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Tìm người tham gia d ự án 
 
„Tác động của hoạt động Enzyme CYP 2C19 trên trầm cảm ở người Đức và người Việt“ 

 
(DepresCYP) 

 
Kính gửi anh/chị, 
 
Bệnh trầm cảm là một bệnh rất phổ biến, ít nhất 20% dân số thế giới ít nhất một lần trong đời mắc 
trầm cảm. Tuy nhiên việc điều trị trầm cảm còn gặp nhiều khó khăn, nhất là tìm ra được những loại 
thuốc phù hợp với từng nhóm Bệnh nhân, nhất là các bệnh nhân ở các dân tộc khác nhau.  
Chính vì vậy trung tâm chăm sóc sức khỏe tâm thần cho cộng đồng người Việt Nam tại CHLB Đức 
trường ĐH Y Charite đang nghiên cứu về mối tương quan giữa rối loạn trầm cảm và hoạt động của 
enzym (men Cytochrom 2C19) của cơ thể trên người Đức và người Việt. Việc tham gia đề tài là 
hoàn toàn tự nguyện và bảo mật. Đề tài đã được Hội đồng đạo đức trường ĐH Y Charité 
Universitaetsmedizin Berlin thông qua. Đề tài có tác dụng nâng cao chất lượng điều trị cũng như có 
thể tìm ra những phương pháp điều trị trầm cảm mới cho người Việt. 
 
Hiện chúng tôi đang cần tìm bệnh nhân đang mắc trầm cảm và cả nhóm chứng người khỏe mạnh 
từ 18-65 tuổi.  
 
Thời gian tham gia đề tài khoảng 45 phút. Sau khi anh chị ký tên đồng ý tham gia, anh/chị sẽ điền 
vào một bộ câu hỏi ngắn khoảng 20 phút. Sau đó chúng tôi sẽ lấy 5 ống máu nhỏ để phân tích hoạt 
động Enzym. Việc tham gia vào đề tài không có bất cứ một ảnh hưởng gì tới sức khỏe của anh/chị.  
Bồi dưỡng tham gia vào đề tài là 20 Euro. 
 
Anh/chị cần thêm thông tin, hoặc có nguyện vọng tham gia vào đề tài, hãy liên hệ trực tiếp với chúng 
tôi:  
Liên hệ:  Tiến sỹ, BS Tạ, Thị Minh Tâm 
  Thi-minh-tam.ta@charite.de 
  030 450 517 666 
 
Việc tham gia của anh/chị sẽ rất có ý nghĩa trong khoa học và trong điều trị bệnh trầm cảm!!!! 


