận GnRH…[30], [90]. 

- Bệnh lý m衣n tính và ung thư: Một số bệnh lý m衣n tính và ung thư đã được báo 

cáo làm gia tăng nguy cơ RLTD nữ, mặc dù mức độ liên quan của bệnh lý m衣n không 

rõ ràng như với RLC 荏 nam giới, bao gồm tăng huyết áp, tăng mỡ máu, đái tháo 
đư運ng, bệnh m衣ch vành, bệnh thận giai đo衣n cuối, ung thư vú và ung thư cổ tử 

cung…[30]. Đái tháo đư運ng đã được báo cáo liên quan với gi違m ham muốn tình dục, 

rối lo衣n cực khoái, đau giao hợp và ác c違m tình dục cùng với tình tr衣ng gi違m tiết dịch 

bôi trơn. Tăng huyết áp dư運ng như có liên quan đến rối lo衣n cực khoái và tiết dịch 

bôi trơn cũng như gi違m ham muốn tình dục [90]. 

- Tình tr衣ng sàn chậu, phụ khoa, mang thai 

+ Tiểu không tự chủ: Rối lo衣n này có liên quan đến t医t c違 các hình thái RLTD 

nữ là gi違m ham muốn TD, gi違m hưng ph医n TD, gi違m tiết dịch bôi trơn, rối lo衣n cực 

khoái, giao hợp đau và co thắt âm đ衣o [30], [90]. 
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+ Phẫu thuật sàn chậu: Phẫu thuật cắt tử cung, trong một vài nghiên cứu dịch 

tễ học, cũng đã cho th医y có 違nh hư荏ng tiêu cực đến chức năng tình dục nữ [30], [90]. 

+ Hội chứng buồng trứng đa nang: Không có sự đồng thuận cao, một số ít 

nghiên cứu báo cáo phụ nữ có hội chứng buồng trứng đa nang gi違m thỏa mãn TD, 

liên quan với tình tr衣ng béo phì và các triệu chứng ngo衣i vi của cư運ng androgen. Mức 

testosterone cao trong hội chứng này không thể hiện có tác động tích cực đến ham 

muốn và hưng ph医n TD [30]. 

+ Sẹo x医u tầng sinh môn, viêm âm đ衣o, bệnh lý viêm nhiễm vùng chậu m衣n 

tính và l衣c nội m衣c tử cung: Là những yếu tố nguy cơ đã được báo cáo [18], [30]. 

+ Mang thai: Là một tình tr衣ng có nhiều thay đổi rõ rệt về vóc dáng, nội tiết, 

tinh thần…荏 ngư運i phụ nữ, gây ra những khó khăn trong đ運i sống tình dục. Nhiều 

báo cáo cho th医y có sự gia tăng tỷ lệ RLTD 荏 đối tượng này [30]. 

1.4.2. Nguyên nhân và y院u t嘘 liên quan v噂i r嘘i lo衣n tình d映c nam 

1.4.2.1. Nguyên nhân và yếu tố liên quan với rối loạn cương 

RLC là một RLTD được quan tâm nghiên cứu sớm, mức độ toàn cầu và đ衣t 

được nhiều thành tựu nh医t. Có nhiều nguyên nhân và yếu tố 違nh hư荏ng đến RLC đã 
được trình bày từ các sách chuyên kh違o và các bài báo tổng quan [9], [11], [15], [159] 

cũng như nhiều bằng chứng được xác minh từ các nghiên cứu [32], [90], [97], [173]. 

 Nguyên nhân r嘘i lo衣năc逢挨ng 

Nguyên nhân gây RLC thư運ng không riêng lẻ mà phối hợp nhiều yếu tố, có thể 

c違 tâm lý và thực thể, gồm: 

- Yếu tố tâm lý - tâm thần: Thiếu các kích thích và sự gợi c違m từ b衣n tình, bị ức 

chế do mâu thuẫn của mối quan hệ hoặc c違m giác tổn thương, thiếu tự tin do vài lần 

QHTD không hoàn h違o, mệt mỏi, căng thẳng, trầm c違m, các bệnh lý tâm thần… 

[159], [173].  

- Bệnh lý thần kinh: Alzheimer, Parkinson, ch医n thương sọ não, đột quỵ, ch医n 

thương tủy sống... [90], [159]. 

- Rối lo衣n nội tiết: Suy sinh dục, tăng prolactin máu, các tình tr衣ng suy giáp hay 

cư運ng giáp…[11], [90], [159]. 

- Bệnh lý gây tổn thương m衣ch máu: Đái tháo đư運ng, tăng cholesterol máu, xơ 
vữa động m衣ch, bệnh m衣ch vành, tăng huyết áp…[15], [90]. 
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- Thuốc: Thuốc điều trị tăng huyết áp, thuốc lợi tiểu, thuốc chống trầm c違m, 

thuốc chống lo衣n thần, thuốc nội tiết…[90], [159]. 

- B医t thư運ng gi違i phẫu t衣i dương vật: Cong vẹo dương vật, vỡ rách vật hang, 

bao trắng quá mỏng, rò nối thông thể hang và thể xốp…[9]. 

 Y院u t嘘 liên quan v噂i r嘘i lo衣năc逢挨ng 

- Tuổi: Tuổi có 違nh hư荏ng nhiều nh医t đến RLC so với các RLTD khác. Nhiều 

nghiên cứu phân tầng theo tuổi cho th医y tỷ lệ RLC tăng rõ rệt theo độ tuổi [32]. Tuổi 

càng lớn thì các cơ quan càng lão hóa, đặc biệt liên quan đến suy gi違m nội tiết tố nam 

androgen, gia tăng các rối lo衣n chuyển hóa, bệnh lý tim m衣ch... [11], [15]. 

- Nghề nghiệp: Một số tác gi違 báo cáo tỷ lệ RLC tăng 荏 nhóm ngư運i lao động 

trí óc so với những ngư運i làm công việc vận động chân tay, thể lực [9], [90]. 

- L衣m dụng rượu bia: Uống nhiều rượu bia và uống trong th運i gian dài tăng 
nguy cơ RLC do tác động tiêu cực đến hệ thần kinh trung ương và trục dưới đồi – 

tuyến yên – tinh hoàn. Tuy nhiên, uống rượu bia ít thì có thể giúp nam giới c違m th医y 

hưng ph医n, tự tin và giãn m衣ch ngo衣i vi nên dễ cương dương hơn. Kết qu違 giữa các 

nghiên cứu về uống rượu bia mức độ trung bình thì không nh医t quán [9], [90], [173]. 

- Thuốc lá: Mặc dù chưa được hiểu biết đầy đủ nhưng hút thuốc lá đã được báo 

cáo là yếu tố nguy cơ gia tăng RLC, liên quan chủ yếu đến tác dụng co m衣ch của các 

ch医t có trong khói thuốc lá [90], [159].  

- Lối sống ít vận động: Gây trì trệ nhiều hệ thống cơ quan, đặc biệt là tuần hoàn 

và cơ xương khớp cũng như dễ tăng cân, làm tăng nguy cơ RLC [9]. Có 2 báo cáo về 

tăng ho衣t động thể ch医t có thể c違i thiện được chức năng cương dương 荏 nam giới có 

yếu tố nguy cơ [90]. 

- Béo phì: Thư運ng được đánh giá qua chỉ số khối cơ thể, làm tăng nguy cơ RLC, 

do nhiều 違nh hư荏ng tiêu cực như thay đổi vóc dáng, c違m giác nặng nề kém linh ho衣t, 

rối lo衣n chuyển hóa, xơ vữa động m衣ch…[11], [173]. 

- Ma túy: Gây 違nh hư荏ng hệ thần kinh trung ương, trục nội tiết…[159]. 

- Vô sinh: Đối tượng vô sinh tăng nguy cơ RLC có thể do gia tăng áp lực tâm 

lý, các v医n đề về sức khỏe sinh s違n và bệnh lý toàn thân [97]. 

- Các triệu chứng b医t thư運ng, phẫu thuật và ch医n thương 荏 đư運ng tiết niệu dưới 

đều được mô t違 là các yếu tố nguy cơ đối với RLC [90].   
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- Các bệnh toàn thân: Một số bệnh m衣n tính như suy gan, suy thận, các bệnh lý 

toàn thân khác làm gia tăng mệt mỏi, áp lực, đau đớn kéo dài, tác dụng phụ của quá 

trình điều trị… dẫn đến tăng nguy cơ RLC [11], [15], [90]. 

1.4.2.2. Nguyên nhân và yếu tố liên quan với xuất tinh sớm 

Sinh bệnh học của XTS vẫn chưa được hiểu biết rõ ràng, hiện có hai gi違 thuyết 

được đưa ra là thuyết tâm lý và sinh học. Xu hướng đi tìm nguyên nhân thực thể theo 

thuyết sinh học, liên quan đến sự rối lo衣n của ch医t dẫn truyền thần kinh serotonin và các 

thụ thể của nó 荏 hệ thần kinh trung ương, đang được cổ vũ vì mang l衣i hy vọng điều trị 
hiệu qu違 cho rối lo衣n này. Chính vì sinh lý học chưa được hiểu rõ nên nguyên nhân thực 

sự gây XTS chưa được biết và các yếu tố nguy cơ gần như chưa được xác định [16]. 

Một số yếu tố sau được cho rằng có kh違 năng làm tăng nguy cơ XTS, tuy nhiên 

hầu như chưa được báo cáo từ y học bằng chứng [6], [95]: 

- Một số v医n đề tâm lý liên quan đến bối c違nh vội vàng, sợ bị bắt gặp trong lần 

QHTD đầu tiên, những 医n tượng tr違i nghiệm ban đầu này có lẽ làm hình thành nên 

những ph違n x衣 xu医t tinh sớm [6]. 

- Thủ dâm thư運ng xuyên và có thói quen thủ dâm nhanh cũng có thể hình thành 

ph違n x衣 xu医t tinh sớm [6]. 

- Quá nh衣y c違m 荏 quy đầu dương vật do sự phân bố nhiều các đầu tận cùng của 

sợi thần kinh c違m giác, đặc biệt là các thụ thể c違m giác về áp su医t có thể dẫn tới việc 

xu医t tinh dễ dàng hơn [6]. 

- Các tình tr衣ng viêm nhiễm đư運ng tiết niệu sinh dục m衣n tính hay viêm các 

t衣ng vùng chậu hông cũng được báo cáo là các yếu tố nguy cơ XTS [95]. 

1.5. CÁC B浦 CÔNG C影 CH域NăĐÓNăŔI LO萎N TÌNH D影C 

Có một số phương pháp đánh giá chức năng TD được sử dụng trong lâm sàng 

và nghiên cứu bao gồm: thăm khám lâm sàng, các thăm dò khách quan trong phòng 
thí nghiệm, phỏng v医n và tự báo cáo. Trong đó: 

- Thăm khám lâm sàng b荏i các bác sĩ chuyên khoa luôn được đánh giá là tốt 

nh医t trong thực hành lâm sàng. Tuy nhiên, để bác sĩ tìm ra cách đặt câu hỏi phù hợp, 

tế nhị và nhận được thông tin đầy đủ, chính xác là không đơn gi違n. Đặc biệt, trong 

các nghiên cứu dịch tể học hoặc thử nghiệm lâm sàng lớn, đánh giá bằng phương 
pháp lâm sàng khó đ衣t được tiêu chuẩn khách quan. 
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- Các phương pháp thăm dò như các thiết bị đo độ cương dương, mức độ tưới máu 

đến dương vật, âm đ衣o…có ưu điểm là khách quan, nên đã từng được sử dụng nhiều 

trong nghiên cứu. Tuy nhiên, vì tiếp cận không tự nhiên, có thể gây ra những đáp ứng 

khác biệt so với thực tế, đồng th運i gây phiền hà nên ngày nay ít được ứng dụng c違 trong 

lâm sàng và các nghiên cứu lớn. 

- Phỏng v医n có c医u trúc (sử dụng bộ câu hỏi so衣n sẵn) và tự báo cáo có sử dụng 

bộ công cụ đã chuẩn hóa (bộ câu hỏi so衣n sẵn có các lựa chọn tr違 l運i giới h衣n, được 

chuẩn hóa) là hai phương pháp được ứng dụng rộng rãi nh医t trong nghiên cứu, do có 

nhiều ưu điểm như dễ sử dụng, tiếp cận tương đối tế nhị, ph違n ánh được chức năng 
TD trong bối c違nh tự nhiên, đ衣t được tiêu chuẩn khái quát và nắm bắt được nhận 

thức chủ quan một cách khách quan. Trong đó, phương pháp tự báo cáo sử dụng 

bộ công cụ chuẩn hóa được đánh giá có ưu điểm hơn vì sử dụng thuận tiện hơn do 
chỉ lựa chọn những câu tr違 l運i đã so衣n sẵn, ngư運i tr違 l運i có đủ th運i gian cần thiết 

để suy nghĩ, đặc biệt họ có thể tr違 l運i những thông tin nh衣y c違m trong sự riêng tư 
mà dễ giữ kín hoặc cố tình tr違 l運i sai lệch khi phỏng v医n trực tiếp [21], [77]. 

Mặc dù sử dụng bộ công cụ chuẩn hóa có nhiều ưu điểm, nhưng một v医n đề cần 

được đặc biệt lưu ý khi áp dụng, đó là sự “Đáp ứng theo mong muốn xã hội” (Socially 

desirable responding), là một v医n đề phức t衣p, có thể 違nh hư荏ng đến hiệu lực đo 
lư運ng. Đáp ứng theo mong muốn xã hội là khuynh hướng mà các cá nhân muốn làm 

cho họ có vẻ tốt theo quan điểm văn hóa – xã hội khi tr違 l運i các câu hỏi của nhà 

nghiên cứu. Khuynh hướng này thay đổi theo động cơ, nhu cầu thoáng qua và theo 

từng tình huống. Có nhiều cách để các nhà nghiên cứu lo衣i bỏ hay h衣n chế v医n đề 

này, gọi là “Qu違n lý 医n tượng”, trong đó có gi違i pháp sử dụng bộ công cụ tự báo cáo 

ẩn danh và giúp ngư運i được hỏi nhận ra giá trị của câu tr違 l運i đúng. Thêm một lưu ý 
khác, đó là các bộ công cụ có thể thay đổi ngữ nghĩa với sự khác biệt ngôn ngữ, văn 
hóa…vì vậy khi sử dụng trong một bối c違nh văn hoá khác, cần đ違m b違o qui trình 

chuyển ngữ và nên xác thực l衣i giá trị của phiên b違n 荏 bối c違nh mới [111]. 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng 3 bộ cộng cụ tự báo cáo đã được chuẩn hóa 

và xác thực l衣i 荏 đối tượng vô sinh Việt Nam, để đánh giá chức năng TD cho cặp vợ chồng 

vô sinh là “Chỉ số chức năng tình dục nữ - FSFI” (Female Sexual Function Index) và “Chỉ 
số quốc tế về chức năng cương dương - IIEF” (International Index of Erectile Function), 
“Công cụ chẩn đoán xu医t tinh sớm - PEDT” (Premature Ejeculation Diagnostic Tool). 
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1.5.1. B瓜 công c映 ắCh雨 s嘘 chứcănĕngătìnhăd映c n英 - FSFIẰ 

Bộ FSFI được sử dụng rộng rãi nh医t trên toàn cầu để đánh giá chức năng TD nữ 

bằng công cụ tự báo cáo [111], [162].  

FSFI là một bộ công cụ đa chiều, gồm 6 nội dung ham muốn, hưng ph医n, tiết 

dịch âm đ衣o, cực khoái, thỏa mãn TD và đau trong hoặc sau giao hợp, để đánh giá 
chức năng TD nữ trong 4 tuần vừa qua (phụ lục 3a). Mỗi miền nội dung của FSFI là 
một thang đo đơn chiều thống nh医t trong thang đo đa chiều, tổng điểm FSFI xây dựng 
được ngưỡng chẩn đoán ≤ 26,55 là có RLTD, vì vậy: 

- Điểm trung bình của từng miền nội dung có giá trị cho một nhóm đ衣i diện, hợp 

lệ để so sánh giữa các nhóm đ衣i diện và để đánh giá các yếu tố liên quan với RLTD đặc 

trưng tương ứng trong các nghiên cứu dịch tể học. 

- Tổng điểm FSFI có giá trị cho một nhóm đ衣i diện, hợp lệ để so sánh giữa các 

nhóm đ衣i diện, xác định tỷ lệ RLTD nữ và đánh giá các yếu tố liên quan với RLTD nữ. 

1.5.1.1. FSFI đạt các tiêu chuẩn trắc nghiệm tâm lý để đánh giá chức năng tình dục 

nữ, chẩn đoán rối loạn tình dục nữ qua quá trình xây dựng đạt tiêu chuẩn và củng cố 

mạnh mẽ hiệu lực đo lường 

Bộ công cụ FSFI được Rosen RC và cs xây dựng r医t chặt chẽ, công phu và 

chuyên nghiệp qua nhiều công trình nghiên cứu công bố trong 4 bài báo [61], [110], 

[138], [176]. FSFI xác định c医u trúc “rối lo衣n tình dục nữ” dựa vào định nghĩa – phân 

lo衣i của DSM – IV, ph違n ánh đầy đủ các RLTD đặc trưng dựa vào chu kỳ đáp ứng 

TD nữ và sự 違nh hư荏ng ch医t lượng cuộc sống. Các mục hỏi ban đầu có số lượng đủ 

lớn, được cung c医p từ đội ngũ các chuyên gia đa ngành, có từ ngữ rõ ràng, ngắn gọn, 

không quá thân mật để tránh gây bối rối, có định d衣ng tr違 l運i nh医t quán, dựa vào điểm 

giữa theo thang đo Likert. 
FSFI được hình thành có nhiều ưu điểm: 

- Dễ hiểu, dễ được ch医p nhận và tương đối ngắn gọn, với th運i gian tr違 l運i không 

quá 15 phút như khuyến cáo của Cục qu違n lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ (U.S. 

Food and Drug Adminstration – FDA) [77]. 

- Đ衣t độ tin cậy và hiệu lực đo lư運ng cao: Phân tích nhân tố và kết hợp lâm sàng 

t衣o ra 6 miền nội dung đánh giá đầy đủ c医u trúc “rối lo衣n tình dục nữ” theo tiêu chuẩn 

DSM – IV. Mỗi miền nội dung là một thang đo đơn chiều thống nh医t trong một thang 

đo đa chiều đ衣t hiệu lực đo lư運ng, thể hiện đ衣t chuẩn của các hệ số Cronbach’s α, hệ 
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số tin cậy lặp l衣i test-retest, sự tương quan giữa các miền nội dung và từng miền nội 

dung với c違 thang đo và đ衣t hiệu lực phân biệt giữa nhóm rối lo衣n và nhóm chứng, 

hiệu lực khác biệt với bộ cộng cụ đo lư運ng khía c衣nh tâm lý khác là Locke-Wallace 

về hài lòng hôn nhân…  
- Xây dựng được ngưỡng chẩn đoán để phát hiện có RLTD nữ dựa vào tổng 

điểm FSFI. 

Bộ FSFI gốc đã được củng cố m衣nh mẽ về độ tin cậy và hiệu lực đo lư運ng nh運 

vào quá trình phát triển r医t nhiều phiên b違n mới 荏 nhiều vùng lãnh thổ khác nhau, 

đồng th運i có nhiều báo cáo về sự tương quan cao với các biện pháp đo lư運ng khác 

cũng như sự ứng dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Cụ thể: 

- Các phiên b違n FSFI 荏 đối tượng cộng đồng của Pháp [184], Ba Lan [116], 

Tây Ban Nha [137], Hy L衣p [186], Nhật [166] và các đối tượng khác như ngư運i 

Colombia của Tây Ban Nha [172], bệnh lý sàn chậu Tây Ban Nha [149], bệnh 

nhân ung thư cổ tử cung Trung Quốc [92], phụ nữ mang thai Đài Loan [40], phụ 

nữ vô sinh Malay [66]…, đã được chứng minh đ衣t độ tin cậy và hiệu lực 荏 các nền 

ngôn ngữ, văn hóa khác nhau và đa số có c医u trúc đo lư運ng tương tự b違n gốc. Các 

phiên b違n rút gọn của FSFI cũng được phát triển [47], [105]. Một bài tổng quan 

để xem xét các phiên b違n FSFI đã được phát triển từ b違n gốc cũng cho th医y sự 

thống nh医t cao 荏 các phiên b違n mới [113].  

- Da Costa CKL và cs đã chứng minh điểm các miền nội dung và tổng điểm 

FSFI đều khác biệt giữa nhóm có và không có RLTD nữ, hiệu lực này tốt nh医t khi so 

cùng 2 bộ công cụ khác [46]. Stephenson KR và cs cũng đã báo cáo trong một nghiên 

cứu gần đây, cho th医y điểm FSFI có mối tương quan từ vừa đến m衣nh với các dữ liệu 

phỏng v医n lâm sàng chi tiết. Ngoài ra, điểm các miền nội dung đặc trưng có liên quan 

m衣nh hơn với chẩn đoán lâm sàng về RLTD đặc trưng tương ứng [162].  

- FSFI được trích dẫn 荏 kho違ng 1500 bài báo trên y văn, 荏 r医t nhiều đối tượng, 

tình tr衣ng y tế khác nhau như đối tượng cộng đồng, phụ nữ trẻ thành thị, phụ nữ trẻ 荏 

trư運ng đ衣i học, mãn kinh, mang thai, sau sinh, vô sinh, bệnh lý m衣n tính, ung thư cổ 

tử cung, sau phẫu thuật đư運ng sinh dục…, chủ yếu để đánh giá tỷ lệ và các yếu tố 

liên quan RLTD nữ [57], [77], [116]. 
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1.5.1.2. Một số lưu ý khi sử dụng công cụ FSFI 

Thực tế không có một công cụ nào là hoàn h違o, mỗi bộ công cụ đều có những 

điểm m衣nh và những h衣n chế nh医t định, được sử dụng cho những mục đích, đối tượng 

và bối c違nh cụ thể. Vì vậy, mặc dù FSFI có r医t nhiều ưu điểm nhưng khi sử dụng để 

đo lư運ng cần hiểu rõ bộ công cụ, làm rõ những tranh luận từ y văn, tìm cách khắc 

phục những h衣n chế nếu có thể… để sử dụng đúng, phù hợp nh医t. 

 Tìm hi吋u m瓜t s嘘 tranh lu壱n t瑛 yăvĕn 

- Miền nội dung ham muốn TD: Miền nội dung này có nhiều tranh luận nh医t, vì 

một số nguyên do: 

+ Khái niệm ham muốn TD theo như Basson phát triển, sau khi FSFI được xây 

dựng, ngoài ham muốn “tự phát” như các mô hình sinh lý trước đó, phụ nữ còn có ham 

muốn “đáp ứng” [28]. 

+ Quá trình xây dựng FSFI, phân tích nhân tố cho th医y nội dung ham muốn 

và hưng ph医n được t違i chung b荏i 1 nhân tố, nhóm tác gi違 đã dựa vào lâm sàng để tách 

ra thành 2 miền nội dung riêng biệt. 

Có 3 bài phê bình giữa Forbes MK và Rosen RC qua tiêu đề “Những sai sót 

nghiêm trọng trong các bộ công cụ FSFI và IIEF” [56], [57], [141]. Forbes MK chỉ 
trích miền ham muốn TD được xây dựng b荏i khái niệm lỗi th運i dẫn đến “hiệu lực nội 

dung th医p” không ph違n ánh đầy đủ c医u trúc và 2 miền ham muốn – hưng ph医n t違i 

chung 1 nhân tố có thể xem là minh chứng. Rosen RC đã có một số ý kiến ph違n biện, 

theo ông tình tr衣ng t違i chung này chỉ là bằng chứng thể hiện sự chồng chéo phức t衣p, 

không tuyến tính theo từng giai đo衣n đáp ứng TD nữ được chứng minh b荏i Basson R 

và điểm m衣nh khi xây dựng hiệu lực nội dung miền ham muốn TD là không gắn liền 

với b医t kỳ một khái niệm lý thuyết cụ thể nào nhưng đủ rộng và đa chiều về b違n ch医t 

để thích ứng với các quan điểm mới. FSFI đã được xây dựng trước nhưng không có 
mâu thuẫn với các khái niệm hiện t衣i, định nghĩa về ham muốn TD được cung c医p 

trong phần hướng dẫn cho ngư運i tham gia tr違 l運i bao gồm c違 c違m giác dễ ch医p nhận 

sự bắt đầu các HĐTD từ b衣n tình. Tuy nhiên, theo Forbes MK thì dù có tương thích 
một phần nhưng vẫn không đầy đủ, khái niệm Rosen RC đã sử dụng vẫn chỉ nh医n m衣nh 

về ham muốn TD tự phát. Từ những tranh luận này của Rosen RC và Forbes MK, gợi 

ý cho chúng tôi nên bổ sung định nghĩa về “ham muốn đáp ứng” vào xác định khái 

niệm ham muốn TD, trong phần giới thiệu cho ngư運i tham gia tr違 l運i bộ công cụ này. 
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V医n đề hợp nh医t hay tách biệt thành hai miền nội dung ham muốn và hưng ph医n 
cũng gây nhiều tranh luận từ nhiều tác gi違 khác. Phân lo衣i rối lo衣n TD theo DSM – V thì 

đã hợp nh医t hai rối lo衣n này. Tuy nhiên, Stephenson KR đã dẫn chứng nhiều nguồn tài 

liệu khác nhau về mặt khái niệm, cũng như nghiên cứu thực nghiệm, cho th医y vẫn chưa 

thể kết luận cho v医n đề phức t衣p này và sự hợp nh医t trong DSM – V được Sungur MZ 

tư運ng trình là không ph違i dựa vào bằng chứng thực nghiệm đầy đủ, thêm nữa khi tách 
riêng 2 miền nội dung thì sẽ có ý nghĩa hơn đối với việc ứng dụng lâm sàng [162], [163]. 

- Miền nội dung cực khoái 

Miền nội dung cực khoái được xây dựng thuận lợi về mặt thống kê, nhưng 
Puppo V và cs kịch liệt ph違n đối vì cho rằng cực khoái của phụ nữ được t衣o ra b荏i 

các cơ quan cương của nữ, trong đó có âm vật, cần đánh giá có hay không có cực 

khoái qua thủ dâm chứ không thể qua giao hợp giữa dương vật - âm đ衣o và kết luận 

FSFI không thể đánh giá RLTD nữ [129]. Về quan điểm này, Pérez-López FR không 

đồng ý, đã đáp l衣i bằng một bài ph違n biện dài. Ông trình bày, tình dục là một hiện 

tượng phức t衣p, liên quan nhiều khía c衣nh sinh lý, tâm lý, sức khỏe, lối sống, văn hóa 
xã hội…vì vậy đòi hỏi nhiều phương pháp tiếp cận khác nhau. TD không chỉ là v医n 

đề t衣i âm hộ, âm đ衣o mà còn có các v医n đề liên quan. Mối quan tâm cơ b違n trên lâm 

sàng là đo lư運ng các nội dung khác nhau của chức năng TD, để đánh giá, phát hiện 

RLTD. Tiêu chí đã được đề xu医t b荏i Hội Tâm thần học Hoa Kỳ, tuy nhiên khó áp 

dụng. FSFI đã được xây dựng từ các tiêu chí này, đ衣t chuẩn hóa, được sử dụng rộng 

rãi, là sự tiếp cận cực khoái theo cách phổ biến, có tính đ衣i diện cao [126]. 

 Ch逢aăcóăng逢叡ng ch育năđoánăh嬰p l羽 cho các mi隠n n瓜i dung FSFI  

Trong một nghiên cứu qui mô, gộp mẫu từ nhiều tập con để đ衣t được cỡ mẫu 

lớn và mức độ đ衣i diện cho quần thể đích, nhóm của Rosen đã tuyên bố chính sự 

chồng chéo phức t衣p trong b違n ch医t đáp ứng TD nữ nên chỉ vài miền nội dung xây 

dựng được ngưỡng chẩn đoán theo các tình huống gi違 định của mô hình cây hồi qui, 

chỉ có giá trị hỗ trợ chẩn đoán phân biệt, không thể dùng như những ngưỡng chẩn 

đoán độc lập để xác định các RLTD đặc trưng [176]. 

Nghiên cứu của Ma J và cs t衣i Trung Quốc sau đó, đã công bố xây dựng được 

ngưỡng từng miền nội dung để chẩn đoán RLTD đặc trưng tương ứng, tuy nhiên thiết kế 

không được thuyết phục. Xây dựng ngưỡng dựa trên “tiêu chuẩn vàng” là tự đánh giá 
của bệnh nhân qua lựa chọn tr違 l運i: “có hay không có RLTD?”, nếu có thì chọn tiếp 
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“gi違m ham muốn hay rối lo衣n hưng ph医n hay rối lo衣n cực khoái”, đồng th運i xử lý thống 

kê sơ đồ cây hồi qui bỏ qua nhiều tình huống gi違 định dẫn đến sự khác biệt so với bối 

c違nh thực [101]. Các ngưỡng điểm này không th医y được sử dụng 荏 các nghiên cứu khác. 

Nghiên cứu của Sidi H 荏 Malaysia, có xây dựng ngưỡng cho tổng điểm FSFI và 

từng miền nội dung, nhưng để phân biệt 2 nhóm có và không có RLTD nữ, chứ không 

ph違i chẩn đoán các RLTD đặc trưng (荏 nhóm có RLTD, tổng điểm ≤ 55 và các miền 

nội dung ham muốn ≤ 5, hưng ph医n ≤ 9, tiết dịch ≤ 10, cực khoái ≤ 4, thỏa mãn ≤ 11 
và giao hợp đau ≤ 7) [156]. 

Đến năm 2010 nhóm của Rosen RC đã công bố xây dựng được ngưỡng của 
riêng miền ham muốn là ≤5 điểm để chẩn đoán gi違m ham muốn TD, dựa vào mẫu 
nghiên cứu chỉ gồm phụ nữ có gi違m ham muốn và nhóm chứng, để tránh chồng chéo. 
Tuy nhiên điều này cũng cho th医y quần thể nghiên cứu không thực sự là quần thể 
đích vốn luôn có chồng chéo phức t衣p của nhiều rối lo衣n. Mặc dù đã được sử dụng 
trong một vài nghiên cứu, theo Forbes MK giá trị ngưỡng này thiếu hợp lý, không 
thực dụng [56]. B荏i vì với ngưỡng chẩn đoán này, một ngư運i phụ nữ ch医p nhận việc 

kh荏i đầu HĐTD từ b衣n tình hoặc nghĩ về TD hoặc mong muốn có HĐTD 荏 mức vừa 

ph違i (đ衣t 3 điểm), ít hơn một nửa th運i gian (đ衣t 2 điểm), là một phụ nữ quan tâm tích 

cực đến HĐTD c違 6 trong 16 gi運 thức của một ngày, được cho là “gi違m ham muốn 

TD”, điều này không phù hợp với tiêu chuẩn của DSM – IV. 

Như vậy cho đến th運i điểm này, chưa tìm th医y một công trình nghiên cứu nào 
có giá trị, chứng minh được tính hợp lệ và được ch医p nhận rộng rãi, để chẩn đoán các 
RLTD đặc trưng dựa vào ngưỡng điểm của từng miền nội dung tương ứng, điều này 
cũng được khẳng định l衣i trong bài xem xét việc sử dụng bộ công cụ này trong 20 
năm qua của nhóm tác gi違 xây dựng FSFI [111]. Tuy nhiên, tình tr衣ng sử dụng các 
ngưỡng chẩn đoán không hợp lệ này được c違nh báo là r医t phổ biến từ các tài liệu đã 
công bố trên y văn [56], [57], [141]. 

 S穎 d映ngăchoăđ嘘iăt逢嬰ng không ho衣tăđ瓜ng tình d映c trong 4 tu亥n qua 

FSFI đánh giá chức năng TD trong 4 tuần vừa qua, một số mục hỏi có lựa chọn 

điểm 0 cho ngư運i không HĐTD trong kho違ng th運i gian này. Tuy nhiên, trong các 

nghiên cứu dịch tể học, khi xử lý điểm 0 như một định mức th医p nh医t trong các lựa 

chọn tr違 l運i 荏 đối tượng này có thể dẫn đến kết qu違 sai lệch và nghiên cứu của Hevesi 

K và cs cho th医y FSFI không phù hợp để sử dụng cho đối tượng không có HĐTD 
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trong th運i gian đánh giá [67]. Rosen RC khuyên nên xem xét do họ không có cơ hội 

để tham gia hay không muốn, không có kh違 năng tham gia HĐTD để chọn gi違i pháp 

xử lý phù hợp cho đối tượng này.  

1.5.2. B瓜 công c映 ắCh雨 s嘘 qu嘘c t院 v隠 chứcănĕngăc逢挨ngăd逢挨ngăậ IIEFẰ 

Tương tự FSFI, bộ công cụ IIEF cũng được xây dựng b荏i Rosen RC và cs, được 

sử dụng rộng rãi trên toàn cầu và được xem là “tiêu chuẩn vàng” để đánh giá chức 

năng cương dương, đặc biệt là trong các thử nghiệm lâm sàng đa quốc gia [140].  

IIEF là một bộ công cụ đa chiều, có 5 miền nội dung về chức năng cương, thỏa 

mãn giao hợp, cực khoái, ham muốn TD và thỏa mãn TD, các miền nội dung này đều 

để đánh giá về chức năng cương dương trong 4 tuần vừa qua (phụ lục 4a). Mỗi miền 

nội dung là một thang đo đơn chiều thống nh医t trong thang đo đa chiều. Trong đó chỉ 
có miền nội dung chức năng cương xây dựng được ngưỡng điểm để chẩn đoán RLC 
là ≤ 25 và các mức độ rối lo衣n, vì vậy: 

- Điểm miền chức năng cương có giá trị cho một nhóm đ衣i diện, hợp lệ để so 

sánh giữa các nhóm đ衣i diện, có giá trị để đánh giá tỷ lệ và các yếu tố liên quan với 

RLC trong các nghiên cứu quan sát hoặc để so sánh trước và sau điều trị RLC. 

- Tổng điểm IIEF có giá trị cho một nhóm đ衣i diện, hợp lệ để so sánh giữa các 

nhóm đ衣i diện và đánh giá các yếu tố liên quan với RLC hoặc để so sánh trước và sau 

điều trị RLC. 

1.5.2.1. IIEF đạt các tiêu chuẩn trắc nghiệm tâm lý để đánh giá chức năng cương 

dương, chẩn đoán và đánh giá đáp ứng điều trị rối loạn cương qua quá trình xây 

dựng đạt tiêu chuẩn và củng cố mạnh mẽ hiệu lực đo lường 

Bộ IIEF được xây dựng nhằm phát triển một phương pháp đo lư運ng tốt hơn, có 
thể tin cậy hơn để chẩn đoán và đánh giá đáp ứng điều trị RLC, đặc biệt là trong các 

thử nghiệm lâm sàng đa quốc gia. C医u trúc cần đánh giá “rối lo衣n cương”, được xác 

định dựa vào “Hội nghị phát triển đồng thuận” của Viện Sức khỏe Quốc gia (National 

Institutes of Health - NIH) Hoa Kỳ năm 1993, phù hợp với định nghĩa của DSM – 

IV. Các mục hỏi ban đầu được xây dựng nhằm chuyển t違i c医u trúc cần đánh giá là 
RLC, có số lượng đủ lớn, được cung c医p từ đội ngũ các chuyên gia đa ngành thông 
qua rà soát toàn diện từ y văn, phỏng v医n chi tiết bệnh nhân RLC và b衣n tình của họ 

荏 5 quốc gia, có từ ngữ rõ ràng, ngắn gọn, không quá thân mật, có định d衣ng tr違 l運i 
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nh医t quán, theo thang đo Likert. Quá trình xây dựng bộ công cụ này được công bố 

qua 4 bài báo [37], [38], [39], [142]. 

IIEF được hình thành có nhiều ưu điểm: 

- Dễ hiểu, dễ được ch医p nhận và tương đối ngắn gọn, với th運i gian tr違 l運i không 

quá 15 phút như khuyến cáo của FDA. 

- Đ衣t độ tin cậy và hiệu lực đo lư運ng cao: Mỗi miền nội dung là một thang đo 
đơn chiều thống nh医t trong một thang đo đa chiều đ衣t chuẩn để chuyển t違i c医u trúc 

cần đánh giá là chức năng cương dương, thông qua các thông số thống kê tương tự 

bộ FSFI. Bên c衣nh đó, IIEF còn được đánh giá thêm hiệu lực ngôn ngữ 荏 12 quốc 

gia, phân biệt 2 nhóm bệnh – chứng và tương đồng với đánh giá lâm sàng. Thêm nữa, 

độ nh衣y và độ đặc hiệu được xác định thông qua điểm số trước và sau điều trị có khác 

biệt 荏 nhóm có đáp ứng điều trị và không khác biệt 荏 nhóm không đáp ứng điều trị. 
- Xây dựng được ngưỡng chẩn đoán để phát hiện RLC và mức độ rối lo衣n dựa 

vào điểm miền chức năng cương. 
 Bộ IIEF gốc đã được củng cố m衣nh mẽ về độ tin cậy và hiệu lực đo lư運ng nh運 

vào quá trình phát triển nhiều phiên b違n mới, có nhiều báo cáo về sự tương quan cao với 

các biện pháp đo lư運ng khác cũng như sự ứng dụng rộng rãi trên toàn thế giới, đặc biệt là 

các thử nghiệm lâm sàng lớn về điều trị RLC. Cụ thể: 

- IIEF phiên b違n của Bồ Đào Nha 荏 đối tượng dân số chung [132], của Malay 荏 

đối tượng có hội chứng đư運ng tiết niệu dưới [131]…đ衣t hiệu lực ngôn ngữ, có độ tin 

cậy cao, hiệu lực phân biệt tốt giữa nhóm có và không có RLC, đủ nh衣y với sự thay 

đổi lâm sàng của RLC phù hợp để sử dụng trong bối c違nh mới. 

- Một số nghiên cứu cho th医y đánh giá RLC bằng công cụ IIEF có tương quan 
với bộ công cụ QEQ (Quality of Erection Questionnaire) [135], với đo độ cương cứng 

dương vật bằng thiết bị Rigidometer hay RigiScan Plus [36] hay với nhật ký sự kiện, 

tự đánh giá tổng thể trong nhiều nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng [140]. 

- IIEF đã được Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo là một công cụ đo lư運ng hiệu 
qu違 cho các thử nghiệm lâm sàng về RLC, thông qua hội nghị “Tư v医n quốc tế lần thứ 
nh医t về rối lo衣n cương” vào năm 1999. Từ đó, công cụ này được c違 cơ quan qu違n lý 
và t衣p chí khoa học ch医p nhận rộng rãi là một biện pháp đo lư運ng đáng tin cậy, như là 
“tiêu chuẩn vàng” để đo lư運ng kết qu違 điều trị trong các thử nghiệm này, dựa trên điểm 

số của mục hỏi 3, 4 và miền chức năng cương, sau đó đến điểm các miền nội dung khác 
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và tổng điểm của IIEF, đồng th運i IIEF cũng được sử dụng rộng rãi trong các nghiên 

cứu quan sát [141]. Một tổng quan y văn, tổng kết sau 5 năm bộ công cụ IIEF được 

xây dựng, đã cho th医y sự ứng dụng rộng rãi và hiệu qu違 của bộ công cụ này 荏 mức độ 

toàn cầu [140]. Đến năm 2014, IIEF được trích dẫn cho kho違ng 2700 bài báo [57]. 

1.5.2.2. Một số lưu ý khi sử dụng công cụ IIEF 

 Các mi隠n n瓜i dung c栄aăIIEFăđ逢嬰c xây dựngăđ吋 đánhăgiáăchứcănĕngăc逢挨ngă
d逢挨ngăvƠăch雨 mi隠n n瓜iădungăc逢挨ngăcóăng逢叡ng ch育năđoánăh嬰p l羽  

Forbes MK cho rằng tình tr衣ng sử dụng công cụ IIEF không hợp lý là khá phổ biến, 

đã đưa đến những kết qu違 sai lệch, như các miền nội dung ham muốn, cực khoái…được 

sử dụng như những thang đo độc lập để đánh giá các RLTD đặc trưng này hay sử dụng 

tùy tiện các giá trị ngưỡng không hợp lệ của các miền nội dung này và c違 thang đo. Các 
miền nội dung của IIEF đã được hình thành từ các mục hỏi ban đầu nhằm đánh giá RLC 
và được chuẩn hóa qua nghiên cứu thực nghiệm trên đối tượng RLC, chưa từng được 

xây dựng như một thang đo độc lập để đo lư運ng các RLTD khác [56]. Về các giá trị 
ngưỡng, có thể dễ dàng tìm th医y trên một số trang m衣ng hướng dẫn sử dụng công cụ này 

hoặc các trích dẫn tài liệu tham kh違o của các bài báo trên y văn [56], tuy nhiên chính 

Rosen RC khẳng định vào năm 2014 “ngoài miền nội dung cương dương, không có một 

giá trị ngưỡng nào khác được xác định trong quá trình xây dựng IIEF, cũng như b医t kỳ 

nghiên cứu của tác gi違 nào tiếp theo” [141]. Forbes MK , sau khi đã tìm hiểu kỹ, cũng đã 
xác nhận không tìm th医y một công trình nghiên cứu nào xác định các giá trị ngưỡng này, 

ông lý gi違i có lẽ các giá trị được sử dụng tùy tiện đã được rút ra từ giá trị trung bình của 

nhóm chứng trong nghiên cứu xây dựng IIEF của Rosen RC năm 1997, dưới trung bình 

1SD là rối lo衣n nhẹ, 2SD là rối lo衣n trung bình và 3SD là rối lo衣n nặng [56]. 

 S穎 d映ngăchoăđ嘘iăt逢嬰ng không ho衣tăđ瓜ng tình d映c trong 4 tu亥n qua 

Tương tự FSFI, bộ công cụ IIEF cũng đánh giá chức năng TD trong 4 tuần vừa 

qua, một số mục hỏi có lựa chọn điểm 0 cho ngư運i không HĐTD trong kho違ng th運i 

gian này vì vậy cần lưu ý xử lý v医n đề này tương tự như bộ công cụ FSFI. 

1.5.3. B瓜 công c映 ắCôngăc映 ch育năđoánăxu医t tinh s噂m - PEDTẰ 

PEDT là một bộ công cụ được xây dựng để đánh giá tình tr衣ng XTS, gồm có 5 

mục hỏi, đánh giá về kiểm soát xu医t tinh, kích thích tối thiểu, 違nh hư荏ng cá nhân và 

quan hệ với b衣n tình (phụ lục 5a). PEDT xây dựng được ngưỡng chẩn đoán có thể 

XTS (9 – 10 điểm) và chắc chắn XTS (≥ 11 điểm). 
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1.5.3.1. PEDT đạt các tiêu chuẩn trắc nghiệm tâm lý để chẩn đoán xuất tinh sớm qua 

quá trình xây dựng đạt tiêu chuẩn và củng cố mạnh mẽ hiệu lực đo lường 

PEDT được Symonds T và cs xây dựng, xác định c医u trúc cần đánh giá “xu医t 

tinh sớm” là “xu医t tinh trước khi ngư運i đó muốn với những kích thích tình dục tối 

thiểu, gây đau khổ đáng kể cho b違n thân hoặc gây khó khăn trong mối quan hệ với 

b衣n tình”, phù hợp với tiêu chuẩn DSM – IV. Các mục hỏi ban đầu có số lượng đủ 

lớn, hình thành từ y văn, từ thông tin định tính thu thập được qua các cuộc phỏng 

v医n các bệnh nhân XTS và từ một nhóm 5 chuyên gia đa ngành đến từ nhiều quốc 

gia (Pháp, Úc và Mỹ). Ngưỡng chẩn đoán được xây dựng dựa vào c違 “Th運i gian 

giao hợp trong âm đ衣o để x違y ra xu医t tinh – IELT ≤ 2 phút”, tự đánh giá 1 trong 4 
kh違 năng “chắc chắn có, có thể có, có thể không, chắc chắn không XTS” của đối 

tượng nghiên cứu và chẩn đoán lâm sàng của chuyên gia [165]. Hiệu lực chẩn đoán 
được củng cố thêm b荏i một nghiên cứu khác, so sánh ngưỡng chẩn đoán của PEDT 

và đánh giá lâm sàng từ nhóm 7 chuyên gia đầu ngành, là những ngư運i có nhiều 

năm kinh nghiệm trong chẩn đoán và điều trị XTS, có nhiều 医n phẩm hoặc nghiên 

cứu được công bố [164]. 

Bộ PEDT được hình thành có nhiều ưu điểm: 

- Ngắn gọn, dễ hiểu, dễ ch医p nhận. 

- Đ衣t tiêu chuẩn trắc nghiệm tâm lý. 

- Xây dựng được ngưỡng chẩn đoán theo tổng điểm 5 mục hỏi, có tương quan cao 
so với chẩn đoán lâm sàng của các chuyên gia đầu ngành (đ衣t hệ số tương quan 0,80 với 

ngưỡng chẩn đoán ≥11 điểm và 0,73 với ngưỡng chẩn đoán ≥9 điểm). 

Bộ PEDTgốc cũng được củng cố m衣nh mẽ về độ tin cậy và hiệu lực đo lư運ng nh運 

vào quá trình phát triển nhiều phiên b違n mới, có nhiều báo cáo về sự tương quan cao với 

các biện pháp đo lư運ng khác và sự ứng dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Cụ thể: 

- PEDT phiên b違n của Trung Quốc [68], Hàn Quốc [79] 荏 đối tượng cộng đồng và 

phiên b違n của Iran 荏 bệnh nhân ung thư tiền liệt tuyến [91]…, đ衣t tiêu chuẩn trắc nghiệm 

tâm lý, phù hợp để sử dụng trong bối c違nh mới. 

- Chẩn đoán XTS sử dụng PEDT có sự tương quan cao so với sử dụng “Th運i 

gian giao hợp trong âm đ衣o để x違y ra xu医t tinh – IELT” [88] hay với chẩn đoán lâm 
sàng của các bác sĩ chuyên khoa tiết niệu [168]. 



28 

 

- Một phân tích tổng quan gần đây nh医t của Althof SE về các công cụ đánh giá 
XTS, cho th医y PEDT là một trong ba bộ công cụ thư運ng được sử dụng và là công cụ 

thư運ng được sử dụng nh医t để tầm soát XTS trong nghiên cứu dịch tể học [21]. Tỷ lệ 

XTS tầm soát bằng công cụ PEDT khá tương đồng giữa các nghiên cứu, c違 荏 đối 

tượng cộng đồng [88], [107] cũng như đối tượng vô sinh [60], [95], trong khi khác 

biệt cao giữa các nghiên cứu sử dụng các công cụ chưa chuẩn hóa khác [76], [106]. 

1.5.3.2. Một số lưu ý khi sử dụng công cụ PEDT 

Do quá trình xây dựng ngưỡng chẩn đoán của PEDT có dựa vào th運i gian giao 

hợp để x違y ra xu医t tinh trong âm đ衣o - IELT là ≤2 phút, mà về sau tiêu chuẩn IELT được 

Hiệp hội Quốc tế về Y học tình dục – ISSM thay đổi khác biệt theo phân nhóm nguyên 

phát (≤ 1 phút) và thứ phát (≤ 3 phút), đã đưa đến thách thức mới là cần tiếp tục chứng 

minh chẩn đoán XTS dựa vào PEDT hợp lệ theo tiêu chuẩn mới. 

Một nghiên cứu r医t gần đây, vào năm 2017 của Tang và cs t衣i Trung Quốc chứng 

minh điểm PEDT ≥9 đã chẩn đoán được XTS nguyên phát và thứ phát theo tiêu chuẩn 

mới của ISSM với độ nh衣y lần lượt là 0,875; 0,913 và độ đặc hiệu lần lượt là 0,865; 

0,865 [167]. Giá trị chẩn đoán của PEDT ít phụ thuộc IELT có lẽ nh運 quá trình xây 

dựng ngưỡng của PEDT đã sử dụng phối hợp c違 IELT và các biện pháp đo lư運ng 

khác, đặc biệt là kiểm tra tính hợp lệ với chẩn đoán lâm sàng của chuyên gia. 

Ngoài ra, có thể tìm th医y vài chỉ trích trên y văn về công cụ PEDT, Dincer M cho 

rằng PEDT xây dựng trên mô hình lỗi th運i, không có giá trị chẩn đoán và đã dẫn chứng 

nghiên cứu của Serefoglu EC t衣i Thổ Nhĩ Kỳ [50]. Trong nghiên cứu này của Serefoglu 

EC, PEDT đánh giá cho 4 phân nhóm XTS theo định nghĩa của Waldinger M là nguyên 

phát, thứ phát, theo bối c違nh và chủ quan. Lo衣i chủ quan còn gọi là “Rối lo衣n xu医t tinh 

giống XTS”, đối tượng này cho rằng mình XTS vì gi違m hoặc m医t kh違 năng kiểm soát 

xu医t tinh, nhưng th運i gian IELT bình thư運ng hoặc có thể r医t dài [152]. Song SH cũng 
đã có nghiên cứu 荏 Hàn Quốc, cũng kết luận PEDT không phù hợp để chẩn đoán XTS 
theo từng phân nhóm như định nghĩa của Waldinger M [158]. Rõ ràng chẩn đoán XTS 
khá mơ hồ và phức t衣p, ph違i thông qua hai hội th違o quốc tế, ISSM mới thống nh医t được 

định nghĩa của hai phân nhóm XTS nguyên phát và thứ phát, tr荏 thành phân lo衣i được 

ch医p nhận rộng rãi trên thế giới cho đến nay. Tuy nhiên, PEDT không chẩn đoán riêng 
biệt xu医t tinh sớm nguyên phát hay thứ phát. 
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1.6. ḾI LIÊN QUAN GI 頴A ŔI LO 萎N TÌ NH D影C VÀ VÔ SINH 

1.6.1. R嘘i lo衣n tình d映c là nguyên nhân c栄a vô sinh 

RLTD nữ thư運ng không ngăn c違n việc thụ thai ngo衣i trừ co thắt âm đ衣o, nhưng 

RLTD nam là nguyên nhân của vô sinh nam được báo cáo với tỷ lệ 0,4% - 4,6%, bao 

gồm RLC và các rối lo衣n xu医t tinh [97]. 

RLC 荏 mức độ nghiêm trọng như dương vật không thể cương hoặc không đủ 

cương cứng để đưa vào âm đ衣o, sẽ dẫn đến không thể giao hợp [97]. Đáng chú ý hơn, 

RLC đã được chứng minh là một yếu tố nguy cơ độc lập gây gi違m tần su医t giao hợp, 

nên cũng làm gi違m kh違 năng sinh s違n tự nhiên [127]. 

XTS 荏 mức độ nghiêm trọng như xu医t tinh ngay trong giai đo衣n d衣o đầu, trước 

khi đưa dương vật vào âm đ衣o hoặc ngay khi vừa ch衣m vào âm đ衣o, sẽ làm tinh trùng 

không vào được âm đ衣o [97]. 

1.6.2. R嘘i lo衣n tình d映c là h壱u qu違 c栄aăvôăsinhăvƠăđi隠u tr 鵜 vô sinh 

1.6.2.1. Rối loạn tình dục là hậu quả của vô sinh 

Các rối lo衣n tình dục xác định theo DSM-IV, được chỉ ra tăng tỷ lệ mắc 荏 ngư運i 

vợ, ngư運i chồng của các cặp đang mong con trong nhiều nghiên cứu [60], [83], [109]. 

Wincze JP đề cập đến những thay đổi độc đáo về hành vi TD, vì mục đích cố 

gắng để có thai. HĐTD khi có mục đích chính là sinh s違n thì sẽ bị lên lịch hơn là tự 

phát, thư運ng đi cùng c違m giác bị thúc ép, áp lực, không còn quan tâm đến sự gợi tình 

và thỏa mãn lẫn nhau, bỏ qua sự tương tác về c違m xúc và thân mật. Ngư運i chồng bị 

違nh hư荏ng b荏i hành vi này nghiêm trọng hơn vợ, với nguy cơ cao nh医t là RLC. Hậu 

qu違 sẽ càng x医u hơn nếu ngư運i vợ có các ph違n ứng như tức giận, đổ lỗi, coi thư運ng 

hoặc ngư運i vợ quá mong muốn, hối thúc có thai [178]. 

Th運i gian vô sinh kéo dài thì giao hợp có lẽ cũng đi cùng c違m giác th医t b衣i, làm cho 

b違n thân c違m th医y vô dụng, kém cỏi, thiếu năng lực TD. Các c違m xúc tiêu cực này làm 違nh 

hư荏ng x医u đến nhận thức về hình 違nh cơ thể, b違n sắc giới, làm cho ngư運i vợ c違m th医y thiếu 

nữ tính và ngư運i chồng c違m th医y thiếu nam tính và rồi thiếu tự tin trong HĐTD [181]. 

Các cặp vợ chồng vô sinh còn tăng nguy cơ RLTD do chịu nhiều áp lực tâm lý, 

xu医t phát từ định kiến của xã hội, thúc ép của gia đình và các c違m xúc tiêu cực của 

b違n thân [71], [97], [114]. 



30 

 

1.6.2.2. Rối loạn tình dục là hậu quả của chẩn đoán và điều trị vô sinh 

Một phân tích đa biến 荏 ngư運i vợ trong cặp vô sinh Thổ Nhĩ Kỳ chỉ ra tiền sử 

có điều trị vô sinh gây tăng nguy cơ RLTD lên hơn 3 lần (OR 3,07, 95% KTC 1,63 - 

5,76, p<0,001) [171]. 

Một số phương pháp được sử dụng trong quá trình chẩn đoán và điều trị vô sinh, 

có thể 違nh hư荏ng trực tiếp đến đ運i sống TD. 

Các biện pháp điều trị như theo dõi nang noãn và chỉ định giao hợp vào những 

ngày phóng noãn xâm ph衣m vào đ運i sống TD của cặp vợ chồng. Một số nghiên cứu 

cho th医y RLTD gia tăng so với trước khi chẩn đoán, đặc biệt tăng cao trong giai đo衣n 

phóng noãn so với ngoài giai đo衣n phóng noãn và căng thẳng liên quan đến giao hợp 

được lên lịch trình trong giai đo衣n phóng noãn cao hơn đáng kể so với giao hợp vào 

giai đo衣n không phóng noãn. Hậu qu違 này được cho là có liên quan đến căng thẳng 

với các biện pháp, qui trình theo dõi nang noãn, canh ngày rụng trứng và HĐTD có 
b違n ch医t ép buột với khung th運i gian chặt chẽ, thiếu c違m giác riêng tư [181]. 

Thụ tinh nhân t衣o và thụ tinh trong ống nghiệm cũng làm gia tăng RLTD. Cặp 

vợ chồng, đặc biệt là ngư運i vợ, chịu áp lực từ chu kỳ điều trị vì ph違i theo dõi chặt 

chẽ, chịu nhiều can thiệp xâm nhập và có thể có tác dụng phụ của thuốc nội tiết như 
tăng cân, thay đổi tâm tr衣ng… gây tăng nguy cơ RLTD [181]. 

謂nh hư荏ng của điều trị vô sinh không ph違i là những sự kiện r運i r衣c mà là một 

quá trình tiến triển kéo dài qua các chu kỳ điều trị, cùng với c違m giác hy vọng và 

tuyệt vọng, ít có kh違 năng tiên lượng và kiểm soát. 

1.6.3. R嘘i lo衣n tình d映c và vô sinh cùng t欝n t衣i trong m瓜t b羽nh c違nh 

Chức năng TD và sinh s違n nam có thể cùng bị 違nh hư荏ng trong một số bối c違nh 

y khoa, như: các bệnh lý về nội tiết, ung thư, thuốc và hậu qu違 của một số điều trị y 

khoa khác [125], [159]. 

1.7. TÌNH HÌNH NGHIÊN C ́U 

1.7.1. Trên th院 gi噂i 

1.7.1.1. Tình hình nghiên cứu về tỷ lệ rối loạn tình dục ở người vợ trong cặp vô sinh 

Các nghiên cứu đã công bố có tỷ lệ RLTD chênh lệch r医t lớn, đặc biệt là không 

nh医t quán về sự phổ biến giữa các rối lo衣n tình dục đặc trưng. Nhiều nghiên cứu đã 
sử dụng các công cụ chuẩn hóa, phổ biến nh医t là FSFI của Rosen RC hoặc được chẩn 

đoán lâm sàng theo tiêu chuẩn DSM-IV.  
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Tỷ lệ RLTD 荏 phụ nữ vô sinh sử dụng công cụ không chuẩn hóa được tìm th医y 

trong vài nghiên cứu. Đầu tiên là Van zyl JA báo cáo 荏 Nam Phi tỷ lệ RLTD nữ là 28,8% 

(n=514), trong đó giao hợp đau chiếm 50%, gi違m ham muốn TD 25,6%, rối lo衣n cực 

khoái 21,8%, co thắt âm đ衣o 0,2% [174]. Audu BM báo cáo 荏 Nigeria tỷ lệ RLTD nữ là 

39,2% (n=97), trong đó giao hợp đau chiếm 57,7%, gi違m ham muốn TD 18,6% [25].  

Iran có r医t nhiều nghiên cứu về chủ đề này, có lẽ do đây là một quốc gia Hồi giáo, 

có nền văn hóa khác biệt với nhiều điều c医m kỵ 違nh hư荏ng tiêu cực đến chức năng TD. 
Khademi A sử dụng công cụ SFQ – Sexual Function Questionnaire để đánh giá chức 

năng TD của 100 phụ nữ vô sinh, công bố kết qu違 93% có ít nh医t một RLTD đặc trưng, 
với gi違m hưng ph医n chủ quan 80,2%, gi違m hưng ph医n khách quan (tiết dịch bôi trơn) 
71,6%, giao hợp đau 48%, gi違m ham muốn tình dục 33,3% và rối lo衣n cực khoái 22,8% 

[83]. Jamali S sử dụng công cụ FSFI phiên b違n Iran, báo cáo tỷ lệ RLTD 87,1% 荏 502 

phụ nữ vô sinh [74]. Bakhtiari A phỏng v医n theo tiêu chuẩn chẩn đoán của DSM-IV 荏 

236 phụ nữ vô sinh, báo cáo tỷ lệ RLTD là 55,5%, với giao hợp đau 28%, phối hợp đồng 

th運i c違 gi違m ham muốn và rối lo衣i cực khoái là 26,3%, co thắt âm đ衣o 15,2%, gi違m hưng 
ph医n TD 13,6% [27]. Omani-Samani R, vào năm 2019, đã công bố một tổng quan hệ 

thống và phân tích gộp 荏 phụ nữ vô sinh Iran, gồm 18 nghiên cứu gốc, với 3419 phụ nữ 

vô sinh, cho ra kết luận tỷ lệ RLTD nữ là 64,3% [95% KTC: 53,3 - 75,3], gi違m ham 

muốn TD là rối lo衣n phổ biến nh医t, tiếp đến rối lo衣n cực khoái [118]. 

Pakistan cũng có nền văn hóa Hồi giáo với r医t nhiều điều c医m kỵ, chỉ tìm th医y một 

nghiên cứu của Ozturk S. và cs đã sử dụng công cụ “Index of Female Sexual Function” 
của Kaplan, trong mẫu 96 phụ nữ vô sinh và 96 phụ nữ thuộc nhóm chứng, báo cáo 

tỷ lệ RLTD cao đến 87,5%, hơn nhóm chứng [120]. 

Thổ Nhĩ Kỳ cũng là quốc gia chủ yếu theo đ衣o Hồi, có nhiều nghiên cứu về 

RLTD nữ 荏 đối tượng vô sinh. Oskay UY dùng công cụ FSFI đánh giá 308 phụ nữ 

vô sinh, cho th医y tỷ lệ RLTD là 61,7% [119]. Turan V sử dụng cùng công cụ FSFI 

đánh giá chức năng TD cho 352 phụ nữ vô sinh và 301 phụ nữ trong nhóm chứng, 

cho th医y nhóm vô sinh có tỷ lệ RLTD là 32,9%, cao hơn nhóm chứng [171]. So 

với nghiên cứu của Oskay UY, Turan V trình bày độ tuổi trung bình và th運i gian 

kết hôn trung bình th医p hơn (Turan V: tuổi 29,2 ± 4,3, th運i gian kết hôn 2,8 ± 1,6; 

Oskay UY: tuổi 30,43 ± 5,51, th運i gian kết hôn 7,40 ± 5,06). Nghiên cứu gần đây 
của Coşkuner PD và cs đã sử dụng công cụ “Index of Female Sexual Function” 荏 
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mẫu 316 phụ nữ vô sinh cùng nhóm chứng, báo cáo nhóm vô sinh có tỷ lệ RLTD 

32,3% cao hơn nhóm chứng [45]. 

Gabr AA sử dụng FSFI để đánh giá cho 200 phụ nữ vô sinh Ai Cập và 200 phụ 

nữ trong nhóm chứng, báo cáo nhóm vô sinh có tỷ lệ RLTD 47%, cao hơn nhóm chứng. 

Hiệu chỉnh 15 yếu tố có thể gây nhiễu b荏i hồi qui đa biến cho th医y vô sinh làm tăng 
nguy cơ RLTD nữ lên 2,6 lần [59]. 

Lo SS sử dụng công cụ FSFI phiên b違n Trung Quốc, đánh giá cho 159 phụ nữ vô 

sinh Hồng Kông, cho th医y tỷ lệ RLTD là 32,5% [93]. 

Salomão P. và cs sử dụng công cụ FSFI để đánh giá 96 phụ nữ vô sinh Brazil và 

96 phụ nữ thuộc nhóm chứng, đã báo cáo kết qu違 không đồng thuận với nhiều nghiên 

cứu khác, đó là RLTD nhóm vô sinh chiếm 33,57%, th医p hơn nhóm chứng [147]. 

Nelson CJ đã báo cáo tỷ lệ RLTD là 26% 荏 121 phụ nữ vô sinh Mỹ bằng công 

cụ FSFI, ông cho rằng tỷ lệ này dư運ng như không khác biệt so với dân số chung được 

báo cáo b荏i Laumann EO [87], [114]. Furukawa AP so sánh RLTD 荏 75 phụ nữ vô 

sinh Mỹ với 210 phụ nữ trong nhóm chứng bằng công cụ FSFI, cho th医y tỷ lệ RLTD 

荏 nhóm vô sinh là 37,3% có xu hướng cao hơn nhóm chứng là 31,9%, dù chưa có ý 
nghĩa thống kê [58]. 

Drosdzol A sử dụng FSFI đánh giá cho 206 phụ nữ vô sinh Ba Lan và 190 phụ 

nữ trong nhóm chứng, báo cáo nhóm vô sinh có tỷ lệ RLTD là 17,5% cao hơn nhóm 
chứng là 12,1% nhưng chưa có ý nghĩa thống kê (p=0,13) [51]. 

Các báo cáo trên đã mô t違 tỷ lệ RLTD trong các quần thể nghiên cứu là phụ nữ 

trong cặp vô sinh tìm kiếm dịch vụ điều trị sinh s違n, một số trình bày là đối tượng 

nghiên cứu được thu thập dữ liệu t衣i lần đầu tiên đến khám t衣i nơi nghiên cứu. Qua 

các báo cáo này cho th医y tỷ lệ RLTD nữ 荏 đối tượng này là từ 17,5% - 87,5%, hầu 

hết cao hơn khi có so sánh với nhóm chứng có kh違 năng sinh s違n.  

1.7.1.2. Tình hình nghiên cứu tỷ lệ rối loạn tình dục ở người chồng trong cặp vô sinh 

Cho đến nay, các công cụ được chuẩn hóa để đánh giá rối lo衣n chức năng TD 

nam chỉ có về RLC và XTS, là các lo衣i rối lo衣n chức năng TD nam phổ biến nh医t. 

 R嘘i lo衣năc逢挨ng 

Tỷ lệ RLC 荏 nam giới vô sinh được đánh giá b荏i một số nhà nghiên cứu, hầu hết 

sử dụng các công cụ đã được chuẩn hóa. Chỉ có 2 báo cáo bằng các công cụ không 

chuẩn hóa được tìm th医y trước năm 2003, Van zyl JA 荏 Nam Phi [174] và Jain K 荏 遺n 
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Độ [73] đã báo cáo tỷ lệ RLC 荏 nam giới trong cặp vợ chồng vô sinh lần lượt là 17,1% 

(n=514) và 15% (n=175). Các nghiên cứu sau đó đánh giá về chức năng cương bằng 

các bộ công cụ tự báo cáo đã được chuẩn hóa IIEF-5 [139] hoặc miền nội dung chức 

năng cương của IIEF-15 [142]. Sử dụng công cụ IIEF-5, O’Brien JH [117] và 

Satkunasivam R [150] báo cáo tỷ lệ RLC 荏 nam trong cặp vợ chồng vô sinh Canada là 

28%, với mức độ nhẹ 20%, trung bình 8% (n=302) và 30,5% với mức nhẹ 20,7%, trung 

bình 8,5%, nặng 1,3% (cỡ mẫu lớn hơn n=1750). Thêm nữa, nghiên cứu của O’Brien 
JH còn cho th医y tỷ lệ RLC 荏 đối tượng vô sinh cao hơn nhóm chứng, là 60 nam tìm 

kiếm dịch vụ thắt ống dẫn tinh có cùng độ tuổi [117]. Cùng bộ công cụ này, Gao J báo 

cáo tỷ lệ RLC 荏 1468 nam trong cặp vô sinh Trung Quốc là 18,05% (mức độ nhẹ 

12,26%, trung bình 5,79%), cao hơn nhóm chứng 946 nam khỏe m衣nh cùng độ tuổi 

[60]. Với bộ công cụ IIEF-15, Drosdzol A báo cáo 荏 206 nam trong cặp vô sinh Ba 

Lan có tỷ lệ RLC là 23,9%, cao hơn nhóm chứng [51], Shindel AW báo cáo từ 121 

nam trong cặp vô sinh Mỹ tỷ lệ RLC là 22% (nhẹ 18%, trung bình 4%) [155], Lotti F 

báo cáo tỷ lệ RLC 荏 nam trong cặp vô sinh Ý là kho違ng 18% [95], [94], với cỡ mẫu 

n=244 là 17,8% (nhẹ 13,2%, nhẹ-trung bình 2,5%, trung bình 2,1%) [95], với cỡ mẫu 

lớn hơn n=448 là 18,3% (nhẹ 11,8%, nhẹ-trung bình 3,6%, trung bình 1,8%, nặng 

1,1%), cao hơn nhóm chứng [94]. 

Các nghiên cứu nêu trên cho th医y 荏 đối tượng nam trong cặp vô sinh, có tỷ lệ 

RLC từ 15% - 30,5%, chênh lệch không nhiều giữa các báo cáo, cho dù sử dụng các 

công cụ chẩn đoán không hoặc đã được chuẩn hóa, 荏 nhiều vùng địa lý khác nhau, có 

cỡ mẫu nghiên cứu lớn hay tương đối nhỏ. Phân bố mức độ RLC cũng nh医t quán, ít 

gặp mức độ trung bình và hiếm khi có mức độ nặng. T医t c違 các nghiên cứu có nhóm 

chứng đều chỉ ra đối tượng vô sinh có tỷ lệ RLC cao hơn. 
 Xu医t tinh s噂m 

Có r医t ít nghiên cứu về tỷ lệ XTS 荏 đối tượng vô sinh, sử dụng công cụ đánh giá 
đã được chuẩn hóa. Trước năm 2012, có một số nghiên cứu dùng công cụ không 

chuẩn hóa, báo cáo tỷ lệ XTS chênh lệch nhau r医t nhiều. Một nghiên cứu báo cáo tỷ 

lệ 13,5% trên 514 nam trong cặp vô sinh Nam Phi [174], nhưng nhiều nghiên cứu còn 

l衣i báo cáo tỷ lệ cao hơn, hầu hết với cỡ mẫu tương đối nhỏ, như 75% (n=40, Nam 

Phi) [69], 66% (n=175, 遺n Độ) [73], 50% (n=73, Mỹ) [154] và 43% (n=300, Iran) 

[64]. Với các công cụ khác nhau không được chuẩn hóa, tỷ lệ XTS được báo cáo từ 



34 

 

13,5% - 75%, khác biệt nhau r医t nhiều, ngay c違 trên cùng một vùng địa lý như hai 
nghiên cứu 荏 Nam Phi [69], [174]. Các nghiên cứu công bố từ 2012, sử dụng công cụ 

đánh giá đã được chuẩn hóa là PEDT [165], với ngưỡng ≥9 điểm báo cáo tỷ lệ XTS 

荏 nam trong cặp vô sinh là 19% [60], 15,6% [95] và 12,9% [94]. Lotti F báo cáo 荏 

đối tượng vô sinh Ý qua 2 nghiên cứu, với cỡ mẫu n=244 thì tỷ lệ là 15,6% (PEDT 

≥9 điểm), trong đó XTS nguyên phát chiếm 38,5% và thứ phát 61,5% [95], với cỡ 

mẫu lớn hơn n=448 thì tỷ lệ là 12,9%, trong đó “có thể XTS” là 5,8% (PEDT 9 - 10 

điểm) và “chắc chắn XTS” là 7,1% (PEDT ≥11 điểm), cao hơn so với nhóm chứng 

là 74 nam khỏe m衣nh, có kh違 năng sinh s違n, cùng độ tuổi đang tiếp cận dịch vụ siêu 

âm [95], trong khi tỷ lệ XTS trong dân số cộng đồng Ý được báo cáo th医p hơn không 
đáng kể, là 11,6% [112]. Một nghiên cứu khác, của Gao J 荏 Trung Quốc, cũng sử 

dụng công cụ PEDT cho 1468 nam trong cặp vô sinh và 942 nam giới khỏe m衣nh có 

kh違 năng sinh s違n trong nhóm chứng, báo cáo tỷ lệ XTS là 19%, trong đó có thể XTS 

là 11,92% và chắc chắn XTS là 7,08%, cao hơn nhóm chứng [60]. 

1.7.1.3. Tình hình nghiên cứu về yếu tố liên quan với rối loạn tình dục nữ 

雲 phụ nữ vô sinh, một số yếu tố nguy cơ phổ biến gây RLTD đã được báo cáo, 

bao gồm: các yếu tố nhân khẩu xã hội học, các yếu tố về b衣n tình, các rối lo衣n tâm 

lý, các đặc điểm vô sinh và các yếu tố về mối quan hệ… 

Các yếu tố nhân khẩu xã hội học, các yếu tố liên quan đến b衣n tình và mối quan 

hệ được đánh giá trong r医t nhiều nghiên cứu, tuy nhiên chỉ ít nghiên cứu tìm th医y có 

mối liên quan giữa một hoặc vài yếu tố này với RLTD nữ 荏 đối tượng vô sinh, hầu 

hết là qua phân tích đơn biến. Tuổi càng lớn [27], [48], [82], [119], [136], tuổi chồng 

càng lớn [48], [119], trình độ học v医n th医p [20], [82], trình độ học v医n của chồng th医p 

[20], thu nhập th医p [20], [78], [82], th運i gian kết hôn dài [48], [119] là các yếu tố làm 

tăng nguy cơ RLTD đã được báo cáo. Alirezaei S còn bổ sung các yếu tố ít hài lòng 

hôn nhân, ít thỏa mãn về vẻ ngoài của b衣n tình [20]. Tuổi đã duy trì được mối liên 

quan với RLTD qua phân tích đa biến trong nghiên cứu của Pakpour AH [121] và 

của  Davari TF [48]. Th運i gian kết hôn ≥ 3 năm cho th医y tăng nguy cơ RLTD nữ b荏i 

phân tích đa biến của Turan V [171]. 

Thừa cân và béo phì dựa trên BMI (Body Mass Index) có 違nh hư荏ng tiêu cực 

lên chức năng tình dục nữ, được Jamali S phân tích mô t違 cắt ngang từ 502 phụ nữ 

vô sinh Iran [74]. 
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Áp lực tâm lý gia tăng 荏 đối tượng vô sinh đã có r医t nhiều bằng chứng, tuy nhiên 

mối liên quan giữa các yếu tố tâm lý và RLTD 荏 phụ nữ vô sinh chỉ tìm th医y 荏 vài 

nghiên cứu, hầu hết được công bố r医t gần đây. Nelson CJ báo cáo trầm c違m, được 

đánh giá bằng thang đo trầm c違m CES-D (Center for Epidemiological Studies 

Depression Scale) có xu hướng liên quan tiêu cực với chức năng tình dục nữ (r=-0,16, 

p<0,06), đánh giá bằng công cụ FSFI, 荏 121 phụ nữ trong cặp vô sinh Mỹ [114]. Mối 

liên quan giữa trầm c違m và RLTD nữ đã được khẳng định m衣nh mẽ trong các nghiên 

cứu sau đó. Kucur SK tìm ra mối liên quan có ý nghĩa giữa trầm c違m đánh giá bằng 

thang đo BDI (Beck Depression Inventory) với RLTD đo bằng công cụ FSFI (kể c違 

các rối lo衣n tình dục đặc trưng), 荏 142 phụ nữ vô sinh Anh [86]. Kết qu違 này cũng 
được tái lập trong nghiên cứu của Shahraki Z 荏 149 phụ nữ vô sinh Iran, không phụ 

thuộc vào vô sinh nguyên phát hay thứ phát [153]. Đặc biệt là nghiên cứu của Pakpour 

AH thông qua phân tích đa biến 荏 604 phụ nữ vô sinh Iran, tuổi và trầm c違m (thang 

đo HADS-Hospital Anxiety and Depression Scale) vẫn còn duy trì mối liên quan với 

RLTD nữ (FSFI) [121]. Bakhtiari A thì tìm ra mối liên quan giữa các rối lo衣n tâm 

thần như trầm c違m, lo âu, ám 違nh với chức năng TD, 荏 236 nữ vô sinh Iran, bằng các 

tiêu chuẩn chẩn đoán của DSM-IV (p<0,05) [27]. Jumayev I thì báo cáo yếu tố stress 

trong cuộc sống làm gia tăng RLTD nữ [78]. 

Các yếu tố nguy cơ liên quan đến vô sinh như lo衣i vô sinh, nguyên nhân vô sinh, 

th運i gian điều trị vô sinh… được tập trung nghiên cứu 荏 đối tượng này. Davari TF báo 

cáo vô sinh nguyên phát và thứ phát, không có sự khác biệt về chức năng TD [48], 

tuy nhiên qua nghiên cứu đa biến, Keskin U cho th医y vô sinh thứ phát làm tăng nguy 
cơ RLTD lên 9,5 lần [82]. Về nguyên nhân vô sinh, Kucur SK báo cáo chức năng TD 
đánh giá bằng công cụ FSFI không khác biệt giữa ba nhóm nguyên nhân nữ, nguyên 

nhân nam và không rõ nguyên nhân [86]. Drosdzol A cho th医y vô sinh nguyên nhân 

nam đơn thuần có thỏa mãn tình dục th医p nh医t so với các nguyên nhân khác 荏 c違 hai 

giới [52]. Kizilay F thì báo cáo số lượng và ch医t lượng tinh trùng trong mẫu tinh dịch 

đồ có liên quan thuận với điểm FSFI (và c違 điểm IIEF của chồng) [85]. Trong khi 

nghiên cứu của Lee TY 荏 Đài Loan l衣i cho th医y vô sinh có nguyên nhân nữ đơn thuần 

có liên quan với thỏa mãn TD th医p nh医t 荏 c違 2 giới [89]. Th運i gian vô sinh là một yếu 

tố nguy cơ gây RLTD nữ được báo cáo b荏i vài nghiên cứu, trong đó Drosdzol A chỉ ra 

th運i gian vô sinh 3 – 6 năm là nhóm có thỏa mãn TD th医p nh医t trong c違 2 giới [52]; Iris 
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A thì th医y rằng giữa 3 nhóm th運i gian vô sinh <2 năm, 2 - 5 năm, >5 năm, kh違 năng 
RLTD tăng dần theo nhóm có th運i gian vô sinh kéo dài hơn [72]; Đặc biệt Turan V báo 

cáo qua phân tích đa biến, th運i gian vô sinh ≥ 3 năm làm tăng nguy cơ RLTD lên 3,18 

lần [171]. Có tiền sử điều trị vô sinh trước đó [171], th運i gian điều trị kéo dài [119], 

chi phí điều trị cao [20] cũng được báo cáo là các yếu tố nguy cơ gây RLTD nữ. 

Chức năng TD của chồng kém cũng là yếu tố nguy cơ với RLTD của vợ trong cặp 

vô sinh (và ngược l衣i). Nelson CJ tìm th医y mối tương quan của điểm IIEF 荏 chồng với 

điểm FSFI 荏 vợ (r=0,37, p<0,01), trong 121 cặp vô sinh Mỹ [114]. Kizilay F cũng có kết 

qu違 tương tự (với r=0,182, p<0,05), trong 179 cặp vợ chồng vô sinh Thổ Nhĩ Kỳ [85]. 

Đặc biệt, nghiên cứu của Yeoh SH 荏 150 ngư運i vợ và 119 ngư運i chồng trong các cặp vô 

sinh Malaysia, đã cho th医y chức năng TD của cặp vợ chồng vô sinh có liên quan với 

nhau như một đôi gang tay hoàn h違o, tổng điểm và điểm t医t c違 các nội dung của thang 

đo IIEF đều tương quan có ý nghĩa thống kê với tổng điểm và điểm t医t c違 các nội dung 

của thang đo FSFI, tương quan của tổng điểm IIEF và FSFI là r=0,57, p<0,001 [185]. 

1.7.2.4. Tình hình nghiên cứu về yếu tố liên quan với rối loạn tình dục nam 

Một số yếu tố nhân khẫu xã hội học, mối quan hệ … cũng được đánh giá. Tuổi 

càng lớn, càng ít lớn tuổi hơn vợ, trình độ học v医n th医p hơn, th運i gian kết hôn dài hơn, ít 
hiểu biết lẫn nhau đã được báo cáo là các yếu tố nguy cơ liên quan đến RLC thông qua 

phân tích đơn biến [51], [133]. 

Yếu tố chủng tộc được Shindel AW báo cáo qua một phân tích đa biến 荏 nam giới 

trong cặp vô sinh Mỹ, chủng tộc da trắng tăng nguy cơ RLC [155]. 

Áp lực tâm lý làm tăng nguy cơ RLC có thể trực tiếp nhận ra qua 2 báo cáo về một 

số nam giới không có kh違 năng xu医t mẫu để làm TDĐ lần 2 sau khi nhận được thông 

báo kết qu違 lần 1 b医t thư運ng [146] và tr荏 nên RLC t衣m th運i trong kho違ng 3 tháng sau 

khi nhận thông báo vô tinh [31]. Có vài nghiên cứu đã đánh giá một cách hệ thống mối 

liên quan giữa rối lo衣n tâm lý và chức năng TD của nam giới trong cặp vô sinh. Shindel 

AW quan sát th医y XTS có liên quan tiêu cực với lòng tự trọng và ch医t lượng của mối 

quan hệ, nhưng không tìm th医y mối liên quan với trầm c違m đánh giá bằng thang đo CES-

D [155]. Lotti F thì th医y 荏 244 nam giới trong cặp vô sinh Ý, lo âu có liên quan với XTS 

đánh giá bằng công cụ PEDT (p< 0,01) và trầm c違m có liên quan với RLC đánh giá bằng 

IIEF-15 (p< 0,05) qua phân tích đa biến (các hội chứng lo âu, trầm c違m được đánh giá 
bằng thang đo MHQ - Middlesex Hospital Questionnaire) [95]. Mối liên quan giữa trầm 
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c違m và RLC được xác nhận l衣i trong nghiên cứu đa biến của Sahin A, với cỡ mẫu nhỏ 

n=70 nam giới trong cặp vô sinh Thỗ Nhĩ Kỳ [144]. Trong khi Gao J báo cáo trầm c違m 

và lo âu, được đánh giá lần lượt b荏i thang đo SDS – Self-rating Depression Scale và SAS 

– Self-rating Anxiety Scale, đều cùng có liên quan với c違 RLC đánh giá bằng IIEF-5 và 

XTS đánh giá bằng PEDT (p< 0,001), trong một mẫu 1498 nam vô sinh Trung Quốc 

[60]. Kết qu違 khá tương tự được lặp l衣i gần đây b荏i Cao HM và cs, c違 trầm c違m và lo âu 

có liên quan với RLC, tuy nhiên chỉ có lo âu liên quan với XTS trong mẫu 480 nam giới 

Trung Quốc đang tiếp cận điều trị vô sinh [35]. 

Các yếu tố nguy cơ liên quan đến vô sinh cũng đã được báo cáo. Ramezanzadeh F 

th医y th運i gian vô sinh, th運i gian điều trị vô sinh càng dài thì càng tăng các rối lo衣n về 

gi違m ham muốn TD và gi違m thỏa mãn TD [133], nhưng Drosdzol A thì chỉ ra th運i gian 

vô sinh 3-6 năm gi違m thỏa mãn TD nhiều nh医t [52]. Nội tiết tố nam, testosterone toàn 

phần và sinh học, được báo cáo không liên quan với gi違m ham muốn TD và RLC 荏 đối 

tượng này, b荏i Satkunasivam R [150]. Trong khi O’Brien JH báo cáo tỷ lệ RLC trong 

phân nhóm vô tinh không cao hơn tỷ lệ của mẫu toàn bộ, là nam trong cặp vô sinh [117] 

thì Lotti F báo cáo phân nhóm vô tinh có RLC nghiêm trọng nh医t [94]. Trong nghiên 

cứu này, Lotti F còn báo cáo mức độ b医t thư運ng TDĐ liên quan với nguy cơ RLC đánh 

giá bằng IIEF-15, tương tự kết qu違 trong nghiên cứu của Kizilay F [85]. Vô sinh chỉ do 

yếu tố nam (bệnh nhân tự nhận định) đã được Smith JF chứng minh có liên quan độc lập 

với gi違m chức năng TD nam (đánh giá bằng công cụ Sexual Impact Scales), sau khi đã 

kiểm soát tuổi, tuổi vợ, chủng tộc, tôn giáo, trình độ giáo dục, tình tr衣ng nghề nghiệp, 

th運i gian vô sinh, đã có con [157]. V医n đề này cũng được Drosdzol A báo cáo 荏 2 nghiên 

cứu rằng yếu tố vô sinh nam 違nh hư荏ng x医u nh医t đến TD nam đánh giá bằng IIEF-15 

[51] và thỏa mãn TD đo bằng công cụ Index of Sexual Satisfaction [52]. Akbal C báo 

cáo một yếu tố nguy cơ liên quan đến điều trị vô sinh, đó là kết qu違 trích xu医t tinh trùng 

có liên quan với RLC do tác động của c違 tâm lý và nội tiết [19]. 

Chức năng TD của vợ kém cũng là yếu tố nguy cơ gây RLTD 荏 chồng [85], 

[114], [155], [185], điểm FSFI của vợ là yếu tố tiên lượng độc lập cho RLC của chồng 

[155]. Về hành vi tình dục, tần su医t giao hợp th医p là yếu tố tiên lượng độc lập cho 

thỏa mãn TD nam [133]. 
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1.7.2. T衣i Vi 羽t Nam 

1.7.2.1. Tình hình nghiên cứu về tỷ lệ và yếu tố liên quan rối loạn tình dục nữ 

Võ Minh Tu医n và Ngô Thị Yên đã báo cáo 荏 phụ nữ tuổi sinh đẻ t衣i thành phố 
Hồ Chí Minh, tỷ lệ RLTD chiếm 34,2% và tìm th医y các yếu tố liên quan đến RLTD 
nữ gồm: Có con ngủ chung với bố mẹ, sẹo x医u tầng sinh môn, viêm sinh dục, không 

có tâm sự với chồng về s荏 thích tình dục, quan hệ tình dục dưới 4 lần mỗi tháng, kh違 
năng tình dục của ngư運i chồng kém và th運i gian chung sống từ 5 năm tr荏 lên [18]. 

Chưa có nghiên cứu nào về RLTD 荏 đối tượng phụ nữ vô sinh. 
1.7.2.2. Tình hình nghiên cứu về tỷ lệ và yếu tố liên quan rối loạn tình dục nam 

雲 đối tượng cộng đồng, có khá nhiều nghiên cứu về RLC, tuy nhiên nghiên cứu 

về XTS vẫn chưa được tìm th医y. Nghiên cứu của Ph衣m Văn Trịnh và cs, báo cáo tỷ 

lệ RLC gia tăng theo tuổi, chiếm 10,8% 荏 lứa tuổi 18 – 38 [11]. Nghiên cứu của 

Nguyễn Phục Hưng và cs, tỷ lệ RLC 荏 lứa tuổi 18 – 39 là 10,3%, các yếu tố tuổi, chỉ 
số khối cơ thể, th運i gian đái tháo đư運ng và bệnh tim có liên quan với RLC [10]. Trong 

khi, nghiên cứu của Võ Văn Thắng và cs 荏 nam giới lập gia đình t衣i Thành phố Huế, 

báo cáo đến 66,9% có RLC với lứa tuổi trung bình 44,3 ± 8,7, một số yếu tố liên quan 

với RLC đã được tìm th医y là tuổi, tôn giáo, tiền sử bệnh, chỉ số khối cơ thể, uống 

rượu bia, lo âu, ch医t lượng cuộc sống, sự hợp tác của vợ trong QHTD [173]. 

雲 đối tượng vô sinh, chỉ mới có 1 nghiên cứu được tìm th医y về v医n đề này của 

Lê Minh Tâm và cs, đã báo cáo sơ bộ về kh違 năng TD của nam giới và một vài yếu 

tố liên quan 荏 110 ngư運i chồng của cặp vợ chồng vô sinh. Nghiên cứu này sử dụng 

2 bộ công cụ IIEF và PEDT, tuy nhiên các bộ công cụ này chưa được tinh chỉnh và 

xác thực, đồng th運i chẩn đoán RLC dựa vào tổng điểm IIEF <60, một vài yếu tố 

được đánh giá liên quan với 5 miền nội dung của IIEF sử dụng ngưỡng chẩn đoán 
của 5 miền nội dung này. Tỷ lệ RLC và kh違 năng XTS được báo cáo lần lượt là 

22,7% và 6,4% [14]. Nghiên cứu này đã giúp cho nhóm tác gi違 hiểu biết rõ ràng về 

những khó khăn và rút ra kinh nghiệm để khắc phục sai số khi nghiên cứu về v医n 

đề nh衣y c違m này. 
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Ch逢挨ngă2 

Đ́IăT姶営NG VẨ PH姶愛NGăPH́P NGHIÊN ĆU 

 

2.1.ăĐ́IăT姶営NG NGHIÊN ĆU 

Các cặp vợ chồng vô sinh đến khám t衣i Trung tâm Nội Tiết Sinh S違n và Vô 

Sinh – Bệnh viện Trư運ng Đ衣i học Y Dược Huế trong th運i gian nghiên cứu. 

2.1.1. Tiêu chu育n ch丑n 

T医t c違 các cặp vợ chồng vô sinh đến khám t衣i Trung tâm Nội Tiết Sinh S違n và 

Vô Sinh – Bệnh viện Trư運ng Đ衣i học Y Dược Huế trong kho違ng th運i gian từ 01/2017 

– 12/2019, không có tiêu chuẩn lo衣i trừ và đồng ý tham gia nghiên cứu. 

2.1.2. Tiêu chu育n lo衣i tr 瑛 

Các đối tượng sau sẽ được lo衣i ra khỏi mẫu nghiên cứu: 

- Có tiền sử nghiện rượu, ma túy  

- Có bệnh sử thiểu năng trí tuệ, bệnh tâm thần 

- Có tiền sử điều trị thuốc 違nh hư荏ng đến chức năng TD như thuốc nội tiết, thuốc 

h衣 huyết áp… 

- Có dị d衣ng t衣i cơ quan sinh dục 

- Có s荏 thích tình dục dị biệt  

- Không biết đọc biết viết, khiếm khuyết về ngôn ngữ, khiếm thính, khiếm thị 
- Không có ho衣t động tình dục trong 4 tuần vừa qua. 

2.2.ăPH姶愛NGăPH́P NGHIÊN ĆU 

2.2.1. Thi院t k院 nghiên cứu: Cắt ngang. 

2.2.2. C叡 m磯u: Cỡ mẫu được tính theo công thức ước lượng một tỷ lệ: 

2

2
2/1
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p

ppZ
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n: Cỡ mẫu nghiên cứu 

Z(1-α/2): là độ lệch rút gọn ứng với các sai lầm α khác nhau và bằng 1,96 tương 
ứng với độ tin cậy 95%.  

: độ chính xác mong muốn (chọn  = 0,25).
 p là tỷ lệ RLTD 荏 các nghiên cứu trước đó  
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Để tính cỡ mẫu đánh giá tỷ lệ RLTD nữ 荏 ngư運i vợ và tỷ lệ RLC, XTS 荏 ngư運i 

chồng trong cặp vợ chồng vô sinh, chúng tôi chọn tỷ lệ được báo cáo từ các nghiên 

cứu sử dụng công cụ và ngưỡng chẩn đoán đã được chuẩn hóa, t衣i Hồng Kông và 

Trung Quốc, là những vùng lãnh thổ tương đối gần hơn và có nền văn hóa tương đồng 

hơn với đối tượng của chúng tôi so với các nghiên cứu khác từ y văn. Với p lần lượt 

là 32,5%, 18,1% và 19,0% là tỷ lệ RLTD 荏 ngư運i vợ [93], RLC và XTS 荏 ngư運i 

chồng trong cặp vợ chồng vô sinh [60] thì cỡ mẫu tối thiểu cần để ước tính từng tỷ lệ 

này tương ứng là 128, 279 và 289. Cỡ mẫu trong nghiên cứu của chúng tôi là n = 409 

cặp vợ chồng vô sinh, thỏa mãn tiêu chuẩn trên. 

Ngoài ra, để đáp ứng mục tiêu nghiên cứu, chúng tôi đã xác định cỡ mẫu để xác 

thực các bộ công cụ đánh giá chức năng TD là 271 đối tượng. Theo lý thuyết thống 

kê, cỡ mẫu từ 200 – 300 là đ衣t tiêu chuẩn để xây dựng hoặc xác thực giá trị của các 

bộ công cụ tự báo cáo đa chiều [115]. 

2.2.3.ăPh逢挨ngăti羽n nghiên cứu 

2.2.3.1. Các bộ câu hỏi 

 B瓜 câu h臼i ph臼ng v医n c員p v嬰 ch欝ng (Ph映 l映c 1) 

Bộ câu hỏi này gồm 3 phần chính, để thu thập thông tin từ: 

- Ngư運i vợ: Về nhân khẩu, xã hội học, thói quen sinh ho衣t, tiền sử và bệnh sử 

về sức khỏe tổng quát và s違n phụ khoa. 

- Ngư運i chồng: Về nhân khẩu, xã hội học, thói quen sinh ho衣t, tiền sử và bệnh 

sử về sức khỏe tổng quát và nam khoa. 

- Cặp vợ chồng: Về tình tr衣ng hôn nhân - gia đình và đặc điểm về vô sinh. 

 B瓜 công c映 tự báo cáo đánhăgiáătr亥m c違m - lo âu - stress 

Thang đo DASS-21 đánh giá trầm c違m - lo âu - stress (Depression Anxiety and 

Stress Scale), là một bộ công cụ tự báo cáo, rút gọn từ DASS-42, được chứng minh 

có giá trị đo lư運ng tâm lý 荏 nhiều nơi trên thế giới [187]. DASS-21 gồm có 21 mục 

hỏi chia thành 3 nhóm, mỗi nhóm gồm 7 mục hỏi. Trong đó, đánh giá về trầm c違m 

bao gồm mục 3, 5, 10, 13, 16, 17, 21, về lo âu gồm mục 2, 4, 7, 9, 15, 19, 20 và về 

stress gồm 7 mục còn l衣i. Điểm của trầm c違m, lo âu và stress được tính bằng cách 

cộng điểm các mục hỏi thành phần, rồi nhân hệ số 2 để phù hợp với ngưỡng điểm của 
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DASS-42. DASS-21 b違n dịch tiếng Việt này (phụ lục 2), đã được xác thực phù hợp 

sử dụng cho ngư運i Vi ệt nam [170]. 

B違ng 2.1. Đánh giá mức độ trầm c違m, lo âu và stress [98] 

Mứcăđ瓜 Tr 亥m c違m Lo âu Stress 

Bình thư運ng 0-9 0-7 0-14 

Nhẹ 10-13 8-9 15-18 

Vừa 14-20 10-14 19-25 

Nặng 21-27 15-19 26-33 

R医t nặng ≥ 28 ≥ 20 ≥ 34 
   Các b瓜 công c映 tự báo cáo đánhăgiáăchứcănĕngătìnhăd映c  

- “Chỉ số chức năng tình dục nữ - FSFI” (Female Sexual Function Index) 

Bộ công cụ FSFI gốc được Rosen RC và cs xây dựng, gồm có 19 mục hỏi về 6 

nội dung, trong đó có 2 mục hỏi về ham muốn TD, 4 mục hỏi về hưng ph医n TD, 4 

mục hỏi về tiết dịch âm đ衣o và 3 mục hỏi cho mỗi lĩnh vực về cực khoái, thỏa mãn, 

và đau trong hoặc sau giao hợp. Mỗi mục hỏi có 5 lựa chọn tr違 l運i với điểm từ 1 - 5 

theo mức độ tốt dần, một số mục hỏi có điểm 0 cho ngư運i không HĐTD trong 4 tuần 

qua (phụ lục 3a). Điểm của mỗi miền nội dung được tính bằng cách cộng điểm của 

từng mục hỏi thuộc miền nội dung đó và nhân với một hệ số đã xác định. Tổng điểm 

FSFI là tổng điểm của 6 miền nội dung, tối thiểu là 2 và tối đa là 36. Khi tổng điểm 

FSFI ≤ 26,55 thì chẩn đoán có RLTD nữ [138]. 

B違ng 2.2. B違ng tính điểm FSFI [138] 

N瓜i dung M映c h臼i Biênăđ瓜 đi吋m H羽 s嘘 T嘘i thi 吋u T嘘iăđa 

Ham muốn 1, 2 1 – 5 0,6 1,2 6,0 

Hưng ph医n 3, 4, 5, 6 0 – 5 0,3 0 6,0 

Tiết dịch  7, 8, 9, 10 0 – 5 0,3 0 6,0 

Cực khoái 11, 12, 13 0 – 5 0,4 0 6,0 

Thỏa mãn 14, 15, 16 0 (hoặc 1) – 5 0,4 0,8 6,0 

Đau  17, 18, 19 0 – 5 0,4 0 6,0 

B瓜 FSFI  19 m映c   2 36 
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Chúng tôi xác thực giá trị bộ công cụ này cho đối tượng phụ nữ vô sinh Việt 

Nam, qua 2 giai đo衣n: 

+ Giai đo衣n 1: Quá trình chuẩn hóa “Phiên b違n dịch tiếng Việt chỉ số chức 

năng tình dục nữ FSFI” 

Chúng tôi sử dụng b違n dịch của Ngô Thị Yên [18], như một b違n dịch xuôi, để 

dịch ngược phiên b違n này sang tiếng Anh b荏i một ngư運i đã từng học nghiên cứu 

sinh Y khoa t衣i Mỹ, sau đó một thành viên trong nhóm nghiên cứu, là phó giáo sư 

về nội tiết sinh s違n, ngư運i đã sử dụng tiếng Anh để học nghiên cứu sinh 荏 nước 

ngoài, sẽ so sánh mức độ chính xác của b違n dịch ngược với b違n gốc để hiệu chỉnh 

b違n dịch tiếng Việt và rồi bổ sung thêm hướng dẫn về khái niệm “ham muốn tình 

dục”, bao gồm c違 ham muốn đáp ứng, để phù hợp hơn với kiến thức được cập nhật. 

B違n dịch này đã đ衣t hiệu lực nội dung, qua đánh giá b荏i hội đồng gồm 3 chuyên gia 

của trư運ng ĐH Y Dược Huế, có kh違 năng song ngữ tốt, là gồm một tiến sĩ tâm thần 

học, một giáo sư nội tiết sinh s違n và một phó giáo sư phụ khoa. Tiến hành nghiên 

cứu thí điểm tiếp theo, với mẫu 30 phụ nữ đến khám vô sinh t衣i Trung tâm Nội Tiết 

Sinh S違n và Vô Sinh – Bệnh viện Đ衣i học Y Dược Huế, để đánh giá hiệu lực bề 

mặt, thể hiện kh違 năng ch医p nhận trong nền văn hóa, ngôn ngữ Việt Nam. Đối tượng 

được yêu cầu hoàn thành bộ công cụ FSFI và tr違 l運i 4 câu hỏi là (1) Câu nào th医y 

khó hiểu hay khó tr違 l運i? (2) Từ nào th医y không rõ ràng? (3) Câu tr違 l運i nào có thể 

gây nhầm lẫn? (4) Đề xu医t những từ hay cụm từ muốn thay thế nếu có? Chúng tôi 

đã xem xét về th運i gian để hoàn thành và số đối tượng đã hoàn thành bộ công cụ 

cũng như những câu tr違 l運i cho 4 câu hỏi trên, dựa vào đó để tinh chỉnh, đ衣t phiên 

b違n tiếng Việt cuối cùng (phụ lục 3b). 

+ Giai đo衣n 2: Phiên b違n tiếng Việt cuối cùng đã được chúng tôi sử dụng để 

thu thập số liệu cho luận án này. Để tìm hiểu thêm về các đặc tính trắc nghiệm tâm 

lý có thỏa đáng về mặt thống kê trong bối c違nh mới hay không, chúng tôi đã phân 

tích sớm 271 mẫu đầu tiên về độ tin cậy và hiệu lực đo lư運ng. Để đánh giá độ tin cậy 

lặp l衣i, có 107 ngư運i trong số họ đã hoàn thành phiên b違n FSFI này lần 2 sau 2-4 tuần 

khi tr荏 l衣i để hoàn thành các thăm dò về vô sinh. 
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Quá trình xác thực bộ công cụ FSFI này đã cho th医y phiên b違n mới phù hợp để 

sử dụng cho đối tượng phụ nữ vô sinh Việt Nam. Công trình xác thực bộ công cụ 

FSFI này là một phần luận án đã được chúng tôi công bố và sẽ trình bày l衣i chi tiết 

kết qu違 荏 chương 3 và bàn luận 荏 chương 4 của luận án. 

- “Chỉ số quốc tế về chức năng cương dương - IIEF” (International Index of 

Erectile Function). 

Bộ công cụ IIEF gốc cũng được Rosen RC và cs xây dựng, để đánh giá chức 

năng cương dương trong 4 tuần vừa qua, gồm có 15 mục hỏi, thuộc về 5 nội dung là 

chức năng cương, thỏa mãn giao hợp, cực khoái, ham muốn TD và thỏa mãn toàn 

diện về đ運i sống TD. Mỗi mục hỏi có 5 lựa chọn tr違 l運i với điểm từ 1 - 5 theo mức 

độ tốt dần, một số mục hỏi có điểm 0 cho ngư運i không HĐTD trong 4 tuần vừa qua 

(phụ lục 4a). Điểm của mỗi miền nội dung được tính bằng cách cộng điểm của từng mục 

hỏi thuộc miền nội dung đó. Tổng điểm IIEF là tổng điểm của 5 miền nội dung, tối thiểu 

là 5 và tối đa là 75 [142]. Riêng miền chức năng cương xây dựng được ngưỡng điểm để 

chẩn đoán rối lo衣n cương (là ≤ 25) và mức độ rối lo衣n: nhẹ (22 - 25), nhẹ - trung bình 

(17 - 21), trung bình (11 - 16) và nặng (≤ 10) [37], [38]. 

Chúng tôi xác thực bộ công cụ IIEF này cho đối tượng nam giới trong cặp vợ 

chồng vô sinh Việt Nam, tương tự bộ FSFI của nữ. 

+ Giai đo衣n 1: Phiên b違n tiếng Việt IIEF đã tuân thủ qui trình dịch thuật, 

đ違m b違o thích ứng văn hóa, của một bộ công cụ đo lư運ng tâm lý, tương tự như đã 

trình bày với bộ FSFI. Chúng tôi đã sử dụng b違n dịch đầu tiên là b違n dịch của 

Nguyễn Thành Như được biên so衣n l衣i trong sách chuyên kh違o “Nam học và vô 

sinh nam” của Cao Ngọc Thành và Ph衣m Chí Kông [15], để dịch ngược trong qui 

trình này. Phiên b違n IIEF cuối cùng được tinh chỉnh đã được dùng để thu thập số 

liệu cho luận án này (phụ lục 4b). 

+ Giai đo衣n 2: Chúng tôi cũng đánh giá các tiêu chuẩn trắc nghiệm tâm lý 

bằng các phân tích thống kê 荏 271 ngư運i chồng đầu tiên hoàn thành bộ IIEF lần 1 và 

107 ngư運i trong số họ hoàn thành phiên b違n này lần 2 sau 2-4 tuần, kết qu違 được 
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trình bày 荏 chương 3 và bàn luận 荏 chương 4 của luận án, cho th医y phiên b違n này phù 

hợp để đánh giá chức năng cương cho nam giới vô sinh Việt Nam.  

- “Công cụ chẩn đoán xu医t tinh sớm - PEDT” (Premature Ejaculation 

Diagnostic Tool) 

PEDT là một bộ công cụ được xây dựng để đánh giá tình tr衣ng XTS, gồm có 5 

mục hỏi, đánh giá về kiểm soát xu医t tinh, kích thích tối thiểu, 違nh hư荏ng cá nhân và 

quan hệ với b衣n tình, mỗi mục hỏi có 5 lựa chọn với điểm từ 0 - 4 theo mức độ x医u 

dần (phụ lục 5a). Chẩn đoán XTS dựa vào tổng điểm PEDT, là tổng điểm của 5 mục 

hỏi (không có XTS: ≤ 8 điểm, có thể XTS: 9 – 10 điểm và chắc chắn XTS: ≥ 11 điểm) 

[164], [165]. 

Chúng tôi cũng xác thực bộ công cụ PEDT trên đối tượng nam giới trong cặp 

vợ chồng vô sinh Việt Nam. Trong đó, giai đo衣n 1 nhóm nghiên cứu đã tiến hành 

dịch xuôi bộ PEDT gốc từ tiếng Anh sang tiếng Việt, sau đó thực hiện hoàn toàn 

tượng tự bộ IIEF. Phiên b違n PEDT cuối cùng sau khi được tinh chỉnh đã được sử 

dụng để thu thập số liệu cho luận án này (phụ lục 5b). Đối với giai đo衣n 2, cũng trên 

271 ngư運i chồng đầu tiên hoàn thành PEDT lần 1 và trong số họ có 107 ngư運i hoàn 

thành phiên b違n này lần 2 sau 2 – 4 tuần để đánh giá độ tin cậy lặp l衣i và tự nhận định 

có bị XTS hay không để đánh giá hiệu lực phân biệt, 47 ngư運i đã đánh giá th運i gian 

giao hợp trong âm đ衣o để x違y ra xu医t tinh – IELT, trung bình của 3 - 5 lần liên tiếp 

để đánh giá hiệu lực tương đương của bộ công cụ. Kết qu違 và bàn luận được trình 

bày 荏 chương 3 và 4 của luận án, cho th医y phiên b違n này phù hợp để đánh giá XTS 

荏 nam giới vô sinh Việt nam. 

2.2.3.2. Các phương tiện khác 

Chúng tôi sử dụng các phương tiện thông thư運ng để thăm khám tổng quát, thăm 

khám phụ khoa. Ngoài ra chúng tôi còn sử dụng thước cứng chia độ đến mm để đo 

chiều dài dương vật, thước đo Prader để đo thể tích tinh hoàn và đồng hồ b医m gi運 để 

đo th運i gian giao hợp trong âm đ衣o để x違y ra xu医t tinh – IELT. Kết qu違 thăm khám 

sẽ được điền vào phiếu thu thập số liệu (phụ lục 6). 
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2.2.4.2. Thu thập số liệu 

 T衣i l亥n ti院păxúcăđ亥u tiên 

Là th運i điểm mà đối tượng vô sinh lần đầu tiên đến Trung tâm Nội Tiết Sinh S違n 

và Vô Sinh – Bệnh viện Đ衣i học Y Dược Huế để khám, điều trị vô sinh. Bên c衣nh 

khám, thăm dò thư運ng quy về vô sinh, 409 cặp vợ chồng thỏa mãn tiêu chuẩn tham 

gia nghiên cứu còn được nghiên cứu sinh và ngư運i hướng dẫn khoa học trực tiếp 

phỏng v医n theo bộ câu hỏi so衣n sẵn, hướng dẫn để đối tượng hoàn thành các bộ công 

cụ tự báo cáo, thăm khám tổng quát và chuyên sâu về s違n phụ khoa, nam khoa và chỉ 
định một số thăm dò CLS. Cụ thể như sau: 

- Phỏng v医n cặp vợ chồng bằng bộ câu hỏi so衣n sẵn (phụ lục1)  

- Hướng dẫn đối tượng hoàn thành các bộ công cụ tự báo cáo:  

Gi違i thích kỹ về các thuật ngữ chuyên môn, giới thiệu về các giai đo衣n của một 

chu kỳ đáp ứng tình dục và hướng dẫn hoàn thành các bộ công cụ tự báo cáo. 

Các bộ công cụ đã được ghi mã số khám bệnh của bệnh nhân (không ghi họ tên).  

Từng ngư運i trong cặp vợ chồng được m運i vào phòng riêng để hoàn thành công 

cụ tự báo cáo, trong đó: 
+ Ngư運i vợ: Tự báo cáo các bộ công cụ DASS và FSFI (phụ lục 2 và 3b) 

+ Ngư運i chồng: Tự báo cáo các bộ DASS, IIEF và PEDT (phụ lục 2, 4b và 5b) 

Để xác thực giá trị các bộ công cụ FSFI, IIEF và PEDT, trong lần tiếp xúc này với 

271 cặp vợ chồng đầu tiên tham gia nghiên cứu, chúng tôi đã m運i tr違 l運i lần 2 các bộ 

công cụ này khi tr荏 l衣i Trung tâm để hoàn thành các thăm dò về vô sinh và hướng dẫn 

để báo cáo “Th運i gian giao hợp trong âm đ衣o để x違y ra xu医t tinh – IELT” bằng đồng hồ 

b医m gi運 (ngư運i vợ b医m đồng hồ từ khi dương vật đưa vào ÂĐ và tắt khi chồng xu医t tinh, 

không giao hợp ngắt quãng), từ 3 - 5 lần QHTD liên tiếp trong kho違ng th運i gian 2 – 4 

tuần ch運 tái khám, trong bối c違nh tự nhiên t衣i nhà của đối tượng nghiên cứu. 

- Khám tổng quát  

C違 cặp vợ chồng được: 

+ Đo huyết áp: Đo 荏 tay trái, tư thế ngồi, đối tượng đã nghỉ ngơi trên 15 phút. 
Huyết áp tối đa tăng: Khi ≥ 130 mmHg 

Huyết áp tối thiểu tăng: Khi ≥ 85 mmHg 

Tăng huyết áp: Khi có ít nh医t 1 chỉ số huyết áp tối đa hoặc tối thiểu tăng 
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+ Đo chiều cao, cân nặng, vòng bụng, vòng mông. Từ đó tính ra chỉ số khối 

cơ thể và tỷ số eo hông.  

Vòng bụng: Là chu vi vòng eo, đo ngang rốn, trong tr衣ng thái tự nhiên bụng 

không phình không thóp, qua một lớp áo mỏng [22]. 

Vòng mông: Là chu vi vòng mông, đo t衣i vị trí có chu vi lớn nh医t, trong tư thế 

đứng thẳng khép 2 chân [22]. 

Tỷ số eo hông: Là tỷ số của vòng bụng chia cho vòng mông. Tỷ số eo hông tăng 
đối với nữ khi >0,86 và đối với nam khi >0,95 [22]. 

Chỉ số khối cơ thể (BMI):  

Tính theo công thức: BMI = Trọng lượng (kg)/(Chiều cao(m))2  

Phân chia chỉ số khối cơ thể theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới 

dành cho ngư運i Châu Á [74]: 

BMI <18,5: Gầy 

18,5 ≤ BMI <23: Bình thư運ng 

23 ≤ BMI <25: Tiền béo phì 

BMI ≥25: Béo phì 

- Khám chuyên khoa: Khám vết mổ cũ, hệ thống sinh dục thứ phát, cơ quan sinh 
dục ngoài…  

+ Khám phụ khoa cho ngư運i vợ 

Khám vú: Kích thước vú được chia làm 5 nhóm B1 – B5 tương ứng vú r医t nhỏ 

với mô vú gần như không phát triển đến vú lớn làm mô vú 2 bên ép vào nhau. 

Khám rậm lông: Sử dụng thang đo Ferriman-Gallwey đã được chỉnh sửa (mFG), 

đánh giá 9 vùng trên cơ thể nh衣y c違m với androgen (vùng ria mép, cằm, ngực, bụng 

trên và bụng dưới, phía trên và phía dưới lưng, cánh tay và đùi), điểm số được cho từ 

0 – 4 tương ứng không mọc lông đến mọc lông quá rậm. Tổng điểm ≥8 được đánh 
giá có rậm lông [70]. 

Khám phụ khoa: Đặt mỏ vịt thăm khám và l医y dịch âm đ衣o để soi tươi 
+ Khám nam khoa cho ngư運i chồng 

Khám dương vật: Ghi nhận b医t thư運ng nếu có. Đo chiều dài dương vật 荏 tr衣ng 

thái xìu và kéo căng tối đa, đo bằng thước cứng, mặt lưng dương vật, từ góc mu-

dương vật đến đỉnh đầu dương vật. 
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Khám tinh hoàn: Ghi nhận các b医t thư運ng nếu có. Đo thể tích tinh hoàn bằng 

thước Prader, so sánh mỗi tinh hoàn với khối tương ứng của thước Prader. Thể tích 

tinh hoàn được tính bằng thể tích trung bình của 2 tinh hoàn. 

- Chỉ định và ghi nhận kết qu違 cận lâm sàng 

+ Ngư運i vợ: Mặc dù 409 đối tượng đều được chỉ định các thăm dò cận lâm 

sàng cần thiết, tuy nhiên vì r医t nhiều lý do khách quan, chỉ có 295 ngư運i đã hoàn 

thành đầy đủ các thăm dò này.  

Siêu âm phụ khoa đầu dò âm đ衣o: Ghi nhận theo kết qu違 siêu âm, gồm bình 

thư運ng hoặc hình 違nh BTĐN hoặc các b医t thư運ng khác (có thể có hoặc không kèm 

hình 違nh BTĐN). 

Soi tươi dịch âm đ衣o: Kết qu違 soi tươi được kết luận bình thư運ng, nhiễm khuẩn, 

nhiễm n医m, nhiễm trùng roi hoặc phối hợp c違 nhiễm khuẩn với nhiễm n医m. Chỉ có 1 

trư運ng hợp nhiễm trùng roi nên kết qu違 được phân làm 3 nhóm, gồm bình thư運ng, 

viêm âm đ衣o có do n医m và viêm âm đ衣o không do n医m. 

Xét nghiệm nội tiết: Gồm nội tiết cơ b違n vào ngày 2 – 3 của chu kỳ kinh (LH, 

FSH, Estradiol, Testosterone, Prolactin) và AMH, ghi nhận kết qu違 chính xác theo 

phiếu xét nghiệm. 

+ Ngư運i chồng: Cũng có nhiều lý do khách quan riêng, chỉ 352 ngư運i chồng 

đã hoàn thành đầy đủ t医t c違 các thăm dò cận lâm sàng được chỉ định. 

Xét nghiệm tinh dịch đồ (Kiêng giao hợp 3 – 5 ngày): Theo tiêu chuẩn của Tổ 

chức Y tế Thế giới 2010, kết qu違 tinh dịch đồ bình thư運ng khi thỏa mãn t医t c違 các 

thông số sau [94]: 

  Thể tích ≥ 1,5 ml 

  Mật độ ≥ 15 x106/ml 

  Độ di động a + b ≥ 32% hoặc a + b + c ≥ 40% 

  Tỷ lệ sống ≥ 58% 

  Hình d衣ng bình thư運ng ≥ 4%. 

Kết qu違 tinh dịch đồ đã được phân làm 3 nhóm, gồm b医t thư運ng nặng (vô tinh 

hoặc chỉ có vài tinh trùng trong mẫu), b医t thư運ng nhẹ (nhóm b医t thư運ng còn l衣i) và 

bình thư運ng. 
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Xét nghiệm đư運ng và mỡ máu (L医y mẫu khi đói): Ghi nhận kết qu違 chính xác 

từ phiếu xét nghiệm, phân chia làm 3 nhóm bình thư運ng, nguy cơ (cần theo dõi) và 

rối lo衣n (cần điều trị), theo phân lo衣i của Bộ Y tế [1], [3], [5]. 

Hội chứng chuyển hóa: Là biến thứ c医p, kết hợp các triệu chứng từ thăm khám 

lâm sàng và cận lâm sàng, được đánh giá dựa vào phân lo衣i của Hiệp hội Đái tháo 
đư運ng Quốc tế (International Diabetes Federation – IDF) [53]. Cụ thể, có ít nh医t 3 

trong 5 tiêu chuẩn vòng bụng ≥ 94cm, glucose ≥ 5,6 mmol/L, cholesterol HDL <1,0 

mmol/L, triglycerid ≥ 1,7 mmol/L, tăng huyết áp ≥ 130/85 mmHg, trong đó tiêu chuẩn 

vòng bụng là bắt buộc. 

 T衣i l亥n hẹn ti院p theo sau 2 ậ 4 tu亥n 

T衣i một trong những lần hẹn tái khám về vô sinh, sau báo cáo FSFI, IIEF và PEDT 

lần 1 từ 2 – 4 tuần, có 107 cặp vợ chồng hoàn thành 3 bộ công cụ này lần 2, ngư運i chồng 

còn tự nhận định mình có bị XTS hay không và 47 ngư運i chồng g荏i kết qu違 “Th運i gian 

giao hợp trong âm đ衣o để x違y ra xu医t tinh – IELT” 3 - 5 lần liên tiếp (phụ lục 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
S挨ăđ欝 2.2. Qui trình nghiên cứu 

Chuẩn hóa phiên b違n tiếng Việt FSFI, IIEF và PEDT  

409 cặp vợ chồng lần 

đầu tiên đến Trung tâm 

Phỏng 

v医n 

Khám 

tổng 

quát 

Khám 

chuyên 

khoa 

Cận lâm sàng 

295 ngư運i vợ và 

352 ngư運i chồng 

có đủ CLS 

271 cặp vợ chồng đầu tiên,  

sau tự báo cáo lần 1 từ 2 - 4 tuần 

47 ngư運i chồng g荏i 

kết qu違 IELT 

107 cặp vợ chồng hoàn thành lần 2 FSFI, 

IIEF, PEDT  

và tự nhận định có hay không có XTS 

Tự báo cáo lần 1  

- Vợ: DASS, FSFI 

- Chồng:  

DASS, IIEF, PEDT 
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2.3. X盈 LÝ Ś LI 烏U  

2.3.1. Các bi院n s嘘 nghiên cứu 

2.3.1.1. Biến số độc lập 

B違ng 2.3. Các biến số độc lập 

Tênăbi院n Lo衣iăbi院n Giáătr鵜ăbi院năs嘘 
Đ嘘iăt逢嬰ng 

V嬰 Ch欝ng 

Tu鰻i Liên tục … tuổi ạ ạ 

H丑c v医n Định danh 1.≤C医p 1 

2.C医p 2 

3.C医p 3 

4.Cao đẳng – Đ衣i học 

5. Sau đ衣i học 

ạ ạ 

Ngh隠ănghi羽p Định danh 1.Công nhân viên 

2.Buôn bán–Dịch vụ 

3.Lao động phổ thông 

4.Nội trợ 

5.Khác 

ạ ạ 

Tôn giáo Định danh 1.Không 

2.Phật giáo 

3.Thiên chúa giáo 

4.Khác 

ạ ạ 

Ho衣tăđ瓜ngăth吋ăch医t Định danh 1.Không 

2.Thỉnh tho違ng 

3.Thư運ng xuyên 

ạ ạ 

Hútăthu嘘călá Nhị giá 1.Không 

2.Có 

ạ ạ 

U嘘ngăr逢嬰u bia Định danh 1.Không 

2.Ít 

3.Nhiều 

ạ ạ 

TS kinh nguy羽t 
 

Nhị giá 1.Đều 

2.Không đều 

ạ  
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Tênăbi院n Lo衣iăbi院n Giáătr鵜ăbi院năs嘘 
Đ嘘iăt逢嬰ng 

V嬰 Ch欝ng 

TS s育y, phá thai  

 

Nhị giá 1.Không 

2.Có 

ạ  

TS viêmăơmăđ衣oă≥ă3ăl亥n Nhị giá 1.Không 

2.Có 

ạ  

TS m鰻 s違n ậ ph映 khoa Nhị giá 1.Không 

2.Có 

ạ  

TS quai b鵜 Nhị giá 1.Không 

2.Có 

 ạ 

TS tinh hoàn 育n Nhị giá 1.Không 

2.Có 

 ạ 

TS viêm ni羽u ậ sinh d映c  Nhị giá 1.Không 

2.Có 

 ạ 

TS m鰻 ni羽u ậ sinh d映c Nhị giá 1.Không 

2.Có 

 ạ 

TS ch医năth逢挨ngăni羽u ậ 
sinh d映c 

Nhị giá 1.Không 

2.Có 

 ạ 

B羽nh lý n瓜i khoa 

 

Nhị giá 1.Không 

2.Có 

ạ ạ 

Tr亥măc違m Liên tục 

Nhị giá 

… điểm 

1.Không 

2.Có 

ạ ạ 

Lo âu Liên tục 

Nhị giá 

… điểm 

1.Không 

2.Có 

ạ ạ 

Stress Liên tục 

Nhị giá 

… điểm 

1.Không 

2.Có 

ạ ạ 

Ch雨 s嘘 kh嘘iăc挨ăth吋  
 

Định danh 1.Bình thư運ng 

2.Gầy  
ạ ạ 
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Tênăbi院n Lo衣iăbi院n Giáătr鵜ăbi院năs嘘 
Đ嘘iăt逢嬰ng 

V嬰 Ch欝ng 

3.Tiền béo phì  
4.Béo phì 

T益 s嘘 eo hông 

 

Định danh 1.Bình thư運ng 

2.Tăng 

ạ ạ 

Huy院t áp 

 

Định danh 1.Bình thư運ng 

2.Tăng 

ạ ạ 

R壱m lông 

 

Nhị giá 1.Không 

2.Có 

ạ  

Kíchăth逢噂c vú 

 

Định danh 1.B1 

2.B2 

3.B3 

4.B4 

5.B5 

ạ  

Chi隠u dƠiăd逢挨ngăv壱t Liên tục …cm  ạ 

Th吋 tích tinh hoàn Liên tục …ml  ạ 

Tình tr 衣ng kinh t院 Định danh 1.Khá gi違  

2.Đủ sống 

3.Khó khăn 

ạ 

Tình tr 衣ng nhà ở Nhị giá 1.Nhà riêng 

2.Sống chung 

ạ 

Con cái 

 

Định danh 1.Không 

2.Có con chung 

3.Khác 

ạ 

V嬰 ch欝ng hi吋u nhau 

 

Định danh 1.Tốt 
2.Trung bình 

3.Kém 

ạ 

Tâm sự v隠 tình d映c Nhị giá 1.Không 

2.Có 

ạ 

S嘘 l亥n giao h嬰p/4 tu亥n Nhị giá 1.>4 lần 

2.≤4 lần 

ạ 
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Tênăbi院n Lo衣iăbi院n Giáătr鵜ăbi院năs嘘 
Đ嘘iăt逢嬰ng 

V嬰 Ch欝ng 

Ch欝ng là con trai m瓜t 

 

Nhị giá 1.Không 

2.Có 

ạ 

Th運i gian k院t hôn Liên tục … tháng ạ 

Th運i gian vô sinh Liên tục … tháng ạ 

Lo衣i vô sinh 

 

Nhị giá 1.Nguyên phát 

2.Thứ phát 
ạ 

Nguyên nhân vô sinh 

 

Định danh 

 

1.Nữ 

2.Nam 

3.C違 hai 
4.Không rõ 

ạ 

TS đi隠u tr 鵜 vô sinh 

 

Định danh 1.Chưa điều trị 
2.Điều trị có IVF 

3.Điều trị không có IVF 

ạ 

Thời gian đi隠u tr鵜 vô sinh Liên tục … tháng ạ 

Soiăt逢挨iăd鵜chăơmăđ衣o  

 

Định danh 1.Bình thư運ng 

2.Viêm ÂĐ có do n医m 

3.Viêm ÂĐ không do n医m 

ạ  

Siêu âm ph映 khoa 

 

Định danh 1.Bình thư運ng 

2.Hình 違nh BTĐN 

3.B医t thư運ng khác 

ạ  

Xét nghi羽m n瓜i ti 院t 
 AMH 

 LH  

 FSH  

 Estradiol  

 Testosterone  

 Prolactin  

Liên tục  

… ng/ml 
…mIU/ml 
…mIU/ml 
…pg/ml 
…ng/ml 
…uIU/ml 

ạ  

Tinh d 鵜chăđ欝 Liên tục 

Liên tục 

Số lượng tinh trùng 

Số lượng tinh trùng di động 

 ạ 
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Tênăbi院n Lo衣iăbi院n Giáătr鵜ăbi院năs嘘 
Đ嘘iăt逢嬰ng 

V嬰 Ch欝ng 

Định danh 1.Bình thư運ng 

2.B医t thư運ng nhẹ 

3.B医t thư運ng nặng 

Glucose máu (mmol/l) Thứ tự 1.< 5,60 

2.5,60 - 6,99 

3.≥ 7,00 

 ạ 

Cholesterol TP (mmol/l) 

 

Thứ tự 1.≤ 5,20 

2.5,21 - 6,20 

3.> 6,20 

 ạ 

Cholesterol HDL 
(mmol/l) 

 

Thứ tự 1.≥ 1,03 

2.0,90 - 1,02 

3.< 0,90 

 ạ 

Cholesterol LDL 
(mmol/l) 

 

Thứ tự 1.≤ 2,58 

2.2,59- 4,09 

3.≥ 4,10 

 ạ 

Triglyceride (mmol/l) 

 

Thứ tự 1.≤ 1,70 

2.1,71 - 2,25 

3.≥ 2,26 

 ạ 

 

Ghi chú: Cách xác định một số biến độc lập 

+ Nghề nghiệp 

Công nhân viên: Đi làm 荏 cơ quan, xí nghiệp... có hợp đồng lao động dài h衣n, 

có nhận lương hàng tháng 

Buôn bán – dịch vụ: Kiếm sống bằng trao đổi hàng hóa, kinh doanh chủ động 

Lao động phổ thông: Công việc không đòi hỏi bằng c医p học thuật, không hư荏ng 

lương ổn định như công nhân viên. 

Nội trợ: Làm việc gia đình không nhận lương. 
+ Tình tr衣ng kinh tế: Đối tượng tự nhận định theo 1 trong 3 mức của thang 

đo Likert là khá gi違, đủ sống và khó khăn. 
+ Ho衣t động thể ch医t: Đánh giá “Có” khi thực hiện ít nh医t 30 phút, ghi cụ thể 

là lo衣i hình nào và “Thư運ng xuyên” khi tần su医t đ衣t ít nh医t 4 lần/ tuần. 
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+ Hút thuốc lá: Ghi nhận hiện t衣i, nếu có thì báo cáo bao nhiêu điếu/ngày 

+ Uống rượu bia: Đối tượng ước lượng tiêu thụ mỗi tuần bao nhiêu bia (lon) 

và rượu (ml), trong đó dung tích rượu được qui ước về rượu m衣nh (sử dụng thông tin 

nồng độ cồn các lo衣i rượu thông dụng 荏 Việt Nam). Đối tượng được phân lo衣i uống 

rượu bia nhiều khi uống 荏 mức nguy cơ cao, tiêu thụ >2 đơn vị cồn/ ngày với nam và 

>1 đơn vị cồn/ ngày với nữ [2]. Đơn vị cồn được tính dựa vào công thức được công 

bố b荏i Thư viện Pháp luật, trong đó mỗi lon bia được ước lượng kho違ng 330ml với 

nồng độ cồn 5%, rượu m衣nh có nồng độ cồn kho違ng 37% [4]: 

Đơn vị cồn = 0,79 x dung tích (ml) x nồng độ (%) 

+ Vợ chồng hiểu nhau: Đối tượng tự nhận định theo 1 trong 3 mức của thang 

đo likert là tốt, trung bình và x医u, dựa trên sự hiểu biết lẫn nhau, kh違 năng th医u hiếu, 

kh違 năng chia sẻ. 

+ Bệnh lý nội khoa: Là bệnh lý toàn thân trong tháng vừa qua, ghi nhận cụ thể 

+ Nguyên nhân vô sinh: Để đánh giá nhận thức chủ quan của đối tượng, như 
các nghiên cứu khác trên thế giới [157], nguyên nhân vô sinh được đối tượng tự nhận 

định là do vợ, chồng, c違 hai hay không rõ. 

+ Số lần giao hợp/ 4 tuần: thu thập từ mục hỏi 7 của phiên b違n tiếng Việt IIEF. 

2.3.1.2. Biến số phụ thuộc 

B違ng 2.4. Các biến số phụ thuộc 

Tênăbi院n Lo衣iăbi院n Giáătr鵜ăbi院năs嘘 
Đ嘘iăt逢嬰ng 

V嬰 Ch欝ng 

RLTDăn英 Nhị giá 1.Không 

2.Có 

ạ  

RLC Nhị giá 1.Không 

2.Có 

 ạ 

XTS Định danh 1.Không 

2.Có thể XTS 

3.Chắc chắn XTS 

 ạ 

Ghi chú: Đối với XTS, còn được phân lo衣i là biến nhị giá với 2 giá trị ắBình 

thư運ng” khi PEDT < 9 điểm và ắKh違 năng XTS” khi PEDT ≥ 9 điểm, để đánh giá 

mối liên quan giữa XTS với các biến số độc lập. 
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2.3.2. Phơnătíchăd英ăli羽u 

Dữ liệu được thu thập theo các b違ng câu hỏi và phiếu ghi kết qu違 thiết kế sẵn 

và được mã hóa thành số liệu để qu違n lý và phân tích bằng phần mềm SPSS 20.0. 

Trình tự phân tích số liệu được thực hiện cẩn thận theo các bước sau: 

Th嘘ng kê mô t違: Các biến số định tính được mổ t違 bằng tần số (n) và tỷ lệ phần 

trăm (%). Các biến số định lượng có phân bố chuẩn được mô t違 bằng giá trị trung 

bình và độ lệch chuẩn, trong khi số liệu định lượng có phân bố không chuẩn thì trung 

vị và kho違ng tứ phân vị được sử dụng. Kết qu違 phân tích được mô t違 dưới d衣ng các 

b違ng hoặc biểu đồ phù hợp. 

Th嘘ng kê suy lu壱n: 

Phân tích nhân tố, để đánh giá hiệu lực c医u trúc, thì các nhóm nhân tố được xác định 

dựa vào hệ số t違i nhân tố của mỗi mục hỏi, thực hiện 荏 c違 ba bộ công cụ FSFI 荏 nữ và 

IIEF, PEDT 荏 nam giới. Đánh giá sự phù hợp của mô hình nhân tố dựa trên hệ số KMO 

(Kaiser-Meyer Olkin) và kiểm định Bartlett. Số lượng nhân tố được xác định dựa vào giá 

trị Eigenvalue. Bộ PEDT còn được đánh giá hiệu lực phân biệt giữa 2 nhóm có và không 

có rối lo衣n, hiệu lực tương đương với biện pháp đo lư運ng khác dựa vào hệ số tương quan. 

Đánh giá độ tin cậy của mỗi nhân tố và bộ công cụ chung dựa vào hệ số Cronbach’s alpha, 

hệ số tương quan giữa các nhân tố và mỗi nhân tố với bộ công cụ và hệ số retest. 

Các biểu hiện rối lo衣n 荏 ngư運i vợ và chồng được mô t違 dưới d衣ng tỷ lệ phần 

trăm với ước lượng kho違ng tin cậy 95%. 

Phân tích các yếu tố liên quan được thực hiện qua 2 bước phân tích mô hình đơn 

biến và đa biến. Trong phân tích đa biến, mô hình phân tích ước lượng tuyến tính 

tổng quát (Generalized Linear models - GLMs) được áp dụng để phân tích mối liên 

quan giữa các biến độc lập với biến số phụ thuộc. Tùy thuộc vào biến phụ thuộc để 

lựa chọn mô hình phù hợp. Phương pháp tiếp cận có chủ đích (Purposeful selection 

of variables) được sử dụng để lựa chọn các biến số nghiên cứu trong mô hình phân 

tích đa biến với tiêu chuẩn được lựa chọn 荏 mức ý nghĩa lần lượt là 0,25; 0,15; 

20% và 0,10 [34], [65]. Các bước phân tích lần lượt theo 6 bước dưới đây: 
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B逢噂c 1: Phân tích đơn biến t医t c違 các biến độc lập để lựa chọn vào phân tích đa 

biến. Tiêu chuẩn chọn biến độc lập vào phân tích đa biến khi p≤0,25 hoặc dựa vào 

xem xét lâm sàng. 

B逢噂c 2. Phân tích đa biến, đánh giá sự đóng góp của mỗi biến độc lập vào mô 

hình dựa vào giá trị p-value của Wald test. Các biến số độc lập có ý nghĩa được giữ 

l衣i trong mô hình khi p≤0,15 hoặc các biến số được xem là yếu tố gây nhiễu sẽ được 

giữa l衣i trong mô hình. Yếu tố được xem là nhiễu khi làm thay đổi hệ số hồi quy trên 

20% của các biến độc lập khác so với mô hình đầy đủ. 

So sánh sự thay đổi của các hệ số, với chuẩn là 20%. ∆β = などどx θな − βなβな  βな: mô hình lớn hơn θな: mô hình nhỏ hơn 

So sánh các mô hình với nhau dựa trên Likelihood-ratio test với p≥0,05 thì mô 

hình tối gi違n hơn được ưu tiên lựa chọn. 

B逢噂c 3: Xem xét đưa vào phân tích thêm một số biến độc lập không được đưa vào 

phân tích 荏 bước 1 (p>0,25). Với p có ý nghĩa được giữa l衣i trong mô hình khi p<0,10. 

B逢噂c 4: Kiểm tra gi違 định tuyến tính của các biến định lượng trong mô hình 

B逢噂c 5: Kiểm tra tương tác giữa các biến độc lập 

B逢噂c 6: Chọn mô hình cuối (Fix final model). 

T医t c違 kiểm định thống kê và ước lượng được xem xét với độ tin cậy là 95%. 
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S挨ăđ欝 2.3. Sơ đồ lựa chọn biến số độc lập trong xây dựng mô hình đa biến 

2.4. Đ萎O Đ́C NGHIÊN ĆU 

- Đề tài được thực hiện dựa trên đề cương nghiên cứu đã được Hội đồng khoa 
học ch医m luận án Đ衣i học Huế thông qua và cho phép thực hiện. 

- Nghiên cứu được hội đồng đ衣o đức trong nghiên cứu Y Sinh học Trư運ng Đ衣i 
học Y Dược, Đ衣i học Huế ch医p thuận. 

- Nghiên cứu được thực hiện với sự đồng ý của bệnh nhân (có gi医y đồng ý tham 
gia nghiên cứu của bệnh nhân). 

- Các chỉ định thăm khám, xét nghiệm cận lâm sàng đều tuân theo phác đồ khám, 
chẩn đoán và điều trị của Trung tâm Nội Tiết Sinh S違n và Vô Sinh, Bệnh viện Đ衣i 
học Y Dược Huế. 

- Các thông tin nghiên cứu được giữ bí mật cho bệnh nhân.  

Kiểm tra gi違 định tuyến tính  
của biến độc lập (định lượng) 

+ biến số độc 
lập có p>0,25  

Mô hình cuối (fix final model) 
 

p≤0,25 
Lâm sàng  

Mô hình đầy đủ: t医t c違 các biến 
độc lập thỏa mãn tiêu chuẩn chọn  

 

Sàng lọc các biến độc lập dựa vào mức  
ý nghĩa p trong phân tích đơn biến 

 

Bước 1 
 

Mô hình điều chỉnh  
Kiểm tra tương tác  

Mô hình rút gọn (nested model) 
so sánh log-likelihood 

 

Bước 6 
 

Bước 2 
 

Bước 3 
 

Bước 5 
 

p≤0,15; sự thay 
đổi β<20%  

Giữ l衣i nếu 
p<0,1 

Bước 4  
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Ch逢挨ngă3 

K蔭T QU謂 NGHIÊN ĆU 

 

Sau th運i gian kho違ng 4 tháng để chuẩn hóa các bộ công cụ đánh giá chức năng tình 

dục FSFI, IIEF và PEDT, từ 01/2017 – 12/2019 chúng tôi bắt đầu tiến hành thu thập số 

liệu cho các mục tiêu chính, có 409 cặp vợ chồng vô sinh tho違 mãn tiêu chuẩn đã được 

đưa vào nghiên cứu, trong đó 295 ngư運i vợ và 352 ngư運i chồng có đầy đủ kết qu違 cận 

lâm sàng. Trong 271 cặp vợ chồng đầu tiên đã báo cáo FSFI, IIEF và PEDT, đã có 107 

cặp vợ chồng hoàn thành lần 2 các bộ công cụ này sau 2 – 4 tuần, đồng th運i ngư運i chồng 

còn tự nhận định có hay không có XTS và có 47 ngư運i chồng đã đo “Th運i gian giao hợp 

trong âm đ衣o để x違y ra xu医t tinh – IELT” bằng đồng hồ b医m gi運 trong 3 - 5 lần liên tiếp. 

Chúng tôi đã không ghi nhận được tổng số ngư運i bị lo衣i theo tiêu chuẩn lo衣i trừ, tuy 

nhiên chúng tôi có ghi nhận t医t c違 những ngư運i không HĐTD trong 4 tuần vừa qua đều 

do không có cơ hội để có thể HĐTD như vắng nhà trong th運i gian này. 

3.1.ăĐ咽CăĐI韻M C曳A M郁U NGHIÊN ĆU 

3.1.1.ăĐ員căđi吋m chung c栄a m磯u nghiên cứu 

B違ng 3.1. Một số đặc điểm chung của mẫu nghiên cứu (n=409) 

Đ員căđi吋m 
n (%) hoặc trung v鵜 (khoảng tứ phân v鵜) 

V嬰 Ch欝ng 
Tu鰻i* 30 (27– 34) 32 (29 – 38) 

H丑c v医n 
 Tiểu học hoặc th医t học 
 Trung học cơ s荏 
 Trung học phổ thông 
 Cao đẳng - Đ衣i học 
 Sau đ衣i học 

 
11(2,7) 

59(14,4) 
99(24,2) 

226(55,3) 
14(3,4) 

 
8(2,0) 

76(18,6) 
116(28,4) 
192(46,9) 

17(4,2) 
Ngh隠 nghi羽p 
 Công nhân viên 
 Buôn bán – Dịch vụ 
 Lao động phổ thông 
 Nội trợ 
 Khác 

 
203(49,6) 
47(11,5) 
89(21,8) 
27(6,6) 

43(10,5) 

 
182(44,5) 

39(9,5) 
128(31,3) 

0(0,0) 
60(14,7) 
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Đ員căđi吋m 
n (%) hoặc trung v鵜 (khoảng tứ phân v鵜) 

V嬰 Ch欝ng 
Tôn giáo 

 Không 

 Phật giáo 

 Thiên chúa giáo 

 Khác 

 

315(77,0) 

70(17,1) 

22(5,4) 

2(0,5) 

 

331(80,9) 

61(14,9) 

16,3,9) 

1(0,2) 

Ho衣tăđ瓜ng th吋 ch医t 

 Không 

 Thỉnh tho違ng 

 Thư運ng xuyên 

 

257(62,8) 

130(31,8) 

22(5,4) 

 

175(42,8) 

153(37,4) 

81(19,8) 

Hút thu嘘căláă(đi院u/ngày) 

 Không 

 Có 

 

0(0,0) 

0(0,0) 

10 (5 – 15) 

261(63,8) 

148(36,2) 

U嘘ngăr逢嬰u bia 

 Không 

 Ít 

 Nhiều 

 

397(97,1) 

11(2,7) 

1(0,2) 

 

94(23,0) 

215(52,6) 

100(24,4) 

Ch雨 s嘘 kh嘘iăc挨ăth吋  
 Bình thư運ng 

 Gầy  

 Tiền béo phì  

 Béo phì 

 

288(70,4) 

75(18,3) 

32(7,8) 

14(3,4) 

 

224(54,8) 

24(5,9) 

85(20,8) 

76(18,6) 

T益 s嘘 eo hông 

 Bình thư運ng 

 Tăng 

 

352(86,1) 

57(13,9) 

 

384(93,9) 

25(6,1) 
 

Huy院t áp 

 Bình thư運ng 

 Tăng  

 

408(99,8) 

1(0,2) 

 

379(92,7) 

30(7,3) 
 

Tình tr 衣ng kinh t院 
 Khó khăn  

 Đủ sống 

 Khá gi違 

 

26(6,4) 

366(89,5) 

17(4,2) 
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Đ員căđi吋m 
n (%) hoặc trung v鵜 (khoảng tứ phân v鵜) 

V嬰 Ch欝ng 

Th運i gian k院t hôn*(tháng) 45 (24 – 84) 

Th運i gian vô sinh*(tháng) 30 (18 – 60) 

Lo衣i vô sinh 

 Nguyên phát 

 Thứ phát 

 

291(71,1) 

118(28,9) 

Nguyên nhân vô sinh 

 Nữ 

 Nam 

 Phối hợp 

 Không rõ nguyên nhân 

 

142(34,7) 

100(24,4) 

116(28,4) 

51(12,5) 

TS đi隠u tr 鵜 vô sinh 

 Chưa điều trị   

 

160(39,1) 

 IVF 32(7,8) 

 IUI  109(26,7) 

 Giao hợp theo th運i điểm phóng noãn 119(29,1) 

 Điều trị khác 166(40,6) 

Th運iăgianăđi隠u tr 鵜 vô sinh*(tháng) 3(0 – 9) 
 

Ghi chú: Biến liên tục được đánh d医u “*” 

Nhận xét: B違ng trên trình bày một số đặc điểm cơ b違n của đối tượng nghiên 

cứu, cho th医y 荏 c違 2 giới tập trung chủ yếu 荏 lứa tuổi trẻ (vợ thư運ng nhỏ tuổi hơn 

chồng), chiếm đa số là công nhân viên, có trình độ bậc đ衣i học, không theo tôn giáo 

nào, tự nhận định kinh tế 荏 mức đủ sống. So với nữ, nam giới có ho衣t động thể ch医t 

tốt hơn nhưng cũng hút thuốc lá, uống rượu bia nhiều hơn và tỷ lệ béo phì, tăng huyết 

áp cao hơn. Chiếm 50% mẫu có th運i gian kết hôn 45 tháng, vô sinh 30 tháng và chưa 

điều trị vô sinh quá 3 tháng, với 7,8% đã điều trị IVF. 
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3.1.2.ăĐ員căđi吋m sức kh臼e tình d映c c栄a m磯u nghiên cứu 

B違ng 3.2. Đặc điểm sức khỏe tình dục (n=409) 

V嬰 Ch欝ng 

Đ員căđi吋m Mean ± SD 

(Min ậ Max) 

Đ員căđi吋m Mean ± SD 

(Min ậ Max) 

Điểm FSFI  Điểm IIEF  

Ham muốn 3,44 ± 0,72(1,2 – 5,4) Chức năng cương 26,48 ± 3,71(6 – 30) 

Hưng ph医n 3,86 ± 0,72(1,2 – 5,7) Liên quan chức 

năng cương 
34,36 ± 5,14(17 – 45) 

Tiết dịch 5,01 ± 0,77(2,7 – 6,0) 

Cực khoái 4,56 ± 0,86(1,2 – 6,0) T鰻ng 60,84 ± 8,16 (29 ậ 75) 

Thỏa mãn 4,43 ± 0,93(2,0 – 6,0)   

Đau 5,03 ± 0,93(1,6 – 6,0) Điểm PEDT 4,37 ± 3,57 (0 ậ 20) 

 T鰻ng 26,40 ± 3,65 

(13,2 – 35,1) 

  

S嘘 l亥n giao h嬰p/ 4 tu亥n v瑛a qua 

≤ 4 

n (%) 

153 (37,4) 
 

Nhận xét: Kho違ng 2/3 các cặp vợ chồng có HĐTD > 4 lần/ 4 tuần. Ngư運i vợ có 

điểm FSFI của 2 nội dung ham muốn và hưng ph医n th医p nh医t, tổng điểm FSFI trung 

bình trong ngưỡng chẩn đoán RLTD nữ. Ngư運i chồng có điểm IIEF của nội dung 

cương dương và điểm PEDT trung bình 荏 ngưỡng không có rối lo衣n. 

3.2. T疫 L烏 ŔI LO 萎N TÌNH D影CăX́CăĐ卯NH B稲NG CÁC B浦 CÔNG C影 

FSFI, IIEF VÀ PEDT  

3.2.1. Xác thực độ tin cậy và hiệu lực đo lường ba bộ công cụ FSFI, IIEF và PEDT 

Đặc điểm chung và đặc điểm tình dục của 271 cặp vợ chồng đầu tiên tham gia 

tr違 l運i 3 bộ công cụ đánh giá chức năng tình dục FSFI, IIEF và PEDT, mà dữ liệu của 

họ được dùng để xác thực độ tin cậy và hiệu lực đo lư運ng của các bộ công cụ này, 

không có khác biệt so với mẫu toàn bộ (p>0,05). 

T医t c違 271 cặp vợ chồng đã tr違 l運i đầy đủ các câu hỏi của mỗi bộ công cụ trong 

th運i gian không quá 15 phút. 



63 

 

3.2.1.1. Chỉ số chức năng tình dục nữ - FSFI 

 Hi羽u lực c医u trúc 

Dữ liệu trong nghiên cứu này đã chứng tỏ sự phù hợp để phân tích nhân tố 

phiên b違n tiếng Việt “Chỉ số chức năng tình dục nữ - FSFI”, với trị số Kaiser-Meyer 

Olkin đ衣t 0,903 (>0,8) và kiểm định Bartlett có ý nghĩa thống kê (p <0,001). 

B違ng 3.3. Kết qu違 phân tích nhân tố phiên b違n tiếng Việt FSFI (n=271) 

M映c h臼i Nhân t嘘 

1 2 3 4 5 

1. Ham muốn:Tần su医t  - - - - 0,75 

2. Ham muốn: Mức độ - - - - 0,82 

3. Hưng ph医n: Tần su医t  0,59 - - - 0,44 

4. Hưng ph医n: Mức độ 0,41 - - - 0,64 

5. Hưng ph医n: Tự tin 0,53 - - - 0,41 

6. Hưng ph医n: Thỏa mãn 0,71 - - - - 

7. Tiết dịch: Tần su医t  - - - 0,81 - 

8. Tiết dịch: Khó - - 0,49 0,66 - 

9. Tiết dịch: Tần su医t duy trì - - - 0,76 - 

10. Tiết dịch: Khó duy trì - - 0,32 0,77 - 

11. Cực khoái: Tần su医t  0,73 0,34 - - - 

12. Cực khoái: Khó 0,74 - - - - 

13. Cực khoái: Thỏa mãn 0,52 0,63 - - - 

14. Thỏa mãn: Với thân mật tình dục 0,40 0,77 - - - 

15. Thỏa mãn:Với mối quan hệ tình dục - 0,85 - - - 

16. Thỏa mãn: Với đ運i sống tình dục 0,34 0,76 - - - 

17. Đau: Tần su医t trong giao hợp - - 0,82 - - 

18. Đau: Tần su医t sau giao hợp - - 0,83 - - 

19. Đau: Mức độ trong và sau giao hợp - - 0,86 - - 

Giá trị riêng (Eigenvalue) 8,10 2,24 1,32 1,20 0,88 

% Phương sai (% of explained variance) 42,64 11,76 6,94 6,34 4,65 

Ghi chú: Chỉ trình bày các hệ số t違i nhân tố >0,3. Hệ số t違i chính được in đậm. 

Hệ số t違i của các mục hỏi có t違i chéo cao hơn t違i chính được in nghiêng. 
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Nhận xét: Mô hình 5 nhân tố đã được thiết lập. Nhân tố đầu tiên t違i cho c違 hai 

nội dung hưng ph医n/cực khoái (gồm các mục hỏi 3, 4, 5, 6, 11, 12, và 13), các nhân 

tố tiếp theo lần lượt cho từng nội dung thỏa mãn, đau, tiết dịch và ham muốn với các 

mục hỏi tương ứng giống với b違n gốc. 

 Đ瓜 tin c壱y 

B違ng 3.4. Hệ số Cronbach’s alpha và hệ số retest của phiên b違n tiếng Việt FSFI 

Mi 隠n n瓜i dung 
Cronbach’săalpha 

(n=271) 

H羽 s嘘 retest 

(n=107) 

Ham muốn 0,72 0,84 

Hưng ph医n 0,81 0,93 

Tiết dịch 0,85 0,94 

Cực khoái  0,80 0,91 

Thỏa mãn 0,87 0,94 

Đau 0,89 0,96 

B瓜 FSFI 0,92 0,97 
 

Nhận xét: Các hệ số Cronbach’s alpha và hệ số retest của các miền nội dung và 

thang đo của phiên b違n tiếng Việt FSFI cao 荏 mức tốt (>0,80) đến r医t tốt (>0,90), trừ 

hệ số Cronbach’s alpha của nội dung ham muốn đ衣t mức được ch医p nhận (0,72). 

B違ng 3.5. Hệ số tương quan giữa các miền nội dung và giữa từng nội dung với 

thang đo của phiên b違n tiếng Việt FSFI (n = 271) 

 
Ham 
mu嘘n 

H逢ngă
ph医n 

Ti院t 
d鵜ch 

Cực 
khoái 

Th臼a 
mãn 

Đau 

Ham muốn 

Hưng ph医n 

Tiết dịch 

Cực khoái 
Thỏa mãn 

Đau 

1,00 

0,58 

0,36 

0,44 

0,43 

0,38 

 

1,00 

0,50 

0,73 

0,63 

0,38 

 

 

1,00 

0,49 

0,37 

0,53 

 

 

 

1,00 

0,70 

0,42 

 

 

 

 

1,00 

0,42 

 

 

 

 

 

1,00 

B瓜 FSFI 0,67 0,82 0,71 0,84 0,79 0,70 
 

Nhận xét: T医t c違 các nội dung của FSFI có tương quan thuận với nhau và cũng 

có tương quan m衣nh, thuận với c違 thang đo (t医t c違 có p<0,05). 
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3.2.1.2. Chỉ số quốc tế về chức năng cương dương - IIEF 

 Hi羽u lực c医u trúc 

Dữ liệu trong nghiên cứu đã chứng tỏ sự phù hợp để phân tích nhân tố phiên 

b違n tiếng Việt “Chỉ số quốc tế về chức năng cương dương - IIEF”, với trị số Kaiser-

Meyer Olkin đ衣t 0,917 (>0,8) và kiểm định Bartlett có ý nghĩa thống kê (p <0,001). 

B違ng 3.6. Kết qu違 phân tích nhân tố phiên b違n tiếng Việt IIEF (n =271) 

M映c h臼i Nhân t嘘 

Thứ tự 荏 b違n gốc Phiên b違n ti院ng Vi羽t 1 2 

1 1. Tần su医t cương dương - 0,79 

2 2. Mức độ cương dương - 0,83 

3 3. Kh違 năng đưa vào âm đ衣o - 0,78 

4 4. Tần su医t duy trì cương dương - 0,84 

5 5. Kh違 năng duy trì cương dương 0,34 0,56 

15 6. Tự tin kh違 năng cương dương 0,60 0,41 

6 7. Tần su医t giao hợp 0,36 - 

7 8. Thỏa mãn giao hợp 0,69 0,43 

8 9. Thích thú khi giao hợp 0,77 - 

9 10. Tần su医t xu医t tinh 0,39 0,46 

10 11. Tần su医t cực khoái 0,54 0,42 

11 12. Tần su医t ham muốn 0,67 - 

12 13. Mức độ ham muốn 0,63 - 

13 14.Thỏa mãn toàn diện đ運i sống tình dục 0,79 - 

14 15.Thỏa mãn về mối quan hệ 0,70 - 

Giá trị riêng (Eigenvalue) 6,64 1,51 

%Phương sai (% of explained variance) 44,28 10,05 
 

Ghi chú: Chỉ trình bày các hệ số t違i nhân tố >0,3. Hệ số t違i chính được in đậm. 

Hệ số t違i của các mục hỏi có t違i chéo cao hơn t違i chính được in nghiêng. Thứ tự mục 

hỏi đã thay đổi so với b違n gốc. 

Nhận xét: Kết qu違 chỉ ra một mô hình chỉ gồm 2 nhân tố. Trong đó, 1 nhân tố đánh 
giá “Chức năng cương” tương tự như b違n IIEF gốc của Rosen, gồm 6 mục hỏi đầu trong 

phiên b違n tiếng Việt, nhân tố còn l衣i có nội dung “Liên quan chức năng cương” đã gộp 

4 nội dung của IIEF gốc. 
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 Đ瓜 tin c壱y 

B違ng 3.7. Hệ số Cronbach’s alpha và hệ số retest của phiên b違n tiếng Việt IIEF 

Mi 隠n n瓜i dung 
Cronbach’săalpha 

(n=271) 
H羽 s嘘 retest 

(n=107) 
Chức năng cương 0,86 0,97 
Liên quan chức năng cương 0,84 0,95 
B瓜 IIEF  0,90 0,97 

 

Nhận xét: Các hệ số Cronbach’s alpha và hệ số retest của các miền nội dung và 

thang đo của phiên b違n tiếng Việt IIEF cao 荏 mức tốt (>0,80) đến r医t tốt (>0,90).  

B違ng 3.8. Hệ số tương quan giữa các miền nội dung và giữa từng nội dung với 

thang đo của phiên b違n tiếng Việt IIEF (n = 271) 

 Chứcănĕngăc逢挨ng Liên quan chứcănĕngăc逢挨ng 
Chức năng cương 
Liên quan chức năng cương 

1,00 
0,67 

 
1,00 

B瓜 IIEF  0,88 0,94 
 

Nhận xét: Hai nội dung của thang đo có tương quan m衣nh, thuận với nhau và 

cũng có tương quan r医t m衣nh, thuận với c違 thang đo (t医t c違 có p<0,05). 

3.2.1.3. Công cụ chẩn đoán xuất tinh sớm - PEDT 

 Hi羽u lựcăđoăl逢運ng 

- Hiệu lực c医u trúc 

Dữ liệu trong nghiên cứu đã chứng tỏ sự phù hợp để phân tích nhân tố phiên b違n 

tiếng Việt “Công cụ chẩn đoán xu医t tinh sớm – PEDT”, với trị số Kaiser-Meyer Olkin 

0,776 (đ衣t trong kho違ng 0,5 – 0,8) và kiểm định Bartlett có ý nghĩa thống kê (p <0,001). 

B違ng 3.9. Kết qu違 phân tích nhân tố phiên b違n tiếng Việt PEDT (n =271) 

M映c h臼i Nhân t嘘 1 
1. Kìm hãm xu医t tinh: Mức độ khó 0,84 
2. Kìm hãm xu医t tinh: Tần su医t th医t b衣i 0,82 
3. Kìm hãm xu医t tinh: Tần su医t th医t b衣i chỉ với kích thích tối thiểu 0,52 
4. 謂nh hư荏ng b違n thân 0,84 
5. 謂nh hư荏ng mối quan hệ với b衣n tình 0,83 
Giá trị riêng (Eigenvalue) 3,03 
% Phương sai (% of explained variance) 60,71 

 

Nhận xét: Kết qu違 chỉ ra một mô hình có 1 nhân tố, với các hệ số t違i cao >0,5, 

giá trị riêng của nhân tố đ衣t chuẩn >1 và % phương sai toàn bộ đ衣t chuẩn >50%. 
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- Hiệu lực phân biệt 

B違ng 3.10. So sánh điểm PEDT giữa 2 nhóm có và không có xu医t tinh sớm (n=107) 

M映c h臼i 
Đi吋m PEDT 

Không XTS Có XTS p 

1 0,90 2,28 < 0,001 

2 1,02 2,67 < 0,001 

3 0,16 0,78 0,005 

4 0,83 2,28 < 0,001 

5 0,72 2,11 < 0,001 

T鰻ng 3,63 10,11 < 0,001 
 

Nhận xét: Điểm trung bình của từng mục hỏi và c違 thang đo đều khác biệt giữa 

2 nhóm không và có xu医t tinh sớm (do đối tượng tự nhận định), có ý nghĩa thống kê. 

- Hiệu lực tương đương 

 

Bi吋uăđ欝 3.1. Mối liên quan giữa tổng điểm PEDT với IELT (n=47) 

Nhận xét: Tổng điểm PEDT liên quan nghịch với IELT (th運i gian giao hợp để 

x違y ra xu医t tinh trong âm đ衣o), với r= -0,59, p < 0,001. 
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 Đ瓜 tin c壱y 

- Hệ số Cronbach’s alpha: Phiên b違n tiếng Việt PEDT có hệ số Cronbach’s alpha 

đ衣t mức tốt là 0,84 (n=271). 

- Hệ số retest: 

B違ng 3.11. Hệ số retest của phiên b違n tiếng Việt PEDT (n=107) 

M映c h臼i H羽 s嘘 retest 

1 0,92 

2 0,88 

3 0,76 

4 0,87 

5 0,89 

B瓜 PEDT 0,96 
 

Nhận xét: Hệ số retest của từng mục hỏi và c違 thang đo đều đ衣t 荏 mức tốt đến 

r医t tốt, chỉ riêng mục hỏi 3 đ衣t mức khá. 

B違ng 3.12. Hệ số tương quan giữa các mục hỏi và giữa từng mục hỏi với c違 thang 

đo của phiên b違n tiếng Việt PEDT (n = 271) 

 1 2 3 4 5 

1 1,00     

2 0,67 1,00    

3 0,29 0,45 1,00   

4 0,62 0,52 0,27 1,00  

5 0,60 0,51 0,28 0,74 1,00 

B瓜 PEDT 0,84 0,83 0,53 0,83 0,82 
 

Nhận xét: T医t c違 các mục hỏi liên quan thuận với nhau và từng mục hỏi liên 

quan thuận, m衣nh đến r医t m衣nh với c違 thang đo (t医t c違 p<0,001). 
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3.2.2. T益 l羽 r嘘i lo衣n tình d映c  

3.2.2.1. Tỷ lệ rối loạn tình dục ở người vợ  

 

Bi吋uăđ欝 3.2. Tỷ lệ rối lo衣n tình dục 荏 ngư運i vợ trong cặp vô sinh (n=409) 

Nhận xét: Chiếm tỷ lệ 43,8%, với KTC 95% [40,4 – 47,2] ngư運i vợ được chẩn 

đoán có RLTD. 

* Điểm t医t c違 các miền nội dung FSFI 荏 nhóm có RLTD đều th医p hơn nhóm 

không có RLTD, có ý nghĩa thống kê (p<0,001). 

3.2.2.2. Tỷ lệ rối loạn cương và xuất tinh sớm ở người chồng  

 

Bi吋uăđ欝 3.3. Tỷ lệ RLC và XTS 荏 ngư運i chồng trong cặp vô sinh (n=409) 

Nhận xét: 雲 ngư運i chồng, tỷ lệ RLC chiếm 26,7%, KTC 95% [ 22,4 – 31,0]. 

Về rối lo衣n XTS thì tỷ lệ “có thể XTS” là 6,1%, KTC 95% [3,8 – 8,4] và “chắc 

chắn XTS” là 5,6%, KTC 95% [3,4 – 7,9], như vậy khi gộp c違 hai nhóm thì 

11,7% ngư運i chồng, KTC 95% [8,4 – 14,9] là “Có kh違 năng XTS”. 

43,8%
56,2% Rối lo衣n

Không rối lo衣n

0%

20%

40%

60%

80%

100%

R嘘iălo衣năc逢挨ng Xu医tătinhăs噂m

26,7
5,6

6,1

73,3
88,3

Tỷ
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 (%
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Chú thích

Có

Có thể 
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Tỷ lệ bị c違 RLC và “Có kh違 năng XTS” là 5,4%, KTC 95% [3,2 – 7,6], và 

có ít nh医t 1 trong 2 tình tr衣ng này là 33%, KTC 95% [28,4 – 37,6]. 

 

Bi吋uăđ欝 3.4. Tỷ lệ mức độ rối lo衣n cương 荏 ngư運i chồng (n=409) 

 Nhận xét: Tỷ lệ RLC mức độ nhẹ và nhẹ - trung bình chiếm đa số 

3.2.2.3. Tỷ lệ rối loạn tình dục ở cặp vợ chồng  

 Chỉ dựa trên các kh違o sát RLTD 荏 ngư運i vợ, RLC và “Có kh違 năng XTS” 荏 

ngư運i chồng, chúng tôi báo cáo các tỷ lệ: 

- RLTD chỉ x違y ra 荏 vợ: 26,9% KTC 95% [22,6 – 31,2] 

- RLTD chỉ x違y ra 荏 chồng: 16,1% KTC 95% [12,6–19,7] 

- RLTD x違y ra đồng th運i 荏 c違 hai vợ chồng: 16,9% KTC 95% [13,2–20,5] 

Như vậy có đến 59,9%, KTC 95% [55,1 – 64,7] cặp vợ chồng vô sinh có b医t 

ổn về tình dục (1 trong 3 tình tr衣ng trên). 

3.3. CÁC Y蔭U T́ LIÊN QUAN V 閏I ŔI LO 萎N TÌNH D影C 

3.3.1. Các y院u t嘘 liên quan v噂i r嘘i lo衣n tình d映c ở v嬰 

3.3.1.1. Các yếu tố liên quan với rối loạn tình dục nữ  

RLTD nữ là RLTD được chẩn đoán dựa vào tổng điểm FSFI ≤ 26,55, thể 

hiện có hay không có RLTD, không thể hiện lo衣i TD đặc trưng nào đang bị 

rối lo衣n. Tỷ lệ RLTD theo phân nhóm từng yếu tố đánh giá được mô t違 荏 phụ lục 8. 
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 Các y院u t嘘 liên quan với r嘘i loạn tình dục nữ qua phân tích hồi quy đơn bi院n 

B違ng 3.13. Liên quan của các yếu tố nhân khẩu, xã hội học và thói quen sinh ho衣t 

với RLTD nữ qua phân tích hồi quy đơn biến (n=409) 

Y院u t嘘 PR KTC 95% p 

Tu鰻i* 0,99 0,97 – 1,01 0,473 

H丑c v医n 
 Phổ thông  

 Trên phổ thông  

 

1 

0,90 

 

 

0,72 – 1,13 

 

 

0,362 

Ngh隠 nghi羽p 
 Công nhân viên 

 Khác 

 

1 

1,09 

 

 

0,87 – 1,36 

 

 

0,444 

Tôn giáo 
 Không 

 Có 

 

1 

1,19 0,94 – 1,52 0,150 

Ho衣tăđ瓜ng th吋 ch医t 
 Không 

 Thỉnh tho違ng 

 Thư運ng xuyên 

 

1 

0,86 

0,68 

0,67 – 1,10 

0,37 – 1,27 

0,221 

0,229 

U嘘ngăr逢嬰u bia 
 Không 

 Có 

 

1 

0,76 

 

 

0,34 – 1,70 

 

 

0,498 

Tình tr 衣ng kinh t院 
 Đủ sống 

 Khó khăn 

 Khá gi違 

 

1 

1,17 

1,23 

 

 

0,78 – 1,74 

0,78 – 1,96 

 

 

0,455 

0,374 

Tình tr 衣ng nhà ở 
 Nhà riêng 

 Sống chung 

 

1 

1,29 

 

1,03 – 1,62 

 

0,026 

Ghi chú: Biến liên tục được đánh d医u “*”; giá trị p <0,05 được in đậm và ≤0,25 

được in nghiêng. 

Nhận xét: Từ 8 yếu tố được kh違o sát qua phân tích hồi quy đơn biến thì yếu tố 

“tình tr衣ng nhà 荏” có liên quan với RLTD nữ, sống chung tăng nguy cơ rối lo衣n lên 

1,29 lần so với nhà riêng.  
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B違ng 3.14. Liên quan của các yếu tố hôn nhân, gia đình và b衣n đ運i với RLTD nữ 

qua phân tích hồi quy đơn biến (n=409) 

Y院u t嘘 PR KTC 95% p 
Th運i gian k院t hôn*(năm) 1,00 0,97 – 1,03 0,996 

Con cái 
 Không 
 Có con chung 
 Khác 

 
1 
0,87 
0,69 

 
 

0,64 – 1,18 
0,33 – 1,44 

 
 

0,364 
0,320 

V嬰 ch欝ng hi吋u nhau 
 Tốt 
 Chưa tốt 

 
1 
1,63 

 
 

1,32 – 2,01 

 
 

<0,001 
Có tâm sự v隠 tình d映c 
 Không 
 Có 

 
1 
0,69 

 
 

0,56 – 0,86 

 
 

0,001 
S嘘 l亥n giao h嬰p/ 4 tu亥n 
 > 4  
 ≤ 4 

 
1 
1,05 

 
 

0,84 – 1,31 

 
 

0,673 

Ch欝ng là con trai m瓜t 
 Không 
 Có 

 
1 
0,93 

 
 

0,70 – 1,23 

 
 

0,595 

Tu鰻i ch欝ng* 0,99 0,97 – 1,01 0,470 

H丑c v医n c栄a ch欝ng 
 Phổ thông 
 Trên phổ thông 

 
1 
0,93 

 
 

0,74 – 1,15 

 
 

0,489 

Ngh隠 nghi羽p c栄a ch欝ng 
 Công nhân viên 
 Khác 

 
1 
1,06 

 
 

0,85 – 1,33 

 
 

0,596 

Tôn giáo c栄a ch欝ng 
 Không 
 Có 

 
1 
1,22 

 
 

0,95 – 1,57 

 
 

0,118 

Ch欝ng u嘘ngăr逢嬰u bia  
 Không hoặc ít 
 Nhiều 

 
1 
0,95 

 
 

0,73 – 1,23 

 
 

0,685 

Đi吋m tr亥m c違m c栄a ch欝ng* 1,02 1,00 – 1,04 0,060 

Đi吋m lo âu c栄a ch欝ng* 1,01 0,99 – 1,04 0,425 

Đi吋m stress c栄a ch欝ng* 1,01 0,99 – 1,03 0,413 
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Y院u t嘘 PR KTC 95% p 
Ch雨 s嘘 kh嘘iăc挨ăth吋 c栄a ch欝ng 
 Bình thư運ng 
 Gầy  
 Tiền béo phì  
 Béo phì 

 
1 
1,50 
1,40 
1,53 

 
 

1,00 – 2,25 
1,07 – 1,84 
1,17 – 2,00 

 
 

0,052 

0,016 
0,002 

Chi隠uădƠiăd逢挨ngăv壱t c栄a ch欝ng  
 Khi xìu* (cm) 

 
0,98 

 
0,88 – 1,08 

 
0,654 

 Khi kéo căng tối đa* (cm) 1,02 0,94 – 1,10 0,713 

T鰻ngăđi吋m IIEF c栄a ch欝ng*  0,98 0,97 – 0,99 <0,001 
Đi吋m PEDT c栄a ch欝ng* 1,02 1,00 – 1,05 0,112 

Nhận xét: Từ 18 yếu tố được kh違o sát qua phân tích hồi quy đơn biến thì có 4 

yếu tố liên quan đến RLTD nữ.  

B違ng 3.15. Liên quan của các yếu tố sức khỏe tổng quát, sức khỏe sinh s違n và          

vô sinh với RLTD nữ qua phân tích hồi quy đơn biến (n=409) 

Y院u t嘘 PR KTC 95% p 
TS kinh nguy羽t 
 Đều 
 Không đều 

 
1 
0,96 

 
 

0,76 – 1,20 

 
 

0,692 

TS s育y phá thai  
 Không 
 Có 

 
1 
0,91 

 
 

0,68 – 1,23 

 
 

0,546 

TS viêmăơmăđ衣oă≥ă3ăl亥n 
 Không 
 Có 

 
1 
1,38 

 
 

1,04 – 1,81 

 
 

0,025 
TS m鰻 s違n ậ ph映 khoa 
 Không 
 Có 

 
1 
1,03 

 
 

0,78 – 1,36 

 
 

0,849 

Ch雨 s嘘 kh嘘iăc挨ăth吋 
 Bình thư運ng 
 Gầy  
 Thừa cân 
 Béo phì 

 
1 
0,96 
0,98 
0,80 

 
 

0,72 – 1,29 
0,65 – 1,49 
0,39 – 1,64 

 
 

0,784 
0,941 
0,549 

T益 s嘘 eo hông 
 Bình thư運ng 
 Tăng 

 
1 
1,05 

 
 

0,77 – 1,43 

 
 

0,758 
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Y院u t嘘 PR KTC 95% p 
B羽nh lý n瓜i khoa 
 Không 
 Có 

 
1 
0,91 

 
 

0,56 – 1,49 

 
 

0,704 
Tr 亥m c違m 
 Không 
 Có 

 
1 
1,56 

 
 

1,23 – 1,97 

 
 

<0,001 
Lo âu 
 Không 
 Có 

 
1 
1,42 

 
 

1,14 – 1,77 

 
 

0,002 
Stress 
 Không 
 Có 

 
1 
1,55 

 
 

1,21 – 1,99 

 
 

0,001 
R壱m lông 
 Không 
 Có 

 
1 
0,96 

 
 

0,76 – 1,21 

 
 

0,734 
K íchăth逢噂c vú 
 B3 
 B1-2 
 B4-5 

 
1 
1,11 
0,72 

 
 

0,81 – 1,52 
0,52 – 0,99 

 
 

0,511 
0,044 

Th運i gian vô sinh (tháng) 
 54 – 84 
 <54  
 >84  

 
1 
0,74 
0,76 

 
 

0,58 – 0,95 
0,50 – 1,17 

 
 

0,016 
0,212 

Lo衣i vô sinh 
 Nguyên phát 
 Thứ phát 

 
1 
0,96 

 
 

0,75 – 1,22 

 
 

0,720 
Nguyên nhân vô sinh 
 Không có nam 
 Có nam 

 
1 
1,30 

 
 

1,04 – 1,63 

 
 

0,024 
TS đi隠u tr 鵜 vô sinh 
 Chưa điều trị 
 Có điều trị IVF 
 Khác 

 
1 
1,64 
1,19 

 
 

1,18 – 2,29 
0,93 – 1,52 

 
 

0,004 
0,177 

Th運iăgianăđi隠u tr 鵜 vô sinh*(tháng) 1,00 0,99 – 1,01 0,844 
 

Nhận xét: Từ 17 yếu tố được kh違o sát qua phân tích hồi quy đơn biến thì có 8 

yếu tố liên quan đến RLTD nữ. 
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B違ng 3.16. Liên quan của các yếu tố cận lâm sàng với RLTD nữ qua phân tích        

hồi quy đơn biến (n=295) 

Y院u t嘘 PR KTC 95% p 

Soiăt逢挨iăd鵜chăơmăđ衣o  

 Bình thư運ng 

 Viêm âm đ衣o có do n医m 

 Viêm âm đ衣o không do n医m 

 

1 

1,46 

0,87 

 

 

1,07 – 1,99 

0,64 – 1,19 

 

 

0,017 

0,391 

Siêu âm ph映 khoa 

 Bình thư運ng 

 Hình 違nh buồng trứng đa nang 

 B医t thư運ng khác 

 

1 

0,99 

1,01 

 

 

0,72 – 1,36 

0,74 – 1,37 

 

 

0,960 

0,953 

Các xét nghi羽m n瓜i ti 院tăc挨ăb違n*   

 AMH(ng/ml) 

 

1,02 

 

0,98 – 1,06 

 

0,479 

 LH (mIU/ml) 1,00 0,98 – 1,02 0,803 

 FSH (mIU/ml) 1,00 0,98 – 1,02 0,882 

 Estradiol (pg/ml) 1,00 0,99 – 1,01 0,501 

 Testosterone (ng/ml) 1,33 0,48 – 3,68 0,582 

 Prolactin (uIU/ml) 1,00 1,00 – 1,00 0,775 
  

Nhận xét: Từ 3 nhóm yếu tố cận lâm sàng được phân tích hồi quy đơn biến, chỉ 

có 1 yếu tố “soi tươi dịch âm đ衣o” có liên quan RLTD nữ. 

 Các y院u t嘘 liên quan v噂i r嘘i lo衣n tình d映c n英 qua phân tích h欝iăquyăđaăbi院n 

Từ kh違o sát hồi quy đơn biến 43 yếu tố được trình bày 荏 3 b違ng 3.13, 3.14 và 

3.15 cùng đ衣t cỡ mẫu n = 409, lọc được 13 yếu tố có liên quan RLTD nữ với p<0,05 

và 5 yếu tố đ衣t 0,05<p≤0,25. 18 yếu tố này cùng với 01 yếu tố có ý nghĩa lâm sàng là 

tuổi được đưa vào phân tích hồi quy đa biến. Sau khi tuân thủ chặt chẽ các bước và 

tiêu chuẩn đã trình bày trong phương pháp nghiên cứu, mô hình cuối còn l衣i 09 yếu 

tố được trình bày trong b違ng 3.17. 
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B違ng 3.17. Các yếu tố liên quan với RLTD nữ qua phân tích hồi quy đa biến (n=409) 

Y院u t嘘 
H欝iăquyăđaăbi院n 

PR KTC 95% p 
Tình tr 衣ng nhà ở 
 Nhà riêng 
 Sống chung 

 
1 
1,30 

 
 

1,05 – 1,61 

 
 

0,016 
V嬰 ch欝ng hi吋u nhau 
 Tốt 
 Chưa tốt 

 
1 
1,51 

 
 

1,23 – 1,85 

 
 

<0,001 
Tâm sự v隠 tình d映c 
 Không 
 Có 

 
1 
0,79 

 
 

0,64 – 0,97 

 
 

0,021 
Ch雨 s嘘 kh嘘iăc挨ăth吋 c栄a ch欝ng
 Bình thư運ng 
 Gầy  
 Tiền béo phì  
 Béo phì 

 
1 
1,26 
1,39 
1,30 

 
 

0,82 – 1,94 
1,08 – 1,79 
1,02 – 1,67 

 
 

0,294 
0,012 
0,037 

T鰻ngăđi吋m IIEF c栄a ch欝ng* 0,98 0,97 – 0,99 <0,001 
TS viêmăơmăđ衣oă≥ă3ăl亥n 
 Không 
 Có 

 
1 
1,26 

 
 

0,97 – 1,62 

 
 

0,080 

Lo âu 
 Không 
 Có 

 
1 
1,31 

 
 

1,06 – 1,63 

 
 

0,014 
Th運i gian vô sinh (tháng) 
 54 – 84 
 <54  
 >84  

 
1 
0,79 
0,75 

 
 

0,62 – 1,01 
0,51 – 1,11 

 
 

0,064 
0,148 

TS đi隠u tr 鵜 vô sinh 
 Chưa điều trị 
 Điều trị có IVF 
 Điều trị không có IVF 

 
1 
1,44 
1,15 

 
 

1,01 – 2,05 
0,90 – 1,46 

 
 

0,046 
0,257 

Nhận xét: Qua phân tích đa biến 7 yếu tố duy trì được mối liên quan với RLTD 

nữ (p<0,05). Riêng 2 yếu tố là tiền sử viêm âm đ衣o ≥ 3 lần có xu hướng tăng nguy cơ 
RLTD nữ (p=0,080) và th運i gian vô sinh <54 tháng có xu hướng gi違m nguy cơ RLTD 
nữ so với 54 – 84 tháng (p=0,064) trong mô hình đa biến. 
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3.3.1.2. Các yếu tố liên quan với các rối loạn tình dục đặc trưng ở nữ 

Mối liên quan của một số yếu tố với các RLTD đặc trưng được đánh giá bằng mối 

liên quan của các yếu tố với điểm các miền nội dung FSFI. Phần này chỉ nhằm kh違o sát 

các yếu tố có liên quan với RLTD nữ sẽ có liên quan như thế nào với các RLTD đặc trưng. 

 Các y院u t嘘 liên quan v噂i RLTD  đ員cătr逢ngăquaăphơnătíchăh欝iăquyăđ挨năbi院n 

Có 14 yếu tố liên quan đơn biến với RLTD nữ lọc ra từ 4 b違ng 3.13, 3.14, 3.15 

và 3.16 sẽ được xem xét liên quan đơn biến với các RLTD đặc trưng. 
B違ng 3.18. Các yếu tố liên quan với điểm các miền nội dung FSFI qua phân tích  

hồi quy đơn biến (n=409) 
 

Y院u t嘘 
H欝iăquyăđ挨năbi院năExp(β) 

Ham 
mu嘘n 

H逢ngă
ph医n 

Ti院t 
d鵜ch 

Cực 
khoái 

Th臼a 
mãn 

Đau 

Tình tr 衣ng nhà ở 
 Nhà riêng 
 Sống chung 

 
 
 

    
 
 

 
1 
0,94 

V嬰 ch欝ng hi吋u nhau 
 Tốt 
 Chưa tốt 

 
1 
0,93 

 
1 
0,93 

 
 

 
1 
0,92 

 
1 
0,90 

 
1 
0,95 

Tâm sự v隠 tình d映c 
 Không 
 Có 

 
1 
1,08 

 
1 
1,09 

 
1 
1,05 

 
1 
1,06 

 
1 
1,11 

 

Ch雨 s嘘 kh嘘iăc挨ăth吋 c栄a ch欝ng 
 Bình thư運ng 
 Gầy  
 Tiền béo phì  
 Béo phì 

 
 
 

 
1 
 
0,95 
0,92 

    
 

T鰻ngăđi吋m IIEF c栄a ch欝ng*  1,01 1,01 1,01 1,01  
TSăviêmăơmăđ衣oă≥3ăl亥n
 Không 
 Có 

 
 

 
1 
0,93 

 
 

 
1 
0,94 

 
1 
0,91 

 
1 
0,93 

Tr 亥m c違m 
 Không 
 Có 

 
 

 
1 
0,94 

 
 

 
1 
0,92 

 
1 
0,89 

 
1 
0,92 

Lo âu 
 Không 
 Có 

  
1 
0,95 

 
1 
0,95 

 
1 
0,94 

 
1 
0,92 

 
1 
0,92 

Stress 
 Không 
 Có 

 
1 
0,93 

 
1 
0,88 

 
1 
0,95 

 
1 
0,91 

 
1 
0,91 

 
1 
0,90 
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Y院u t嘘 
H欝iăquyăđ挨năbi院năExp(β) 

Ham 
mu嘘n 

H逢ngă
ph医n 

Ti院t 
d鵜ch 

Cực 
khoái 

Th臼a 
mãn Đau 

Kíchăth逢噂c vú 
 B3 
 B1-2 
 B4-5 

 
1 
 
1,06 

 
1 
 
1,06 

 
1 
 
1,04 

   

Th運i gian vô sinh (tháng) 
 54 – 84 
 <54  
 >84  

 
 
 

     

Nguyên nhân vô sinh 
 Không có nam 
 Có nam 

 
1 
0,95 

 
1 
0,96 

 
 

 
1 
0,94 

 
1 
0,95 

 
 

TSăđi隠u tr 鵜 vô sinh 
 Chưa điều trị 
 Có IVF 
 Không có IVF 

 
1 
0,92 

  
1 
0,94 

  
1 
0,92 

 

C壱n lâm sàng (n=295) 
Soiăt逢挨iăd鵜chăơmăđ衣o  
 Bình thư運ng 
 Viêm có do n医m 
 Viêm không do n医m 

   
1 

0,94 

   
1 

0,92 

 

Ghi chú: Chỉ trình bày các giá trị có liên quan (p<0,05); Hệ số Exp(β)<1: gi違m 

điểm FSFI 

Nhận xét: Trong mô hình hồi quy đơn biến, các yếu tố có liên quan với RLTD 

nữ thư運ng liên quan với 1 hoặc vài hình thái rối lo衣n tình dục đặc trưng theo cùng 

chiều hướng tăng hoặc gi違m nguy cơ, chỉ riêng th運i gian vô sinh không tìm th医y có 

liên quan với rối lo衣n đặc trưng nào dù th運i gian <54 tháng có nguy cơ RLTD chung 

th医p hơn so với 54 – 84 tháng có ý nghĩa thống kê. 

 Các y院u t嘘 liên quan v噂iăRLTDăđ員cătr逢ngăquaăphơnătíchăh欝iăquyăđaăbi院n 

Có 9 yếu tố trong mô hình liên quan đa biến với RLTD nữ được trình bày 荏 

b違ng 3.14 được xem xét liên quan đa biến với từng RLTD đặc trưng. Kết qu違 của 6 

mô hình đa biến này được trình bày chung 荏 b違ng 3.19. 
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B違ng 3.19. Các yếu tố liên quan với điểm các miền nội dung FSFI qua phân tích  

hồi quy đa biến (n=409) 

Y院u t嘘 
H欝iăquyăđaăbi院năExp(β) 

Ham 
mu嘘n 

H逢ngă
ph医n 

Ti院t 
d鵜ch 

Cực 
khoái 

Th臼a 
mãn Đau 

Tình tr 衣ng nhà ở 
 Nhà riêng 
 Sống chung 

 
 

     
1 
0,94 

V嬰 ch欝ng hi吋u nhau 
 Tốt 
 Chưa tốt 

 
1 
0,93 

 
1 
0,94 

   
1 
0,92 

 
1 
0,96 

Tâm sự v隠 tình d映c 
 Không 
 Có 

 
1 
1,07 

 
1 
1,07 

 
1 
1,04 

 
1 
1,04 

 
1 
1,09 

 

Ch雨 s嘘 kh嘘iăc挨ăth吋 c栄a ch欝ng 
 Bình thư運ng 
 Gầy  
 Tiền béo phì  
 Béo phì 

  
1 
 
0,93 

    
 

T鰻ngăđi吋m IIEF c栄a ch欝ng*   1,01 1,01 1,01  
TS viêmăơmăđ衣oă≥3ăl亥n 
 Không 
 Có 

    
1 
0,94 

 
1 
0,92 

 
1 
0,93 

Lo âu 
 Không 
 Có 

   
1 
0,95 

 
1 
0,94 

 
1 
0,93 

 
1 
0,93 

Th運i gian vô sinh (tháng) 
 54 – 84 
 <54  
 >84  

      

TSăđi隠u tr 鵜 vô sinh 
 Chưa điều trị 
 Có IVF 
 Không có IVF 

      
 

  

Nhận xét: Các yếu tố trong mô hình liên quan đa biến với RLTD nữ thư運ng 

có liên quan với 1 hoặc vài hình thái rối lo衣n tình dục đặc trưng, theo cùng chiều 

hướng tăng hoặc gi違m nguy cơ, kể c違 yếu tố TS viêm âm đ衣o ≥3 lần. Tuy nhiên, 

th運i gian vô sinh <54 tháng so với 54 – 84 tháng và TS điều trị vô sinh có IVF 

không tìm th医y có liên quan với rối lo衣n đặc trưng nào (2 yếu tố TS viêm âm đ衣o 

≥3 lần và th運i gian vô sinh có 0,05< p <0,10, tồn t衣i trong mô hình cuối khi xem 

xét liên quan đa biến với RLTD nữ).  
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3.3.2. Các y院u t嘘 liên quan v噂i r嘘i lo衣năc逢挨ngăvƠăxu医t tinh s噂m ở ch欝ng 

3.3.2.1. Các yếu tố liên quan với chẩn đoán rối loạn cương và khả năng xuất tinh sớm 

Chẩn đoán RLC dựa vào điểm miền nội dung chức năng cương IIEF ≤ 25 và 

kh違 năng XTS được chẩn đoán dựa vào tổng điểm PEDT ≥ 9 (phụ lục 8).  

 Các y院u t嘘 liên quan v噂i ch育năđoánăr嘘i lo衣năc逢挨ngăvƠăkh違 nĕng xu医t tinh 

s噂m qua phân tích h欝iăquyăđ挨năbi院n 

B違ng 3.20. Liên quan của các yếu tố nhân khẩu, xã hội học và thói quen sinh ho衣t 

với chẩn đoán RLC và kh違 năng XTS qua phân tích hồi quy đơn biến (n=409) 

Y院u t嘘 R嘘i lo衣năc逢挨ng Kh違 nĕngăxu医t tinh s噂m 
PR KTC 95% p PR KTC 95% p 

Tu鰻i* 1,01 0,99 – 1,04 0,346 0,99 0,95 – 1,03 0,508 
H丑c v医n 
 Phổ thông 
 Trên phổ thông 

 
1 
1,01 

 
 

0,73 – 1,40 

 
 

0,946 

 
1 
0,44 

 
 

0,24 – 0,78 

 
 
0,005 

Ngh隠 nghi羽p 
 Công nhân viên 
 Khác 

 
1 
0,95 

 
 

0,69 – 1,31 

 
 

0,736 

 
1 
2,16 

 
 

1,18 – 3,96 

 
 
0,013 

Tôn giáo 
 Không 
 Có 

 
1 
1,26 

 
 

0,87 – 1,83 

 
 

0,219 

 
1 
0,73 

 
 

0,34 – 1,55 

 
 
0,408 

Ho衣tăđ瓜ng th吋 ch医t 
Không hoặc thỉnh tho違ng 
Thư運ng xuyên 

 
1 
0,60 

 
 

0,36 – 0,99 

 
 

0,045 

 
1 
0,58 

 
 

0,26 – 1,31 

 
 
0,191 

Hút thu嘘c lá 
 Không 
 Có 

 
1 
1,19 

 
 

0,86 – 1,65 

 
 

0,286 

 
1 
1,62 

 
 

0,96 – 2,76 

 
 
0,073 

U嘘ngăr逢嬰u bia 
 Không hoặc ít 
 Nhiều 

 
1 
1,65 

 
 

1,20 – 2,28 

 
 

0,002 

 
1 
0,92 

 
 

0,49 – 1,73 

 
 
0,793 

Tình tr 衣ng kinh t院 
 Đủ sống 
 Khó khăn 
 Khá gi違 

 
1 
0,86 
1,10 

 
 

0,42 – 1,77 
0,52 – 2,34 

 
 

0,686 
0,808 

 
1 
0,64 
0,98 

 
 

0,16 – 2,49 
0,26 – 3,70 

 
 
0,520 
0,975 

Tình tr 衣ng nhà ở 
 Nhà riêng 
 Sống chung 

 
1 
1,40 

 
 

1,00 – 1,95 

 
 

0,047 

 
1 
1,39 

 
 

0,81 – 2,40 

 
 
0,235 

Nhận xét: Từ 9 yếu tố được kh違o sát qua phân tích hồi quy đơn biến thì có 3 

yếu tố liên quan chẩn đoán RLC và 2 yếu tố liên quan với kh違 năng XTS. 
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B違ng 3.21. Liên quan của các yếu tố hôn nhân, gia đình và b衣n đ運i với chẩn đoán 

RLC và kh違 năng XTS qua phân tích hồi quy đơn biến (n=409) 

Y院u t嘘 
R嘘i lo衣năc逢挨ng Kh違 nĕngăxu医t tinh s噂m 

PR KTC 95% p PR KTC 95% p 

Th運i gian k院t hôn*(năm) 0,99 0,95 – 1,03 0,701 0,99 0,92 – 1,06 0,724 

Con cái 

 Không 

 Có con chung 

 Khác 

 

1 

0,86 

0,91 

 

 

0,56 – 1,34 

0,38 – 2,17 

 

 

0,513 

0,833 

 

1 

0,63 

0,99 

 

 

0,28 – 1,42 

0,26 – 3,74 

 

 

0,263 

0,989 

V嬰 ch欝ng hi吋u nhau 

 Tốt 

 Chưa tốt 

 

1 

1,23 

 

 

0,88 – 1,70 

 

 

0,222 

 

1 

1,34 

 

 

0,79 – 2,30 

 

 

0,281 

Có tâm sự v隠 tình d映c 

 Không 

 Có 

 

1 

0,86 

 

 

0,62 – 1,20 

 

 

0,369 

 

1 

1,10 

 

 

0,62 – 1,95 

 

 

0,755 

S嘘 l亥n giao h嬰p/ 4 tu亥n 

 > 4  

 ≤ 4 

 

1 

2,21 

 

 

1,60 – 3,05 

 

 

<0,001 

 

1 

1,00 

 

 

0,58 – 1,74 

 

 

0,989 

Là con trai m瓜t 

 Không 

 Có 

 

1 

0,91 

 

 

0,60 – 1,37 

 

 

0,652 

 

1 

1,42 

 

 

0,79 – 2,55 

 

 

0,248 

Tu鰻i v嬰 

 ≤ 27 

 28 – 34 

 ≥35 

 

1 

0,96 

1,37 

 

 

0,65 – 1,42 

0,90 – 2,09 

 

 

0,845 

0,142 

 

1 

0,71 

0,45 

 

 

0,40 – 1,24 

0,19 – 1,08 

 

 

0,225 

0,075 

H丑c v医n c栄a v嬰 

 Phổ thông 

 Trên phổ thông 

 

1 

1,25 

 

 

0,89 – 1,76 

 

 

0,194 

 

1 

0,50 

 

 

0,29 – 0,85 

 

 

0,011 
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Y院u t嘘 
R嘘i lo衣năc逢挨ng Kh違 nĕngăxu医t tinh s噂m 

PR KTC 95% p PR KTC 95% p 

Ngh隠 nghi羽p c栄a v嬰 

 Công nhân viên 

 Khác 

 

1 

0,87 

 

 

0,63 – 1,20 

 

 

0,384 

 

1 

1,97 

 

 

1,12 – 3,48 

 

 

0,019 

Tôn giáo c栄a v嬰 

 Không 

 Có 

 

1 

1,16 

 

 

0,81 –1,67 

 

 

0,427 

 

1 

0,67 

 

 

0,33 – 1,38 

 

 

0,278 

TS s育y phá thai c栄a v嬰  

 Không 

 Có 

 

1 

0,84 

 

 

0,53 – 1,32 

 

 

0,439 

 

1 

1,35 

 

 

0,72 – 2,51 

 

 

0,351 

Kíchăth逢噂c vú c栄a v嬰 

 B3 

 B1-2 

 B4-5 

 

1 

1,45 

0,87 

 

 

0,95 – 2,21 

0,57 – 1,34 

 

 

0,087 

0,533 

 

1 

0,72 

0,92 

 

 

0,27 – 1,94 

0,48 – 1,79 

 

 

0,517 

0,811 

Đi吋m tr亥m c違m c栄a v嬰* 1,00 0,97 – 1,03 0,898 1,03 0,99 – 1,08 0,154 

Đi吋m lo âu c栄a v嬰*  0,99 0,96 – 1,03 0,727 1,01 0,97 – 1,06 0,592 

Đi吋m stress c栄a v嬰*   1,01 0,98 – 1,03 0,627 1,02 0,98 – 1,07 0,289 

Ch雨 s嘘 kh嘘iăc挨ăth吋 c栄a v嬰 

 Bình thư運ng 

 Gầy  

 Thừa cân 

 Béo phì 

 

1 

1,16 

1,07 

0,27 

 

 

0,79 – 1,72 

0,59 – 1,92 

0,04 – 1,81 

 

 

0,452 

0,831 

0,177 

 

1 

1,13 

0,79 

0,61 

 

 

0,59 – 2,18 

0,26 – 2,44 

0,09 – 4,11 

 

 

0,717 

0,687 

0,607 

Đi吋m FSFI c栄a v嬰* 0,97 0,93 – 1,01 0,125 0,93 0,87 – 0,99 0,033 
 

Nhận xét: Từ 16 yếu tố được kh違o sát qua phân tích hồi quy đơn biến thì có 1 

yếu tố liên quan chẩn đoán RLC và 3 yếu tố liên quan với kh違 năng XTS. 
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B違ng 3.22. Liên quan của các yếu tố sức khỏe tổng quát, sức khỏe sinh s違n và       

vô sinh với chẩn đoán RLC và kh違 năng XTS qua phân tích hồi quy đơn biến (n=409) 

Y院u t嘘 
R嘘i lo衣năc逢挨ng Kh違 nĕngăxu医t tinh s噂m 

PR KTC 95% p PR KTC 95% p 

TS quai b鵜 
 Không 

 Có 

 

1 

0,93 

 

 

0,63 – 1,37 

 

 

0,720 

 

1 

1,29 

 

 

0,72 – 2,30 

 

 

0,390 

TS tinh hoàn 育n 

 Không 

 Có 

 

1 

0,53 

 

 

0,09 – 3,29 

 

 

0,497 

 

1 

1,22 

 

 

0,20 – 7,65 

 

 

0,830 

TS viêm ni羽u ậ sinh d映c  

 Không 

 Có 

 

1 

1,32 

 

 

0,78 – 2,25 

 

 

0,299 

 

1 

1,19 

 

 

0,46 – 3,08 

 

 

0,718 

TS m鰻 ni羽u ậ sinh d映c 

 Không 

 Có 

 

1 

1,65 

 

 

1,08 – 2,53 

 

 

0,020 

 

1 

1,20 

 

 

0,51 – 2,85 

 

 

0,671 

Huy院t áp 

 Bình thư運ng 

 Tăng  

 

1 

1,14 

 

 

0,64 – 2,01 

 

 

0,660 

 

1 

0,84 

 

 

0,28 – 2,55 

 

 

0,761 

Ch雨 s嘘 kh嘘iăc挨ăth吋 
 Bình thư運ng 

 Gầy  

 Tiền béo phì  

 Béo phì 

 

1 

1,33 

1,08 

1,16 

 

 

0,73 – 2,45 

0,71 – 1,64 

0,76 – 1,76 

 

 

0,355 

0,709 

0,493 

 

1 

0,97 

0,55 

1,02 

 

 

0,32 – 2,94 

0,24 – 1,27 

0,52 – 1,99 

 

 

0,951 

0,158 

0,962 

T益 s嘘 eo hông 

 Bình thư運ng 

 Tăng 

 

1 

1,90 

 

 

1,22 – 2,96 

 

 

0,004 

 

1 

1,40 

 

 

0,55 – 3,58 

 

 

0,486 

B羽nh lý n瓜i khoa 

 Không 

 Có 

 

1 

1,39 

 

 

0,93 – 2,08 

 

 

0,111 

 

1 

1,73 

 

 

0,92 – 3,27 

 

 

0,091 
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Y院u t嘘 
R嘘i lo衣năc逢挨ng Kh違 nĕngăxu医t tinh s噂m 

PR KTC 95% p PR KTC 95% p 

Tr 亥m c違m 

 Không 

 Có 

 

1 

1,63 

 

 

1,05 – 2,52 

 

 

0,030 

 

1 

2,55 

 

 

1,35 – 4,80 

 

 

0,004 

Lo âu 

 Không 

 Có 

 

1 

1,60 

 

 

1,12 – 2,26 

 

 

0,009 

 

1 

2,42 

 

 

1,41 – 4,16 

 

 

0,001 

Stress 

 Không 

 Có 

 

1 

1,33 

 

 

0,76 – 2,31 

 

 

0,319 

 

1 

2,52 

 

 

1,25 – 5,05 

 

 

0,009 

Th吋 tích tinh hoàn*(ml) 1,00 0,96 – 1,04 0,958 0,97 0,91 – 1,03 0,262 

Chi隠u dài d逢挨ngăv壱t*(cm) 

 Khi xìu 

 

1,08 

 

0,93 – 1,25 

 

0,302 

 

1,07 

 

0,84 – 1,36 

 

0,581 

 Khi kéo căng tối đa 1,06 0,94 – 1,20 0,349 1,01 0,81 – 1,27 0,904 

Th運i gian vô sinh (tháng) 

 24 – 48  

 < 24 

 > 48  

 

1 

0,54 

0,83 

 

 

0,36 – 0,83 

0,58 – 1,19 

 

 

0,005 

0,306 

 

1 

0,44 

0,68 

 

 

0,22 – 0,89 

0,37 – 1,25 

 

 

0,023 

0,212 

Lo衣i vô sinh 

 Nguyên phát 

 Thứ phát 

 

1 

0,81 

 

 

0,56 – 1,19 

 

 

0,281 

 

1 

0,73 

 

 

0,39 – 1,39 

 

 

0,340 

Nguyên nhân vô sinh 

 Không có nam 

 Có nam 

 

1 

1,09 

 

 

0,79 – 1,51 

 

 

0,586 

 

1 

1,63 

 

 

0,93 – 2,85 

 

 

0,087 

TS đi隠u tr 鵜 vô sinh 

 Chưa điều trị 
 Điều trị có IVF 

 Điều trị không có IVF 

 

1 

1,03 

1,17 

 

 

0,53 – 1,98 

0,83 – 1,65 

 

 

0,940 

0,366 

 

1 

1,11 

1,07 

 

 

0,40 – 3,07 

0,61 – 1,87 

 

 

0,839 

0,827 

Th運iăgianăđi隠u tr 鵜 vô 
sinh*(tháng) 

1,00 0,99 – 1,01 0,919 0,99 0,96 – 1,01 0,371 

Nhận xét: Từ 18 yếu tố được kh違o sát qua phân tích hồi quy đơn biến thì có 5 

yếu tố liên quan chẩn đoán RLC và 4 yếu tố liên quan với kh違 năng XTS. 
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B違ng 3.23. Liên quan của các yếu tố cận lâm sàng với chẩn đoán RLC và kh違 năng 
XTS qua phân tích hồi quy đơn biến (n=352) 

Y院u t嘘 
R嘘i lo衣năc逢挨ng Kh違 nĕngăxu医t tinh s噂m 

PR KTC 95% p PR KTC 95% p 
Tinh d鵜chăđ欝 
 Bình thư運ng 

 B医t thư運ng nhẹ 

 B医t thư運ng nặng  

 

1 

1,61 

1,95 

 

 

0,96 – 2,72 

1,04 – 3,67 

 

 

0,072 
0,038 

 

1 

1,41 

1,04 

 

 

0,64 – 3,10 

0,32 – 3,37 

 

 

0,399 

0,946 

Số lượng tinh trùng* (triệu) 0,99 0,99 – 1,00 0,020 1,00 0,99 – 1,01 0,959 

Số lượng tinh trùng di động* 
(triệu) 

0,99 0,98 – 1,00 0,041 1,00 0,99 – 1,01 0,611 

Glucose máu (mmol/l) 
 < 5,60 

 5,60 - 6,99 

 ≥ 7,00 

 

1 

0,95 

1,44 

 

 

0,63 -1,41 

0,77 – 2,69 

 

 

0,790 

0,260 

 

1 

1,14 

0,50 

 

 

0,61 – 2,16 

0,07 – 3,47 

 

 

0,678 

0,479 

Cholesterol TP(mmol/l) 
 ≤ 5,20 

 5,21 - 6,20 

 > 6,20 

 

1 

0,98 

1,87 

 

 

0,63 – 1,54 

1,15 – 3,04 

 

 

0,936 

0,012 

 

1 

0,97 

1,60 

 

 

0,46 – 2,06 

0,61 – 4,19 

 

 

0,936 

0,343 

Cholesterol HDL (mmol/l) 
 ≥ 1,03 

 0,90 - 1,02 

 < 0,90 

 

1 

1,21 

0,98 

 

 

0,75 – 1,96 

0,62 – 1,55 

 

 

0,425 

0,924 

 

1 

0,75 

1,13 

 

 

0,27 – 2,06 

0,56 – 2,32 

 

 

0,578 

0,730 

Cholesterol LDL (mmol/l) 
 ≤ 2,58 

 2,59- 4,09 

 ≥ 4,10 

 

1 

1,07 

1,29 

 

 

0,69 – 1,68 

0,73 – 2,27 

 

 

0,753 

0,387 

 

1 

0,67 

0,71 

 

 

0,35 – 1,30 

0,27 – 1,91 

 

 

0,239 

0,502 

Triglyceride (mmol/l) 
 ≤ 1,7 

 1,71 - 2,25 

 ≥ 2,26 

 

1 

0,79 

1,20 

 

 

0,42 – 1,47 

0,83 – 1,75 

 

 

0,449 

0,339 

 

1 

0,14 

0,82 

 

 

0,02 – 1,03 

0,45 – 1,50 

 

 

0,053 

0,512 

H瓜i chứng chuy吋n hóa 
 Không 

 Có 

 

1 

1,73 

 

 

1,02 – 2,93 

 

 

0,042 

 

1 

1,35 

 

 

0,45 – 4,03 

 

 

0,590 

Nhận xét: Các yếu tố trên không có sự liên quan với kh違 năng XTS, nhưng có 

3 yếu tố có liên quan với chẩn đoán RLC. 
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 Các y院u t嘘 liên quan v噂i ch育năđoánăr嘘i lo衣năc逢挨ngăvƠ kh違 nĕngăxu医t tinh 

s噂m qua phân tích h欝iăquyăđaăbi院n 

Từ kh違o sát hồi quy đơn biến 43 yếu tố được trình bày 荏 3 b違ng 3.20, 3.21 và 

3.22 cùng đ衣t cỡ mẫu n = 409, lọc được 9 yếu tố có p<0,05 và 6 yếu tố có 0,05<p≤0,25 

khi xem xét liên quan với chẩn đoán RLC và 9 yếu tố có p<0,05 và 9 yếu tố có 

0,05<p≤0,25 khi xem xét liên quan với kh違 năng XTS. 

Tổng điểm IIEF và PEDT có liên quan đơn biến (r = -0,32, p<0,001), nên tổng 

điểm PEDT đã được xem là 1 yếu tố nguy cơ để đưa vào xem xét liên quan đa biến 

với RLC và ngược l衣i, tổng điểm IIEF được xem là 1 yếu tố nguy cơ được xem xét 

liên quan đa biến với kh違 năng XTS. 

Từ 15 yếu tố có p ≤0,25 khi xem xét liên quan đơn biến với chẩn đoán RLC cùng 

với 2 yếu tố tổng điểm PEDT và tuổi được đưa vào phân tích hồi quy đa biến. Sau khi tuân 

thủ các bước đã trình bày trong phương pháp nghiên cứu, mô hình cuối còn l衣i 11 yếu tố 

được trình bày trong b違ng 3.24. Tương tự, 18 yếu tố có p ≤0,25 khi xem xét liên quan đơn 

biến với kh違 năng XTS cùng với 2 yếu tố tổng điểm IIEF và tuổi được đưa vào phân tích 

hồi quy đa biến, mô hình cuối còn l衣i 6 yếu tố được trình bày trong b違ng 3.25. 

B違ng 3.24. Các yếu tố liên quan với chẩn đoán RLC qua phân tích hồi quy  

đa biến (n=409) 

Y院u t嘘 
H欝iăquyăđaăbi院n 

PR KTC 95% p 

Ho衣tăđ瓜ng th吋 ch医t 

 Không hoặc thỉnh tho違ng 

 Thư運ng xuyên 

 

1 

0,59 

 

 

0,37 – 0,96 

 

 

0,032 

U嘘ngăr逢嬰u bia 

 Không hoặc ít 

 Nhiều 

 

1 

1,68 

 

 

1,25 – 2,27 

 

 

0,001 

Tình tr 衣ng nhà ở 

 Nhà riêng 

 Sống chung 

 

1 

1,35 

 

 

0,99 – 1,84 

 

 

0,060 
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Y院u t嘘 
H欝iăquyăđaăbi院n 

PR KTC 95% p 

S嘘 l亥n giao h嬰p/ 4 tu亥n 

 > 4  

 ≤ 4 

 

1 

2,23 

 

 

1,64 – 3,04 

 

 

<0,001 

H丑c v医n c栄a v嬰 

 Phổ thông 

 Trên phổ thông 

 

1 

1,49 

 

 

1,06 – 2,08 

 

 

0,021 

TS m鰻 ni羽u ậ sinh d映c 

 Không 

 Có 

 

1 

1,46 

 

 

0,98 – 2,19 

 

 

0,066 

T益 s嘘 eo hông 

 Bình thư運ng 

 Tăng 

 

1 

1,56 

 

 

0,95 – 2,55 

 

 

0,078 

B羽nh lý n瓜i khoa 

 Không 

 Có 

 

1 

1,39 

 

 

0,95 – 2,04 

 

 

0,094 

Lo âu 

 Không 

 Có 

 

1 

1,45 

 

 

1,04 – 2,02 

 

 

0,030 

Th運i gian vô sinh (tháng) 

 24 – 48  

 < 24 

 > 48  

 

1 

0,54 

0,77 

 

 

0,37 – 0,80 

0,55 – 1,10 

 

 

0,002 

0,150 

T鰻ngăđi吋m PEDT* 1,08 1,05 – 1,12 <0,001 
 

Nhận xét: Qua phân tích đa biến 7 yếu tố sau duy trì được mối liên quan với 

chẩn đoán RLC (p<0,05). Riêng 4 yếu tố là sống chung, tiền sử mổ niệu – sinh dục, 

tỷ số eo hông tăng, bệnh lý nội có xu hướng tăng nguy cơ RLC trong mô hình đa biến 

(0,05<p <0,10).  
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B違ng 3.25. Các yếu tố liên quan với kh違 năng XTS qua phân tích hồi quy  

đa biến (n=409) 

Y院u t嘘 
H欝iăquyăđaăbi院n 

PR KTC 95% p 
Hút thu嘘c lá 
 Không 
 Có 

 
1 
2,01 

 
 

1,18 – 3,43 

 
 

0,011 
Tu鰻i v嬰 
 ≤ 27 
 28 – 34 
 ≥ 35 

 
1 
0,61 
0,29 

 
 

0,35 – 1,08 
0,12 – 0,69 

 
 

0,089 
0,005 

B羽nh lý n瓜i khoa 
 Không 
 Có 

 
1 
2,16 

 
 

1,15 – 4,05 

 
 

0,017 
Th運i gian vô sinh (tháng) 
 24 – 48  
 < 24 
 > 48  

 
1 
0,48 
0,78 

 
 

0,24 – 0,94 
0,42 – 1,42 

 
 

0,032 
0,407 

Nguyên nhân vô sinh 
 Không có nam 
 Có nam 

 
1 
1,66 

 
 

0,97 – 2,85 

 
 

0,063 

T鰻ngăđi吋m IIEF * 0,94 0,92 – 0,96 <0,001 

Nhận xét: Qua phân tích đa biến 5 yếu tố sau duy trì được mối liên quan với kh違 

năng XTS (p<0,05). Riêng 1 yếu tố nguyên nhân vô sinh có nam có xu hướng tăng kh違 

năng XTS trong mô hình đa biến (p = 0,063). 

3.3.2.2. Các yếu tố liên quan với chức năng cương dương 

Tổng điểm IIEF hợp lệ để đánh giá chức năng cương dương, tổng điểm IIEF 

càng th医p thì nguy cơ RLC càng cao. Phần này được kh違o sát để tìm kiếm thêm các 

yếu tố liên quan RLC thông qua liên quan với tổng điểm IIEF, mà các yếu tố này đã 

không tìm th医y liên quan với chẩn đoán RLC dựa vào điểm miền nội dung chức năng 

cương được kh違o sát 荏 trên. 

Tiến hành kh違o sát hồi quy đơn biến t医t c違 44 yếu tố như đã được kh違o sát liên 

quan với chẩn đoán RLC, kết qu違 được trình bày tóm tắt 荏 b違ng 3.26, chỉ với các yếu 

tố có liên quan (p<0,05). 
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B違ng 3.26. Các yếu tố liên quan với tổng điểm IIEF qua phân tích hồi quy  

đơn biến (n=409)  

Y院u t嘘 
H欝iăquyăđ挨năbi院n 

Exp(β) KTC 95% p 
Ho衣tăđ瓜ng th吋 ch医t 
Không hoặc thỉnh tho違ng 
Thư運ng xuyên 

 
1 
1,04 

 
 

1,00 – 1,07 

 
 

0,032 
V嬰 ch欝ng hi吋u nhau 
 Tốt 
 Chưa tốt 

 
1 
0,97 

 
 

0,95 – 1,00 

 
 

0,037 
S嘘 l亥n giao h嬰p/ 4 tu亥n 
 > 4  
 ≤ 4 

 
1 
0,89 

 
 

0,87 – 0,92 

 
 

<0,001 
T鰻ngăđi吋m FSFI c栄a v嬰* 1,01 1,00 – 1,01 <0,001 
TS m鰻 ni羽u ậ sinh d映c 
 Không 
 Có 

 
1 
0,95 

 
 

0,90 – 0,99 

 
 

0,019 
Tr 亥m c違m 
 Không 
 Có 

 
1 
0,91 

 
 

0,87 – 0,95 

 
 

<0,001 
Lo âu 
 Không 
 Có 

 
1 
0,93 

 
 

0,90 – 0,96 

 
 

<0,001 
Stress 
 Không 
 Có 

 
1 
0,94 

 
 

0,89 – 0,99 

 
 

0,023 
Th吋 tích tinh hoàn*(ml) 1,01 1,00 – 1,01 <0,001 
Th運i gian vô sinh (tháng) 
 24 – 48  
 < 24 
 > 48  

 
1 
1,05 
1,02 

 
 

1,01 – 1,08 
0,99 – 1,06 

 
 

0,005 
0,186 

Đi吋m PEDT* 0,99 0,98 – 0,99 <0,001 

Nhận xét: Một số yếu tố trong b違ng trên, liên quan tăng hoặc gi違m nguy cơ RLC 

tương tự như khi kh違o sát liên quan với chẩn đoán RLC 荏 mục trên, ngoài ra có vài 

yếu tố được khám phá thêm.  
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Từ kết qu違 phân tích đơn biến trên, 15 yếu tố có p≤ 0,25 (11 yếu tố 荏 b違ng 3.26 

và thêm 4 yếu tố có 0,05<p≤ 0,25) và tuổi được đưa vào phân tích hồi quy đa biến, mô 

hình cuối còn l衣i 10 yếu tố, trong đó 7 yếu tố có p< 0,05. Kết qu違 hồi quy đa biến được 

trình bày 荏 b違ng 3.24, chỉ trình các yếu tố có liên quan với tổng điểm IIEF mà không 

liên quan với chẩn đoán RLC. 

B違ng 3.27. Các yếu tố liên quan với tổng điểm IIEF qua phân tích hồi quy  

đa biến (n=409)  

Y院u t嘘 
H欝iăquyăđaăbi院n 

Exp(β) KTC 95% p 

T鰻ngăđi吋m FSFI c栄a v嬰* 1,01 1,00 – 1,01 0,001 

TS m鰻 ni羽u ậ sinh d映c 

 Không 

 Có 

 

1 

0,94 

 

 

0,91 – 0,98 

 

 

0,004 

Tr 亥m c違m 

 Không 

 Có 

 

1 

0,92 

 

 

0,88 – 0,96 

 

 

<0,001 

Th運i gian vô sinh (tháng) 

 24 – 48  

 < 24 

 > 48  

 

1 

1,05 

1,05 

 

 

1,02 – 1,08 

1,02 – 1,08 

 

 

0,001 

0,001 
  

Nhận xét: Qua phân tích hồi quy đa biến với tổng điểm IIEF, có thêm 3 yếu 

tố và 1 phân nhóm của yếu tố “th運i gian vô sinh” có liên quan RLC. 



91 

 

Ch逢挨ngă4 

BÀN LU一N 
 

4.1.ăĐ咽CăĐI韻M C曳A M郁U NGHIÊN ĆU 

 Đối tượng nghiên cứu của chúng tôi là những cặp vợ chồng đang tiếp cận điều 

trị vô sinh t衣i một trung tâm hỗ trợ sinh s違n, có một số đặc điểm mang tính đặc trưng 
như lứa tuổi tương đối trẻ, có trình độ học v医n, nghề nghiệp ổn định và kinh tế tự 

nhận định là đủ sống, đồng th運i đa số có các thói quen sinh ho衣t tốt như nam giới 

ho衣t động thể ch医t khá thư運ng xuyên, ít hút thuốc lá và phụ nữ gần như không uống 

rượu, tuyệt đối không hút thuốc. Về các đặc điểm liên quan đến vô sinh, khá tương 
đồng với nhiều nghiên cứu 荏 đối tượng này trên thế giới như vô sinh nguyên phát 
chiếm đa số, th運i gian vô sinh kho違ng vài năm, từng có điều trị vô sinh trước đó mà 
đa số là các biện pháp đơn gi違n, th運i gian điều trị chưa dài… (b違ng 3.1).  

4.2. T疫 L烏 ŔI LO 萎N TÌNH D影CăX́CăĐ卯NH B稲NG CÁC B浦 CÔNG C影 

FSFI, IIEF VÀ PEDT  

4.2.1. Xác thực độ tin cậy và hiệu lực đo lường ba bộ công cụ FSFI, IIEF và PEDT 

4.2.1.1. Chỉ số chức năng tình dục nữ - FSFI  

Phiên b違n tiếng Việt của Chỉ số chức năng tình dục nữ - FSFI, trong nghiên cứu 

này, đã được chứng minh là một công cụ đáng tin cậy và có hiệu lực để đo lư運ng các 

khía c衣nh đa chiều về chức năng TD 荏 phụ nữ vô sinh Việt Nam, được công bố thành 

công trên t衣p chí International Society for Sexual Medicine.  

 Trong quá trình chuẩn hóa bộ công cụ, chúng tôi đã sử dụng b違n dịch được công 

bố trong luận án tiến sĩ của Ngô Thị Yên như một b違n dịch xuôi Anh Việt đầu tiên. Cách 

thức này được khuyến khích như một sự thừa hư荏ng thành qu違 khoa học, h衣n chế sự lãng 

phí trong quá trình xác thực, củng cố hiệu lực đo lư運ng của các bộ công cụ, đồng th運i t衣o 

điều kiện thuận lợi để so sánh kết qu違 các công trình nghiên cứu trước đó [184]. 

Phiên b違n tiếng Việt FSFI sau quá trình chuẩn hóa theo đầy đủ các bước được 

khuyến cáo, đã thể hiện hiệu lực bề mặt tốt thông qua t医t c違 đối tượng đều hoàn thành 

báo cáo trong th運i gian không quá 15 phút, không gặp khó khăn về kh違 năng hiểu và 

ch医p nhận bộ công cụ. FSFI được xem là có ưu điểm thích ứng văn hóa cao nh運 chứa 

các mục hỏi rõ ràng nhưng không quá thân mật về đ運i sống TD [156]. 

Về gi違i pháp nhân tố để đánh giá hiệu lực c医u trúc, như trong nghiên cứu về FSFI 

gốc của Rosen [138], mô hình 4 nhân tố với các giá trị riêng >1,0 và % phương sai toàn 
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bộ >50% đã được chỉ ra. Tuy nhiên, gi違i pháp 5 nhân tố thể hiện một ma trận có các hệ 

số nhân tố phù hợp nh医t, với giá trị riêng của nhân tố thứ 5 đủ cao để có thể được ch医p 

nhận. Vì vậy chúng tôi quyết định chọn gi違i pháp 5 nhân tố, được trình bày trong b違ng 

3.3, với 4 nhân tố có các giá trị riêng ≥1,0 và nhân tố 5 có giá trị riêng 0,88 (FSFI gốc 

có giá trị riêng của nhân tố 5 bằng 0,65). Mô hình này gi違i thích được 72,32% phương 
sai. Nhân tố 1 có giá trị riêng cao đến 8,1, gi違i thích được cho 42,64% phương sai toàn 
bộ. Kết qu違 thống kê này khi được xem xét cùng với lâm sàng, ủng hộ cho việc tách 

hưng ph医n/cực khoái thành hai nội dung riêng biệt, như cách mà Rosen và cs đã làm, 

hình thành 6 nội dung tương tự với FSFI gốc. Phân tích nhân tố cho th医y dù kết qu違 

tương tự nhưng có chút khác biệt so với FSFI gốc, nhân tố 1 ph違n ánh cho c違 2 nội 

dung hưng ph医n/cực khoái, trong khi nó là hưng ph医n/ham muốn trong nghiên cứu 

được thực hiện b荏i Rosen [138]. Có thể quan sát từ y văn, gi違i pháp nhân tố không 

thống nh医t 荏 các phiên b違n FSFI đã được xác thực, có thể có 3 đến 6 nhân tố được thiết 

lập [66], [166], [184]. Tuy nhiên, điều thư運ng tương đồng là các mục hỏi về nội dung 

hưng ph医n hay t違i chéo vào nội dung ham muốn [55], [116], [166] hoặc cực khoái [62], 

hoặc t違i chéo vào c違 2 nội dung này [40], [66], [92]. Trong phiên b違n P-FSFI của Ba 

Tư các mục hỏi về nội dung “hưng ph医n” và “cực khoái” được t違i cùng trong một nhân 

tố [62], khá giống với phiên b違n FSFI này. Chúng tôi cho rằng điều này có thể được lý 

gi違i dựa trên sinh lý TD, hưng ph医n là giai đo衣n tiếp theo sau ham muốn và ngay trước 

cực khoái trong chu kỳ đáp ứng TD theo mô hình tuyến tính được đề xu医t b荏i Master 

và Johnson [103], và bổ sung b荏i Kaplan [81], mà sau đó Basson và cs. đã chứng minh 

kh違 năng chồng chéo đáng kể của các giai đo衣n này [28], chính vì vậy có thể hưng 
ph医n chồng chéo lên ham muốn hoặc lên cực khoái. Bên c衣nh đó, dưới 違nh hư荏ng của 

văn hóa, có thể làm cho phụ nữ nhận thức và diễn đ衣t lẫn lộn giữa hưng ph医n và ham 

muốn hoặc giữa hưng ph医n và cực khoái. Mặc khác, sự khác biệt có thể liên quan đến 

quần thể nghiên cứu khác nhau, giữa phụ nữ vô sinh và không vô sinh. Ham muốn TD 

được phân thành một c医u trúc riêng biệt trong nghiên cứu của chúng tôi, không kết hợp 

với nội dung hưng ph医n như nghiên cứu của Rosen, là giống với công bố 荏 Malaysia 

trên đối tượng vô sinh, đối tượng mà ham muốn TD được cho là bị thay đổi, do nó có 

gắn kết chặc chẽ với mục tiêu cố gắng để mang thai [66]. 

Việc tách riêng hai nội dung của nhân tố 1 dựa vào xem xét lâm sàng của FSFI 

gốc đã nhận một vài chỉ trích trên y văn [57], tuy nhiên Rosen và một số tác gi違 khác 

cho rằng điều này là hợp lý và có giá trị thực tiễn, vì cung c医p kh違 năng đánh giá đáp 
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ứng với điều trị đặc hiệu [92], [166]. Stephenson, đồng tác gi違 đã phát triển FSFI gốc, 

khi xem xét l衣i các khái niệm và các nghiên cứu thực nghiệm đã cho th医y v医n đề tranh 

luận này vẫn chưa đưa đến kết qu違 rõ ràng, tuy nhiên kết qu違 nghiên cứu gần đây nh医t 

của ông về xác thực thêm hiệu lực FSFI qua so sánh với kết qu違 phỏng v医n lâm sàng, 

đã củng cố hiệu lực c医u trúc gồm 6 nội dung của FSFI gốc [162]. Chúng tôi tin rằng, 

cùng với một cách thức tương tự, nó là phù hợp và hữu ích khi tách 2 nội dung hưng 
ph医n/cực khoái, để phiên b違n FSFI trong nghiên cứu này cũng hình thành 6 nội dung 

riêng biệt giống như b違n gốc. 

Liên quan đến việc lựa chọn các mục hỏi thuộc về các nhân tố, mặc dù được 

dựa trên các mục hỏi có hệ số t違i chính cao nh医t lên nhân tố đó, vẫn có 2 mục hỏi có 

hiện tượng t違i chéo cao hơn t違i chính. Tính chồng chéo trong b違n ch医t đáp ứng TD 

nữ và sự 違nh hư荏ng của khác biệt văn hóa, như trình bày 荏 trên, cũng thỏa đáng để lý 

gi違i về v医n đề này (mục hỏi 4 và mục hỏi 13).  

Về độ tin cậy, nghiên cứu của chúng tôi có kết qu違 tốt (b違ng 3.4 và 3.5), một số 

kết qu違 tốt hơn trong các nghiên cứu về FSFI gốc, đó là các hệ số Cronbach’s alpha 
và hệ số retest của t医t c違 các nội dung và c違 thang đo đều đ衣t yêu cầu (b違ng 3.4), trong 

khi hệ số Cronbach’s alpha của nội dung ham muốn được thực hiện b荏i Rosen 荏 phụ 

nữ gi違m ham muốn TD, chỉ đ衣t 0,58 [110]. Chúng tôi đã bổ sung hướng dẫn để làm 

rõ thêm khái niệm ham muốn TD theo kiến thức cập nhật, có lẽ điều này đã phần nào 

góp phần làm cho kết qu違 trong nghiên cứu của chúng tôi tốt hơn.  
Như vậy, phiên b違n tiếng Việt FSFI này có các đặc tính đo lư運ng tâm lý tốt và 

cũng đánh giá 6 nội dung hoàn toàn tương tự b違n gốc, gồm ham muốn, hưng ph医n, 

tiết dịch, cực khoái, thỏa mãn và đau liên quan giao hợp [138]. 

4.2.1.2. Chỉ số quốc tế về chức năng cương dương - IIEF 

Phiên b違n tiếng Việt IIEF đã cho th医y sự thích ứng văn hóa cao 荏 nam giới vô 

sinh Việt Nam. Tương tự bộ FSFI, kh違 năng thích ứng văn hóa của IIEF là một ưu 
điểm lớn đã được ghi nhận 荏 nhiều nước trên toàn thế giới [140]. Mục hỏi 6 trong 

phiên b違n tiếng Việt được chuyển vị trí từ mục 15 của IIEF gốc ngay từ b違n dịch 

xuôi đầu tiên của Nguyễn Thành Như, t衣o thành 6 mục hỏi về nội dung cương dương 
liên tiếp nhau, điều này đã được ghi nhận là ưu điểm với ngư運i dùng thông qua 

nghiên cứu thí điếm đánh giá hiệu lực bề mặt của bộ công cụ.  

Về hiệu lực c医u trúc, không như trong nghiên cứu của Rosen RC và cs về bộ IIEF 

gốc gồm 5 nhân tố, kết qu違 của chúng tôi chỉ ra một mô hình chỉ gồm 2 nhân tố thể hiện 
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một ma trận có các hệ số nhân tố phù hợp, với giá trị riêng của nhân tố thứ 2 là 1,51, đ衣t 

tiêu chuẩn >1 và % phương sai toàn bộ là 54,33%, đ衣t tiêu chuẩn >50% (b違ng 3.6).  

Các mục hỏi về nội dung chức năng cương, có thứ tự mục hỏi từ 1 đến 6 trong 

phiên b違n tiếng Việt, thì 5 mục hỏi đầu t違i m衣nh nh医t vào nhân tố 2, mục hỏi còn l衣i 

(mục hỏi 6) mặc dù có hệ số t違i cao nh医t vào nhân tố 1 (r = 0,60) nhưng cũng t違i đủ m衣nh 

vào nhân tố 2 (r = 0,41), nên nó phù hợp để trích xu医t cho nhân tố 2 khi xem xét cùng 

với nội dung. Như vậy 6 mục hỏi này hình thành nên 1 nhân tố đánh giá nội dung “Chức 

năng cương”, kết qu違 này tương tự như b違n IIEF gốc của Rosen RC (b違ng 3.6). 

Các mục hỏi còn l衣i t違i chung một nhân tố, có nội dung là “Liên quan chức năng 
cương”, gộp 4 nội dung của bộ IIEF gốc. Trong đó mục hỏi 10 荏 phiên b違n tiếng Việt 

cũng có hiện tượng t違i chéo cao hơn t違i chính, tuy nhiên hệ số t違i chính đủ cao và mức 

chênh giữa t違i chính và t違i chéo không vượt quá 0,1, nên khi xem xét c違 về mặt nội 

dung lẫn thống kê, theo Meir EI và cs mục hỏi này được trích xu医t hợp lý [108]. 

Như vậy qua phân tích nhân tố, phiên b違n tiếng Việt IIEF trên đối tượng vô 

sinh, đã thiết lập một mô hình 2 nhân tố, đánh giá cho 2 miền nội dung là chức 

năng cương và liên quan chức năng cương. 
Về độ tin cậy, nghiên cứu của chúng tôi đ衣t kết qu違 tốt, đó là các hệ số Cronbach’s 

alpha và hệ số retest của t医t c違 các miền nội dung và c違 thang đo đều đ衣t mức tốt đến r医t 

tốt, các miền nội dung có liên quan nhau và liên quan với c違 thang đo (b違ng 3.7 và 3.8). 

 Nhiều phiên b違n IIEF đã được chuẩn hóa và xác thực từ b違n gốc 荏 nhiều nền ngôn 

ngữ, văn hóa, đối tượng khác nhau. Các phiên b違n này đều cho th医y đ衣t hiệu lực ngôn 

ngữ, độ tin cậy, phù hợp để đánh giá cương dương tuy thư運ng có c医u trúc chồng chéo 

hơn so với nguyên b違n. Phiên b違n IIEF của Bồ Đào Nha 荏 đối tượng cộng đồng chỉ t違i 

cho 2 nhân tố, 1 nhân tố gồm cương dương và cực khoái, 1 nhân tố gồm ham muốn, thỏa 

mãn giao hợp và thỏa mãn TD [132]. Tương tự, phiên b違n IIEF tiếng Đức cho bệnh nhân 

Peyronie cũng chỉ t違i cho 2 nhân tố là chức năng tình dục và ham muốn tình dục [177]. 

 Như vậy, phiên b違n tiếng Việt IIEF trong nghiên cứu này là một thang đo đa 
chiều, đ衣t các tiêu chuẩn trắc nghiệm tâm lý để đo lư運ng chức năng cương dương 
của nam giới vô sinh Việt Nam. Đặc biệt, miền nội dung chức năng cương cũng 
đ衣t tiêu chuẩn của một thang đo đơn chiều, có độ tin cậy và hiệu lực đo lư運ng tốt 

tương tự b違n gốc, vì vậy cũng phù hợp để kh違o sát chức năng cương, đồng th運i 

nh運 vào có ngưỡng để chẩn đoán RLC nên miền nội dung này có thể sử dụng để 

kh違o sát về tỷ lệ RLC. 
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4.2.1.3. Công cụ chẩn đoán xuất tinh sớm - PEDT 

Phiên b違n tiếng Việt PEDT trong nghiên cứu này thể hiện có tính thích ứng văn 
hóa cao và có hiệu lực đo lư運ng tốt thông qua các hiệu lực c医u trúc (b違ng 3.9), hiệu 

lực phân biệt (b違ng 3.10) và hiệu lực tương đương (biểu đồ 3.1). Đồng th運i, cũng cho 
th医y phiên b違n PEDT có độ tin cậy cao qua kết qu違 của các hệ số Cronbach’s alpha, 

hệ số retest và sự liên quan giữa các mục hỏi với nhau và từng mục hỏi với thang đo 
(b違ng 3.11 và 3.12). 

Kết qu違 của chúng tôi tương tự với nhiều báo cáo khác trên thế giới, là các phiên 

b違n PEDT được phát triển 荏 nhiều quốc gia khác nhau [68], [79]. Phiên b違n PEDT 

tiếng Việt trong nghiên cứu này cũng có 5 mục hỏi t違i trong 1 nhân tố tương tự b違n 

gốc [165], có độ tin cậy và hiệu lực đo lư運ng tốt và có tương quan cao với th運i gian 

IELT (r= -0,59, p < 0,000), 荏 nam giới vô sinh Việt Nam. 

4.2.2. T益 l羽 r嘘i lo衣n tình d映c 

4.2.2.1. Tỷ lệ rối loạn tình dục ở vợ 

雲 đối tượng vô sinh, các nghiên cứu đã công bố về tỷ lệ RLTD nữ có sự chênh 

lệch r医t lớn, đặc biệt là không nh医t quán về sự phổ biến giữa các RLTD đặc trưng. 
Chức năng TD, đặc biệt là 荏 phụ nữ, đã được biết là chịu 違nh hư荏ng của r医t nhiều 

yếu tố, đặc biệt là bối c違nh văn hóa – xã hội. 

Trong nghiên cứu này, tỷ lệ RLTD nữ là 43,8% [KTC 95%: 40,4 – 47,2], được 

thiết lập dựa vào công cụ FSFI đã được chứng minh là đáng tin cậy và có hiệu lực đo 
lư運ng tốt cho đối tượng này. Tổng điểm FSFI trung bình th医p phù hợp với một tỷ lệ 

RLTD cao trong mẫu. Các RLTD đặc trưng có xu hướng bị 違nh hư荏ng nhiều nh医t là 

về ham muốn và hưng ph医n (b違ng 3.2), tuy nhiên t医t c違 các RLTD đặc trưng đều góp 

phần gây ra RLTD, thể hiện qua điểm của t医t c違 các miền nội dung FSFI đều khác 

biệt có ý nghĩa thống kê giữa 2 nhóm có và không có RLTD.  

Chúng tôi tìm th医y các nghiên cứu về tỷ lệ RLTD 荏 phụ nữ trong cặp vợ chồng vô 

sinh đang tìm kiếm dịch vụ điều trị sinh s違n, tỷ lệ này được báo cáo từ 17,5% – 87,5%. 

Sắp xếp một cách tương đối, theo mức độ phổ biến từ th医p đến cao, báo cáo b荏i Drosdzol 

A và cs t衣i Ba Lan là 17,5% [51], NelsonCJ và cs, Furukawa AP và cs t衣i Mỹ lần lượt là 

26% [114] và 37,3% [58], Van Zyl JA và cs t衣i Nam Phi là 28,8% [174], Lo SS và cs t衣i 

Hồng Kông là 32,5% [93], Salomão P. và cs t衣i Brazil là 33,57% [147], Coşkuner PD. và 
cs, Turan V và cs, Oskay UY và cs t衣i Thổ Nhĩ Kỳ lần lượt là 32,3% [45], 32,9% [171] và 

61,7% [119], Audu BM và cs t衣i Nigeria là 39,2% [25], Gabr AA và cs t衣i Ai Cập là 47% 
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[59], Omani-Samani R và cs t衣i Iran là 64,3% [118] và Ozturk S. và cs t衣i Pakistan là 

87,5% [120]. Mendonça CR và cs cũng đã có một phân tích gộp có nhóm chứng vào năm 
2017, kết luận tỷ lệ RLTD 荏 phụ nữ vô sinh cao hơn phụ nữ có kh違 năng sinh s違n [109]. 

 Như vậy, tỷ lệ RLTD nữ trong nghiên cứu của chúng tôi cao 荏 mức trung bình so 

với kho違ng dao động được báo cáo trên thế giới. Tỷ lệ này cũng cao hơn 荏 phụ nữ tuổi 

sinh đẻ trong nghiên cứu của Võ Minh Tu医n và Ngô Thị Yên t衣i Việt Nam, là 34,2% [18]. 

 Phụ nữ vô sinh chịu r医t nhiều áp lực như trầm c違m, lo âu, stress, thậm chí c違m 

th医y đau khổ, xu医t phát từ định kiến của xã hội, thúc ép của gia đình và các c違m xúc tiêu 

cực của b違n thân như c違m giác bị kỳ thị, th医t vọng, lo lắng cho tuổi già không con cái…, 
đặc biệt nghiêm trọng trong các nền văn hóa Á Đông. Các áp lực tâm lý gia tăng cùng 
với quá trình điều trị vô sinh vì thư運ng kéo dài, tốn kém, nhiều thủ thuật xâm nhập và 

kh違 năng th医t b衣i cao. Bên c衣nh đó, HĐTD thư運ng bị ép buột vào những th運i điểm nh医t 

định liên quan đến chu kỳ kinh nguyệt và bị tập trung vào mục đích sinh s違n, tr荏 thành 

một nghĩa vụ hơn là tận hư荏ng sự thân mật trong hôn nhân. Các thay đổi tâm lý này đều 

có thể gây 違nh hư荏ng tiêu cực đến chức năng TD nữ [54], [178], [181]. 

 雲 đối tượng vô sinh, Sahraeian M và cs đã công bố kết qu違 một thử nghiệm 

lâm sàng có đối chứng rằng can thiệp RLTD nữ bằng liệu pháp nhận thức hành vi cho 

th医y có hiệu qu違 rõ rệt [145]. Vì vậy, chúng tôi cho rằng tầm soát và can thiệp RLTD 

荏 đơn vị vô sinh là cần thiết và hữu ích. 

4.2.2.2. Tỷ lệ rối loạn cương và xuất tinh sớm ở chồng 

* T益 l羽 r嘘i lo衣năc逢挨ngăở ch欝ng 

Tỷ lệ RLC được báo cáo thay đổi theo chủng tộc, đối tượng …và tăng dần theo 

tuổi [15], [32]. Trong báo cáo của Beutel ME và cs về dịch tể học RLTD nam trên thế 

giới, 荏 đối tượng cộng đồng, tỷ lệ RLC 荏 độ tuổi 30–39 là 2,3% [32]. 

Nghiên cứu của chúng tôi, độ tuổi khá trẻ, tập trung quanh 32 tuổi (b違ng 3.1), 

tỷ lệ RLC, được thiết lập dựa vào công cụ IIEF, là 26,7% [KTC 95%: 22,4 – 31,0], 

trong đó mức độ nhẹ 18,1%, nhẹ – trung bình 5,9%, trung bình 2,4% và nặng 0,2%. 

Như vậy chỉ 2,6% RLC 荏 mức độ trung bình hoặc nặng (biểu đồ 3.3 và 3.4). 

Bộ công cụ IIEF đã được khẳng định giá trị và được sử dụng rộng rãi trên toàn thế 

giới [140]. Trong nghiên cứu này, phiên b違n tiếng Việt IIEF cũng đã được chúng tôi chứng 

minh đáng tin cậy và có hiệu lực đo lư運ng tốt 荏 đối tượng nam giới vô sinh Việt Nam. 

Xem xét một số nghiên cứu trên thế giới 荏 đối tượng nam trong cặp vô sinh, cho 

th医y tỷ lệ RLC từ 15% - 30,5%, chênh lệch không nhiều giữa các báo cáo, cho dù t衣i 
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nhiều vùng địa lý và sử dụng các cộng cụ chẩn đoán khác nhau. Cụ thể, Van zyl JA 

và cs t衣i Nam Phi đã báo cáo tỷ lệ là 17,1% [174], Jain K và cs t衣i 遺n Độ là 15% [73], 

Gao J và cs t衣i Trung Quốc là 18,05% (cao hơn đối tượng nhóm chứng chỉ 8,28%, 
p<0,001) [60], Satkunasivam R và cs t衣i Canada là 30,5% (với mức nhẹ 20,7%, trung 

bình 8,5%, nặng 1,3%) [150], Lotti F và cs t衣i Ý là 17,8% (nhẹ 13,1%, nhẹ – trung 

bình 2,5% và trung bình 2,1%, tăng g医p đôi tỷ lệ RLC 荏 cộng đồng) [95] và Shindel 

AW và cs t衣i Mỹ báo là 22% ( nhẹ 18%, trung bình 4%) [155]. 

Việt Nam cũng có nhiều nghiên cứu đánh giá tỷ lệ RLC 荏 nhiều đối tượng khác 

nhau. 雲 đối tượng vô sinh, nghiên cứu của Lê Minh Tâm và cs sử dụng công cụ IIEF 

chưa được tinh chỉnh, tỷ lệ RLC tính theo ngưỡng chưa được xác thực của tổng điểm 

IIEF là 22,7% [14]. Đối tượng cộng đồng, nghiên cứu của Nguyễn Phục Hưng và cs 荏 

lứa tuổi 18 – 39, tỷ lệ RLC là 10,3% [10], của Ph衣m Văn Linh, lứa tuổi tương tự 18 – 

38, tỷ lệ RLC là 10,8% [11]. 

Như vậy tỷ lệ RLC trong nghiên cứu của chúng tôi nằm trong kho違ng giới h衣n 

đã được báo cáo 荏 đối tượng này trên thế giới và có những điểm tương đồng là tỷ lệ 

RLC mức độ trung bình và nặng r医t ít và tỷ lệ RLC 荏 đối tượng vô sinh cao hơn các 
đối tượng có kh違 năng sinh s違n. 

Vô sinh có thể có nhiều tác động tiêu cực đến chức năng cương dương. Wincze 

JP đề cập đến những thay đổi về hành vi TD vì mục đích cố gắng để có thai, làm cho 

HĐTD m医t đi tính tự phát, bỏ qua sự gợi tình và thỏa mãn lẫn nhau, biến HĐTD tr荏 

thành nghĩa vụ hơn là hư荏ng thụ, gây 違nh hư荏ng tiêu cực đến chức năng TD của cặp 

vợ chồng, mà chịu tác động nhiều nh医t là chức năng cương dương [178]. Ngoài ra, 

nam giới vô sinh có thể chịu nhiều áp lực tâm lý, đặc biệt là từ những c違m xúc tiêu 

cực gắn liền kh違 năng sinh s違n với HĐTD như c違m th医y b違n thân vô dụng, kém cỏi, 

thiếu năng lực TD... Ngược l衣i, cũng có thể RLC 違nh hư荏ng đến đ運i sống TD, góp 

phần tăng nguy cơ vô sinh, như Perlis N và cs đã chứng minh RLC là một yếu tố nguy 

cơ độc lập gây gi違m tần su医t giao hợp 荏 đối tượng vô sinh, dẫn đến gi違m kh違 năng 
sinh s違n tự nhiên [127]. Vô sinh và RLC còn được cho rằng có thể tồn t衣i trong cùng 

một bối c違nh bệnh lý thực thể toàn thân, chẳng h衣n như bệnh lý nội tiết…[159]. 

* T益 l羽 xu医t tinh s噂m ở ch欝ng 

Tỷ lệ XTS được báo cáo trên y văn có một giới h衣n r医t rộng, khác biệt giữa các nền 

văn hóa – xã hội, đối tượng nghiên cứu, công cụ đánh giá và tiêu chuẩn chẩn đoán. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gao%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23692444
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Chúng tôi báo cáo tỷ lệ trong nghiên cứu của mình, nam giới trong cặp vợ chồng 

vô sinh, 6,1% [KTC 95%: 3,8 – 8,4] có thể XTS, 5,6% [KTC 95%: 3,4 – 7,9] chắc 

chắn XTS với điểm PEDT lần lượt là từ 9 – 10 và ≥11 (biểu đồ 3.3). Như vậy, 11,7% 

[KTC 95%: 8,4 – 14,9] nam giới này có điểm PEDT ≥ 9. 
雲 đối tượng cộng đồng tỷ lệ XTS được trình bày từ một báo cáo tổng quan 16% 

– 38%, không có sự khác biệt 荏 các lứa tuổi [160], tuy nhiên cũng có nghiên cứu cho 

th医y tỷ lệ th医p 3% [76] hay cao đến 75% [106]. Một số nghiên cứu sử dụng công cụ 

PEDT, đã báo cáo kết qu違 với ít chênh lệch hơn, chiếm 26,9% 荏 Hàn Quốc (với 

ngưỡng chẩn đoán ≥9 điểm) [88] và 31% 荏 Châu Á – Thái Bình Dương (15% với 9 

– 10 điểm, 16% với ≥11 điểm) [107]. 

雲 đối tượng vô sinh, XTS chỉ mới được báo cáo 荏 vài nghiên cứu, tỷ lệ cũng r医t khác 

biệt. Trong nghiên cứu của Jain K và cs t衣i 遺n Độ thì XTS chiếm đến 66% [73], của 

Shindel AW và cs t衣i Mỹ chiếm đến 50% [154], đều sử dụng công cụ tự báo cáo chưa 
được chuẩn hóa. Nghiên cứu của Lotti F và cs t衣i Ý đã sử dụng PEDT với ngưỡng chẩn 

đoán ≥9 điểm, báo cáo tỷ lệ 15,6% [95]. Một nghiên cứu có nhóm chứng của Gao J và cs 

荏 Trung Quốc, cũng sử dụng PEDT, thì cho th医y tỷ lệ XTS 荏 nam giới vô sinh là 19,01%, 

cao hơn nam giới không vô sinh là 10,93% (p<0,01) [60]. Các nghiên cứu sử dụng PEDT 

có tỷ lệ XTS cao hơn không nhiều so với tỷ lệ XTS trong nghiên cứu của chúng tôi. 

Từ những dữ liệu được trình bày 荏 trên, có thế nhận th医y bên c衣nh tác động của 

các yếu tố văn hóa – xã hội, có thể có sự gây nhiễu liên quan đến chẩn đoán XTS. 
Các cộng cụ tự báo cáo chưa được chuẩn hóa, các chẩn đoán lâm sàng với tiêu chuẩn 

khác nhau… đã cho các kết qu違 về tỷ lệ rối lo衣n quá chênh lệch. Thực tế này cũng 
ph違n ánh sự phức t衣p về chẩn đoán XTS. Từ tổng quan y văn, PEDT đã cho th医y là 

đáng tin cậy và có hiệu lực để đo lư運ng kh違 năng XTS. Phiên b違n tiếng Việt cũng đã 
được chúng tôi xác thực giá trị 荏 đối tượng vô sinh Việt Nam. 

Tỷ lệ XTS 荏 đối tượng vô sinh có cao hơn cộng đồng hay không vẫn không có 

sự đồng thuận. Dù trong nghiên cứu của Gao J và cs 荏 Trung Quốc, tỷ lệ XTS 荏 nam 

giới vô sinh cao hơn nam giới không vô sinh có ý nghĩa thống kê [60], nghiên cứu 

của Shindel AW và cs 荏 Mỹ [154], Lotti F và cs 荏 Ý [95] không th医y kết qu違 tương 
tự khi so với các nghiên cứu trong nước. Với kết qu違 của Gao J, đã được lý gi違i rằng 

căng thẳng của nam giới liên quan đến chẩn đoán vô sinh, sự can thiệp vào đ運i sống 

TD trong điều trị vô sinh đã gia tăng kh違 năng m医t kiểm soát xu医t tinh. Chúng tôi 

không tìm th医y nghiên cứu trong nước để so sánh về v医n đề này. 
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Bộ PEDT được Symonds T và cs xây dựng và đề xu医t chẩn đoán “có thể XTS” 
với ngưỡng 9–10 điểm nhằm để bác sĩ lâm sàng kiểm tra l衣i đối tượng này, tuy nhiên 

nhiều nghiên cứu chứng minh chẩn đoán XTS với PEDT ≥ 9 điểm cho tỷ lệ phù hợp 

với các phương tiện chẩn đoán khác, tương đồng với các công bố dịch tể hơn [88], 

[95]. Vì vậy có thể kết luận tỷ lệ XTS trong nghiên cứu của chúng tôi là 11,7% với 

ngưỡng PEDT ≥ 9 điểm. Tỷ lệ XTS từ nghiên cứu này được ch医p nhận là đáng tin 
cậy, cùng với tỷ lệ RLC đã công bố thành công trên t衣p chí Fertility & Reproduction. 

* Từ hai phần trên cho th医y có đến 1/3 nam giới trong cặp vợ chồng vô sinh có 

ít nh医t một trong hai rối lo衣n phổ biến nêu trên (33% [KTC 95%: 28,4 – 37,6]). 

4.2.2.3. Tỷ lệ rối loạn tình dục ở cặp vợ chồng 

 Từ kết qu違 chính của các phần trên, chúng tôi đánh giá thứ phát trên đối tượng 

là cặp vợ chồng. Kết qu違 cho th医y một tỷ lệ quá cao các cặp vợ chồng vô sinh có b医t 

ổn về đ運i sống TD (59,9% [KTC 95%: 55,1 – 64,7]). 

4.3. CÁC Y蔭U T́ LIÊN QUAN V 閏I ŔI LO 萎N TÌNH D影C 

4.3.1. Các y院u t嘘 liên quan v噂i r嘘i lo衣n tình d映c ở v嬰 

Qua phân tích hồi quy đơn biến tổng cộng 43 yếu tố (có n=409), từ đó lựa chọn 

đưa vào phân tích đa biến, chúng tôi xác định được 7 yếu tố duy trì mối liên quan với 

RLTD nữ trong mô hình đa biến. Ngoài ra, có 7 yếu tố chỉ liên quan đơn biến, mà 

hoặc không duy trì được mối liên quan trong phân tích đa biến hoặc không được xem 

xét đa biến do cỡ mẫu n < 409. 

Các yếu tố liên quan đa biến cho th医y có liên quan thực sự đến RLTD nữ, một mối 

liên quan độc lập, sau khi đã kiểm soát được các biến gây nhiễu và hệ số PR đã được 

hiệu chỉnh dựa trên 違nh hư荏ng của các biến độc lập tồn t衣i trong mô hình cuối. Tuy nhiên 

các yếu tố chỉ thể hiện mối liên quan đơn biến cũng có một ý nghĩa khoa học nh医t định, 

giá trị cần được đánh giá thêm, có thể cần các nghiên cứu được thiết lập khác nhau. 

Cụ thể, trong nghiên cứu của chúng tôi, 7 yếu tố liên quan đa biến với RLTD nữ 

gồm tình tr衣ng nhà 荏, vợ chồng hiểu nhau, tâm sự về tình dục, lo âu, tiền sử điều trị IVF, 

chỉ số khối cơ thể của chồng, tổng điểm IIEF của chồng (b違ng 3.17) và 7 yếu tố liên quan 

đơn biến gồm trầm c違m, stress, kích thước vú, tiền sử viêm âm đ衣o nhiều lần, th運i gian 

vô sinh, nguyên nhân vô sinh (b違ng 3.15) và kết qu違 soi tươi dịch âm đ衣o (b違ng 3.16). 

Các yếu tố duy trì được mối liên quan với RLTD nữ trong mô hình đa biến, sẽ 

được xem xét liên quan đa biến với các RLTD đặc trưng 荏 b違ng 3.19, trong khi các 

yếu tố chỉ liên quan đơn biến với RLTD nữ thì sự đánh giá các RLTD đặc trưng sẽ 
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được xem xét 荏 b違ng 3.18, trong mối liên quan đơn biến. Một yếu tố liên quan với 

một vài RLTD đặc trưng được hiểu là các rối lo衣n đặc trưng này liên quan rõ rệt hơn 
các rối lo衣n còn l衣i. Một yếu tố độc lập có thể liên quan RLTD nữ mà không có sự 

liên quan rõ rệt với RLTD đặc trưng nào, sự rối lo衣n này do 違nh hư荏ng chung tới t医t 

c違 các RLTD đặc trưng.  

4.3.1.1. Tình trạng nhà ở 

Các yếu tố văn hóa, xã hội có vai trò quan trọng trong đ運i sống TD của con 

ngư運i, đặc biệt là 荏 phụ nữ. Bối c違nh đã được Bancroft J nh医n m衣nh là một yếu tố 

tổng thể chi phối chu kỳ đáp ứng TD [7]. 

Trong nghiên cứu này, tỷ lệ sống chung với bố mẹ chiếm 52,3% và tỷ lệ RLTD 

nữ 荏 nhóm sống chung là 49,1%, nhóm nhà riêng là 37,9% (phụ lục 8). Sống chung 

so với sống 荏 nhà riêng tăng RLTD nữ lên 1,30 lần [KTC 95%: 1,05-1,61] và tăng 
nguy cơ rối lo衣n đau trong hoặc sau giao hợp, trong mô hình đa biến (b違ng 3.17 và 

3.19). Sống chung còn là yếu tố nguy cơ gây RLC 荏 ngư運i chồng (b違ng 3.20). 

Ngô Thị Yên và cs nghiên cứu trên đối tượng phụ nữ tuổi sinh đẻ thì yếu tố này 

chỉ liên quan đơn biến, không duy trì được mối liên quan trong mô hình đa biến, sống 

chung tăng RLTD nữ lên 1,34 lần [KTC 95%: 1,04-1,71] so với sống 荏 nhà riêng [18]. 

Một số nghiên cứu khác đánh giá sự riêng tư không gian sống của cặp vợ chồng gián 

tiếp qua các biến khác nhau như số thành viên trong gia đình, số con và số con ngủ 

chung, cũng cho th医y thiếu sự riêng tư có thể là một yếu tố nguy cơ đối với chức năng 
TD 荏 c違 2 giới [18], [97], [173]. 

Trong xã hội Vi ệt Nam, khá giống một số quốc gia Châu Á khác, con cái khi 

lập gia đình vẫn có xu hướng sống chung nhà với bố mẹ, hoặc là do chưa đủ kh違 năng 
kinh tế để mua nhà riêng hoặc vì mong muốn tiếp tục chăm sóc, phụng dưỡng bố mẹ 

già. Tỷ lệ sống chung trong nghiên cứu của chúng tôi là quá 50%. Các gia đình Việt 

Nam sống với “tam hoặc tứ đ衣i đồng đư運ng” không ph違i là hiếm. Trong môi trư運ng 

sống thiếu sự riêng tư như vậy thì sẽ thiếu vắng không khí lãng m衣n, thân mật vợ 

chồng, thiếu kh違 năng khơi gợi ham muốn và sẵn sàng cho việc QHTD. Bên c衣nh đó, 
nguy cơ bị qu医y rầy không gian riêng biệt vào th運i điểm nh衣y c違m và e ng衣i sự nhận 

biết từ ngư運i thân sẽ t衣o ra căng thẳng, không thoái mái hư荏ng thụ, không dành đầy 

đủ th運i gian cho các giai đo衣n của chu kỳ đáp ứng tình dục (như giai đo衣n “d衣o đầu”). 
Đặc biệt hơn 荏 đối tượng vô sinh, khi sống chung với bố mẹ dễ bị bố mẹ thúc ép do 

mong cháu, cũng như nhiều cuộc họp mặt gia đình hơn với những anh chị em đã có 



101 

 

con, dễ t衣o ra sự so sánh cho ngư運i vô sinh, t衣o cho họ thêm nhiều áp lực. Yếu tố 

sống chung có thể 違nh hư荏ng lên c違 cặp đôi, làm cho tác động tiêu cực lên phụ nữ 

càng tr荏 nên nghiêm trọng. Các tác động tiêu cực nêu trên có thể làm ức chế chu kỳ 

đáp ứng TD 荏 phụ nữ, làm những thay đổi 荏 âm đ衣o không đủ thuận lợi khi QHTD 

(như âm đ衣o không được căng phồng, giãn n荏 và bôi trơn đầy đủ), thậm chí là co thắt 

âm đ衣o và dẫn đến tăng nguy cơ đau trong hoặc sau giao hợp. 

4.3.1.2. Vợ chồng hiểu nhau  

Vợ chồng hiểu nhau trong cuộc sống là các cặp vợ chồng thông hiểu lẫn nhau 

trên nền t違ng dễ chia sẻ quan điểm, dễ c違m thông nên gắn bó hơn trong hôn nhân. 
Mức độ hiểu nhau giữa hai vợ chồng được đánh giá theo 3 mức tốt, trung bình và 

kém. Tỷ lệ RLTD nữ 荏 nhóm hiểu nhau tốt, trung bình và kém lần lượt là 36,0%, 

58,3% và 66,7%. Tuy nhiên, chỉ 3/409 ngư運i chọn mức độ hiểu nhau kém nên chúng 

tôi gộp nhóm trung bình và kém để đánh giá nguy cơ RLTD (phụ lục 8). So với nhóm 

hiểu nhau tốt thì nhóm còn l衣i có nguy cơ RLTD cao hơn 1,51 lần [KTC 95%: 1,23-

1,85], trong mối liên quan đa biến (b違ng 3.17). Yếu tố này liên quan có ý nghĩa thống 

kê với các RLTD đặc trưng là rối lo衣n ham muốn, hưng ph医n, thỏa mãn và đau trong 
hoặc sau giao hợp (b違ng 3.19). Đồng th運i, vợ chồng hiểu nhau không tốt cũng là yếu 

tố nguy cơ gây RLC 荏 chồng (b違ng 3.26). 

Theo Alirezaei S và cs thì ch医t lượng của mối quan hệ vợ chồng 違nh hư荏ng đến chức 

năng tình dục của phụ nữ, những ngư運i vợ giữ được sự gắn kết tốt với chồng, c違m th医y 

hôn nhân thú vị sẽ ít bị RLTD hơn vì họ c違m th医y tự tin hơn, thân mật hơn trong mối quan 

hệ TD và tin rằng ngư運i chồng thích cơ thể của họ [20]. Kết qu違 cũng được ph違n ánh trong 

nghiên cứu của Purcell-Lévesque C và cs, những phụ nữ hoặc chồng của họ có hiện tượng 

tránh né sự gắn kết trong hôn nhân sẽ bị gia tăng RLTD [130]. Ngoài ra, 荏 đối tượng vô 

sinh thì sự gắn bó trong hôn nhân được xem là yếu tố giúp cho quá trình chẩn đoán và điều 

trị vô sinh gi違m bớt những áp lực tâm lý xã hội [179], mà đây là một nguồn tác nhân gây 

RLTD 荏 phụ nữ đã được ghi nhận. Tuy nhiên, có thể có sự tương tác ngược l衣i, khi có đ運i 

sống TD thỏa mãn, mối quan hệ vợ chồng cũng được củng cố, t衣o điều kiện để được lắng 

nghe và chia sẻ từ b衣n đ運i nên vợ chồng có thể hiểu nhau tốt hơn. 

Tương tự như yếu tố tình tr衣ng nhà 荏, mức độ vợ chồng hiểu nhau 違nh hư荏ng 

đến c違 cặp vợ chồng, nên tác động lên phụ nữ có thể sẽ càng lớn hơn. 
Về các RLTD đặc trưng, các rối lo衣n về ham muốn, hưng ph医n, thỏa mãn và 

đau trong và sau giao hợp là nguyên nhân chính gây ra RLTD liên quan đến yếu tố 
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này. Kết qu違 có thể được lý gi違i hợp lý vì các rối lo衣n này thuộc về các khía c衣nh tâm 

lý của tình dục (ham muốn, hưng ph医n, thỏa mãn), hay dễ 違nh hư荏ng của tác động 

tâm lý (đau trong hoặc sau giao hợp). 

4.3.1.3. Tâm sự về tình dục  

Với truyền thống văn hóa Á Đông, TD được xem là v医n đề nh衣y c違m, khó nói, kể 

c違 trong mối quan hệ vợ chồng. Mặc dù tâm sự TD, đặc biệt là vợ tâm sự với chồng được 

xem là hiếm [18], nhưng trong nghiên cứu của chúng tôi trên đối tượng vô sinh thì tỷ lệ 

có tâm sự TD giữa hai vợ chồng chiếm đến 66,7%. Sự dễ chia sẻ v医n đề nh衣y c違m này 

có thể do có liên quan đến chức năng sinh s違n, điều được quan tâm đặc biệt 荏 đối tượng 

vô sinh. Có tâm sự TD gi違m nguy cơ RLTD nữ 0,79 lần [KTC 95%: 0,64-0,97] trong 

mô hình đa biến (b違ng 3.17), hay nói ngược l衣i nhóm không có tâm sự TD tăng nguy cơ 
RLTD lên 1,27 lần [KTC 95%: 1,03-1,56]. Các RLTD đặc trưng liên quan với yếu tố 

này là rối lo衣n ham muốn, hưng ph医n, tiết dịch, cực khoái và thỏa mãn (b違ng 3.19). 

Yếu tố liên quan này với RLTD nữ đã được nghiên cứu đầu tiên 荏 Việt Nam b荏i 

Ngô Thị Yên và cs, cũng chứng minh trên đối tượng phụ nữ tuổi sinh đẻ tâm sự tình dục 

giúp gi違m nguy cơ RLTD nữ trong mô hình đa biến 0,52 lần [KTC 95%: 0,25-0,36], 

tương tự một số nghiên cứu khác trên thế giới [18]. 

Nghiên cứu của chúng tôi không tìm th医y mối liên quan của yếu tố này với chức 

năng TD 荏 ngư運i chồng, c違 RLC và kh違 năng XTS (b違ng 3.18). Sự khác biệt về sinh lý 

TD 荏 hai giới có lẽ sẽ gi違i thích cho kết qu違 này, trong khi đáp ứng TD của nam mang 

tính sinh lý cao thì phụ nữ l衣i mang tính tâm lý và c違m xúc nhiều hơn. Phụ nữ tham gia 

HĐTD được thúc đẩy b荏i khao khát thân mật c違m xúc, gắn kết của mối quan hệ [28], 

đáp ứng TD chậm và dễ bị ức chế b荏i các yếu tố tâm lý tiêu cực nhưng l衣i có thể đáp 
ứng đầy đủ một chu kỳ đáp ứng TD, đ衣t được cực khoái, thậm chí nhiều lần cực khoái 

nếu duy trì được kích thích TD hiệu qu違 [103]. Vì vậy khi tâm sự TD, khi được chia sẻ, 

được hiểu về mong muốn, s荏 thích liên quan đến TD, phụ nữ có thể c違i thiện tốt chức 

năng TD 荏 t医t c違 các giai đo衣n của chu kỳ đáp ứng TD, chính là t医t c違 các RLTD đặc 

trưng có liên quan với yếu tố này, đã được quan sát trong nghiên cứu của chúng tôi. 

Từ kết qu違 nghiên cứu, tương tự Ngô Thị Yên và nhiều chuyên gia tư v医n TD 

khác, chúng tôi tin rằng không dám tâm sự thẳng thắn với chồng về TD là một thiệt 

thòi đối với phụ nữ và khuyến khích họ xem sự chia sẻ TD là điều cần thiết để có đ運i 

sống TD thỏa mãn. 
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4.3.1.4. Trầm cảm, lo âu, stress 

Gia tăng áp lực tâm lý, trong đó có trầm c違m, lo âu, stress…荏 đối tượng vô sinh 

được báo cáo từ r医t nhiều nghiên cứu, cho th医y tỷ lệ khác biệt giữa các nền văn hóa, tuy 
nhiên luôn cao hơn đối tượng có kh違 năng sinh s違n và vợ luôn nghiêm trọng hơn chồng 

[63]. Từ một phần số liệu của nghiên cứu này, chúng tôi cũng đã công bố trên t衣p chí 

“Sexuality and Disability” một kết qu違 tương tự 荏 cặp vợ chồng vô sinh Việt Nam. 

Trầm c違m, lo âu và stress là các rối lo衣n về tâm lý được mô t違 trong ICD-10. 

Trầm c違m được mô t違 qua một số triệu chứng như khí sắc trầm, m医t hoặc gi違m sự 

quan tâm, thích thú, m医t hoặc gi違m năng lượng ho衣t động, tự cho mình không xứng 

đáng, nhìn tương lai 違m đ衣m…Lo âu đặc trưng b荏i c違m giác sợ hãi, khó chịu, mơ hồ, 

kèm theo các triệu chứng thần kinh thực vật. Stress là ph違n ứng sớm, ngay lập tức 

của cơ thể với tác nhân b医t lợi, không mang tính đặc trưng. Stress nặng, kéo dài có 

thể dẫn đến lo âu hoặc trầm c違m. Chúng tôi kh違o sát các rối lo衣n tâm lý này bằng bộ 

công cụ DASS 21, đã được xác thực là thang đo đáng tin cậy và có hiệu lực 荏 ngư運i 

Việt Nam [170], tỷ lệ trầm c違m, lo âu và stress 荏 ngư運i vợ của cặp vô sinh lần lượt 

là 13,9%, 25,7% và 11,5%. C違 3 rối lo衣n này đều 違nh hư荏ng tiêu cực đến chức năng 
TD nữ, trong đó lo âu đã chứng minh là yếu tố liên quan độc lập trong mô hình đa 
biến. Cụ thể, trầm c違m liên quan đơn biến tăng RLTD nữ 1,56 lần [KTC 95%:1,23 – 

1,97] (b違ng 3.15), tăng các RLTD đặc trưng về hưng ph医n, cực khoái, thỏa mãn và 

đau trong hoặc sau giao hợp (b違ng 3.18). Lo âu liên quan đa biến tăng RLTD nữ 1,31 

lần [KTC 95%: 1,06-1,63] (b違ng 3.17), tăng các RLTD đặc trưng về tiết dịch, cực 

khoái, thỏa mãn và đau trong hoặc sau giao hợp (b違ng 3.19). Stress liên quan đơn 
biến tăng RLTD nữ 1,55 lần [KTC 95%: 1,21 – 1,99] (b違ng 3.15) và tăng t医t c違 các 

RLTD đặc trưng (b違ng 3.18). Điểm trầm c違m, lo âu, stress 荏 ngư運i chồng cũng được 

kh違o sát, chỉ có điểm trầm c違m 荏 chồng có xu hướng tăng nguy cơ RLTD 荏 vợ nhưng 
chưa có ý nghĩa thống kê (p=0,060) (b違ng 3.14). 

Các rối lo衣n tâm lý này được báo cáo như là yếu tố nguy cơ với RLTD 荏 phụ 

nữ vô sinh trong vài nghiên cứu gần đây. Trầm c違m được báo cáo trong nghiên cứu 

của Nelson CJ và cs 荏 121 phụ nữ vô sinh Mỹ [114], của Kucur SK và cs 荏 142 phụ 

nữ vô sinh Anh [86], của Shahraki Z và cs 荏 149 phụ nữ vô sinh Iran [153] với mức 

độ liên quan đơn biến. Đặc biệt, trong nghiên cứu của Pakpour AH và cs 荏 604 phụ 

nữ vô sinh Iran, trầm c違m đã được khẳng định mối liên quan trong mô hình đa biến 

[122]. Bakhtiari A và cs [27], Salomão P. và cs [147] thì báo cáo c違 trầm c違m và lo 
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âu đều là các yếu tố nguy cơ 荏 mức độ đơn biến, trong khi Jumayev I và cs tìm th医y 

yếu tố tâm lý có liên quan đơn biến với RLTD nữ là stress [78]. 

Mặc dù mối liên quan giữa áp lực tâm lý và TD đã được xác thực, nhưng lý gi違i 

cho mối liên quan này vẫn chưa được rõ ràng. Các rối lo衣n tâm lý có thể là nguyên nhân, 

đồng th運i cũng có thể là hậu qu違 của RLTD trong các phân tích mô t違 cắt ngang nêu trên. 

Theo Davari TF, áp lực tâm lý do mong con sẽ làm gi違m tần su医t HĐTD, gi違m sự 

thân mật và thỏa mãn TD 荏 c違 hai giới [48]. Wischmann T báo cáo tổng quan từ một số 

nghiên cứu, cho th医y có mối tương quan giữa áp lực tâm lý với nồng độ testosterone 荏 

nam và cortisol 荏 nữ. 雲 phụ nữ, như một ph違n ứng thích ứng với áp lực tâm lý, nồng độ 

cortisol trong máu tăng cao đột ngột. Khi cortisol được gi違i phóng quá mức và kéo dài 

sẽ t衣o ra tác dụng độc lên thần kinh, dẫn đến gi違m độ dẻo dai của các khớp dẫn truyền 

thần kinh và suy gi違m tế bào thần kinh, teo hồi h違i mã. Những tác động này có lẽ làm 

suy gi違m trí nhớ, chức năng nhận thức và rối lo衣n chức năng TD [180]. 

Các kết qu違 từ nghiên cứu của chúng tôi dù không quá mới, nhưng đã khẳng 

định rằng 荏 đối tượng vô sinh Việt Nam, có những gánh nặng tâm lý và nhu cầu hỗ 

trợ, b荏i vì tư v医n tâm lý đã được chứng minh có giá trị gi違m bỏ trị và tăng cư運ng kh違 

năng điều trị thành công khi điều trị vô sinh [29]. Đồng th運i cho th医y v医n đề tâm lý 

và TD là không tách r運i trong mô hình tiếp cận toàn diện 荏 đối tượng này. 

4.3.1.5. Chỉ số khối cơ thể 

Chỉ số khối cơ thể là một chỉ số đánh giá về sức khỏe tổng quát cũng như vóc 
dáng tổng thể của một ngư運i. Nghiên cứu này cho th医y RLTD nữ không liên quan với 

chỉ số khối cơ thể của chính họ nhưng l衣i liên quan đa biến với chỉ số này của chồng, 

chồng tiền béo phì hoặc béo phì tăng nguy cơ RLTD 荏 vợ lên kho違ng 1,30 lần so với 

chồng có chỉ số khối cơ thể bình thư運ng (nhóm chồng gầy tăng nguy cơ RLTD nữ 

không có ý nghĩa thống kê) (b違ng 3.17). RLTD đặc trưng duy nh医t có liên quan với 

yếu tố này là rối lo衣n hưng ph医n (b違ng 3.19). Chỉ số khối cơ thể của c違 vợ và chồng 

đều không liên quan với các RLTD 荏 chồng (b違ng 3.21 và 3.22). Một yếu tố khác có ý 

nghĩa khá tương tự cũng được kh違o sát trong nghiên cứu này là tỷ số eo hông, của c違 

vợ và chồng đều không th医y liên quan với RLTD nữ (b違ng 3.15). 

Chúng tôi tìm th医y một số nghiên cứu về 違nh hư荏ng của chỉ số khối cơ thể hoặc 

vóc dáng tổng thể đến chức năng TD 荏 đối tượng vô sinh, mà kết qu違 hoặc tương đồng 

hoặc không tương đồng với kết qu違 của chúng tôi. Alirezaei S và cs chứng minh rằng 

phụ nữ hài lòng với vẻ ngoài của b衣n tình gi違m nguy cơ RLTD đến 5 lần [20]. Trong 2 
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nghiên cứu của Turan V và cs t衣i Thổ Nhĩ Kỳ và Davari TF và cs t衣i Iran cho th医y chỉ 
số khối cơ thể không liên quan với chức năng TD 荏 phụ nữ vô sinh [48], [171], ngược 

l衣i thừa cân và béo phì dựa trên chỉ số khối cơ thể đã được Jamali S và cs báo cáo tăng 
nguy cơ RLTD nữ từ một phân tích khác 荏 phụ nữ vô sinh Iran [74]. Xem xét tổng quan 

của Ranjbar H và cs cũng cho th医y có sự kém đồng thuận giữa các nghiên cứu cho dù có 

sự tương quan nghịch yếu của chỉ số khối cơ thể với chức năng TD nữ [134]. 

Jamali S cho rằng thừa cân, béo phì làm thay đổi cân bằng các nội tiết tố sinh dục, 

違nh hư荏ng tiêu cực lên c違 chức năng sinh s違n và TD, đồng th運i phụ nữ béo phì có kh違 

năng không hài lòng với vóc dáng của họ dẫn đến kém tự tin trong khi QHTD [74]. 

Chúng tôi không tìm th医y điều này trong nghiên cứu của mình, nhưng thú vị hơn l衣i 

tìm th医y mối liên quan của RLTD nữ với vóc dáng tổng thể của chồng, có lẽ do liên 

quan đến sự hài lòng về vóc dáng của chồng như trong nghiên cứu của Alirezaei S [20]. 

Từ kết qu違 của mình, chúng tôi suy luận rằng phụ nữ quan tâm đến vẻ ngoài nhiều hơn 
nam giới, tuy nhiên hoặc là do phụ nữ Việt Nam 荏 lứa tuổi này của đối tượng vô sinh 

có vóc dáng khá chuẩn (béo phì thực sự chỉ chiếm 3,4%) (b違ng 3.1), nên 違nh hư荏ng 

của yếu tố này không rõ ràng hoặc vóc dáng của ngư運i chồng khi tăng cân hoặc béo 

phì l衣i tác động tiêu cực đến phụ nữ nhiều hơn là chính b違n thân họ, vai trò cân đối về 

chiều cao và cân nặng của chồng quan trọng hơn tỷ số eo hông. Ngoài tác động tiêu 

cực về c違m xúc, có thể còn có những 違nh hư荏ng khác từ chính cân nặng hoặc hậu qu違 

từ quá cân của nam giới đến phụ nữ, cần ph違i được khám phá thêm. 

Chúng tôi tin rằng phát hiện chồng tiền béo phì – béo phì là một yếu tố liên quan 

độc lập đến tăng RLTD nữ r医t có giá trị trong bối c違nh xã hội hiện nay, khi mà thừa 

cân, béo phì đang tr荏 thành một v医n n衣n, thậm chí được ví như là “đ衣i dịch” toàn cầu. 

Trong nghiên cứu này, nam giới tiền béo phì – béo phì chiếm đến 39,4% (b違ng 3.1). 

4.3.1.6. Kích thước vú 

Kích thước vú được chia làm 3 nhóm nhỏ, trung bình và lớn. Chúng tôi chọn 

nhóm trung bình là B3, vì B3 được xem là nhóm kích thước vú phổ biến nh医t 荏 phụ nữ 

Việt Nam. Tỷ lệ vú nhóm B3 trong nghiên cứu này chiếm 67,5%. So với phụ nữ có 

kích thước vú trung bình thì ngư運i có kích thước vú lớn gi違m nguy cơ RLTD 0,72 lần 

[KTC 95%: 0,52 – 0,99] (b違ng 3.15), gi違m các RLTD đặc trưng về ham muốn, hưng 
ph医n và tiết dịch (b違ng 3.18), trong mối liên quan đơn biến. So sánh 2 nhóm phụ nữ có 

kích thước vú trung bình và nhỏ thì nguy cơ RLTD không khác biệt có ý nghĩa thống 

kê (b違ng 3.15). Kích thước vú của vợ cũng có xu hướng liên quan RLC của chồng, vợ 
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có vú nhỏ tăng nguy cơ RLC nhưng chưa có ý nghĩa thống kê (PR=1,45, p=0,089) 

(b違ng 3.21). Một yếu tố khác về đặc điểm sinh dục thứ phát là rậm lông (b違ng 3.15) và 

các yếu tố về nội tiết tố hướng sinh dục và sinh dục (b違ng 3.16) cũng được kh違o sát 

trong nghiên cứu này, nhưng không th医y có sự liên quan với RLTD nữ. 

Kích thước vú liên quan đến 1 trong 3 vòng đo quan trọng trong các chỉ số nhân 

trắc học của phụ nữ, mà cần ph違i đánh giá trong các cuộc thi liên quan đến sắc đẹp. 

Vú là một cơ quan sinh dục thứ phát, được nhận thức như một biểu tượng về nữ tính, 

đã đi vào thi ca, hội họa…, vì vậy hơn c違 một vóc dáng tổng thể được đánh giá qua 
chỉ số khối cơ thể, tỷ số eo hông, kích thước vú có liên quan hơn với chức năng TD 
nữ. Mặc dù kết qu違 này, ngoài tác động tâm lý có thể còn do 違nh hư荏ng của nội tiết 

tố, tuy nhiên với 295 phụ nữ có kết qu違 xét nghiệm nội tiết cơ b違n, không tìm th医y 

khác biệt có ý nghĩa thống kê về nội tiết tố giữa 3 nhóm kích thước vú khác nhau. 

Kết qu違 từ nghiên cứu có thể được diễn gi違i rằng phụ nữ c違m th医y mình quyến 

rũ hơn với một khuôn ngực đầy đặn so với nhiều phụ nữ khác, họ có thể tr荏 nên tự 

tin hơn khi QHTD nên có tác động tích cực đến chức năng TD của chính họ, ngược 

l衣i đối với nam giới thì có vẻ l衣i dễ bị 違nh hư荏ng tiêu cực b荏i vẻ thiếu nữ tính của vợ 

hơn là tác động tích cực b荏i sự quyến rũ từ vòng ngực. 

4.3.1.7. Viêm âm đạo 

Liên quan đến viêm âm đ衣o, chúng tôi kh違o sát 2 yếu tố là tiền sử viêm âm đ衣o 

nhiều lần và soi tươi dịch âm đ衣o để đánh giá tình tr衣ng viêm âm đ衣o hiện t衣i. Chỉ 
295 phụ nữ có kết qu違 soi tươi, cỡ mẫu không đầy đủ nên yếu tố này không được xem 

xét liên quan đa biến. 

C違 tiền sử viêm âm đ衣o lặp l衣i thư運ng xuyên (≥ 3 lần) và tình tr衣ng viêm nhiễm 

hiện t衣i đều cho th医y có liên quan đến tăng nguy cơ RLTD nữ. Khi có tiền sử viêm 

âm đ衣o ≥ 3 lần, thì tăng nguy cơ RLTD nữ 1,38 lần [KTC 95%:1,04 – 1,81] (b違ng 

3.15), tăng nguy cơ các RLTD đặc trưng về hưng ph医n, cực khoái, thỏa mãn và đau 
trong hoặc sau giao hợp (b違ng 3.18). Yếu tố này đã được duy trì trong mô hình cuối 

liên quan đa biến, để hiệu chỉnh cho các yếu tố thực sự có liên quan với RLTD nữ 

(p=0,080) (b違ng 3.17). Với kết qu違 soi tươi thì so với nhóm bình thư運ng, nhóm viêm 

âm đ衣o có do n医m tăng nguy cơ RLTD nữ lên 1,46 lần [KTC 95%: 1,07 – 1,99], 

nhóm viêm âm đ衣o không do n医m không tìm th医y khác biệt (b違ng 3.16). Tăng nguy 
cơ RLTD đặc trưng có liên quan với viêm âm đ衣o có do n医m là tiết dịch và đau trong 
hoặc sau giao hợp (b違ng 3.18). Một số yếu tố khác liên quan đến sức khỏe tổng quát, 



107 

 

sức khỏe sinh s違n trong tiền sử hay hiện t衣i như bệnh lý nội, tiền sử kinh nguyệt, tiền 

sử mổ s違n - phụ khoa, hay b医t thư運ng phụ khoa từ kết qu違 siêu âm, đã không th医y có 

liên quan với RLTD nữ 荏 đối tượng này (b違ng 3.15 và 3.16). 

Viêm âm đ衣o là một bệnh lý phụ khoa t衣i cơ quan nh衣y c違m của phụ nữ. Ngư運i có 

tiền sử viêm âm đ衣o lặp đi lặp l衣i nhiều lần chịu r医t nhiều áp lực, họ dễ ngộ nhận mình 

mắc một căn bệnh không thể chữa khỏi, rằng đó là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến v医n đề 

vô sinh của hai vợ chồng, đồng th運i họ thực sự đã ph違i tr違i qua nhiều đợt điều trị phiền 

toái. Một trong những v医n đề khá nghiêm trọng từ các đợt điều trị là cần ph違i kiêng QHTD 

trong khá nhiều kho違ng th運i gian, thậm chí một số bệnh nhân vì quá lo lắng kh違 năng tái 
phát mà c違 th運i điểm khỏi bệnh cũng không tho違i mái khi QHTD hoặc có thái độ tránh né, 

điều này có thể đe dọa h衣nh phúc gia đình với nguy cơ có quan hệ ngoài luồng, đặc biệt là 

荏 đối tượng vô sinh. Các RLTD đặc trưng liên quan đến yếu tố này chủ yếu là các rối lo衣n 

thuộc khía c衣nh tâm lý của tình dục và rối lo衣n đau trong hoặc sau giao hợp. 

Với phụ nữ bị viêm âm đ衣o hiện t衣i, được phát hiện nh運 tầm soát dịch âm đ衣o 

khi khám vô sinh trong nghiên cứu của chúng tôi, không ph違i ngư運i có triệu chứng 

viêm nhiễm đi khám phụ khoa, thì hiếm bị nhiễm trùng roi và nhóm viêm do vi khuẩn 

chưa th医y có tác động tiêu cực đến chức năng TD nữ. Nhóm viêm có do n医m có tăng 
nguy cơ RLTD tương tự nghiên cứu của Ngô Thị Yên và cs trên phụ nữ tuổi sinh đẻ 

[18]. Ngoài tác động tiêu cực về tâm lý do sự ngứa ngáy, khó chịu vùng kín thư運ng 

bị gây ra b荏i tác nhân n医m, thì hiện tượng viêm t衣i chỗ đã 違nh hư荏ng đến mô học âm 

đ衣o, dẫn đến gi違m tiết dịch và đau trong hoặc sau giao hợp. 

4.3.1.8. Các yếu tố vô sinh 

 Th運i gian vô sinh 

Th運i gian vô sinh là một yếu tố liên quan với RLTD nữ được báo cáo b荏i vài 

nghiên cứu mô t違 cắt ngang, tuy nhiên không có sự đồng thuận. Drosdzol A và cs chỉ 
ra th運i gian vô sinh 3 – 6 năm là nhóm có thỏa mãn TD th医p nh医t so với nhóm <3 

năm hoặc nhóm >6 năm 荏 phụ nữ vô sinh Ba Lan [52]. Trong khi 2 nghiên cứu 荏 Thổ 

Nhĩ Kỳ, Iris A và cs th医y rằng giữa 3 nhóm th運i gian vô sinh <2 năm, 2–5 năm, >5 
năm, nguy cơ RLTD tăng dần theo nhóm có th運i gian vô sinh kéo dài hơn, kể c違 các 

RLTD đặc trưng [72] và Turan V và cs nhận th医y th運i gian vô sinh ≥ 3 năm liên quan 
tăng nguy cơ RLTD lên 3,18 lần [171]. Khá tương tự, Oskay UY và cs cũng báo cáo 
荏 phụ nữ vô sinh Thổ Nhĩ Kỳ, sự liên quan tuyến tính giữa gia tăng th運i gian vô sinh 

với nguy cơ RLTD [119]. 
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Nghiên cứu của chúng tôi cho th医y khi th運i gian vô sinh được chia làm 3 nhóm 

<54 tháng, 54 – 84 tháng và >84 tháng thì nguy cơ RLTD nữ cao nh医t 荏 nhóm 54 – 84 

tháng, đ衣t ý nghĩa thống kê khi so với nhóm <54 tháng. Nhóm <54 tháng so với 54 – 84 

tháng liên quan đơn biến gi違m nguy cơ RLTD nữ 0,74 lần [KTC 95%: 0,58 – 0,95] (b違ng 

3.15), yếu tố này tồn t衣i trong mô hình cuối đa biến để hiệu chỉnh cho các yếu tố liên 

quan thực sự với RLTD nữ (b違ng 3.17). Th運i gian vô sinh cũng có 違nh hư荏ng đến chức 

năng TD của chồng, theo một mô hình gần tương tự như với vợ (b違ng 3.25 và 3.27). 

Các nghiên cứu tìm th医y th運i gian vô sinh tăng liên quan với tăng nguy cơ RLTD 
cho rằng khi th運i gian vô sinh tăng thì áp lực tâm lý sẽ gia tăng vì nhiều lý do. Th運i gian 

vô sinh tăng thì hy vọng có con sẽ gi違m dần do sự suy gi違m kh違 năng sinh s違n theo tuổi, 

đồng th運i kéo theo nhiều nỗ lực điều trị vô sinh cùng với những tr違i nghiệm điều trị th医t 

b衣i. Ngoài ra, th運i gian vô sinh sẽ liên quan với tuổi và th運i gian lập gia đình, mà các yếu 

tố này cũng đã được vài nghiên cứu báo cáo có 違nh hư荏ng tiêu cực đến chức năng TD 
nữ [48]. Ngược l衣i, với nghiên cứu cho th医y RLTD có xu hướng tăng sau 1 kho違ng th運i 

gian vô sinh, nhưng sau đó l衣i có xu hướng gi違m thì cho rằng có vẻ trong kho違ng th運i 

gian vô sinh ban đầu, các cặp vợ chồng tham gia vào quá trình chẩn đoán, điều trị với 

nhiều hy vọng sẽ có con, c違m th医y được cùng nhau gắn bó, hỗ trợ tinh thần vì mục đích 
chung và sau vài năm cố gắng không thành công thì tr荏 nên th医t vọng, chịu nhiều áp lực 

và gia tăng mâu thuẫn trong hôn nhân, tuy nhiên sau một kho違ng th運i gian thì họ l衣i có 

thể điều chỉnh tâm lý để đối phó với các v医n đề về sinh s違n, có thể là lựa chọn các mục 

tiêu thay thế cho cuộc sống của hai vợ chồng. Sự thay đổi về tâm lý này giúp lý gi違i cho 

sự thay đổi về chức năng TD [52]. Thái độ ứng phó với vô sinh chắc chắn có sự khác 

biệt giữa các điều kiện văn hóa, xã hội khác nhau. Sự điều chỉnh tâm lý 荏 phụ nữ vô sinh 

trong nghiên cứu của chúng tôi sau kho違ng 7 năm chưa thể hiện rõ rệt, nguy cơ RLTD 
gi違m chưa đ衣t ý nghĩa thống kê (PR=0,75, p=0,148, b違ng 3.17). 

 Nguyên nhân vô sinh 

Tương tự như nghiên cứu của Smith JF và cs 荏 Mỹ [157], để đánh giá tác động 

tâm lý của nguyên nhân vô sinh đến chức năng TD, chúng tôi để đối tượng nghiên 

cứu tự nhận định về nguyên nhân vô sinh là do nam, nữ, c違 hai hay không rõ nguyên 

nhân. Kết qu違 trong nghiên cứu này cho th医y nhóm nguyên nhân vô sinh có yếu tố nam 

(đơn thuần hoặc phối hợp), so với nhóm còn l衣i, có liên quan đơn biến với tăng nguy cơ 
RLTD nữ 1,30 lần [KTC 95%: 1,04 – 1,63] (b違ng 3.15), tăng nguy cơ các RLTD đặc 

trưng về ham muốn, hưng ph医n, cực khoái và thỏa mãn TD (b違ng 3.18). 
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Một số nghiên cứu về v医n đề này đã được báo cáo, cho th医y không có sự đồng 

thuận. Các nghiên cứu của Suna KK và cs [86], Turan V và cs [171] th医y không có 

sự liên quan giữa nguyên nhân vô sinh và chức năng TD nữ. Nghiên cứu 荏 Ba Lan 

của Drosdzol A và cs thì tìm th医y nhóm có nguyên nhân nam đơn thuần có thỏa mãn 

TD th医p nh医t so với các nguyên nhân khác 荏 c違 hai giới [52]. Trong khi nghiên cứu 

của Lee TY và cs 荏 Đài Loan l衣i cho th医y vô sinh nữ đơn thuần là yếu tố liên quan 

với thỏa mãn tình dục th医p nh医t 荏 c違 2 giới [89]. 

Lee TY gi違i thích cho kết qu違 nghiên cứu của mình rằng trong văn hóa Trung 
Quốc ngư運i phụ nữ có vị trí trong cây ph違 hệ với tư cách là một thành viên của gia 

đình chồng, để sinh con nối dõi dòng tộc nhà chồng, vì vậy khi nguyên nhân vô sinh 

là chỉ do ngư運i vợ thì có r医t nhiều tác động tiêu cực như nguy cơ chồng cưới vợ 

khác, b違n thân và c違 cha mẹ sẽ c違m th医y “m医t mặt” và x医u hổ với gia đình chồng 

[89]. Mặc dù nền văn hóa Việt Nam đã bị 違nh hư荏ng sâu sắc b荏i văn hóa Trung 
Quốc, nhưng chúng tôi không nhận th医y tư tư荏ng tiêu cực này thể hiện trong nghiên 

cứu của mình, kể c違 tư tư荏ng trọng nam khinh nữ, mong có con trai nối dõi cũng 
không thể hiện rõ trong nghiên cứu này, yếu tố chồng là con trai một không liên 

quan với RLTD 荏 c違 hai vợ chồng (b違ng 3.14, và 3.21). Sự tiến bộ này có lẽ do đối 

tượng nghiên cứu của chúng tôi chủ yếu là công nhân viên, có học v医n cao nên có 

nhận thức xã hội tốt. 

Nghiên cứu của chúng tôi cũng không hoàn toàn tương đồng với nghiên cứu của 

Drosdzol A 荏 Ba Lan, không ph違i nguyên nhân vô sinh nam đơn thuần có tác động 

tiêu cực nh医t đến chức năng TD của c違 hai vợ chồng. Nghiên cứu này cho th医y vô 

sinh yếu tố nam, dù là đơn thuần hay kết hợp với vô sinh nữ thì vẫn tăng nguy cơ 
RLTD 荏 vợ trong cặp vô sinh. Kết qu違 này có thể được diễn gi違i hợp lý dựa vào đáp 
ứng tâm lý khác nhau của phụ nữ và nam giới với vô sinh đã được một số tác gi違 

khám phá. Marci R th医y rằng trong khi phụ nữ chịu nhiều áp lực từ vô sinh, khó có 

thể ch医p nhận cuộc sống không có con và cố gắng tìm kiếm các hỗ trợ điều trị thì 

nam giới có xu hướng phủ nhận các v医n đề sinh s違n đang gặp ph違i và muốn duy trì 

các ho衣t động xã hội [102]. Tarlatzis I th医y rằng nam giới Hy L衣p có xu hướng tránh 

né các tiếp cận y tế liên quan đến v医n đề sinh s違n [169]. Drosdzol A th医y rằng nam 

giới Ba Lan thư運ng từ chối điều trị vô sinh dù b衣n đ運i cố gắng nài nỉ [52]. Chúng tôi 

cho rằng, với b医t kỳ nguyên nhân vô sinh nào, dù là do vợ hay chồng thì phụ nữ vẫn 

ph違i chịu sự kỳ thị vì không thể mang thai, vẫn áp lực với quá trình điều trị khó khăn 
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và khi mà vô sinh có thêm yếu tố nam thì ngư運i vợ thư運ng vừa ph違i che d医u nguyên 

nhân vì sĩ diện của chồng, vừa chịu thêm áp lực thuyết phục chồng điều trị, đặc biệt 

nghiêm trọng khi chồng vô tinh. Để duy trì được sự tham gia tích cực từ phía ngư運i 

chồng trong suốt quá trình điều trị tương đối lâu dài hoặc gi違i quyết v医n đề nam khoa 

vì vô tinh, chắc chắn không hề đơn gi違n, vì vậy vô sinh có yếu tố nam đã gia tăng 
nguy cơ RLTD 荏 vợ. 

 Ti隠n s穎 đi隠u tr 鵜 vô sinh 

Điều trị vô sinh đã được biết gây nhiều áp lực tâm lý và xâm ph衣m vào đ運i sống 

TD của cặp vợ chồng, vì vậy kh違 năng 違nh hư荏ng tiêu cực đến chức năng TD. Nhiều 

nghiên cứu đã được thiết kế khác nhau để đánh giá 違nh hư荏ng này. Đối tượng nghiên 

cứu của chúng tôi được tiếp cận 荏 lần đầu tiên đến Trung Tâm vô sinh, nơi chúng tôi 
thực hiện nghiên cứu này, vì vậy chỉ đánh giá về tiền sử điều trị. Có 39,1% các cặp 

vợ chồng chưa từng điều trị, 7,8% đã từng điều trị IVF và còn l衣i 53,1% đã từng điều 

trị vô sinh nhưng chưa tr違i qua IVF như kích thích buồng trứng, chỉ định giao hợp 

theo th運i điểm dự đoán có phóng noãn, IUI…Mặc dù tỷ lệ có tiếp cận điều trị khá 

cao, nhưng chỉ tiếp cận các biện pháp đơn gi違n, trong kho違ng th運i gian khá ngắn, 

trung bình kho違ng 3 tháng (b違ng 3.1). 

Kết qu違 từ nghiên cứu này cho th医y tiền sử có điều trị IVF là một yếu tố nguy 

cơ độc lập làm tăng RLTD nữ 1,44 lần [KTC 95%: 1,01–2,05], b医t kể là có từng điều 

trị phương pháp nào nữa hay không, nguyên nhân vô sinh là từ vợ hay chồng, th運i 

gian điều trị bao lâu, th運i gian vô sinh bao lâu, đã từng có con hay chưa…, nhóm có 
điều trị khác thì tăng nguy cơ RLTD nữ không có ý nghĩa thống kê (b違ng 3.17). 

Khác với nghiên cứu của chúng tôi, Turan V và cs báo cáo tiền sử điều trị vô 

sinh trước đó, b医t kể là phương pháp nào, là yếu tố nguy cơ độc lập tăng RLTD nữ 

3,07 lần [KTC 95%: 1,63– 5,76] qua phân tích đa biến [171], trong khi Gabr AA và 

cs thì không tìm th医y mối liên quan giữa tiền sử điều trị IVF với RLTD nữ [59]. Kết 

qu違 khác biệt giữa các nghiên cứu có thể vì nhiều lý do liên quan các yếu tố vô sinh 

cũng như các yếu tố về văn hóa, xã hội… 

Trong các biện pháp điều trị, IVF là phương pháp y học hiện đ衣i và phức t衣p nh医t, 

xâm nhập nh医t và tốn kém nh医t, thư運ng chỉ định cho các trư運ng hợp vô sinh không còn 

kh違 năng điều trị bằng các phương pháp đơn gi違n. Phụ nữ ph違i chịu nhiều tác dụng phụ 

của thuốc, tr違i qua sự đau đớn và rủi ro của thủ thuật, dành nhiều th運i gian, kinh phí và 

kỳ vọng, vì vậy th医t b衣i sau điều trị IVF đã được ghi nhận là có thể gây lo lắng và tổn 
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thương tâm lý nghiêm trọng. Đáng lưu ý từ kết qu違 này là một v医n đề từ trong quá khứ 

điều trị, có 違nh hư荏ng tiêu cực đến chức năng TD hiện t衣i của phụ nữ vô sinh. 

 Lo衣i vô sinh và th運iăgianăđi隠u tr 鵜 vô sinh 

Mối liên quan giữa lo衣i vô sinh và th運i gian điều trị vô sinh với RLTD nữ được 

báo cáo không thống nh医t. Nghiên cứu của chúng tôi không tìm th医y các mối liên 

quan này (b違ng 3.15), tương tự một số nghiên cứu khác [48], [74], [171], trong khi 

Keskin U và cs tìm th医y vô sinh thứ phát làm tăng nguy cơ RLTD nữ so với nguyên 

phát [82], Oskay UY và cs th医y th運i gian điều trị vô sinh kéo dài liên quan với tăng 
nguy cơ RLTD nữ [119]. 

4.3.1.9. Hoạt động tình dục và chức năng tình dục 

 T亥n su医t giao h嬰p 

Tần su医t giao hợp được biết là gi違m dần theo tuổi. 雲 đối tượng vô sinh, thuộc 

vào lứa tuổi trẻ, Oskay UY và cs đã báo cáo 荏 phụ nữ vô sinh Thổ Nhĩ kỳ có mối liên 

quan giữa gi違m tần su医t giao hợp với tăng nguy cơ RLTD [119]. Tuy nhiên, trong 

nghiên cứu của chúng tôi, tần su医t giao hợp ≤4 lần /4 tuần chỉ tăng nguy cơ RLC 荏 

chồng (b違ng 3.24), không liên quan RLTD 荏 vợ (b違ng 3.14). Sự khác biệt của các 

yếu tố văn hóa xã hội có lẽ đã góp phần vào các kết qu違 khác biệt này. Trong xã hội 

Á Đông, như Nhật B違n, phụ nữ báo cáo tần su医t HĐTD th医p hơn các nước thuộc văn 
hóa Phương Tây [166]. 

 Chứcănĕngătìnhăd映c c栄a ch欝ng 

HĐTD của một cặp vợ chồng có sự tương tác chặt chẽ với nhau, chức năng TD của 

ngư運i chồng có thể 違nh hư荏ng trực tiếp đến ngư運i vợ và ngược l衣i, b荏i vì sự ph違n hồi tích 

cực từ ngư運i này sẽ t衣o điều kiện thuận lợi và t衣o sự khích lệ r医t lớn với ngư運i kia. 

Trong nghiên cứu này, tăng mỗi điểm IIEF của chồng liên quan với gi違m nguy 

cơ RLTD 荏 vợ 0,98 lần [KTC 95%: 0,97 – 0,99] (b違ng 3.17), gi違m các RLTD đặc 

trưng về tiết dịch, cực khoái, thỏa mãn (b違ng 3.19), qua phân tích đa biến. Ngược l衣i, 

khi xem điểm FSFI của vợ như là biến độc lập, thì tăng điểm FSFI liên quan đa biến 

với tăng điểm IIEF của chồng (b違ng 3.27). Như vậy, trong r医t nhiều yếu tố tác động 

đến chức năng TD của cặp vợ chồng vô sinh thì chức năng cương dương của chồng 

được xem là 1 yếu tố tiên lượng độc lập về RLTD của vợ và ngược l衣i, chức năng TD 
của vợ được xem là 1 yếu tố tiên lượng độc lập về RLC của chồng. 

Chức năng TD chồng, ngoài cương dương thì rối lo衣n XTS có thể cũng 違nh hư荏ng 

đến chức năng TD của vợ và ngược l衣i. Mặc dù điểm PEDT tăng nguy cơ RLTD nữ 
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không đ衣t ý nghĩa thống kê (p=0,112) (b違ng 3.14), nhưng tăng mỗi điểm FSFI liên quan 

đơn biến với gi違m kh違 năng XTS 0,93 lần [KTC 95%: 0,87 – 0,99] (b違ng 3.21). Đồng 

th運i, khi phân tích thêm về điểm PEDT và điểm FSFI, cũng có liên quan với nhau                   

(r=-0,119, p=0,016). Với b違n ch医t của phân tích mô t違 cắt ngang, thì các kết qu違 này có 

thể là do có sự tác động qua l衣i giữa RLTD của vợ và kh違 năng XTS của chồng. 

Một số nghiên cứu về v医n đề này đã được báo cáo liên quan đơn biến, phần lớn 

tương đồng với kết qu違 của chúng tôi. Nelson CJ và cs tìm th医y mối tương quan của 

điểm IIEF của chồng với điểm FSFI của vợ (r=0,37, p<0,01), trong 121 cặp vô sinh Mỹ 

[114]. Kizilay F và cs cũng có kết qu違 tương tự (với r=0,182, p<0,05), trong 179 cặp vợ 

chồng vô sinh Thổ Nhĩ Kỳ [85]. Đặc biệt, nghiên cứu của Yeoh SH và cs 荏 150 ngư運i 

vợ và 119 ngư運i chồng trong các cặp vô sinh Malaysia, đã cho th医y điểm IIEF của chồng 

tương quan với tổng điểm FSFI (r=0,57, p<0,001) và điểm t医t c違 các miền nội dung đặc 

trưng FSFI của vợ [185]. Về XTS, Shindel AW và cs báo cáo không có mối liên quan 

giữa XTS của chồng và điểm FSFI của vợ 荏 73 cặp vợ chồng vô sinh Mỹ [154]. 

Nghiên cứu này cho th医y hưng ph医n khách quan (tiết dịch âm đ衣o), cực khoái 

và thỏa mãn TD 荏 vợ là các yếu tố quan trọng góp phần làm cho chức năng cương 荏 

chồng tốt hơn, đồng th運i kh違 năng cương dương 荏 chồng tốt dễ giúp phụ nữ hưng 
ph医n, đ衣t cực khoái và thỏa mãn TD. 

Về mặt tâm lý, một mối quan hệ cần r医t nhiều đầu tư tình c違m, được củng cố 

b荏i việc làm hài lòng b衣n đ運i và b違n thân được thỏa mãn. Sự tham gia của ngư運i vợ 

vào HĐTD thư運ng thông qua sự biểu hiện của hưng ph医n TD, sự hưng ph医n tốt có 

thể được thể hiện qua các tín hiệu TD mà ngư運i chồng nhận thức được là đang thực 

hiện tốt quá trình QHTD, t衣o sự khích lệ và giúp họ di chuyển đến các giai đo衣n tiếp 

theo của chu kỳ đáp ứng TD, làm tăng cư運ng đáp ứng TD nam và vì vậy mà tăng 
thêm hiệu qu違 của nam giới. Bên c衣nh đó, đáp ứng tiết dịch âm đ衣o khi quan hệ TD 

t衣o điều kiện thuận lợi để dương vật xâm nhập âm đ衣o, đặc biệt có ý nghĩa khi dương 
vật không cương cứng hoàn toàn, nên gi違m được nguy cơ RLC. Ngư運i vợ đ衣t được 

cực khoái và thỏa mãn là một sự ghi nhận rõ ràng nh医t về kh違 năng làm hài lòng b衣n 

tình của ngư運i chồng, vì vậy chắc chắn củng cố sự tự tin về nam tính của chồng. 

Ngược l衣i, chồng RLC sẽ khó duy trì được kích thích TD hiệu qu違, dễ dẫn đến rối 

lo衣n chu kỳ đáp ứng TD của vợ. Tương tự, chồng XTS dễ làm ngư運i vợ không kịp 

đáp ứng, th医t vọng và không thỏa mãn TD. 
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Kết qu違 từ nghiên cứu này minh họa mối tương quan TD giữa vợ và chồng 荏 

đối tượng vô sinh. Vì vậy cần nh医n m衣nh rằng chức năng TD nên được xem xét trong 

mối quan hệ lứa đôi hơn là một v医n đề cá nhân, trong các chương trình tư v医n tâm lý 

- TD 荏 bệnh nhân vô sinh. 

4.3.2. Các y院u t嘘 liên quan v噂i r嘘i lo衣năc逢挨ngăvƠăxu医t tinh s噂m ở ch欝ng 

Qua phân tích hồi quy đơn biến tổng cộng 43 yếu tố (n=409), từ đó lựa chọn đưa 
vào phân tích đa biến, chúng tôi xác định có 10 yếu tố duy trì được mối liên quan đa 
biến với RLC là học v医n của vợ, uống rượu bia, ho衣t động thể ch医t, trầm c違m, lo âu, 

tiền sử mổ niệu – sinh dục, th運i gian vô sinh, tần su医t giao hợp, điểm PEDT và điểm 

FSFI của vợ (b違ng 3.24 và 3.27). Ngoài ra có 8 yếu tố chỉ liên quan đơn biến, gồm 

tình tr衣ng nhà 荏, vợ chồng hiểu nhau, stress, tỷ số eo hông, thể tích tinh hoàn, tinh 

dịch đồ, đư運ng – mỡ máu và hội chứng chuyển hóa (b違ng 3.20, 3.22, 3.23 và 3.26). 

Tương tự, các yếu tố trên đã được kh違o sát với kh違 năng XTS, xác định được 5 

yếu tố liên quan đa biến gồm tuổi vợ, hút thuốc lá, bệnh lý nội, th運i gian vô sinh và 

tổng điểm IIEF (b違ng 3.25). Ngoài ra có 8 yếu tố chỉ liên quan đơn biến là học v医n, 

học v医n của vợ, nghề nghiệp, nghề nghiệp của vợ, trầm c違m, lo âu, stress và điểm 

FSFI của vợ (b違ng 3.20, 3.21 và 3.22). 

4.3.2.1. Tuổi 

Nghiên cứu của chúng tôi trên đối tượng vô sinh nên thuộc vào nhóm tuổi trẻ (b違ng 

3.1). Tuổi đã được khẳng định liên quan chặt chẽ với RLC, tuổi càng lớn thì RLC càng 

nghiêm trọng. Gia tăng nguy cơ RLC được biết là do hiện tượng lão hóa chung của cơ 
thể, đặc biệt liên quan đến rối lo衣n nội tiết, thần kinh, m衣ch máu. Suy tuyến sinh dục 

kh荏i phát muộn là một hội chứng điển hình liên quan đến gi違m testosterone theo tuổi. 

Testosterone được biết có vai trò tăng cư運ng ham muốn TD, tăng tần su医t HĐTD, tăng 
tần su医t cương cứng về đêm để nuôi dưỡng các t衣ng cương của dương vật [97]. 雲 đối 

tượng cộng đồng, nhiều nghiên cứu lớn báo cáo tỷ lệ RLC gia tăng theo từng lứa tuổi 

[32]. Khác với RLC, tuổi được cho rằng không 違nh hư荏ng đến XTS [32], [97]. Kết qu違 

trong nghiên cứu của chúng tôi l衣i không tìm th医y mối liên quan giữa tuổi với RLC cũng 
như với kh違 năng XTS (b違ng 3.20). Tuy nhiên, tuổi của vợ l衣i có liên quan với rối lo衣n 

XTS của chồng, tuổi vợ càng lớn thì chồng càng gi違m kh違 năng XTS, đặc biệt so với 

nhóm có vợ ≤ 27 tuổi thì nhóm có vợ ≥ 35 tuổi gi違m kh違 năng XTS 0,29 lần [KTC 95%: 

0,12 – 0,69], trong mối liên quan đa biến (b違ng 3.25). 
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雲 đối tượng vô sinh, liên quan giữa tuổi và RLC được kh違o sát 荏 nhiều nghiên cứu 

như một trong những biến nền [95], tuy nhiên xác định được mối liên quan này, dù chỉ 
là đơn biến, chỉ tìm th医y được 荏 vài nghiên cứu, như của Gao J và cs [60]. Kết qu違 hơi 
khác với cộng đồng có lẽ vì đối tượng nghiên cứu này hầu hết đều là ngư運i trẻ. 

Tuổi vợ liên quan với rối lo衣n XTS của chồng là một kết qu違 khá thú vị. XTS 

thư運ng gây cho nam giới sự day dứt, chán chư運ng và th医t vọng ghê gớm vì c違m giác 

chưa làm cho b衣n tình của họ được thỏa mãn, làm tổn h衣i mối quan hệ tình c違m giữa 

họ. Trong công cụ chẩn đoán XTS (PEDT) có 1 trong 5 câu đánh giá sự 違nh hư荏ng đến 

b衣n tình, vì vậy các yếu tố về phía vợ có thể dễ liên quan với kh違 năng XTS của chồng. 

Thêm nữa, chẩn đoán XTS liên quan đến một khái niệm còn gây nhiều bàn cãi, đó là 
th運i gian giao hợp kéo dài bao lâu là đủ, là không sớm [7], [16]. Mặc dù đã có một số 

tiêu chuẩn chẩn đoán của các hiệp hội uy tín [151], nhưng mức độ đồng thuận kém và 

c違m nhận của mỗi cá nhân khi QHTD là r医t khác nhau [154]. Chúng tôi cho rằng, khi 

vợ lớn tuổi thì ham muốn TD có thể gi違m, kiến thức và tr違i nghiệm về hành vi TD có 

thể c違i thiện giúp cho sự hòa hợp TD giữa hai vợ chồng có thể tốt hơn, đồng th運i có 

thể ch医p nhận kho違ng th運i gian giao hợp hợp lý riêng của vợ chồng họ, từ đó c違i thiện 

bớt các c違m xúc tiêu cực và rồi giúp c違i thiện rối lo衣n XTS của chồng. 

4.3.2.2. Học vấn 

Trong nghiên cứu này, không có đối tượng th医t học, học v医n của b違n thân và vợ 

đều chiếm hơn một nửa là có bằng c医p cao đẳng, đ衣i học, sau đ衣i học (b違ng 3.1). Kết qu違 

nghiên cứu cho th医y trình độ học v医n của b違n thân nam giới không liên quan với RLC 

nhưng liên quan đơn biến với XTS, nhóm có học v医n cao trên phổ thông có kh違 năng 
XTS th医p hơn so với nhóm chỉ học phổ thông 0,44 lần [KTC 95%: 0,24 – 0,78] (b違ng 

3.20). Trong khi đó, học v医n của vợ liên quan với c違 RLC và XTS của chồng, vợ học 

v医n cao trên phổ thông liên quan tăng nguy cơ RLC 1,49 lần [KTC 95%: 1,06 – 2,08], 

trong mô hình đa biến (b違ng 3.24) nhưng l衣i gi違m kh違 năng XTS 0,50 lần [KTC 95%: 

0,29 – 0,85], trong mối liên quan đơn biến (b違ng 3.21). 

Võ Văn Thắng và cs báo cáo 荏 đối tượng nam giới lập gia đình, học v医n b違n 

thân không liên quan với RLC [173]. Trên đối tượng vô sinh, Drosdzol A và cs [51] 

th医y học v医n b違n thân cao giúp gi違m nguy cơ RLC, trong khi Lotti F và cs [95] không 

th医y liên quan này với c違 RLC và XTS.  

Báo cáo về mối liên quan giữa học v医n b違n thân với RLC và XTS không có sự 

đồng thuận, đặc biệt là thiếu dữ liệu về rối lo衣n XTS từ y văn. Học v医n cao là một nền 
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t違ng để có nhận thức tốt hơn, tuy nhiên cũng có thể chịu áp lực cao hơn từ môi trư運ng 

làm việc chuyên nghiệp, c衣nh tranh, đặc biệt là kỳ vọng b違n thân cũng có thể cao hơn. 

Về học v医n của vợ, học cao liên quan với tăng nguy cơ RLC và gi違m nguy cơ 
XTS 荏 chồng trong nghiên cứu của chúng tôi, mặc dù khó lý gi違i rõ ràng, tuy nhiên 

có thể cho rằng có tác động từ các yếu tố văn hóa xã hội. Liệu có ph違i những ngư運i 

vợ có bằng c医p học thuật sẽ có những kỳ vọng xã hội cao hơn những ngư運i học phổ 

thông, nên áp lực từ vô sinh sẽ cao hơn, từ đó áp lực mong con cũng gia tăng, tác 

động lên mối quan hệ vợ chồng cũng như hành vi TD thiên về mục đích sinh s違n và 

rồi tác động tiêu cực lên chức năng cương dương của chồng [178]. Ngược l衣i, 

Alirezaei S cho rằng ngư運i có học thức cao sẽ có kiến thức nhiều hơn về TD, có cơ 
hội cao hơn để trao đổi về những v医n đề TD [20], có thể nh運 vậy mà sự hòa hợp TD 

giữa hai vợ chồng tốt hơn và gi違m được kh違 năng XTS 荏 chồng. 

Sự khác biệt giới về nhận thức và gi違i pháp đối phó với vô sinh đã được đề cập 

荏 trên, vì nam giới có xu hướng ít quan tâm hơn đến v医n đề này và chọn các thỏa hiệp 

khác cho cuộc sống của họ, nên có thể làm cho RLC liên quan đến học v医n của vợ 

hơn là của b違n thân 荏 đối tượng vô sinh. 

4.3.2.3. Nghề nghiệp 

Nghề nghiệp chủ yếu của đối tượng nghiên cứu và vợ của họ là công nhân viên 

(chiếm gần 50%) (b違ng 3.1). Nghiên cứu này không phát hiện được mối liên quan 

giữa RLC với nghề nghiệp của b違n thân cũng như của vợ, tuy nhiên l衣i tìm th医y mối 

liên quan đơn biến của các yếu tố này với XTS. So với công nhân viên thì nhóm nam 

giới có các nghề nhiệp khác tăng kh違 năng XTS 2,16 lần [KTC 95%: 1,18 – 3,96] 

(b違ng 3.20), nhóm có vợ thuộc các nghề nghiệp khác cũng tăng kh違 năng XTS 1,97 
lần [KTC 95%: 1,12 – 3,48] (b違ng 3.21). 

Trong nghiên cứu của Drosdzol A và cs 荏 đối tượng vô sinh, cũng không tìm 
th医y liên quan của nghề nghiệp với RLC [51]. 

Mối liên quan giữa nghề nghiệp của b違n thân và của vợ với XTS chỉ duy trì 荏 

mức độ đơn biến, kh違 năng có thể 違nh hư荏ng từ các yếu tố khác như học v医n, sự ổn 

định của công việc và thu nhập... 

4.3.2.4. Tình trạng nhà ở 

Sống chung với bố mẹ không những tăng nguy cơ RLTD 荏 vợ mà còn tăng nguy 
cơ RLC 荏 ngư運i chồng so với sống 荏 nhà riêng. Mối liên quan này chỉ duy trì 荏 mức 

đơn biến, nguy cơ RLC tăng 1,40 lần [KTC 95%:1,00 – 1,95] (b違ng 3.20). Khi xem 
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xét trong mô hình đa biến, yếu tố này tồn t衣i cho đến mô hình cuối, hiệu chỉnh cho 

các yếu tố có liên quan thực sự đến RLC, với p=0,060 (b違ng 3.24). Sống chung tăng 
kh違 năng XTS 荏 chồng không có ý nghĩa thống kê (b違ng 3.20). 

Tương tự 荏 vợ, ngư運i chồng trong cặp vô sinh khi sống chung với bố mẹ cũng 
có thể gia tăng áp lực tâm lý và chịu nguy cơ bị qu医y rầy khi QHTD. Theo Vương 
Tiến Hòa, trong giai đo衣n đầu của hưng ph医n TD, khi mới bắt đầu có hiện tượng 

cương dương, b医t kỳ yếu tố tác động nào như chuông điện tho衣i, tiếng gõ cửa… đều 

có thể làm gián đo衣n hoặc biến m医t sự hưng ph医n [8]. Chịu áp lực từ nguy cơ có thể 

x違y ra sự quầy rầy này cũng có thể 違nh hư荏ng tiêu cực đến kh違 năng cương dương. 
Cơ chế có thể được gi違i thích dựa vào sự ức chế cương dương của vỏ não và c違 m医t 

ph違n x衣 cương do gián đo衣n kích thích thần kinh c違m giác dương vật.  

Lotti F và cs cũng cho rằng thiếu không gian riêng tư có thể là yếu tố nguy cơ 
gây RLC trong bối c違nh của những cặp vợ chồng vô sinh thứ phát [97]. 

4.3.2.5. Vợ chồng hiểu nhau 

Vợ chồng hiểu nhau trong cuộc sống cũng là yếu tố liên quan RLTD 荏 c違 cặp 

vợ chồng vô sinh. Vợ chồng hiểu nhau tốt có liên quan đơn biến với ít nguy cơ RLC 
(b違ng 3.26), nhưng với kh違 năng XTS thì gi違m không có ý nghĩa thống kê (b違ng 

3.21). Trong nghiên cứu của Ramezanzadeh F và cs, vợ chồng hiểu nhau đã có tác 
động trực tiếp đến thỏa mãn TD nam [133]. Vợ chồng hiểu nhau tốt giúp ngư運i chồng 

thỏa mãn TD hơn [133] và ngư運i vợ c違m th医y gắn kết hôn nhân và thân mật TD hơn 

[20] có lẽ là các 違nh hư荏ng từ yếu tố này giúp gi違m nguy cơ RLC 荏 chồng. 

4.3.2.6. Thói quen sinh hoạt 

 Hút thu嘘c lá 

Trong nghiên cứu này, tỷ lệ nam giới có hút thuốc lá chiếm 36,2%, với kho違ng 

10 điếu/ ngày và ngư運i vợ của họ không có hút thuốc nên không có sự gây nhiễu do 

hút thuốc lá thứ phát (b違ng 3.1). Tuy nhiên có một thiếu sót là chúng tôi không ghi 

nhận kho違ng th運i gian đã hút thuốc và tiền sử đã từng hút thuốc. Mặc dù hút thuốc lá 

đã được đề cập trên y văn như một nguy cơ điển hình đối với RLC [9], tuy nhiên kết 

qu違 của chúng tôi l衣i cho th医y 荏 đối tượng vô sinh, yếu tố này tăng nguy cơ RLC 
không có ý nghĩa thống kê (b違ng 3.20) mà l衣i thực sự liên quan đến tăng kh違 năng 
XTS 2,01 lần [KTC 95%: 1,18 – 3,43], khi đã xem xét đa biến (b違ng 3.25). 

Trong nghiên cứu của Võ Văn Thắng và vài nghiên cứu khác trên thế giới 荏 đối 

tượng nam giới trư荏ng thành cũng không tìm th医y mối liên quan giữa hút thuốc lá 
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với RLC và cho rằng mối liên quan này r医t khó phát hiện trong các nghiên cứu mô t違 

cắt ngang [173]. Satkunasivam R và cs cũng báo cáo không tìm th医y mối liên quan 

này 荏 đối tượng vô sinh [150]. Bai Q và cs thì báo cáo RLC không liên quan với hút 

thuốc lá nhưng l衣i có liên quan với th運i gian đã hút thuốc 荏 đối tượng cộng đồng [26], 

vì vậy kh違 năng không tìm th医y mối liên quan có ý nghĩa giữa hút thuốc lá với RLC 

trong nghiên cứu của chúng tôi có thể được góp phần b荏i đối tượng nghiên cứu chủ 

yếu là ngư運i trẻ, nên th運i gian hút thuốc không dài. 

Về mối liên quan giữa hút thuốc lá và kh違 năng XTS, mặc dù không tìm th医y 

các báo cáo từ các nghiên cứu khoa học, đặc biệt 荏 đối tượng vô sinh, tuy nhiên thông 

tin hút thuốc lá làm tăng kh違 năng XTS được đề cập nhiều và đồng thuận trên các tài 

liệu liên quan hoặc các trang m衣ng của các nhà tư v医n tình dục. 

Hút thuốc lá 違nh hư荏ng đến chức năng TD nam giới như thế nào vẫn chưa được 

hoàn toàn hiểu rõ. Khói thuốc lá có hơn 4000 ch医t khác nhau, trong đó nicotine là ch医t 

được đề cập nhiều nh医t. Các nhà khoa học tin rằng nicotine xâm nhập vào hệ thống thần 

kinh trung ương, gây rối lo衣n trục dưới đồi - tuyến yên - tinh hoàn. Corona G và cs cho 

th医y có sự gia tăng nồng độ testosterone nhưng không c違i thiện ham muốn TD hay tần 

su医t giao hợp [44]. Bên c衣nh thay đổi môi trư運ng nội tiết được hiểu biết khá mơ hồ thì 

gi違m lưu lượng máu đến dương vật do khói thuốc lá, đặc biệt là tác dụng của nicotine, 

cotinine đã được biết đến rõ ràng hơn như nội mô m衣ch máu bị tổn thương do tăng stress 
oxy hóa (gi違m nồng độ các ch医t chống oxy hóa), nguy cơ xơ vữa động m衣ch dương vật 

do thay đổi chuyển hóa lipid (tăng triglyceride, gi違m cholesterol HDL), gi違m kh違 năng 
giãn cơ hang dương vật do gi違m nitric oxide [44]. Các hiểu biết trên có thể giúp gi違i 

thích sự liên quan giữa yếu tố này với RLC, tuy nhiên với XTS thì gặp nhiều khó khăn. 
Cho tới nay, hiểu biết về cơ chế bệnh sinh XTS vẫn chỉ là gi違 thuyết và không có sự đồng 

thuận và gần như các yếu tố nguy cơ chưa được xác định [6], [16]. 

 U嘘ngăr逢嬰u bia 

Việt Nam là nước có mức tiêu thụ rượu bia cao và đang có xu hướng ngày càng 

gia tăng [2]. Nam giới trong nghiên cứu này uống rượu bia 荏 mức độ ít chiếm 52,6%, 

nhiều chiếm 24,4% (b違ng 3.1). Tỷ lệ RLC và kh違 năng XTS giữa 2 nhóm không và 

ít không khác biệt có ý nghĩa thống kê nên chúng tôi gộp 2 nhóm này để so sánh nguy 

cơ với nhóm uống nhiều. 

Uống rượu bia cũng được biết như một yếu tố nguy cơ điển hình đối với RLC. 

Nghiên cứu này cho th医y nhóm uống rượu bia nhiều so với nhóm còn l衣i tăng nguy 
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cơ RLC 1,68 lần [KTC 95%: 1,25 – 2,27], khi xem xét liên quan đa biến (b違ng 3.24), 

trong khi kh違 năng XTS thì không có liên quan (b違ng 3.20). 

Nghiên cứu của Võ Văn Thắng và cs trên đối tượng nam giới lập gia đình thì 
ngư運i uống rượu bia thư運ng xuyên so với ngư運i uống không thư運ng xuyên tăng nguy 
cơ RLC lên 1,82 lần [173]. Trên đối tượng vô sinh, Lotti F và cộng sự không th医y sự 

liên quan của uống rượu bia với RLC và XTS [95]. 

Uống rượu bia nhiều đã được khẳng định là yếu tố nguy cơ gây RLC. Cơ thể 

phơi nhiễm với một nồng độ cồn cao thư運ng xuyên sẽ gây ngộ độc rượu m衣n, làm 

suy gi違m chức năng cương dương do các 違nh hư荏ng tiêu cực đến thần kinh trung 

ương như ức chế sự ho衣t động nhịp nhàng của trục vùng dưới đồi – tuyến yên – tinh 

hoàn, đặc biệt còn gây rối lo衣n chức năng tinh hoàn, dẫn đến gi違m nồng độ FSH, LH 

và testosterone. Rượu còn tác động lên men thơm hóa aromatase, làm tăng chuyển 

hóa testosterone thành estrogen, hậu qu違 càng thiếu hụt testosterone và thừa estrogen, 

dẫn đến RLC, gi違m ham muốn TD, vú to và teo tinh hoàn [9]. 

Tuy nhiên uống rượu 荏 mức độ ít thì chưa có sự đồng thuận giữa các nghiên 

cứu, có thể không liên quan hoặc tăng hoặc gi違m nguy cơ RLC [173]. Với những 

nghiên cứu cho th医y kết qu違 tích cực với chức năng cương dương lý gi違i rằng nam 

giới uống rượu bia ít thư運ng có mối quan hệ xã hội tốt, ít áp lực cuộc sống và t衣i th運i 

điểm cơ thể tiếp nhận cồn 荏 nồng độ th医p, họ tr荏 nên tự tin hơn, thần kinh dễ hưng 
ph医n, giãn m衣ch ngo衣i vi và rồi dễ cương dương [9]. 

 Ho衣tăđ瓜ng th吋 ch医t 

Nam giới trong nghiên cứu này có ho衣t động thể ch医t chiếm trên 50% (tần su医t 

thỉnh tho違ng 37,4% và thư運ng xuyên 19,8%), với một số môn thể thao như bóng đá, 
bóng chuyền, cầu lông… hoặc chỉ là các môn thể dục như đi bộ, ch衣y bộ.... Chỉ ghi 

nhận có ho衣t động thể ch医t khi th運i lượng thực hiện ≥30 phút. Tỷ lệ RLC và kh違 năng 
XTS đều th医p dần từ nhóm không ho衣t động, ho衣t động thỉnh tho違ng và ho衣t động 

thư運ng xuyên, tuy nhiên chỉ nhóm có tần su医t thư運ng xuyên mới có tác dụng tích cực 

lên chức năng cương dương có ý nghĩa thống kê. Nhóm có ho衣t động thể ch医t thư運ng 

xuyên so với nhóm gộp không hoặc thỉnh tho違ng thì gi違m nguy cơ RLC 0,59 lần 

[KTC 95%: 0,37 – 0,96], trong mô hình liên quan đa biến (b違ng 3.24), với kh違 năng 
XTS thì gi違m không có ý nghĩa thống kê (b違ng 3.20). 

Nghiên cứu của Võ Văn Thắng và cs trên đối tượng nam giới đã lập gia đình, tỷ 

lệ có ho衣t động thể ch医t là 33,5%, đã không tìm th医y sự liên quan giữa yếu tố này với 
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RLC [173]. Khác biệt này với kết qu違 của chúng tôi có lẽ do đối tượng nghiên cứu 

khác nhau, đối tượng vô sinh đa số còn trẻ, ít bệnh nền và quan tâm đến ho衣t động 

thể lực nhiều hơn vì mục tiêu sinh s違n và vì ít bận rộn với con cái. Chúng tôi chưa 
tìm th医y nghiên cứu nào về v医n đề này trên đối tượng vô sinh.  

Ho衣t động thể ch医t cho th医y có tác động tích cực lên chức năng TD 荏 c違 hai giới, 

dù đối tượng của chúng tôi chỉ th医y liên quan RLC [161]. Theo Nguyễn Bá Hưng lối 

sống ít vận động là một yếu tố nguy cơ gây RLC, b荏i vì ít vận động sẽ dẫn tới r医t nhiều 

cơ quan, hệ cơ quan bị ngưng trệ, suy yếu, trong đó đặc biệt là hệ tuần hoàn và cơ 
xương khớp [9]. Hơn nữa, ho衣t động thể ch医t tích cực được thừa nhận là một trong 

những biện pháp giúp giữ gìn vóc dáng và gi違m cân, nên khi mà thừa cân – béo phì, 

rối lo衣n chuyển hóa tăng kh違 năng RLC thì ho衣t động thể ch医t thư運ng xuyên có lẽ c違i 

thiện chức năng cương dương nh運 góp phần làm gi違m các yếu tố nguy cơ này. 

4.3.2.7. Trầm cảm, lo âu, stress 

Trong nghiên cứu này, tỷ lệ trầm c違m, lo âu và stress 荏 ngư運i chồng trong cặp vợ 

chồng vô sinh lần lượt là 8,3%, 17,1% và 6,4%. C違 3 rối lo衣n tâm lý này đều 違nh hư荏ng 

tiêu cực đến chức năng TD nam, tăng nguy cơ c違 RLC và XTS, trong đó trầm c違m và 

lo âu đều là những yếu tố liên quan độc lập với RLC trong mô hình đa biến. Cụ thể, 

trầm c違m duy trì liên quan đa biến với gi違m tổng điểm IIEF (b違ng 3.27), liên quan đơn 
biến với tăng kh違 năng XTS 2,55 lần [KTC 95%: 1,35 – 4,80] (b違ng 3.22). Lo âu liên 

quan đa biến với tăng nguy cơ RLC 1,45 lần [KTC 95%: 1,04 – 2,02] (b違ng 3.24), liên 

quan đơn biến với tăng kh違 năng XTS 2,42 lần [KTC 95%: 1,41 – 4,16] (b違ng 3.22). 

Stress liên quan đơn biến gi違m tổng điểm IIEF (b違ng 3.26), liên quan đơn biến tăng 
kh違 năng XTS 2,52 lần [KTC 95%: 1,25 – 5,05] (b違ng 3.22). Các rối lo衣n tâm lý này 

của vợ không có liên quan với RLC và XTS của chồng (b違ng 3.21). 

Có vài nghiên cứu đã đánh giá mối liên quan giữa các rối lo衣n tâm lý và chức năng 
TD của nam giới trong cặp vô sinh, cho th医y trầm c違m, lo âu thư運ng gia tăng nguy cơ 
RLTD, tuy nhiên không có sự đồng thuận cao về rối lo衣n tâm lý đặc trưng nào với RLC 

và XTS. 雲 Mỹ, Shindel AW và cs kh違o sát XTS với trầm c違m và không tìm th医y sự liên 

quan [154]. 雲 Ý, Lotti F và cs thì báo cáo XTS không liên quan với trầm c違m nhưng có 
liên quan với lo âu, ngược l衣i RLC không liên quan với lo âu nhưng liên quan với trầm 

c違m, các mối liên quan này duy trì qua phân tích đa biến [95]. Tương tự 荏 Thỗ Nhĩ Kỳ, 

Sahin A và cs xác nhận mối liên quan giữa trầm c違m và RLC qua phân tích đa biến [144]. 
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Trong khi 荏 Trung Quốc, Gao J và cs báo cáo c違 trầm c違m và lo âu, đều cùng có liên 

quan với RLC và với XTS sau khi hiệu chỉnh tuổi [60]. 

Sự khác biệt về kết qu違 giữa các nghiên cứu này được các tác gi違 lý gi違i là do 違nh 

hư荏ng của các yếu tố văn hóa, xã hội, làm cho nhận thức và phương thức ứng phó của 

các đối tượng với vô sinh không giống nhau. Cơ chế tác động giữa tâm lý và TD vẫn 

chưa rõ ràng, các tác động tâm lý tiêu cực từ vô sinh có thể 違nh hư荏ng đến chức năng 
TD và rồi các RLTD l衣i làm cho v医n đề về tâm lý tr荏 nên nghiêm trọng hơn [35], [97]. 

RLC do tâm lý có thể được gi違i thích dựa trên sự ức chế của vỏ não làm ngăn c違n ph違n 

x衣 cương dương. Ngoài ra, ngư運i ta còn cho rằng áp lực tâm lý có thể gây cư運ng giao 

c違m, tăng tiết nhiều catecholamine (đặc biệt là noradrenaline) làm co thắt cơ trơn dương 
vật, ngăn c違n sự giãn n荏 cần thiết để đ衣t được chức năng cương dương bình thư運ng. 

Thêm nữa, Bhongade MB và cs báo cáo lo âu và trầm c違m có liên quan với gi違m nồng 

độ testosterone huyết thanh 荏 nam giới vô sinh [33], vì vậy cũng góp phần tăng nguy cơ 
RLC. Với XTS, Lotti F gi違i thích thêm mối liên quan với lo âu đó là “lo lắng liên quan 

đến HĐTD từ lâu đã được gi違 định như cơ chế bệnh sinh của XTS” [95].  

Kết qu違 từ nghiên cứu của chúng tôi, 荏 đối tượng vô sinh Việt Nam, thêm một 

lần nữa cho th医y nhu cầu tư v医n tâm lý - TD là cần thiết, cho c違 hai vợ chồng. 

4.3.2.8. Béo phì và rối loạn chuyển hóa 

 Ch雨 s嘘 kh嘘iăc挨ăth吋 và t益 s嘘 eo hông 

Theo phân lo衣i chỉ số khối cơ thể dành cho ngư運i Châu Á, nam giới trong nghiên 

cứu này có vóc dáng bình thư運ng chỉ chiếm kho違ng một nửa, tiền béo phì – béo phì 

chiếm đến 39,4% (béo phì 18,6%). Tuy vậy, tỷ số eo hông >0,95 được xem là tăng, mức 

mà sự tích lũy mỡ thừa nội t衣ng có nguy cơ gây bệnh lý tim m衣ch, chỉ chiếm 6,1% trong 

mẫu nghiên cứu (b違ng 3.1). Khi xem xét hai yếu tố này với chức năng TD của nam giới, 

chỉ số khối cơ thể không có liên quan với RLC hay XTS, tuy nhiên tỷ số eo hông tăng 
có liên quan đơn biến với tăng nguy cơ RLC 1,90 lần [KTC 95%: 1,22 – 2,96], (b違ng 

3.22). Khi đánh giá liên quan đa biến, tỷ số này tồn t衣i đến mô hình cuối để hiệu chỉnh 

mức độ nguy cơ cho các yếu tố liên quan thực sự với RLC, với p=0,078 (b違ng 3.24). 

Tương tự như tuổi, hút thuốc lá, uống rượu bia nhiều…, béo phì đã được xem 

là một yếu tố nguy cơ đối với RLC [9]. Tuy nhiên, cũng như các yếu tố còn l衣i, không 

ph違i t医t c違 các nghiên cứu đều xác định được mối liên quan này. Trong nghiên cứu 

của Cho BL và cs 荏 đối tượng cộng đồng [42], Sahin A và cs 荏 đối tượng vô sinh, chỉ 
số khối cơ thể không liên quan với điểm IIEF [144]. 
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Béo phì có thể làm rối lo衣n cơ chế điều hòa ngược của trục vùng dưới đồi-tuyến 

yên-sinh dục thông qua tác động của glucocorticoid đến trục vùng dưới đồi-tuyến yên-

tuyến thượng thận, cùng với sự tăng chuyển hóa androgen thành estrogen t衣i mô mỡ. 

Ngư運i béo phì có tình tr衣ng gia tăng nồng độ estrogen và gi違m nồng độ testosterone. 

Ngoài rối lo衣n nội tiết, béo phì còn tăng nguy cơ tổn thương hệ thống m衣ch máu, trong 

đó có xơ vữa m衣ch máu dương vật. Thêm nữa, béo phì tăng tích mỡ thừa vùng bụng, 

đùi, xương mu, dẫn đến nguy cơ che l医p một phần dương vật mà Nguyễn Bá Hưng mô 
t違 qua câu “bụng càng to thì lò xo càng rụt” [9]. Ngoài ra béo phì còn có thể thay đổi 

vóc dáng tổng thể, gi違m sự linh ho衣t của hệ vận động... 

So với chỉ số khối cơ thể thì tỷ số eo hông có giá trị hơn để đánh giá tác động tiêu 

cực của mỡ thừa lên sức khỏe tổng quát như nguy cơ tim m衣ch, đái tháo đư運ng...Chỉ số 

khối cơ thể không phân biệt được mỡ thừa và khối xương chắc, cơ săn khỏe 荏 những 

ngư運i tập luyện thể hình và cũng không phân biệt được tích mỡ dưới da hay tích mỡ nội 

t衣ng. Tỷ số eo hông có sử dụng chu vi vòng bụng, là 1 trong 3 tiêu chuẩn bắt buộc để 

chẩn đoán hội chứng chuyển hóa của Hiệp hội Đái tháo đư運ng quốc tế vì giúp đánh giá 
lượng mỡ thừa tập trung 荏 nội t衣ng, mà nguy cơ gây bệnh lý tim m衣ch cao hơn hẳn so 

với mỡ thừa dưới da. 雲 đối tượng vô sinh, tỷ số eo hông cũng thể hiện có giá trị hơn chỉ 
số khối cơ thể để đánh giá 違nh hư荏ng của béo phì đến chức năng cương dương. 

 Đ逢運ng và m叡 máu 

Các chỉ số đư運ng máu đói và mỡ máu (gồm triglyceride, cholesterol toàn phần, 

cholesterol HDL và cholesterol LDL) được phân chia theo 3 mức bình thư運ng, hơi 
tăng và tăng cao 荏 ngưỡng cần điều trị theo khuyến cáo của Bộ Y tế Việt Nam. Trong 

t医t c違 các chỉ số này, chỉ có cholesterol toàn phần là có liên quan đơn biến với RLC, 

không có chỉ số nào liên quan với kh違 năng XTS. Nhóm cholesterol toàn phần tăng 
cao chiếm 6,8% trong số 352 nam có xét nghiệm đư運ng và mỡ máu, có nguy cơ RLC 
tăng 1,87 lần [KTC 95%: 1,15 – 3,04] so với nhóm bình thư運ng (b違ng 3.23). Vì mẫu 

không đủ 409 nên yếu tố này không được xem xét đa biến. T医t c違 các chỉ số này đã 
được đánh giá trong nghiên cứu của Lotti F và cs trên đối tượng vô sinh, đã không 
th医y có liên quan với RLC và XTS [94], trong khi đư運ng máu tăng >5,6 mmol/L đã 
th医y có liên quan tăng nguy cơ RLC 荏 đối tượng cộng đồng 荏 nghiên cứu của Sanches 

BCF và cs [148]. Cho dù các rối lo衣n đư運ng mỡ, đặc biệt là đái tháo đư運ng đã được 

khẳng định tăng nguy cơ RLC [84], thì khó tìm th医y mối liên quan này 荏 bệnh nhân 

vô sinh, có thể do đối tượng này trẻ, th運i gian phơi nhiễm khá ngắn, tác động tiêu cực 
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lên cơ thể chưa lâu, nên chỉ những trư運ng hợp tăng mỡ máu 荏 ngưỡng thực sự cao 

mới phát hiện ra sự 違nh hư荏ng lên chức năng cương dương. 
 H瓜i chứng chuy吋n hóa 

Hội chứng chuyển hóa được chẩn đoán theo Hiệp hội đái tháo đư運ng quốc tế 

bao gồm 3 tiêu chuẩn, trong đó 1 tiêu chuẩn bắt buột là chu vi vòng bụng, kèm thêm 

2 trong 4 tiêu chuẩn về các chỉ số đư運ng, mỡ máu và huyết áp. Trong nghiên cứu này 

có 21/352 nam (chiếm 5,98%) có hội chứng chuyển hóa. Nhóm có hội chứng chuyển 

hóa tăng nguy cơ RLC 1,73 lần [KTC 95%: 1,02 – 2,93] (b違ng 3.23). 

Qua nghiên cứu này cho th医y 荏 đối tượng vô sinh, tỷ số eo hông có giá trị cao 

hơn để đánh giá nguy cơ RLC so với các xét nghiệm cận lâm sàng đư運ng, mỡ máu 

đơn thuần hoặc kết hợp trong hội chứng chuyển hóa. Đây là yếu tố lâm sàng, thực 

hiện đơn gi違n, ít tốn kém th運i gian và kinh phí hơn r医t nhiều so với các xét nghiệm 

cận lâm sàng, nên đặc biệt có giá trị trong thực hành lâm sàng. 

Như vậy, nam giới béo phì 違nh hư荏ng đến chức năng TD của c違 cặp vợ chồng, 

trong khi vóc dáng tổng thể của họ thông qua chỉ số khối cơ thể có liên quan rõ hơn với 

RLTD của vợ, thì sự tích lũy mỡ thừa nội t衣ng thông qua tỷ số eo hông có liên quan rõ 

hơn với RLC. Phát hiện này cần được lưu ý trong bối c違nh “đ衣i dịch” béo phì hiện nay. 

4.3.2.9. Bệnh lý nội 

Lotti F cho rằng sức khỏe tổng quát, sức khỏe sinh s違n và sức khỏe TD 荏 nam 

giới có sự liên quan như kiêng 3 chân [97]. Nhiều nghiên cứu về chức năng TD nam 
đã xem xét yếu tố bệnh lý toàn thân, bệnh lý m衣n tính… 

Bệnh lý nội trong nghiên cứu này là các bệnh lý toàn thân, m衣n tính hoặc vừa 

mắc trong tháng vừa qua. Tỷ lệ nam giới có bệnh lý nội trong nghiên cứu này chiếm 

13,2%. Nhóm có bệnh lý nội liên quan đa biến với tăng kh違 năng XTS 2,16 lần [KTC 

95%: 1,15 – 4,05] (b違ng 3.25) và có xu hướng tăng nguy cơ RLC nhưng chưa đ衣t ý 

nghĩa thống kê (PR=1,39, p=0,094), trong mô hình cuối đa biến (b違ng 3.24). 

Trong một số nghiên cứu như Sanches BCF và cs 荏 đối tượng nam giới khỏe 

m衣nh [148] và của Lotti F và cs [94] 荏 đối tượng vô sinh, cho th医y bệnh lý toàn thân 

có liên quan đơn biến với tăng nguy cơ RLC. 
Bệnh lý nội bao gồm nhiều bệnh lý khác nhau trong tháng vừa qua, là kho違ng th運i 

gian được dùng để đánh giá chức năng TD trong nghiên cứu này. Đây được xem là một 

sự b医t ổn không đặc hiệu về thể ch医t và tinh thần dẫn đến 違nh hư荏ng chức năng TD. 
Ngoài ra, trong các bệnh lý nội có một số bệnh lý m衣n tính đã được xem là nguy cơ đặc 
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trưng đối với RLC như đái tháo đư運ng, bệnh lý tim m衣ch...Tuy nhiên, vì yếu tố này được 

thu thập ít thống nh医t giữa các nghiên cứu, vì vậy kết qu違 hơi khó so sánh. 

4.3.2.10. Tiền sử mổ niệu - sinh dục 

Tỷ lệ nam giới có tiền sử mổ niệu – sinh dục trong nghiên cứu này là 8,8%, bao 

gồm phẫu thuật trích tinh trùng, phẫu thuật do giãn tĩnh m衣ch thừng tinh, phẫu thuật 

nang mào tinh. Kết qu違 nghiên cứu cho th医y tiền sử mổ niệu – sinh dục là một yếu tố 

độc lập gia tăng nguy cơ RLC, thông qua liên quan đa biến với tổng điểm IIEF (b違ng 

3.27), nhưng không liên quan với kh違 năng XTS (b違ng 3.22). Các tiền sử nam khoa 

khác như tiền sử viêm niệu – sinh dục, tiền sử tinh hoàn ẩn, tiền sử quai bị không tìm 

th医y mối liên quan nào với chức năng TD nam. Trong mẫu nghiên cứu, không có đối 

tượng có tiền sử ch医n thương sinh dục, dù đã kh違o sát. 

Akbal C và cs đã tiến hành nghiên cứu trên 66 bệnh nhân phẫu thuật trích tinh 

trùng bằng kỷ thuật TESE. Đánh giá trước và sau 6 tháng phẫu thuật cho th医y điểm 

IIEF-5 gi違m c違 2 nhóm tìm th医y tinh trùng (nhóm 1, chiếm 40%) và không tìm th医y 

tinh trùng (nhóm 2, 60%), có 1 bệnh nhân trong nhóm 1 (0,4%), 12 bệnh nhân trong 

nhóm 2 (26%) mới kh荏i phát RLC sau phẫu thuật, 13 bệnh nhân này đều gi違m nồng 

độ testosterone và tăng mức độ trầm c違m, lo âu có ý nghĩa thống kê [19]. 

Bệnh nhân sau mổ niệu – sinh dục, nếu mổ trên tinh hoàn có thể tổn thương mô 
tinh hoàn, dẫn đến suy gi違m nội tiết [19]. Bên c衣nh đó, đối tượng này dễ gia tăng áp lực 

tâm lý trong những trư運ng hợp kết qu違 phẫu thuật không kh違 quan đối với kh違 năng sinh 
s違n như không có tinh trùng sau trích xu医t, không c違i thiện ch医t lượng tinh trùng sau các 

phẫu thuật như giãn tĩnh m衣ch thừng tinh, tràn dịch màng tinh hoàn, nang mào tinh… 

4.3.2.11. Cơ quan sinh dục ngoài 

Một cách trực quan thì cơ quan sinh dục ngoài thư運ng được quan tâm trong đ運i sống 

TD. Chiều dài dương vật và thể tích tinh hoàn 荏 đối tượng vô sinh Việt nam đã được Ph衣m 

Chí Kông kh違o sát bài b違n về đặc điểm và mối liên quan với chức năng sinh s違n, tuy nhiên 

liên quan với chức năng TD chúng tôi chỉ tìm th医y vài nghiên cứu trên thế giới về chiều 

dài dương vật 荏 đối tượng không có v医n đề về kh違 năng sinh s違n [80], [148], [175]. 

Y văn đã cho th医y nam giới thư運ng quan tâm quá mức về chiều dài dương vật, 

dễ ám thị dương vật không đủ dài để thỏa mãn đ運i sống TD. Veale D và cs đã báo 
cáo trong một nghiên cứu có nhóm chứng, cho th医y nhóm nam giới lo lắng về chiều 

dài dương vật bị gi違m thỏa mãn TD đánh giá bằng công cụ IIEF [175]. Sanches BCF 

và cs đã chứng minh rằng 荏 nam giới được cho là khỏe m衣nh từ 35 – 70 tuổi, nhóm 
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ám 違nh chủ quan về dương vật không đủ dài (chiếm 9,72% trong mẫu), có tác động 

tiêu cực đến chức năng cương dương (tăng RLC 2,23 lần [KTC 95%: 1,35 – 3,69]) 

[148]. Đối với chiều dài dương vật đo khách quan, trong khi Sanches BCF và cs báo 
cáo không có liên quan [148] thì Kamel I và cs chứng minh chiều dài dương vật ngắn 

hơn có ý nghĩa thống kê 荏 nhóm RLC so với nhóm không có RLC [80]. 

Tinh hoàn là một bộ phận của cơ quan sinh dục ngoài, vừa đ違m nhận chức năng 
ngo衣i tiết, s違n sinh tinh trùng, đồng th運i có chức năng nội tiết, nơi s違n xu医t lượng 

androgen chính của cơ thể. Testosterone là nội tiết tố sinh dục nam được s違n xu医t t衣i tinh 

hoàn, đóng vai trò quan trọng đối với chức năng TD, gi違m nồng độ testosterone liên quan 

đến gi違m ham muốn TD và RLC. 雲 đối tượng vô sinh, có thể teo tinh hoàn do hậu qu違 

của tiền sử tinh hoàn ẩn, quai bị, giãn tĩnh m衣ch thừng tinh, rối lo衣n nội tiết… 

Chiều dài dương vật thư運ng được đánh giá 荏 hai tr衣ng thái khi xìu và khi cương. 
Đo chiều dài dương vật khi cương khá khó và tế nhị. Mặc dù 荏 đối tượng của chúng 

tôi có làm xét nghiệm tinh dịch đồ, tuy nhiên không đầy đủ 荏 t医t c違 các đối tượng 

nghiên cứu, ngoài ra một số đối tượng l医y mẫu tinh dịch t衣i nhà để mang đến trung 

tâm vô sinh, vì vậy chúng tôi chọn đo chiều dài dương vật kéo căng tối đa, thay cho 
chiều dài dương vật khi cương. Chiều dài dương vật khi xìu, khi kéo căng tối đa và 
khi cương có liên quan chặt chẽ với nhau và nhiều nghiên cứu trên thế giới ch医p nhận 

chiều dài khi kéo căng tối đa đ衣i diện cho khi cương để đánh giá liên quan với các 

chỉ số khác như nhân trắc học, kh違 năng sinh s違n, kh違 năng TD [80]. Thể tích tinh 

hoàn thư運ng được xác định bằng hai phương pháp là đo trực tiếp bằng thước đo 
Prader và gián tiếp qua siêu âm. Chúng tôi đo bằng thước đo Prader, phương pháp 
này được Lotti F đánh giá trong một tài liệu tổng quan là đáng tin cậy gần tương 
đương với đo qua siêu âm [96]. 

Kết qu違 từ nghiên cứu này, trên đối tượng vô sinh, cho th医y chiều dài dương vật 

đo khách quan khi xìu và khi kéo căng tối đa không liên quan với RLC, XTS 荏 chồng 

(b違ng 3.22) cũng như RLTD 荏 vợ (b違ng 3.14), nhưng thể tích trung bình hai tinh hoàn 

thì liên quan đơn biến với nguy cơ RLC, thể tích tinh hoàn càng lớn, thì càng c違i thiện 

chức năng cương dương thông qua gia tăng tổng điểm IIEF (b違ng 3.26). Kết qu違 về 

thể tích tinh hoàn đã có nền t違ng kiến thức hợp lý liên quan đến nội tiết, tuy nhiên là 

một minh chứng còn r医t mới, hy vọng trong tương lai mối liên quan này sẽ được tìm 

hiểu rõ ràng hơn. 
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4.3.2.12. Các yếu tố vô sinh 

 Th運i gian vô sinh 

Tương tự như với vợ, RLTD 荏 chồng trong nghiên cứu này có xu hướng tăng sau 

1 kho違ng th運i gian vô sinh, nhưng sau đó l衣i có xu hướng gi違m. Tuy nhiên, nam giới 

có xu hướng thay đổi, điều chỉnh các v医n đề tâm lý liên quan với vô sinh sớm hơn phụ 

nữ. Khi chia kho違ng th運i gian vô sinh làm 3 nhóm <24 tháng, 24 – 48 tháng và >48 

tháng thì nhóm 24 – 48 tháng có nguy cơ RLC và kh違 năng XTS cao nh医t. Cụ thể, 

nhóm vô sinh 24 – 48 tháng liên quan đa biến với điểm IIEF th医p nh医t so với 2 nhóm 

còn l衣i (b違ng 3.27), nhóm <24 tháng so với nhóm 24 – 48 tháng gi違m nguy cơ RLC 
0,54 lần [KTC 95%: 0,37 – 0,80] (b違ng 3.24) và gi違m kh違 năng XTS 0,48 lần [KTC 

95%: 0,24 – 0,94] (b違ng 3.25), khi xem xét đa biến. Riêng kh違 năng XTS, nhóm >48 
tháng so với nhóm 24 – 48 tháng gi違m nguy cơ không có ý nghĩa thống kê (b違ng 3.25). 

Drosdzol A và cs đã báo cáo ngư運i chồng trong cặp vô sinh có thỏa mãn TD 

th医p nh医t, chức năng cương kém nh医t 荏 nhóm vô sinh 3 – 6 năm so với nhóm <3 

năm và nhóm >6 năm và đã lý gi違i sự thay đổi chức năng TD này do sự thay đổi 

các v医n đề về tâm lý liên quan đến vô sinh, có sự điều chỉnh tâm lý thích ứng để 

đối phó với vô sinh sau 6 năm, như theo đuổi các mục tiêu khác trong cuộc sống 

[52]. Ngư運i chồng có những chuyển biến tâm lý do vô sinh liên quan đến chức 

năng TD sớm hơn so với vợ, trong nghiên cứu của chúng tôi, là điểm khác biệt so 

với nghiên cứu của Drosdzol A. 

 Tinh d鵜chăđ欝 

TDĐ đã được báo cáo có liên quan với chức năng TD nam 荏 vài nghiên cứu trên 

thế giới. Trong nghiên cứu của chúng tôi cũng xác định có mối liên quan giữa TDĐ 
với RLC. Khi chia kết qu違 TDĐ làm 3 nhóm bình thư運ng, b医t thư運ng nặng (bao gồm 

vô tinh hoặc chỉ có một vài tinh trùng trong mẫu) và nhóm b医t thư運ng nhẹ thì so với 

nhóm bình thư運ng, nhóm b医t thư運ng nặng tăng nguy cơ RLC 1,95 lần [KTC 95%: 

1,04 – 3,67], nhóm b医t thư運ng nhẹ tăng không có ý nghĩa thống kê (PR=1,61, 

p=0,072). Ngoài ra, số lượng tinh trùng và số lượng tinh trùng di động tăng mỗi triệu 

có liên quan đơn biến với gi違m nguy cơ RLC lần lượt là 0,99 lần [KTC 95%: 0,99 – 

1,00] và 0,99 lần [KTC 95%: 0,98 – 1,00]. Không tìm th医y mối liên quan giữa TDĐ 
và kh違 năng XTS. Vì cỡ mẫu không đủ 409, nên yếu tố này không được xem xét đa 
biến (b違ng 3.23). 
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Một vài nghiên cứu ủng hộ kết qu違 của chúng tôi, dù cũng có một ít khác biệt. 

Lotti F và cs đã chứng minh nguy cơ RLC tăng theo mức độ b医t thư運ng TDĐ sau khi 
đã hiệu chỉnh các yếu tố gây nhiễu, khi so sánh giữa 3 nhóm kết qu違 TDĐ bình 
thư運ng, vô tinh và b医t thư運ng khác (trong khi XTS không có liên quan) [94], Kizilay 

F và cs báo cáo số lượng tinh trùng và độ di động tinh trùng liên quan thuận với điểm 

IIEF [85]. Tuy nhiên, trong nghiên cứu của O’Brien JH và cs tỷ lệ RLC 荏 nhóm vô 

tinh không cao hơn mẫu toàn bộ là nam giới vô sinh [117]. 

Về khía c衣nh tâm lý, Lotti F cho rằng nhận thức yếu tố vô sinh nam, đặc biệt là 

vô tinh, là một th違m họa với nam giới, gây tổn thương lòng tự trọng và b違n sắc giới 

và có thể kích ho衣t những RLTD tiềm tàng [97]. Nhận định này có thể được minh 

họa từ nghiên cứu của Saleh RA và cs, 11% nam giới xu医t hiện RLC sau khi nhận kết 

qu違 TDĐ b医t thư運ng [146] và nghiên cứu của Berger DM và cs, tỷ lệ này là 63% sau 

khi nhận thông báo vô tinh [31]. Trong nghiên cứu này chỉ 39,1% cặp vợ chồng chưa 
từng tiếp cận điều trị vô sinh, vì vậy một tỷ lệ cao trong mẫu đã phần nào có thông 

tin về kết qu違 tinh dịch đồ của họ. Nhóm TDĐ b医t thư運ng nhẹ tăng nguy cơ RLC 
không đ衣t ý nghĩa thống kê, có lẽ 違nh hư荏ng b荏i văn hóa và hy vọng vào kết qu違 điều 

trị vô sinh nam, được trình bày chi tiết hơn 荏 phần nguyên nhân vô sinh. 

Ch医t lượng TDĐ và chức năng cương dương còn được biết có liên quan với nội 

tiết tố sinh dục nam, vì vậy mối liên quan giữa TDĐ và RLC có thể do 違nh hư荏ng 

của c違 tâm lý và nội tiết [97]. 

 Nguyên nhân, lo衣i, ti隠n s穎 đi隠u tr 鵜 và th運iăgianăđi隠u tr 鵜 vô sinh 

Nghiên cứu của chúng không tìm th医y mối liên quan giữa các yếu tố vô sinh 

này với chức năng TD của chồng, riêng nguyên nhân vô sinh có nam thì có xu hướng 

tăng kh違 năng XTS nhưng chưa có ý nghĩa thống kê (PR=1,66, p=0,063) (b違ng 3.25). 

Vô sinh do yếu tố nam đơn thuần đã được vài tác gi違 báo cáo là nguyên nhân 

gây 違nh hư荏ng tiêu cực nh医t đối với chức năng TD của nam giới. Yếu tố này 違nh 

hư荏ng chức năng cương và thỏa mãn TD trong nghiên cứu 荏 Ba Lan của Drosdrzol 

A [51], [52], và là yếu tố tiên lượng độc lập cho ch医t lượng đ運i sống TD nam giới 

trong nghiên cứu 荏 Mỹ của Smith JF và cs [157]. Các tác gi違 này cho rằng, trong nền 

văn hóa của họ, vô sinh nam làm tổn thương sâu sắc đến b違n sắc giới, đến sự tự tôn 

về nam tính. Tuy nhiên, Lee TY, trong nền văn hóa Á Đông, l衣i cho rằng đàn ông vô 
sinh, ngo衣i trừ nhóm vô tinh, thì không mô t違 hình 違nh b違n thân tiêu cực, đồng th運i 

không chịu áp lực nhiều từ vô sinh, b荏i vì các kỹ thuật hỗ trợ sinh s違n chủ yếu trực 
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tiếp trên ngư運i vợ và chỉ cần sử dụng một vài tinh trùng của chồng đã có thể thành 

công [89]. Kết qu違 nghiên cứu của chúng tôi có vẻ phù hợp với các đáp ứng tâm lý 

mà Lee TY trình bày. Ngoài ra, có thể vì các đối tượng nghiên cứu đa số chỉ mới bắt 

đầu tiếp cận điều trị nên chịu ít áp lực. Tuy nhiên, nguyên nhân vô sinh có yếu tố nam 

liệu có ph違i đã góp phần tác động lên nhận thức trách nhiệm của nam giới, làm thay 

đổi hành vi TD và rồi tăng kh違 năng XTS, mặc dù chưa thực sự có ý nghĩa thống kê. 

4.3.2.13. Hoạt động tình dục và chức năng tình dục 

 T亥n su医t giao h嬰p 

Theo Ramezanzadeh F, tần su医t giao hợp có thể được ch医p nhận như là một 

chỉ số dự đoán về ham muốn và thỏa mãn TD 荏 nam giới vô sinh [133]. Đáng chú 
ý hơn, RLC đã được chứng minh là một yếu tố nguy cơ độc lập gây gi違m tần su医t 

giao hợp 荏 đối tượng này [124], [127]. Kết qu違 trong nghiên cứu của chúng tôi, 荏 

lứa tuổi trẻ của đối tượng vô sinh, tần su医t giao hợp ≤ 4 lần/ 4 tuần liên quan đa biến 

tăng nguy cơ RLC 2,23 lần [KTC 95%: 1,64 – 3,04] (b違ng 3.24). B違n ch医t mối liên 

quan này có thể có tương tác hai chiều, tuy nhiên chúng tôi cho rằng kh違 năng cao 
là RLC đã làm gi違m tần su医t giao hợp do gi違m ham muốn, thỏa mãn TD. Cho dù 

gi違m tần su医t giao hợp có thể gi違m c違m giác được yêu thương và rồi dẫn đến gi違m 

thân mật TD và tăng nguy cơ rối lo衣n chức năng TD, nhưng với văn hóa Việt Nam, 

nam giới thư運ng là ngư運i chủ động trong HĐTD nên đáp ứng tâm lý này thư運ng 

x違y ra với nữ hơn là với nam giới. 

 Liên quan gi英a RLC và XTS 

RLC và XTS là hai rối lo衣n TD phổ biến 荏 nam giới, đã được báo cáo có liên quan 

với nhau 荏 đối tượng cộng đồng. Nghiên cứu của chúng tôi đã xác định có mối liên quan 

này 荏 đối tượng vô sinh. Tăng mỗi điểm PEDT liên quan đa biến với tăng nguy cơ RLC 
1,08 lần [KTC 95%: 1,05 – 1,12] (b違ng 3.24), trong khi tăng mỗi điểm IIEF liên quan đa 
biến với gi違m kh違 năng XTS 0,94 lần [KTC 95%: 0,92 – 0,96] (b違ng 3.25). 

Laumann EO và cs th医y RLC là yếu tố tiên lượng độc lập cho XTS trong một 

nghiên cứu toàn cầu [87], Porst H và cs th医y XTS làm tăng nguy cơ RLC với cỡ 

mẫu lớn 12133 [128]. Ngược l衣i, 荏 đối tượng vô sinh, nghiên cứu của Shindel AW 

và cs l衣i không th医y mối liên quan giữa XTS và RLC [154]. Sự khác nhau về văn 
hóa - xã hội, các tiêu chuẩn chẩn đoán có thể đã dẫn đến kết qu違 khác nhau trong 

mối liên quan này. 
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Mặc dù cơ chế của mối liên quan giữa XTS và RLC vẫn chưa rõ ràng, Rowland 

D cho rằng có thể một vòng xoắn bệnh lý đã hình thành. Ngư運i bị XTS có thể cố 

gắng trì hoãn xu医t tinh bằng cách chủ động gi違m mức độ kích thích, điều này có thể 

dẫn đến tình tr衣ng cương dương không đ衣t được mức tốt nh医t, dần dần sẽ làm tăng 
nguy cơ RLC, ngược l衣i ngư運i bị RLC có thể cố gắng để cương dương vật đến mức 

cơ b違n bằng cách tăng mức độ kích thích theo b違n năng, và vì vậy có thể dẫn đến 

XTS [143]. Ngoài ra, Wincze JP cho rằng mối liên quan giữa RLC và XTS 荏 đối 

tượng nghiên cứu của chúng tôi có thể còn do tăng nguy cơ mắc c違 hai rối lo衣n này 

dưới 違nh hư荏ng tiêu cực từ vô sinh [178]. 

 Chứcănĕngătìnhăd映c c栄a v嬰 

Chức năng tình dục của vợ có liên quan đa biến với RLC (b違ng 3.27) và liên 

quan đơn biến với kh違 năng XTS 荏 chồng (b違ng 3.21). Trong một phân tích mô t違 cắt 

ngang như nghiên cứu này, kh違 năng tương tác hai chiều giữa chức năng TD của vợ 

và chồng là có thể x違y ra và đã được phân tích 荏 phần trên. Kết qu違 trong nghiên cứu 

này có sự đồng thuận cao so với nhiều nghiên cứu khác. Trong một phân tích gộp từ 

26 nghiên cứu trên thế giới, ngư運i chồng có vợ bị RLTD sẽ tăng nguy cơ RLC lên 4 
lần và XTS lên 2 lần [41]. 

4.4.ăĐI韻M M萎NH VÀ H萎N CH蔭 C曳A NGHIÊN ĆU 

4.4.1. Đi吋m m衣nh c栄a nghiên cứu 

Nghiên cứu của chúng tôi đã đ衣t được một số điểm m衣nh sau: 

- Đây là một trong những nghiên cứu đi tiên phong trong lĩnh vực này 荏 Việt 

Nam và là nghiên cứu đầu tiên được tiến hành với qui mô lớn, có tính khoa học chặt 

chẽ 荏 đối tượng vô sinh. 

- Nghiên cứu đã sử dụng các bộ công cụ tự báo cáo đã được chuẩn hóa FSFI, 

IIEF và PEDT để kh違o sát chức năng TD của cặp vợ chồng trong 4 tuần vừa qua, là 

các biến số chính của nghiên cứu. Điều này đã có nhiều ưu điểm lớn: 

+ Công cụ tự báo cáo đã chuẩn hóa là ưu điểm để kh違o sát chức năng TD 
trong nghiên cứu, sự tế nhị khi kh違o sát đặc biệt có ý nghĩa trong nền văn hóa Phương 
Đông. So với các bộ công cụ trong lĩnh vực này, 3 bộ FSFI, IIEF và PEDT đã được 

chứng minh có nhiều ưu điểm nh医t và được sử dụng rộng rãi nh医t trên thế giới, đồng 

th運i phiên b違n tiếng Việt đã được chúng tôi chuẩn hóa và xác thực l衣i cho th医y đ衣t 

độ tin cậy và hiệu lực đo lư運ng tốt 荏 đối tượng nghiên cứu. Các bộ công cụ tự báo 

cáo này được sử dụng ẩn danh, trong điều kiện tr違 l運i hoàn toàn riêng tư của mỗi cá 
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nhân và được trao đổi trước để hiểu giá trị tích cực của câu trả lời đúng vì vậy đã 

giảm thiểu được sai số do hội chứng “Đáp ứng theo mong muốn xã hội” và hướng 

dẫn đầy đủ các khái niệm liên quan để tránh sai số do nhầm lẫn. 

+ Nghiên cứu đã đánh giá chức năng TD đồng thời ở cả cặp vợ chồng, đồng 

thời ở cả RLC và XTS của người chồng, vì vậy đã hàm chứa một dung lượng khoa 

học rất lớn, giúp nhìn nhận toàn diện hơn một vấn đề không thể tách rời của cặp vợ 

chồng, chức năng TD của bạn tình được đánh giá đáng tin cậy bằng công cụ chuẩn 

hóa và hầu hết các yếu tố độc lập được xem xét sự tác động lên cả cặp và cả 2 RLTD 

phổ biến của nam giới.  

+ Vì khảo sát chức năng TD trong 4 tuần vừa qua nên đã hạn chế được sai 

số nhớ lại.  

- Áp lực tâm lý là yếu tố quan trọng, đóng vai trò trung gian trong mối liên quan 

giữa vô sinh và RLTD, đã được khảo sát kỹ bằng công cụ chuẩn hóa. 

- Cho dù chắn chắc không thể khảo sát được tất cả các yếu tố có thể liên quan 

với RLTD nhưng với khoảng 50 yếu tố độc lập đã được khảo sát cho người vợ cũng 

như người chồng, đại diện cho các nhóm yếu tố liên quan với RLTD đã được báo cáo 

từ y văn là một điểm mạnh của nghiên cứu này. Đặc biệt, nghiên cứu đã xử lý liên 

quan hồi qui đa biến nhằm hạn chế tác động gây nhiễu, để tìm ra các yếu tố liên quan 

độc lập, có giá trị tin cậy cao. Quá trình lựa chọn biến trong khi xử lý đa biến đã dựa 

vào phương pháp tiếp cận có chủ đích, phối hợp được kiến thức lâm sàng cùng với 

kết quả thống kê thỏa đáng. Kết quả đạt được của nghiên cứu này đã tìm ra nhiều yếu 

tố mới, đáng tin cậy, liên quan với RLTD ở người vợ, người chồng của cặp vô sinh 

mà chưa từng được công bố trên y văn. 

4.4.2. Hạn chế của nghiên cứu 

Như hầu hết các nghiên cứu trong lĩnh vực này, nghiên cứu của chúng tôi có 

một số hạn chế nhất định: 

- Sử dụng các bộ công cụ tự báo cáo, đánh giá chức năng TD trong 4 tuần vừa 

qua nên bên cạnh những điểm mạnh sẽ không tránh khỏi vài hạn chế như: 

+ Chỉ tầm soát được tỷ lệ RLTD nữ mà không đánh giá được các tỷ lệ RLTD 

đặc trưng ở nữ, do bộ công cụ FSFI không xây dựng được các ngưỡng chẩn đoán hợp 

lệ cho các nội dung này. 



130 

 

+ Chỉ tầm soát được 2 RLTD phổ biến của nam giới là RLC và XTS vì thiếu 

các bộ công cụ chuẩn hóa để đánh giá các lo衣i RLTD nam khác. Tương tự với RLTD 

nữ, XTS không đánh giá riêng biệt được 2 phân nhóm nguyên phát và thứ phát. 

+ Về kho違ng th運i gian 4 tuần vừa qua mà đối tượng đánh giá chức năng TD, 

chưa hoàn toàn đáp ứng tiêu chuẩn DSM của Hội Tâm thần học Hoa Kỳ (với DSM-

IV là các b医t ổn ph違i tồn t衣i kéo dài hoặc tái diễn, DSM-V là tồn t衣i ít nh医t 6 tháng). 

+ Sai số l医y mẫu do hội chứng “Đáp ứng theo mong muốn xã hội” là điều 

khó tránh khi sử dụng công cụ tự báo cáo, đặc biệt v医n đề kh違o sát l衣i nh衣y c違m trong 

nền văn hóa Phương Đông ít c荏i m荏. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng đã cố gắng để 

gi違m thiểu tối đa hội chứng này. 

         - Tầm soát đa yếu tố liên quan nên một vài biến độc lập có độ biến thiên hơi 
cao. Các biến này được đối tượng lựa chọn 1 trong 3 định mức tr違 l運i theo thang đo 
Likert như tình tr衣ng kinh tế là khó khăn, đủ sống, khá gi違 và vợ chồng hiểu nhau là 

tốt, trung bình, kém. Chúng tôi cho rằng gi違i pháp này có thể ch医p nhận được, đặc 

biệt là các yếu tố liên quan độc lập đã được xác định, hầu hết đều được đánh giá theo 
tiêu chuẩn đo lư運ng khách quan đã trình bày rõ ràng trong phương pháp nghiên cứu 

(chỉ ngoài trừ yếu tố vợ chồng hiểu nhau). 

- Vẫn còn một số yếu tố không thể kh違o sát đầy đủ, như xét nghiệm nội tiết tố 

liên quan trục vùng dưới đồi – tuyến yên – tinh hoàn 荏 ngư運i chồng. Tuy nhiên, chúng 

tôi đã xem xét, như các thăm dò này không thư運ng qui để thăm dò vô sinh và theo 
nghiên cứu của Satkunasivam R và cs thì các b医t thư運ng nội tiết này không liên quan 

với RLC và với gi違m ham muốn TD 荏 đối tượng nam giới vô sinh [150]. 

- B違n ch医t của nghiên cứu mô t違 cắt ngang không cho phép chúng tôi kết luận 

chắc chắn về mối liên quan nhân qu違 giữa các yếu tố độc lập với các biến phụ thuộc, 

mà kết qu違 mô t違 thống kê được suy luận dựa trên nền t違ng kiến thức từ y văn và đặc 

biệt thống kê liên quan đa biến đã được sử dụng nên đã gi違m kh違 năng gây nhiễu giữa 

các biến độc lập, giúp gi違m kh違 năng sai sót khi diễn gi違i kết qu違 của mối liên quan. 

Nghiên cứu của chúng tôi cũng có một số h衣n chế riêng: 

- Chúng tôi không đánh giá về rối lo衣n các hành vi TD, không ghi nhận được tỷ 

lệ và từng lý do cụ thể những đối tượng đã lo衣i khỏi mẫu, số liệu được thu thập chỉ 
t衣i một trung tâm vô sinh. T医t c違 những điều này phần nào có 違nh hư荏ng đến tính đ衣i 

diện của nghiên cứu, tuy nhiên chúng tôi cho rằng có thể không 違nh hư荏ng nhiều và 

sẽ được ch医p nhận, b荏i vì trên thực tế những thiếu sót này r医t khó khắc phục và Trung 
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tâm vô sinh t衣i nơi chúng tôi thực hiện nghiên cứu là một Trung tâm lớn có tính đ衣i 

diện cao, thuộc về trư運ng đ衣i học mà tôi đang làm nghiên cứu sinh. 

- Cận lâm sàng đã không được thực hiện đầy đủ cho t医t c違 đối tượng nghiên 

cứu, vì vậy giá trị kh違o sát chỉ 荏 mức liên quan đơn biến. Đây là một h衣n chế vô cùng 

đáng tiếc của nghiên cứu này. Chúng tôi đã chỉ định đầy đủ, tuy nhiên nhiều đối tượng 

荏 xa hoặc có những lý do khách quan khác, đã không tuân thủ đầy đủ qui trình thăm 
dò của Trung tâm, như không quay l衣i vào ngày 2 – 3 của chu kỳ kinh để làm xét 

nghiệm nội tiết cơ b違n, không quay l衣i sau khi đủ tiêu chuẩn kiêng giao hợp 3 – 5 

ngày để làm tinh dịch đồ… 

4.5. GIÁ TR卯 ́NG D影NG C曳A NGHIÊN ĆU 

Các kết qu違 trong nghiên cứu này cung c医p các dữ liệu khoa học đáng tin cậy, 

có ý nghĩa ứng dụng trong nghiên cứu, gi違ng d衣y, thực hành lâm sàng và ho衣ch định 

chính sách. Một số ứng dụng cụ thể: 

- Cung c医p phiên b違n tiếng Việt đã được chuẩn hóa và xác thực giá trị đo lư運ng 

tâm lý của 3 bộ công cụ FSFI, IIEF và PEDT 荏 đối tượng vô sinh Việt Nam. Đặc biệt 

nội dung chức năng cương của bộ IIEF này đã được chứng minh phù hợp để sử dụng 

tầm soát RLC như 1 thang đo ngắn gọn, độc lập 荏 đối tượng này. 

- Gần 2/3 (59,9%) các cặp vợ chồng vô sinh có thể gặp các b医t ổn về tình dục cho 

th医y một nhu cầu thiết thực về phát triển chương trình qu違n lý vô sinh toàn diện hơn, bao 
gồm c違 đánh giá về sức khỏe tình dục cho c違 cặp vợ chồng. Điều này có thể giúp t衣o ra 

sự quan tâm đúng mức b荏i các nhà ho衣ch định chính sách cũng như đội ngũ y tế đang 
thực hành lâm sàng. 

- Các yếu tố liên quan với RLTD có thể được sử dụng trong mô hình tư v医n cho 

các cặp vợ chồng vô sinh có các rối lo衣n này. 

4.6.ăH姶閏NG NGHIÊN ĆU TI蔭P THEO 

Có nhiều hướng nghiên cứu có thể phát triển từ nghiên cứu của chúng tôi, như: 
- Xác thực các bộ công cụ này cho những đối tượng khác 

- Đánh giá tỷ lệ và các yếu tố liên quan với RLTD cho những đối tượng khác 

- Thiết kế nghiên cứu dọc tiến cứu để kh違o sát mối liên quan nhân qu違 của các 

yếu tố liên quan với RLTD. 

- Nghiên cứu hiệu qu違 tư v医n can thiệp gi違m thiểu các yếu tố nguy cơ gây RLTD 
荏 cặp vợ chồng lên chức năng TD và kết qu違 điều trị vô sinh. 
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K蔭T LU一N 

 

Qua nghiên cứu tỷ lệ rối lo衣n tình dục và các yếu tố liên quan 荏 409 cặp vợ 

chồng vô sinh đến khám t衣i Trung tâm Nội Tiết Sinh S違n và Vô Sinh – Bệnh viện 

Đ衣i học Y Dược Huế, nghiên cứu này có các kết luận sau: 

1. T益 l羽 r嘘i lo衣n tình d映c ở c員p v嬰 ch欝ng vô sinh xácăđ鵜nh b茨ng các b瓜 công c映 

FSFI, IIEF và PEDT 

1.1. Giá tr ị các bộ công cụ đánh giá chức năng tình dục FSFI, IIEF và PEDT 

 Các phiên b違n tiếng Việt của 3 bộ công cụ FSFI, IIEF và PEDT có độ tin cậy 

và hiệu lực đo lư運ng tốt, phù hợp để đánh giá chức năng tình dục 荏 đối tượng vô sinh 

Việt Nam. 

1.2. Tỷ lệ rối loạn tình dục ở cặp vợ chồng vô sinh  

1.2.1. Tỷ lệ rối loạn tình dục ở người vợ  

Tỷ lệ rối lo衣n tình dục 荏 vợ là 43,8%, với KTC 95% [40,4 – 47,2]. 

1.2.2. Tỷ lệ rối loạn tình dục ở người chồng  

Tỷ lệ rối lo衣n cương là 26,7%, KTC 95% [ 22,4 – 31,0], trong đó mức độ nhẹ 

18,1%, nhẹ - trung bình 5,9%, trung bình 2,4% và nặng 0,2%. 

Tỷ lệ xu医t tinh sớm kho違ng 11,7%, KTC 95% [8,4 – 14,9] trong đó 6,1% có thể 

xu医t tinh sớm và 5,6% chắc chắn xu医t tinh sớm. 

Tỷ lệ nam giới mắc c違 rối lo衣n cương và kh違 năng xu医t tinh sớm là 5,4% và mắc 

ít nh医t một trong hai rối lo衣n này là 33%. 

1.2.3. Tỷ lệ rối loạn tình dục ở cặp vợ chồng  

Có 59,9%, KTC 95% [55,1 – 64,7] cặp vợ chồng có thể b医t ổn về tình dục. 

2. Các y院u t嘘 liên quan v噂i r嘘i lo衣n tình d映c ở c員p v嬰 ch欝ng vô sinh  

2.1. Các yếu tố liên quan với rối loạn tình dục ở vợ  

Có 7 yếu tố liên quan độc lập với rối lo衣n tình dục 荏 ngư運i vợ qua phân tích hồi 

quy đa biến:  

- Các yếu tố liên quan tăng nguy cơ rối lo衣n tình dục 荏 vợ gồm:  

+ Sống chung nhà với bố mẹ hoặc ngư運i thân (Tăng nguy cơ giao hợp đau) 
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+ Lo âu (Tăng nguy cơ: gi違m tiết dịch, rối lo衣n cực khoái, gi違m thỏa mãn tình 

dục và giao hợp đau) 

+ Tiền sử điều trị thụ tinh trong ống nghiệm (Tăng nguy cơ đồng đều về các rối 

lo衣n đặc trưng) 

+ Chồng tiền béo phì hoặc béo phì (Tăng nguy cơ gi違m hưng ph医n tình dục).  

- Các yếu tố liên quan gi違m nguy cơ rối lo衣n tình dục 荏 vợ gồm:  

+ Vợ chồng hiểu nhau tốt (Gi違m các rối lo衣n về: ham muốn, hưng ph医n, thỏa 

mãn tình dục và giao hợp đau) 

+ Vợ chồng có tâm sự về tình dục (Gi違m các rối lo衣n về: ham muốn, hưng ph医n, 

tiết dịch, cực khoái và thỏa mãn tình dục) 

+ Chồng có chức năng cương dương tốt (Gi違m các rối lo衣n về: tiết dịch, cực 

khoái và thỏa mãn tình dục). 

2.2. Các yếu tố liên quan với rối loạn tình dục ở chồng 

2.2.1. Các yếu tố liên quan với rối loạn cương  

Có 10 yếu tố liên quan độc lập với rối lo衣n cương qua phân tích hồi quy đa biến: 

- Các yếu tố liên quan tăng nguy cơ rối lo衣n cương gồm: Uống rượu bia nhiều, 

trầm c違m, lo âu, tiền sử mổ niệu – sinh dục, th運i gian vô sinh 24 – 48 tháng, tần su医t 

giao hợp ≤ 4 lần/ 4 tuần, xu医t tinh sớm và vợ có học v医n trên phổ thông.  

- Các yếu tố liên quan gi違m nguy cơ rối lo衣n cương gồm: Ho衣t động thể ch医t 

thư運ng xuyên và vợ có chức năng tình dục tốt. 

2.2.2. Các yếu tố liên quan với xuất tinh sớm  

Có 5 yếu tố liên quan độc lập với xu医t tinh sớm qua phân tích hồi quy đa biến:  

- Các yếu tố liên quan tăng nguy cơ xu医t tinh sớm gồm: Hút thuốc lá, có bệnh 

lý nội khoa, th運i gian vô sinh 24 – 48 tháng và rối lo衣n cương.  

- Yếu tố liên quan gi違m nguy cơ xu医t tinh sớm: Tuổi vợ ≥ 35 (so với ≤ 27 tuổi). 
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KI 蔭N NGH卯 
  
Chúng tôi có một số kiến nghị sau: 

- Cần bổ sung phần đánh giá sức khỏe tình dục vào chương trình qu違n lý vô sinh. 

- Các bác sĩ cần quan tâm đến v医n đề rối lo衣n tình dục khi thăm khám và điều 

trị vô sinh. Các v医n đề về tình dục cần được tiếp cận đồng bộ 荏 c違 cặp vợ chồng. 

- Nên sử dụng kết qu違 về các yếu tố liên quan độc lập với các rối lo衣n tình dục 

trong nghiên cứu này để kh違o sát và tư v医n can thiệp, nhằm gi違m thiểu các yếu tố 

nguy cơ nếu có thể, cũng như khuyến khích hình thành các yếu tố có lợi giúp c違i thiện 

chức năng tình dục 荏 cặp vợ chồng vô sinh. 

- Nên sử dụng các bộ công cụ FSFI, IIEF và PEDT phiên b違n tiếng Việt đã được 

xác thực trong nghiên cứu này để tầm soát về rối lo衣n tình dục nữ, rối lo衣n cương và 

xu医t tinh sớm 荏 đối tượng vô sinh trong nghiên cứu cũng như hỗ trợ sàng lọc trong 

thực hành lâm sàng. Đặc biệt miền nội dung chức năng cương – IIEF nên được dùng 

như một công cụ sàng lọc nhanh rối lo衣n cương. 
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Phụ lục 1 

B浦 CÂU H碓I PH碓NG V遺N C咽P V営 CH唄NG 

1. Ph臼ng v医năng逢運i v嬰 

 Nhân khẩu, xã hội học, thói quen sinh hoạt 

1.1. Tuổi:…………………. 

1.2. Học v医n:   

 1. ≤ c医p 1   2. C医p 2   3. C医p 3 

 4. Cao đẳng – Đ衣i học    5. Sau đ衣i học 

1.3. Nghề nghiệp: 

 1. Công nhân viên   2. Buôn bán – dịch vụ 

 3. Lao động phổ thông  4. Nội trợ  5. Khác 

1.4. Tôn giáo:  

 1. Phật giáo     2. Thiên chúa giáo 3. Tôn giáo khác 4. Không 

1.5. Hút thuốc lá: 

 0. Không    1. Có (……………điếu/ngày) 

1.6. Uống rượu bia: 

 0. Không      1. Có bia (……lon/tuần) 2. Có rượu (……ml/tuần) 

1.7. Ho衣t động thể ch医t: (Các môn………………………………………………) 

 0. Không  1. Thỉnh tho違ng  2. Thư運ng xuyên 

 Sức khỏe tổng quát và sản phụ khoa 

1.8. TS kinh nguyệt: 

 1. Đều    2. Không đều 

1.9. TS sẩy phá thai: 

 0. Không  1. 1 lần  2. 2 lần   3. ≥ 3 lần 

1.10. TS viêm âm đ衣o ≥ 3 lần: 

 0. Không   1. Có 

1.11. TS mổ s違n phụ khoa: 

 0. Không   1. Có (…………………….) 

1.12. TS ch医n thương vùng niệu dục: 

 0. Không   1. Có (…………………….) 



 

 

1.13. Bệnh lý nội khoa trong 1 tháng qua 

  0. Không   1. Có (…………………….) 

2. Ph臼ng v医năng逢運i ch欝ng 

 Nhân khẩu, xã hội học, thói quen sinh hoạt 

2.1. Tuổi:…………………. 

2.2. Học v医n:   

 1. ≤ c医p 1   2. C医p 2   3. C医p 3 

 4. Cao đẳng – Đ衣i học    5. Sau đ衣i học 

2.3. Nghề nghiệp: 

 1. Công nhân viên   2. Buôn bán – dịch vụ 

 3. Lao động phổ thông  4. Nội trợ  5. Khác 

2.4. Tôn giáo:  

 1. Phật giáo     2. Thiên chúa giáo 3. Tôn giáo khác 4. Không 

2.5. Hút thuốc lá: 

 0. Không    1. Có (……………điếu/ngày) 

2.6. Uống rượu bia: 

 0. Không      1. Có bia (……lon/tuần) 2. Có rượu (……ml/tuần) 

2.7. Ho衣t động thể ch医t: (Các môn………………………………………………) 

 0. Không  1. Thỉnh tho違ng  2. Thư運ng xuyên 

 Sức khỏe tổng quát và nam khoa 

2.8. TS quai bị: 

 0. Không    1. Có 

2.9. TS tinh hoàn ẩn: 

 0. Không    1. Có 

2.10. TS viêm niệu sinh dục: 

 0. Không    1. Có 

2.11. TS mổ niệu sinh dục: 

 0. Không   1. Có (……………………) 

2.12. TS ch医n thương niệu sinh dục: 

 0. Không    1. Có (…………………….) 



 

 

2.13. Bệnh lý nội khoa trong 1 tháng qua: 

 0. Không   1. Có (……………………….) 

3. Ph臼ng v医n c員p v嬰 ch欝ng 

 Hôn nhân, gia đình 

3.1. Th運i gian kết hôn (tháng):………………………….. 

3.2. Tình tr衣ng kinh tế:  

 1. Khó khăn  2. Đủ sống  3. Khá gi違 

3.3. Tình tr衣ng nhà 荏: 

 1. Nhà riêng    2. Sống chung 

3.4. Mức độ vợ chồng thông hiểu lẫn nhau trong hôn nhân 

 1. Tốt   2. Trung bình   3. Kém 

3.5. Vợ chồng có tâm sự về tình dục: 

 0. Không   1. Có 

3.6. Chồng là con trai một 

 0. Không   1. Có 

3.7. Hai vợ chồng đã có con chưa: 

 0. Chưa  1. Có con chung  2. Khác 

 Vô sinh 

3.8. Th運i gian vô sinh (tháng):……………………. 

3.9. Lo衣i vô sinh: 

 1. Nguyên phát  2. Thứ phát 

3.10. Nguyên nhân vô sinh: 

 1. Nam  2. Nữ   3. C違 hai  4. Không rõ 

3.11. Th運i gian điều trị vô sinh (tháng):…………………… 

3.12. Phương pháp điều trị vô sinh th運i gian qua: 

 0. Không  1. GH theo th運i điểm dự đoán phóng noãn  

 2. IUI   3. IVF   4.Khác……………………… 

  



 

 

Phụ lục 2 

THANGăĐOăDASS-21ăĐ́NHăGÍăTR井M C謂M, LO ÂU, STRESS 

Mã số BN:……………………. 

Xin vui lòng khoanh tròn số 0, 1, 2 hay 3 để chỉ ra mức độ phù hợp với những 

gì x違y ra cho b衣n trong tháng vừa qua.  

0. Điều này tôi hoàn toàn không g員p ph違i (hiếm khi < 1 lần/tuần). 

1. Đúng với tôi một phần nào đó hay đôiăkhiăg員p ph違i (từ 1-2 lần/tuần). 

2. Tôi thư運ng xuyên hoặc nhi隠u l亥n g員p ph違i (trung bình 3-4 /tuần). 

3. R医t thư運ng x違y ra với tôi hay hầu hết lúcănƠoăcũngăg員p (từ 5-7 lần/tuần tr荏 lên). 

STT Trong tháng qua 
Không 

g員p 

Đôiă

khi 

g員p 

Th逢運ng 

xuyên 

R医t 

hay 

x違y ra 

1 Tôi nhận th医y khó mà tho違i mái được 0 1 2 3 

2 Tôi th医y khô miệng 0 1 2 3 

3 Tôi gần như không th医y l衣c quan tý nào 0 1 2 3 

4 
Tôi th医y khó th荏 ( ngay c違 khi không 

làm việc nặng ) 0 1 2 3 

5 Tôi th医y khó mà bắt tay vào công việc 0 1 2 3 

6 
Tôi đã ph違n ứng một cách thái quá với 

những sự việc x違y ra 0 1 2 3 

7 Tôi c違m th医y run ( ví dụ: 荏 tay chân ) 0 1 2 3 

8 Tôi th医y mình quá lo lắng 0 1 2 3 

9 
Tôi lo mình rơi vào những tình huống mà 

tôi có thể bị ho違ng sợ hoặc làm m医t mặt 0 1 2 3 

10 
Tôi th医y tương lai chẳng có đáng gì để 

mong đợi c違 0 1 2 3 

11 Tôi th医y mình dễ bị kích động 0 1 2 3 

12 Tôi th医y khó mà thư giãn được 0 1 2 3 

13 Tôi th医y chán n違n và th医t vọng 0 1 2 3 



 

 

14 
Tôi th医y khó ch医p nhận với những gì 

c違n tr荏 công việc tôi đang làm 0 1 2 3 

15 Tôi th医y mình gần như bị ho違ng lo衣n 0 1 2 3 

16 
Tôi th医y không hăng hái với b医t kỳ việc 

gì nữa 0 1 2 3 

17 Tôi th医y mình là ngư運i kém giá trị 0 1 2 3 

18 Tôi r医t dễ bị phật ý và tự ái 0 1 2 3 

19 
Tôi th医y tim mình đập nhanh, đập lỗi 

nhịp mà không do làm việc mệt 0 1 2 3 

20 Tôi c違m th医y sợ vô cớ 0 1 2 3 

21 Tôi th医y cuộc sống thật vô nghĩa 0 1 2 3 

 

  



 

 

Phụ lục 3a 

THE FEMALE SEXUAL FUNCTION INDEX (FSFI) 
 

These questions ask about your sexual feelings and responses during the past 

4 weeks. Please answer the following questions as honestly and clearly as possible. 

In answering these questions the following definitions apply: 

- Sexual activity can include caressing, foreplay, masturbation and vaginal 

intercourse. 

- Sexual intercourse is defined as penile penetration (entry) of the vagina. 

- Sexual stimulation includes situations like foreplay with a partner, self-

stimulation (masturbation), or sexual fantasy. 

- Sexual desire or interest is a feeling that includes wanting to have a sexual 

experience, feeling receptive to a partner's sexual initiation, and thinking or 

fantasizing about having sex. 

- Sexual arousal is a feeling that includes both physical and mental aspects of 

sexual excitement. It may include feelings of warmth or tingling in the genitals, 

lubrication (wetness), or muscle contractions 
 

 Question 
Response Options 

(Please check one only) 

Q1 Over the past 4 weeks, how 

often did you feel sexual 

desire or interest? 

5 = Almost always or always 

4 = Most times (more than half the time) 

3 = Sometimes (about half the time) 

2 = A few times (less than half the time) 

1 = Almost never or never 

Q2 Over the past 4 weeks, how 

would you rate your level 

(degree) of sexual desire or 

interest? 

5 = Very high 

4 = High 

3 = Moderate 

2 = Low 

1 = Very low or none at all 

Q3 Over the past 4 weeks, how 

often did you feel sexually 

aroused (“turned on”) during 
sexual activity or 

intercourse? 

0 = No sexual activity 

5 = Almost always or always 

4 = Most times (more than half the time) 

3 = Sometimes (about half the time) 

2 = A few times (less than half the time) 

1 = Almost never or never 
 



 

 

Q4 Over the past 4 weeks, how 
would you rate your level of 
sexual arousal (“turn on”) 
during sexual activity or 
intercourse? 

0 = No sexual activity 
5 = Very high 
4 = High 
3 = Moderate 
2 = Low 
1 = Very low or none at all 

Q5 Over the past 4 weeks, how 
confident were you about 
becoming sexually aroused 
during sexual activity or 
intercourse? 

0 = No sexual activity 
5 = Very high confidence 
4 = High confidence 
3 = Moderate confidence 
2 = Low confidence 
1 = Very low or no confidence 

Q6 Over the past 4 weeks, how 
often have you been satisfied 
with your arousal 
(excitement) during sexual 
activity or intercourse? 
 

0 = No sexual activity 
5 = Almost always or always 
4 = Most times (more than half the time) 
3 = Sometimes (about half the time) 
2 = A few times (less than half the time) 
1 = Almost never or never 

Q7 Over the past 4 weeks, how 
often did you become 
lubricated (“wet”) during 
sexual activity or 
intercourse? 

0 = No sexual activity 
5 = Almost always or always 
4 = Most times (more than half the time) 
3 = Sometimes (about half the time) 
2 = A few times (less than half the time) 
1 = Almost never or never 

Q8 Over the past 4 weeks, how 
difficult was it to become 
lubricated (“wet”) during 
sexual activity or 
intercourse? 

0 = No sexual activity 
1 = Extremely difficult or impossible 
2 = Very difficult 
3 = Difficult 
4 = Slightly difficult 
5 = Not difficult 

Q9 Over the past 4 weeks, how 
often did you maintain your 
lubrication (“wetness”) until 
completion of sexual activity 
or intercourse? 

0 = No sexual activity 
5 = Almost always or always 
4 = Most times (more than half the time) 
3 = Sometimes (about half the time) 
2 = A few times (less than half the time) 
1 = Almost never or never 

  



 

 

Q10 Over the past 4 weeks, how 

difficult was it to maintain 

your lubrication (“wetness”) 
until completion of sexual 

activity or intercourse? 

0 = No sexual activity 

1 = Extremely difficult or impossible 

2 = Very difficult 

3 = Difficult 

4 = Slightly difficult 

5 = Not difficult 

Q11 Over the past 4 weeks, when 

you had sexual stimulation 

or intercourse, how often 

did you reach orgasm 

(climax)? 

0 = No sexual activity 

5 = Almost always or always 

4 = Most times (more than half the time) 

3 = Sometimes (about half the time) 

2 = A few times (less than half the time) 

1 = Almost never or never 

Q12 Over the past 4 weeks, when 

you had sexual stimulation 

or intercourse, how difficult 

was it for you to reach 

orgasm (climax)? 

0 = No sexual activity 

1 = Extremely difficult or impossible 

2 = Very difficult 

3 = Difficult 

4 = Slightly difficult 

5 = Not difficult 

Q13 Over the past 4 weeks, how 

satisfied were you with your 

ability to reach orgasm 

(climax) during sexual 

activity or intercourse? 

0 = No sexual activity 

5 = Very satisfied 4 

4 = Moderately satisfied 

3 = About equally satisfied and dissatisfied 

2 = Moderately dissatisfied 

1 = Very dissatisfied 

Q14 Over the past 4 weeks, how 

satisfied have you been with 

the amount of emotional 

closeness during sexual 

activity between you and 

your partner? 

0 = No sexual activity 

5 = Very satisfied 

4 = Moderately satisfied 

3 = About equally satisfied and dissatisfied 

2 = Moderately dissatisfied 

1 = Very dissatisfied 

Q15 Over the past 4 weeks, how 

satisfied have you been with 

your sexual relationship 

with your partner? 

5 = Very satisfied 

4 = Moderately satisfied 

3 = About equally satisfied and dissatisfied 

2 = Moderately dissatisfied 

1 = Very dissatisfied 



 

 

Q16 Over the past 4 weeks, how 

satisfied have you been with 

your overall sexual life? 

5 = Very satisfied 

4 = Moderately satisfied 

3 = About equally satisfied and dissatisfied 

2 = Moderately dissatisfied 

1 = Very dissatisfied 

Q17 Over the past 4 weeks, how 

often did you experience 

discomfort or pain during 

vaginal penetration? 

0 = Did not attempt intercourse 

I = Almost always or always 

2 = Most times (more than half the time) 

3 = Sometimes (about half the time) 

4 = A few times (less than half the time) 

5 = Almost never or never 

Q18 Over the past 4 weeks, how 

often did you experience 

discomfort or pain following 

vaginal penetration? 

0 = Did not attempt intercourse 

1 = Almost always or always 

2 = Most times (more than half the time) 

3 = Sometimes (about half the time) 

4 = A few times (less than half the time) 

5 = Almost never or never 

Q19 Over the past 4 weeks, how 

would you rate your level 

(degree) of discomfort or 

pain during or following 

vaginal penetration? 

0 = Did not attempt intercourse 

1 = Very high 

2 = High 

3 = Moderate 

4 = Low 

5 = Very low or none at all 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Phụ lục 3b   

CH迂 Ś  CH́CăNĔNGăTỊNHăD影C N頴 - FSFI  

Mã số BN:……………………. 
Chị vui lòng tr違 l運i các câu hỏi sau về đ運i sống tình dục trong 4 tuần vừa qua. 

Một số thuật ngữ được hiểu như sau:  
- Ho衣tăđ瓜ng tình d映c: Bao gồm vuốt ve, các cử chỉ âu yếm kích thích tình 

dục, thủ dâm hay giao hợp thực sự. 

- Giao h嬰p: Là khi dương vật đưa vào trong âm đ衣o. 

- Kích thích tình d映c: Gồm các tình huống như màn d衣o đầu với b衣n tình, tự 

kích thích hoặc tư荏ng tượng về tình dục.  

- Ham mu嘘n tình d映c: Là c違m giác muốn có ho衣t động tình dục hoặc c違m 

th医y dễ ch医p nhận sự kh荏i đầu các ho衣t động tình dục từ b衣n tình hoặc có ý nghĩ, 
tư荏ng tượng về ho衣t động tình dục. Ham muốn có thể tự phát hoặc do đáp ứng l衣i với 

các kích thích tình dục. 

- H逢ngăph医n tình d映c: Là sự hứng thú c違 về thể xác và tinh thần với các kích 

thích tình dục. Có thể bao gồm c違m giác 医m áp, rân ran 荏 bộ phận sinh dục, tiết ch医t 

nh運n âm đ衣o. 

 - Cực khoái: Là đỉnh điểm của khoái c違m tình dục, không cưỡng l衣i được, với 

sự co thắt nhịp nhàng của các cơ âm đ衣o và đáy chậu. 

Câu h臼i Ch丑n câu tr違 l運i duy nh医t 

Câu 1. Trong vòng 4 tuần qua, 

chị có thư運ng th医y ham muốn 

tình dục không? 

 

5. Luôn luôn hoặc gần như luôn luôn 

4. Hầu hết th運i gian (hơn nửa th運i gian) 

3. Đôi khi (kho違ng nửa th運i gian) 

2. Ít khi (chưa đến một nửa th運i gian) 

1. Không hoặc gần như không bao gi運 

Câu 2. Trong vòng 4 tuần qua, 

chị đánh giá ham muốn tình 

dục của chị 荏 mức độ nào?  

 

5. R医t cao 

4. Cao 

3. Trung bình 

2. Th医p 

1. Không có hoặc r医t th医p 
 



 

 

Câu 3. Trong vòng 4 tuần qua, 

chị có thư運ng c違m th医y hưng 
ph医n trong quá trình giao hợp 

hoặc ho衣t động tình dục 

không?  

0. Không có ho衣t động tình dục 

5. Luôn luôn hoặc gần như luôn luôn  
4. Hầu hết (hơn nửa số lần) 

3. Đôi khi (kho違ng nửa số lần) 

2. Ít khi (chưa đến một nửa số lần) 

1. Không hoặc gần như không bao gi運 

Câu 4. Trong vòng 4 tuần qua, 

chị đánh giá hưng ph医n tình 

dục của chị trong quá trình giao 

hợp hoặc ho衣t động tình dục 荏 

mức độ nào? 

0. Không có ho衣t động tình dục 

5. R医t cao 

4. Cao 

3. Trung bình 

2. Th医p 

1. Không có hoặc r医t th医p 

Câu 5. Trong vòng 4 tuần qua, 

chị c違m th医y tự tin về kh違 năng 
tr荏 nên hưng ph医n trong quá 

trình giao hợp hoặc ho衣t động 

tình dục 荏 mức độ nào? 

0. Không có ho衣t động tình dục 

5. R医t cao 

4. Cao 

3. Trung bình 

2. Th医p 

1. Không có hoặc r医t th医p 

Câu 6. Trong vòng 4 tuần qua, 

chị có thư運ng thỏa mãn với 

c違m giác hưng ph医n trong quá 

trình giao hợp hoặc ho衣t động 

tình dục không? 

0. Không có ho衣t động tình dục 

5. Luôn luôn hoặc gần như luôn luôn  
4. Hầu hết (hơn nửa số lần) 

3. Đôi khi (kho違ng nửa số lần) 

2. Ít khi (chưa đến một nửa số lần) 

1. Không hoặc gần như không bao gi運 

Câu 7. Trong vòng 4 tuần qua, 

chị có thư運ng c違m th医y âm đ衣o 

tr荏 nên ẩm ướt trong quá trình 

giao hợp hoặc ho衣t động tình 

dục không? 

0. Không có ho衣t động tình dục 

5. Luôn luôn hoặc gần như luôn luôn  
4. Hầu hết (hơn nửa số lần) 

3. Đôi khi (kho違ng một nửa số lần) 

2. Ít khi (chưa đến một nửa số lần) 

1. Không hoặc gần như không bao gi運 
 



 

 

Câu 8. Trong vòng 4 tuần qua, 

chị có c違m th医y âm đ衣o khó tr荏 

nên ẩm ướt trong quá trình giao 

hợp hoặc ho衣t động tình dục 

không? 

0. Không có ho衣t động tình dục 

1. Cực kỳ khó hoặc không thể 

2. R医t khó 

3. Khó 

4. Hơi khó 

5. Không khó tí nào 

Câu 9. Trong vòng 4 tuần qua, 

chị có thư運ng c違m th医y âm đ衣o 

duy trì được sự ẩm ướt cho đến 

khi giao hợp hoặc ho衣t động 

tình dục xong không? 

0. Không có ho衣t động tình dục 

5. Luôn luôn hoặc gần như luôn luôn  
4. Hầu hết (hơn nửa số lần) 

3. Đôi khi (kho違ng một nửa số lần) 

2. Ít khi (chưa đến một nửa số lần) 

1. Không hoặc gần như không bao gi運 

Câu 10. Trong vòng 4 tuần qua, 

chị có c違m th医y âm đ衣o khó 

duy trì được sự ẩm ướt cho đến 

khi giao hợp hoặc ho衣t động 

tình dục xong không? 

0. Không có ho衣t động tình dục 

1. Cực kỳ khó hoặc không thể 

2. R医t khó 

3. Khó 

4. Hơi khó 

5. Không khó tí nào 

Câu 11. Trong vòng 4 tuần qua, 

khi có kích thích tình dục hay 

giao hợp, chị có thư運ng đ衣t 

được cực khoái hay không? 

 

0. Không có ho衣t động tình dục 

5. Luôn luôn hoặc gần như luôn luôn  
4. Hầu hết (hơn nửa số lần) 

3. Đôi khi (kho違ng một nửa số lần) 

2. Ít khi (chưa đến một nửa số lần) 

1. Không hoặc gần như không bao gi運 

Câu 12. Trong vòng 4 tuần qua, 

khi có kích thích tình dục hay 

giao hợp, chị có khó đ衣t được 

cực khoái hay không? 

0. Không có ho衣t động tình dục 

1. Cực kỳ khó hoặc không thể 

2. R医t khó 

3. Khó 

4. Hơi khó 

5. Không khó tí nào 



 

 

Câu 13. Trong vòng 4 tuần qua, 

chị có hài lòng về kh違 năng đ衣t 

cực khoái khi giao hợp hoặc 

ho衣t động tình dục không? 

0. Không ho衣t động tình dục 

5. R医t hài lòng 

4. Tương đối hài lòng  

3. Hài lòng kho違ng 50% 

2. Tương đối không hài lòng 

1. R医t không hài lòng 

Câu 14. Trong vòng 4 tuần qua, 

chị hài lòng về c違m giác thân 

mật trong quá trình ho衣t động 

tình dục giữa chị với chồng 荏 

mức độ nào? 

0. Không ho衣t động tình dục 

5. R医t hài lòng 

4. Tương đối hài lòng  

3. Hài lòng kho違ng 50% 

2. Tương đối không hài lòng 

1. R医t không hài lòng 

Câu 15. Trong vòng 4 tuần qua, 

chị hài lòng về mối quan hệ 

tình dục của chị với chồng 荏 

mức độ nào? 

5. R医t hài lòng 

4. Tương đối hài lòng  

3. Hài lòng kho違ng 50% 

2. Tương đối không hài lòng 

1. R医t không hài lòng 

Câu 16. Trong vòng 4 tuần qua, 

chị hài lòng về đ運i sống tình 

dục của chị 荏 mức độ nào? 

5. R医t hài lòng 

4. Tương đối hài lòng  

3. Hài lòng kho違ng 50% 

2. Tương đối không hài lòng 

1. R医t không hài lòng 

Câu 17. Trong vòng 4 tuần qua, 

chị có thư運ng c違m th医y khó 

chịu hay bị đau khi giao hợp 

không? 

0. Không giao hợp 

1. Luôn luôn hoặc gần như luôn luôn  

2. Hầu hết (hơn nửa số lần) 

3. Đôi khi (kho違ng một nửa số lần) 

4. Ít khi (chưa đến một nửa số lần) 

5. Không hoặc gần như không bao gi運 

 



 

 

Câu 18. Trong vòng 4 tuần qua, 

chị có thư運ng c違m th医y khó 

chịu hay bị đau sau khi giao 

hợp không? 

0. Không giao hợp 

1. Luôn luôn hoặc gần như luôn luôn  

2. Hầu hết (hơn nửa số lần) 

3. Đôi khi (kho違ng một nửa số lần) 

4. Ít khi (chưa đến một nửa số lần) 

5. Không hoặc gần như không bao gi運 

Câu 19. Trong vòng 4 tuần qua, 

chị c違m th医y khó chịu hay bị 

đau trong khi hoặc sau khi giao 

hợp 荏 mức độ nào? 

0. Không giao hợp 

1. R医t nhiều 

2. Nhiều 

3. Trung bình 

4. Ít 

5. Không hoặc gần như không  

 

  



 

 

Phụ lục 4a 

THE INTERNATIONAL INDEX OF ERECTILE FUNCTION (IIEF) 

 

These questions ask about the effects that your erection problems have had on 

your sex life over the last four weeks. In answering the questions, the following 

definitions apply: 

- Sexual activity includes intercourse, caressing, foreplay & masturbation 

- Sexual intercourse is defined as sexual penetration of your partner 

- Sexual stimulation includes situation such as foreplay, erotic pictures etc. 

- Ejaculation is the ejection of semen from the penis (or the feeling of this) 

- Orgasm is the fulfillment or climax following sexual stimulation or intercourse 

 Question Response Options  

(Please check one only) 

Q1 Over the past 4 weeks, how 

often were you able to get an 

erection during sexual 

activity?  

0 = No sexual activity 

1 = Almost never/never 

2 =A few times (much less than half the time) 

3 = Sometimes (about half the time) 

4 =Most times (much more than half the time) 

5 = Almost always/always 

Q2 Over the past 4 weeks, when 

you had erections with 

sexual stimulation, how 

often were your erections 

hard enough for 

penetration? 

0 = No sexual activity 

1 = Almost never/never 

2 =A few times (much less than half the time) 

3 = Sometimes (about half the time) 

4 =Most times (much more than half the time) 

5 = Almost always/always 

Q3 Over the past 4 weeks, when 

you attempted sexual 

intercourse, how often were 

you able to penetrate (enter) 

your partner? 

0 = Did not attempt intercourse 

1 = Almost never/never 

2 =A few times (much less than half the time) 

3 = Sometimes (about half the time) 

4 =Most times (much more than half the time) 

5 = Almost always/always 
 



 

 

Q4 Over the past 4 weeks, 

during sexual intercourse, 

how often were you able 

tomaintain your erection 

after you had penetrated 

(entered) 

your partner? 

0 = Did not attempt intercourse 

1 = Almost never/never 

2 =A few times (much less than half the time) 

3 = Sometimes (about half the time) 

4 =Most times (much more than half the time) 

5 = Almost always/always 

Q5 Over the past 4 weeks, 

during sexual intercourse, 

how difficult was it to 

maintain your erection to 

completion of intercourse? 

0 = Did not attempt intercourse 

1 = Extremely difficult 

2 = Very difficult 

3 = Difficult 

4 = Slightly difficult 

5 = Not difficult 

Q6 Over the past 4 weeks, how 

many times have you 

attempted sexual 

intercourse? 

0 = No attempts 

1 = One to two attempts 

2 = Three to four attempts 

3 = Five to six attempts 

4 = Seven to ten attempts 

5 = Eleven+ attempts 

Q7 Over the past 4 weeks, when 

you attempted sexual 

intercourse, how often was 

it satisfactory for you? 

0 = Did not attempt intercourse 

1 = Almost never/never 

2 =A few times (much less than half the time) 

3 = Sometimes (about half the time) 

4 =Most times (much more than half the time) 

5 = Almost always/always 

Q8 Over the past 4 weeks, how 

much have you enjoyed 

sexual intercourse? 

0 = No intercourse 

1 = No enjoyment 

2 = Not very enjoyable 

3 = Fairly enjoyable 

4 = Highly enjoyable 

5 = Very highly enjoyable 
 



 

 

Q9 Over the past 4 weeks, when 
you had sexual stimulation 
or intercourse, how 
often did you ejaculate? 

0 = No sexual stimulation/intercourse 
1 = Almost never/never 
2 =A few times (much less than half the time) 
3 = Sometimes (about half the time) 
4 =Most times (much more than half the time) 
5 = Almost always/always 

Q10 Over the past 4 weeks, when 
you had sexual stimulation 
or intercourse, how often 
did you have tile feeling of 
orgasm or climax? 

0 = No sexual stimulation/intercourse 
1 = Almost never/never 
2 =A few times (much less than half the time) 
3 = Sometimes (about half the time) 
4 =Most times (much more than half the time) 
5 = Almost always/always 

Q11 Over the past 4 weeks, how 
often have you felt sexual 
desire? 

1 = Almost never/never 
2 =A few times (much less than half the time) 
3 = Sometimes (about half the time) 
4 =Most times (much more than half the time) 
5 = Almost always/always 

Q12 Over the past 4 weeks, how 
would you rate your level of 
sexual desire? 

1 = Very low/none at all 
2 = Low 
3 = Moderate 
4 = High 
5 = Very high 

Q13 Over the past 4 weeks, how 
satisfied have you been with 
your overall sex life? 

1 = Very dissatisfied 
2 = Moderately dissatisfied 
3 = About equally satisfied and dissatisfied 
4 = Moderately satisfied 
5 = Very satisfied 

Q14 Over the past 4 weeks, how 
satisfied have you been with 
your sexual relationship 
with your partner? 

1 = Very dissatisfied 
2 = Moderately dissatisfied 
3 = About equally satisfied and dissatisfied 
4 = Moderately satisfied 
5 = Very satisfied 

Q15 Over the past 4 weeks, how 
do you rate your confidence 
that you could get and keep 
an erection? 

1 = Very low 
2 = Low 
3 = Moderate 
4 = High 
5 = Very high 

 



 

 

Phụ lục 4b 

CH迂 Ś  QÚC T蔭 V陰 CH́CăNĔNGăC姶愛NGăD姶愛NGă- IIEF   

Mã số BN:............................... 

Xin anh vui lòng tr違 l運i các câu hỏi sau về đ運i sống tình dục trong 4 tuần vừa 

qua. Một số thuật ngữ được hiểu như sau: 
- Ho衣tăđ瓜ng tình d映c: Bao gồm vuốt ve, các cử chỉ âu yếm kích thích tình dục, thủ 

dâm hay giao hợp thực sự. 

- Giao h嬰p: Là khi dương vật đưa vào trong âm đ衣o. 

- Kích thích tình d映c: Bao gồm các cử chỉ, tình huống, tranh 違nh nhằm mục đích 
gây c違m giác hưng ph医n tình dục. 

- Xu医t tinh:  Là sự tống xu医t tinh dịch từ dương vật (hoặc c違m giác này). 

- Cực khoái: Là c違m giác cực khoái khi đ衣t đỉnh điểm sau quá trình kích thích tình 

dục hoặc giao hợp. 
 

Câu h臼i Ch丑n câu tr違 l運i duy nh医t 

Câu 1. Trong 4 tuần lễ qua, anh có 

thư運ng cương được dương vật trong 

lúc ho衣t động tình dục không? 

0. Không ho衣t động tình dục  

1. Không hoặc gần như không bao gi運 

2. Ít khi (dưới một nửa số lần) 

3. Đôi khi (kho違ng một nửa số lần)  

4. Hầu hết (hơn một nửa số lần)  

5. Luôn luôn hoặc hầu như luôn luôn  
Câu 2. Trong 4 tuần lễ qua, khi anh có 

cương dương vật do kích thích tình 

dục, dương vật có thư運ng đủ cứng để 

đưa vào âm đ衣o không? 

0. Không ho衣t động tình dục  

1. Không hoặc gần như không bao gi運 

2. Ít khi (dưới một nửa số lần) 

3. Đôi khi (kho違ng một nửa số lần)  

4. Hầu hết (hơn một nửa số lần)  

5. Luôn luôn hoặc hầu như luôn luôn 

Câu 3. Trong 4 tuần lễ qua, khi muốn 

giao hợp anh có thư運ng đưa được 

dương vật vào âm đ衣o ngư運i vợ 

không? 

0. Không giao hợp 

1. Không hoặc gần như không bao gi運 

2. Ít khi (dưới một nửa số lần) 

3. Đôi khi (kho違ng một nửa số lần)  

4. Hầu hết (hơn một nửa số lần)  

5. Luôn luôn hoặc hầu như luôn luôn 



 

 

Câu 4. Trong 4 tuần lễ qua, trong lúc 

giao hợp anh có thư運ng duy trì được 

cương dương vật sau khi đã đưa vào 
âm đ衣o ngư運i vợ hay không? 

0. Không giao hợp 

1. Không hoặc gần như không bao gi運 

2. Ít khi (dưới một nửa số lần) 

3. Đôi khi (kho違ng một nửa số lần)  

4. Hầu hết (hơn một nửa số lần)  

5. Luôn luôn hoặc hầu như luôn luôn 

Câu 5. Trong 4 tuần lễ qua, anh có 

th医y khó khăn trong việc duy trì 

cương dương vật để giao hợp trọn vẹn 

không? 

  

0. Không giao hợp 

1. Cực kỳ khó khăn  

2. R医t khó khăn 

3. Khó khăn  

4. Hơi khó khăn   

5. Không khó khăn 

Câu 6. Trong 4 tuần lễ qua, anh có 

c違m th医y tự tin trong việc cương và 

duy trì cương dương vật không? 

  

1. R医t ít tự tin  

2. Ít tự tin 

3. Tự tin 

4. R医t tự tin  

5. Cực kỳ tự tin 

Câu 7. Trong 4 tuần lễ qua, anh giao 

hợp m医y lần?  

  

0. Không lần nào   

1. 1 - 2 lần  

2. 3 - 4 lần  

3. 5 - 6 lần  

4. 7 - 10 lần  

5. Hơn 11 lần 

Câu 8. Trong 4 tuần lễ qua, anh có 

thư運ng th医y thỏa mãn khi giao hợp 

không? 

  

0. Không giao hợp  

1. Không hoặc gần như không bao gi運 

2. Ít khi (dưới một nửa số lần) 

3. Đôi khi (kho違ng một nửa số lần)  

4. Hầu hết (hơn một nửa số lần)  

5. Luôn luôn hoặc hầu như luôn luôn 

  



 

 

Câu 9. Trong 4 tuần lễ qua, anh có 

th医y thích thú khi giao hợp không? 

  

0. Không giao hợp  

1. Không th医y thích  

2. Không thích lắm 

3. Tàm t衣m  

4. R医t thích thú  

5. Cực kỳ thích thú 

Câu 10. Trong 4 tuần lễ qua, anh có 

thư運ng xu医t tinh khi kích thích tình 

dục hay giao hợp không? 

  

0. Không có kích thích tình dục hoặc giao hợp 

1. Không hoặc gần như không bao gi運 

2. Ít khi (dưới một nửa số lần) 

3. Đôi khi (kho違ng một nửa số lần)  

4. Hầu hết (hơn một nửa số lần)  

5. Luôn luôn hoặc hầu như luôn luôn 

Câu 11. Trong 4 tuần lễ qua, anh 

thư運ng có c違m giác cực khoái khi 

được kích thích tình dục hay giao hợp 

không? 

  

 

 

0. Không có kích thích tình dục hoặc giao 

hợp 

1. Không hoặc gần như không bao gi運 

2. Ít khi (dưới một nửa số lần) 

3. Đôi khi (kho違ng một nửa số lần)  

4. Hầu hết (hơn một nửa số lần)  

5. Luôn luôn hoặc hầu như luôn luôn 

Câu 12. Trong 4 tuần lễ qua, anh có 

thư運ng th医y ham muốn tình dục 

không? 

  

1. Không hoặc gần như không bao gi運 

2. Ít khi (dưới một nửa th運i gian) 

3. Đôi khi (kho違ng một nửa th運i gian)  

4. Hầu hết (hơn một nửa th運i gian)  

5. Luôn luôn hoặc hầu như luôn luôn 

Câu 13. Trong 4 tuần lễ qua, anh tự 

th医y ham muốn tình dục của mình 荏 

mức nào? 

  

1. Không có hoặc r医t th医p   

2. Th医p  

3. Trung bình 

4. Cao  

5. R医t cao 



 

 

Câu 14. Trong 4 tuần lễ qua, anh có 

thỏa mãn với đ運i sống tình dục của 

mình không?  

  

 

1. R医t không thỏa mãn 

2. Tương đối không thỏa mãn  

3. Thỏa mãn kho違ng 50% 

4. Tương đối thỏa mãn 

5. R医t thỏa mãn 

Câu 15. Trong 4 tuần lễ qua, anh có 

làm cho vợ thỏa mãn khi quan hệ tình 

dục không? 

  

1. R医t không thỏa mãn 

2. Tương đối không thỏa mãn  

3. Thỏa mãn kho違ng 50% 

4. Tương đối thỏa mãn 

5. R医t thỏa mãn 

 

  



 

 

Phụ lục 5a 

THE PREMATURE EJACULATION DIAGNOSTIC TOOL (PEDT) 

This is a questionnaire to help identify men who may have a problem with 

ejaculating too soon during sexual activity. Even if you do not have difficulties, 

please answer all the questions. Ejeculation here refers to ejaculation (release of 

semen) after penetration (when your penis enters your partner) 

  Question Response Options  

(Please check one only) 

Q1 How difficult is it for you to 

delay ejaculation? 

0 = Not difficult at all 

1 = Somewhat difficult 

2 = Moderately difficult 

3 = Very difficult 

4 = Extremely difficult 

Q2 Do you ejaculate before you 

want to? 

0 = Almost never or never (0%) 

1 = Less than half the time (25%) 

2 = About half the time (50%) 

3 = More than half the time (75%) 

4 = Almost always or always (100%) 

Q3 Do you ejaculate with very 

little stimulation? 

 

0 = Almost never or never (0%) 

1 = Less than half the time (25%) 

2 = About half the time (50%) 

3 = More than half the time (75%) 

4 = Almost always or always (100%) 

Q4 Do you feel frustrated 

because of ejaculating 

before you want to? 

 

0 = Not at all 

1 = Slightly 

2 = Moderately 

3 = Very 

4 = Extremely 

Q5 How concerned are you that 

your time to ejaculation 

leaves your partner sexually 

unfulfilled? 

0 = Not at all 

1 = Slightly 

2 = Moderately 

3 = Very 

4 = Extremely 

 



 

 

Phụ lục 5b 

CÔNG C影 CH域N ĐÓN XU遺T TINH S閏M - PEDT  

Xin anh vui lòng tr違 l運i các câu hỏi sau để giúp xác định có hay không có v医n 

đề về xu医t tinh sớm khi ho衣t động tình dục. Xu医t tinh 荏 đây đề cập đến sự xu医t tinh 

x違y ra sau khi dương vật đã đưa vào âm đ衣o. 

Câu h臼i Ch丑n câu tr違 l運i duy nh医t 

Câu 1. Anh th医y khó khăn như thế nào 

trong việc trì hoãn xu医t tinh 

 

 

0. Không khó khăn  

1. Hơi khó khăn  

2. Khó khăn  
3. R医t khó khăn  

4. Cực kỳ khó khăn 

Câu 2. Anh có bị xu医t tinh trước khi anh 

muốn không? 

 

 

0. Không hoặc gần như không bao gi運 

1. Ít khi (dưới một nửa số lần) 

2. Đôi khi (kho違ng một nửa số lần) 

3. Hầu hết (hơn một nửa số lần)  

4. Luôn luôn hoặc hầu như luôn luôn 

Câu 3. Anh có bị xu医t tinh dù với kích 

thích r医t ít không? 

 

0. Không hoặc gần như không bao gi運 

1. Ít khi (dưới một nửa số lần) 

2. Đôi khi (kho違ng một nửa số lần) 

3. Hầu hết (hơn một nửa số lần)  

4. Luôn luôn hoặc hầu như luôn luôn 

Câu 4. Anh có c違m th医y th医t vọng b荏i vì 

xu医t tinh trước khi anh muốn không?  

 

0. Không th医t vọng  

1. Hơi th医t vọng  

2. Th医t vọng 

3. R医t th医t vọng   

4. Cực kỳ th医t vọng 

Câu 5. Anh lo lắng như thế nào về th運i 

gian xu医t tinh của anh khiến cho vợ chưa 

thỏa mãn? 

 

 

0. Không lo lắng  

1. Hơi lo lắng  

2. Lo lắng 

3. R医t lo lắng  

4. Cực kỳ lo lắng 

 



 

 

Phụ lục 6 

PHI蔭U GHI K 蔭T QU謂 THĔMăKH́MăC咽P V営 CH唄NG 

 

1.ăNg逢運i v嬰 

 Phần hành chính 

1.1. Họ tên BN:…………………. 

1.2. Mã số BN:………………….. 

 Thăm khám 

1.3. Chiều cao (cm):…………….. 

1.4. Cân nặng (kg):……………... 

1.5. HATĐ (mmHg):…………… 

1.6. HATT (mmHg):……………. 

1.7. Vòng bụng (cm):……………….. 

1.8. Vòng mông (cm):……………….. 

1.9. Rậm lông:  

 0. Không     1. Có 

1.10. Kích thước vú nhóm: 

 1. B1  2. B2  3. B3  4. B4  5. B5 

Ghi nhận khác:……………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………. 

2.ăNg逢運i ch欝ng 

 Phần hành chính 

2.1. Họ tên BN:…………………. 

2.2. Mã số BN:………………….. 

 Thăm khám 

2.3. Chiều cao (cm):…………….. 

2.4. Cân nặng (kg):……………... 

2.5. HATĐ (mmHg):…………… 

2.6. HATT (mmHg):……………. 

2.7. Vòng bụng (cm):……………….. 



 

 

2.8. Vòng mông (cm):……………….. 

2.9. Thể tích tinh hoàn (prader): 

 1. Tinh hoàn (P) (ml):……….  2. Tinh hoàn (T) (ml):………. 

2.10. Chiều dài DV: 

 1. Khi xìu (mm):………..  2. Khi kéo căng tối đa (mm):…….. 

Ghi nhận khác:…………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Phụ lục 7 

PHI蔭U GHI K 蔭T QU謂 IELT  

(3 – 5 lần liên tiếp) 

Mã số BN:…………………. 

 

Lần 1:………………………….. 

Lần 2:………………………….. 

Lần 3:………………………….. 

Lần 4:………………………….. 

Lần 5:………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục 8  

Tỷ lệ RLTD theo nhóm đặc trưng 

Y院u t嘘 
Tỷ lệ RLTD theo nhóm đặc trưng (%) 

RLTD n英 RLC XTS 

Tu鰻i v嬰 
 ≤ 27 

 28 – 34  

 ≥ 35 

   

15,7 

11,1 

7.1 

H丑c v医n 
 Phổ thông 

 Trên phổ thông 

   

16,5 

7,2 

H丑c v医n c栄a v嬰 
 Phổ thông 

 Trên phổ thông 

  

23,2 

29,0 

 

16,7 

8,3 

Ngh隠 nghi羽p 
 Công nhân viên 

 Khác 

   

7,1 

15,4 

Ngh隠 nghi羽p c栄a v嬰 
 Công nhân viên 

 Khác 

   

7,9 

15,5 

Ho衣tăđ瓜ng th吋 ch医t 
 Không hoặc thỉnh tho違ng 

 Thư運ng xuyên 

  

29,0 

17,3 

 

 

Hút thu嘘c lá  
 Không 

 Có 

   

9,6 

15,5 

U嘘ngăr逢嬰u bia 
 Không hoặc ít 

 Nhiều 

  

23,0 

38,0 

 

Tình tr 衣ng nhà ở 
 Nhà riêng 

 Sống chung 

 

37,9 

49,1 

 

22,1 

30,8 

 

V嬰 ch欝ng hi吋u nhau 
 Tốt 

 Chưa tốt 

 

36,0 

58,5 

 

24,7 

30,3 

 

 



 

 

Có tâm sự v隠 tình d映c 
 Không 
 Có 

 
55,1 
38,1 

  

S嘘 l亥n giao h嬰p/ 4 tu亥n 
 > 4  
 ≤ 4 

  
18,4 
40,5 

 

TSăviêmăơmăđ衣oă≥ă3ăl亥n 
 Không 
 Có 

 
42,0 
57,8 

  

TS m鰻 ni羽u ậ sinh d映c  
 Không 
 Có 

  
25,2 
41,7 

 

Ch雨 s嘘 kh嘘iăc挨ăth吋 c栄a ch欝ng 
 Bình thư運ng 
 Gầy  
 Tiền béo phì  
 Béo phì 

 
36,2 
54,2 
50,6 
55,3 

  

T益 s嘘 eo hông 
 Bình thư運ng 
 Tăng 

  
25,3 
48,0 

 

B羽nh lý n瓜i khoa 
 Không 
 Có 

  
25,4 
35,2 

 
10,7 
18,5 

Tr 亥m c違m 
 Không 
 Có 

 
40,6 
63,2 

 
25,3 
41,2 

 
10,4 
26,5 

Lo âu 
 Không 
 Có 

 
39,5 
56,2 

 
24,2 
38,6 

 
9,4 

22,9 

Stress 
 Không 
 Có 

 
41,2 
63,8 

 
26,1 
34,6 

 
10,7 
26,9 

Kíchăth逢噂c vú 
 B3 
 B1-2 
 B4-5 

 
46,0 
51,1 
33,0 

  
 

  



 

 

Th運i gian vô sinh(tháng) 

 <54 

 54 – 84 

 >84 

 

41,0 

55,1 

42,1 

  

 <24 

 24 – 48 

 >48 

 18,2 

33,6 

27,8 

7,3 

16,4 

11,1 

Nguyên nhân vô sinh 
 Không có nam 

 Có nam 

 

37,8 

49,1 

  

8,8 

14,4 

TS đi隠u tr 鵜 vô sinh 
 Chưa điều trị 
 Có điều trị IVF 

 Khác 

 

38,1 

62,5 

45,2 

  

 

Soiăt逢挨iăd鵜chăơmăđ衣o  
 Bình thư運ng 

 Viêm âm đ衣o có do n医m 

 Viêm âm đ衣o không do n医m 

 

43,6 

63,6 

38,1 

  

Tinh d 鵜chăđ欝 
 Bình thư運ng 

 B医t thư運ng nhẹ 

 B医t thư運ng nặng 

  

17,1 

27,6 

33,3 

 

Cholesterol TP(mmol/l) 
 ≤ 5,20 

 5,21 - 6,20 

 > 6,20 

  

24,5 

24,1 

45,8 

 

H瓜i chứng chuy吋n hóa 
 Không 

 Có 

  

24,8 

42,9 

 

* Chỉ trình bày các yếu tố có phân nhóm và có liên quan đơn biến hoặc còn trong 
mô hình cuối liên quan đa biến với RLTD  

 


































