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1. Đặt vấn đề
Vitamin D có vai trò quan trọng trong chuyển 

hoá cơ thể. Trong thai kỳ, tế bào màng rụng có 
khả năng chuyển đổi 25-Hydroxyvitamin D thành 
1,25-Dihyrodroxyvitamin D, một dạng hoạt động của 

Phạm Thị Phương Anh(1), Vương Tú Như(1), Vương Thị Ngọc Lan(2), Hồ Mạnh Tường(3)    
(1) Bệnh viện Mỹ Đức, (2) Đại học Y Dược TP.HCM, (3) Khoa Y, Đại học Quốc gia TP.HCM

TỶ LỆ THIẾU VITAMIN D TRONG THAI KỲ 
VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN

Tóm tắt
Mục tiêu: Khảo sát tỷ lệ thiếu Vitamin D trong quý 

1 và các yếu tố liên quan đến tình trạng thiếu Vitamin D 
trong thai kỳ. Phương Pháp: Nghiên cứu cắt ngang mô 
tả, cỡ mẫu gồm 300 thai phụ, bao gồm thai tự nhiên và 
thai thụ tinh trong ống nghiệm. Nghiên cứu được thực 
hiện tại Bệnh viện Mỹ Đức từ tháng 8/2013 đến tháng 
5/2014. Nồng độ Vitamin D trong huyết thanh được 
phân tích bằng máy miễn dịch tự động Elecsys va Cobas. 
Thiếu Vitamin D được định nghĩa là khi nồng độ Vitamin 
D trong huyết thanh < 30 ng/ml. Thiếu mức độ nhẹ khi 
nồng độ Vitamin D từ 20- <30 ng/ml, thiếu mức độ trung 
bình khi nồng độ Vitamin D từ 10-<20 ng/ml và khi nồng 
độ Vitamin d < 10 ng/ml là thiếu mức độ nặng. Kết quả: 
Nồng độ Vitamin D trung bình là 25,81 ± 8,41 ng/ml. Tỷ lệ 
thiếu Vitamin D trong thai kỳ chiếm 76,7%. Trong đó, tỷ lệ 
thiếu Vitamin D mức độ nhẹ là 55,7%, thiếu mức độ trung 
bình chiếm 21% và không ghi nhận trường hợp nào thiếu 
Vitamin D mức độ nặng. Trong các thai phụ được khảo 
sát, có 67,7% có sử dụng đa sinh tố có chứa Vitamin D. 
Đối với các trường hợp đơn thai, tỷ lệ thiếu Vitamin D của 
thai sau thụ tinh trong ống nghiệm ( n= 104) có khuynh 
hướng cao hơn thai tự nhiên (n=150), tuy nhiên sự khác 
biệt này không có ý nghĩa thống kê ( 79,8% vs 74,66%, 
p=0,34). Tương tự, không có sự khác biệt có ý nghĩa thống 
kê về tỷ lệ thiếu Vitamin D giữa đơn thai (n=254) và song 
thai (n=60) (76,77% vs 76,08%, p=0,92). Kết luận: Tỷ lệ 
thiếu Vitamin D trong thai kỳ trong nghiên cứu của chúng 
tôi là cao. Cần có thêm nhiều nghiên cứu có thiết kế mạnh 
hơn để tìm ra được các yếu tố liên quan.

Abstract 
PREVALENCE OF VITAMIN D DEFICIENCY AND 

RELATED FACTORS IN VIETNAMESE PREGNANT WOMEN
Objective: To determine the prevalence of vitamin 

D deficiency among Vietnamese pregnant women and 
to assess the determinants of vitamin D status in the 
first trimester of pregnancy. Materials and methods: 
This was a cross-sectional study conducted on 300 
pregnant women included the natural pregnancies 
and pregnancies after assisted reproductive techniques 
(ART). Patients were interviewed face-to-face at My Duc 
hospital from August 2013 to May 2014. An automated 
immunoassay for Vitamin D measurement for its 
Elecsys and Cobas platform. Vitamin D deficiency was 
defined as the serum 25-(OH)D < 30 ng/ml. The mild 
Vitamin D deficiency was defined as the serum 25-(OH)
D 20 - < 30 ng/ml. The moderate Vitamin D deficiency 
was defined as the serum 25-(OH)D 10-< 20 ng/ml. The 
severe Vitamin D deficiency was defined as the serum 
25-(OH)D < 10 ng/ml. Results: The mean vitamin D 
concentration was 25.81 ± 8.41 ng/ml. The prevalence 
of vitamin D deficiency among Vietnamese pregnant 
women was 76.7%. Among them, the prevalence of 
mild vitamin D deficiency was 55.7%, the prevalence of 
moderate vitamin D deficiency was 21% , while there 
was not severely vitamin D deficient (25-(OH)D <10 
ng/ml). Of all women included, 67.7% reported taking 
vitamin D-containing multivitamins . For singleton, the 
prevalence of vitamin D insufficiency in the pregnancy 
after ART (n=104) was higher than the natural pregnancy 
(n=150), (79.8% vs 74.66%, p=0.34). However, this 
difference was not statistically significant. At the same 
result, there wasn’t a statistically significant difference 
in the prevalence of vitamin D deficiency between the 
singleton (n=254) and twin (n=46) pregnancy (76.77% 
vs 76.08%, p=0.92). Conclusions: Vitamin D deficiency 
is highly prevalent among pregnant women in Vietnam. 
The well-designed studies are required to find out the 
associated factors of vitamin D deficiency.

Vitamin D. Đồng thời sự hiện diện của các thụ thể Vitamin 
D trên bánh nhau đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của 
Vitamin D trong kết quả thai kỳ, bao gồm cả sanh non 
tự phát. 1,25-Dihyrodroxyvitamin D có vai trò điều hoà 
miễn dịch, chống viêm, điều hoà những gene quan trọng 

trong việc bám dính của thai. Vài nghiên cứu gần đây đã 
khám phá ra mối liên hệ giữa 25-Hydroxyvitamin D và 
sanh non ở đơn thai. Vào 12/07/2013, một tổng quan hệ 
thống gồm các nghiên cứu được đăng tải trên PubMed 
(1), sử dụng từ khoá “ Vitamin D và thai kỳ”, từ 05/2010 
đến 10/2011, gồm78 nghiên cứu được đưa vào hệ thống 
nhằm tóm lược những bằng chứng hiện tại về vai trò của 
Vitamin D và các bệnh lý trong thai kỳ như : Tiền sản giật, 
Đái tháo đường thai kỳ, sinh non và bệnh truyền nhiễm. 
Gần 2/3 thai phụ có nồng độ 25-Hydroxyvitamin D trong 
huyết thanh < 75 nmol/l có liên quan đến các bệnh lý 
như: ung thư, tiểu đường, tim mạch, bệnh tự miễn và 
những vấn đề sức khoẻ khác không chỉ ở phụ nữ mang 
thai. Do đó việc bổ sung Vitamin D trong thai kỳ có ý 
nghĩa lâm sàng quan trọng.

Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn còn chưa có 
số liệu về tỷ lệ thiếu Vitamin D ở thai phụ Viêt Nam. Do 
đó, chúng tôi tiến hành nghiên cứu nhằm xác định tỷ lệ 
thiếu Vitamin D trong thai kỳ và các yếu tố liên quan trên 
thai phụ Việt Nam. Kết quả nghiên cứu sẽ cung cấp các 
thông tin cơ bản cho những nghiên cứu sâu hơn, từ đó 
có chiến lược bổ sung lượng Vitamin D thích hợp nhằm 
cải thiện kết cục thai kỳ.

2. Phương pháp nghiên cứu
Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả.
Thời gian tiến hành: Từ tháng 8/2013 đến tháng 

5/2014, tại Bệnh viện Mỹ Đức.
Tiêu chuẩn nhận: tất cả thai phụ ở quý 1 đồng ý tham 

gia nghiên cứu. 
Tiêu chuẩn loại: Những thai phụ có suy chức 

năng gan, suy thận, bệnh lý đường mật, hội chứng 
kém hấp thu.

Cỡ mẫu: được tính theo công thức:

Với khoảng tin cậy 95%, Z1-α/2 = 1.96.
P là tỷ lệ phần trăm mong đợi của thiếu Vitamin D 

trong thai kỳ. Theo nghiên cứu của Stefanie Vandevijvere 
và các cộng sự (2), chúng tôi chọn p = 75%

d là độ chính xác tuyệt đối, d = 0.05.
Thế vào công thức ta có n = 289
Phương pháp chọn mẫu: Chọn mẫu theo phương 

pháp ngẫu nhiên thuận tiện cho đến khi đủ mẫu cần 
thiết theo thiết kế nghiên cứu. Theo đó, vào tất cả các 
ngày trong tuần, nghiên cứu viên trực tiếp tư vấn tất cả 
những sản phụ đến khám thai phù hợp với tiêu chuẩn 
nhận vào nghiên cứu. 

Các bước tiến hành:
Chọn các trường hợp thỏa tiêu chí chọn mẫu.

Giải thích bệnh nhân, ký cam kết nghiên cứu
Hỏi bảng câu hỏi và ghi đầy đủ các số liệu cần khảo 

sát vào phiếu thu thập số liệu,đánh dấu hồ sơ.
Lấy 3 ml máu tĩnh mạch vào ống máu đông, các mẫu 

máu được giữ ổn định trong 8 giờ ở nhiệt độ phòng, 
24 giờ ở nhiệt độ 2-8ºC đến khi phân tích. Nồng độ 
25-hydroxyvitamin D (25-(OH)D) được phân tích bằng 
máy miễn dịch tự động Elecsys va Cobas , bộ thuốc thử 
( M, R1, R2) và thuốc tiền xử lý (PT1, PT2) được dán nhãn 
VITD-T, chứa các thành phần được xếp loại theo chỉ thị 
Châu Âu 1999/45/EC của Roche.

Thu thập kết quả nồng độ Vitamin D, trả kết quả cho 
thai phụ, chỉ định bổ sung Vitamin D nếu thiếu.

Thiếu Vitamin D được định nghĩa là khi nồng độ 
Vitamin D trong huyết thanh < 30 ng/ml. Thiếu mức 
độ nhẹ khi nồng độ Vitamin D từ 20- <30 ng/ml, thiếu 
mức độ trung bình khi nồng độ Vitamin D từ 10-<20 
ng/ml và khi nồng độ Vitamin d < 10 ng/ml là thiếu 
mức độ nặng (3).

3. Kết quả
Có 300 trường hợp tham gia nghiên cứu. Đặc điểm 

của các thai phụ được mô tả trong bảng 1.

Nồng độ Vitamin D trung bình là 25,81 ± 8,41 
ng/m. Tỷ lệ thiếu Vitamin D trong thai kỳ chiếm 76,7%. 
Trong đó, tỷ lệ thiếu Vitamin D mức độ nhẹ là 55,7%, 
thiếu mức độ trung bình chiếm 21% và không ghi 
nhận trường hợp nào thiếu Vitamin D mức độ nặng. 
Trong các thai phụ được khảo sát, có 67,7% có sử 
dụng đa sinh tố có chứa Vitamin D. Đối với các trường 
hợp đơn thai, tỷ lệ thiếu Vitamin D của thai sau thụ 
tinh trong ống nghiệm ( n= 104) có khuynh ướng cao 
hơn thai tự nhiên (n=150), tuy nhiên sự khác biệt này 

Đặc điểm Giá trị
Tuổi trung bình (năm) 31,63 ± 4,32 
BMI trung bình (kg/m2) 20,97 ± 2,3
Thiếu cân (<19.8) 13,33%
Cân nặng chuẩn (19.8-25.9) 82,01%
Béo phì (≥ 26) 4,66%
Dân tộc
Kinh 95,44%
Hoa 4,66%
Trình độ học vấn
Từ cấp 2 trở xuống 13,44%
Cấp 3 27%
Cao đẳng, đại học trở lên 57,66%
Vùng
Thành thị 32%
Nông thôn 68%

Bảng 1. Đặc điểm thai phụ



Tập 12, số 04
Tháng 11-2014

Tạp chí PHỤ SẢN 

09

PHẠM THỊ PHƯƠNG ANH, VƯƠNG TÚ NHƯ, VƯƠNG THỊ NGỌC LAN, HỒ MẠNH TƯỜNG TẠP CHÍ PHỤ SẢN - 12(4), 06-09, 2014NGHIÊN CỨU 

Tập 12, số 04
Tháng 11-2014

Tạp chí PHỤ SẢN 

08

không có ý nghĩa thống kê (79,8% vs 74,66%, p=0,34). 
Tương tự, không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 
về tỷ lệ thiếu Vitamin D giữa đơn thai (n=254) và song 
thai (n=60) (76.77% vs 76.08%, p=0.92). Các yếu tố 
liên quan đến tình trạng thiếu Vitamin D được trình 
bày trong bảng 2.

4. Bàn luận
Đây là nghiên cứu đầu tiên tại Việt Nam khảo sát tình 

trạng thiếu Vitamin D trong thai kỳ. Kết quả nghiên cứu 
cho thấy, tỷ lệ thiếu Vitamin D trong thai kỳ trên thai phụ 
Việt nam cao so với các nước trên thế giới (bảng 3). Gần 
đây, một nghiên cứu cắt ngang khảo sát tình trạng thiếu 
Vitamin D trên thai phụ toàn quốc gia Bỉ. Nghiên cứu 
được thực hiện bởi Stefanie Vandevijvere và các cộng sự 
đăng tải trên Pubmed ngày 24/08/2012 (4). Có 55 trung 
tâm sản khoa được lựa chọn ngẫu nhiên, gồm 1311 thai 
phụ tham gia vào nghiên cứu. Kết quả cho thấy nồng độ 
25(OH)D trung bình trong thai kỳ ở quý 1 là 20,4 ng/ml. 
Trong các thai phụ được khảo sát, có 74,1% (95% CI 71.8- 
76.5%) thiếu Vitamin D, trong đó 44,6% thai phụ ( 95% CI 
41,9-47,3%) thiếu Vitamin D mức độ trung bình và 12,1% 
thai phụ ( 95% CI 10,3- 13,8%) thiếu Vitamin D trầm 
trọng. Các tỷ lệ trên cũng tương tự trong nghiên cứu trên 
thai phụ Việt Nam. Chỉ có điểm khác biệt là trong nghiên 
cứu khảo sát trên thai phụ Việt không có trường hợp nào 
thiếu Vitamin D mức độ nặng.

Ngoài ra nghiên cứu cắt ngang mô tả của Laillou A 
và các cộng sự (5), trên 595 phụ nữ độ tuổi sinh sản tại 

OR 95% CI P
Dùng đa sinh tố có chứa Vitamin D 1,00
Không dùng 1,26 0,7-2,26 0,44
Dân tộc
Kinh 1,00
Hoa 3,54 1,2-10,47 0,02
Trình độ học vấn:
Từ cấp 2 trở xuống 1,00
Cấp 3 1,61 0,78-3,32 0,79
Cao đẳng, đại học trở lên 3,06 0,78-11,97 0,108
Vùng
Thành thị 1,00
Nông thôn 1,14 0,65-2,02 0,64
Đa sản
Không 0,97 0,51-1,84 0,93
BMI 0,98 0,87-1,1 0,71
Số thai
Đơn thai 1,00
Song thai 0,96 0,46-2,01 0,92
Loại thai
Thai tự nhiên 1,00
Thai hỗ trợ sinh sản 1,13 0,77-1,48 0,34

Bảng 2. Các yếu tố liên quan đến tình trạng thiếu Vitamin D ở thai phụ

Tài liệu tham khảo Năm Quốc gia  Dân số Tuổi thai Nồng độ Vitamin D % n/N
(11) 1997 Iran Thai phụ Iran ở bệnh viện lớn nhất Tehran Lúc sanh <25 nmol/L 80% (40/50)
(12) 1997-2001 USA Thai phụ gốc Phi-90% uống đa sinh tố trong thai kỳ 4-21 tuần <37.5 nmol/L 44.9% (89/194)
(12) 1997-2001 USA Thai phụ da trắng-90% uống đa sinh tố trong thai kỳ 4-21 tuần <37.5 nmol/L 2% (4/199)
(12) 1997-2001 USA Thai phụ gốc Phi 37-42 tuần <37.5 nmol/L 29.2% (54/185)
(12) 1997-2001 USA Da trắng 37-42 tuần <37.5 nmol/L 5% (10/199)
(12) 1997-2001 USA Thổ Nhĩ Kỳ 12 tuần <25 nmol/L 83.5% (66/79)
(12) 1997-2001 USA Morocco 12 tuần <25 nmol/L 81.2% (56/69)
(12) 1997-2001 USA Thai phụ không ở miền Tây 12 tuần <25 nmol/L 59% (62/105)
(13) 1999 Ireland Thai phụ Caucasia tại Ulster–có bổ sung đa sinh tố 12 tuần <25 nmol/L 4.5% (1/22)
(13) 1999 Ireland Thai phụ Caucasia tại Ulster–không bổ sung đa sinh tố 12 tuần <25 nmol/L 44.2% (34/77)
(13) 1999 Ireland Thai phụ Caucasia tại Ulster–có bổ sung đa sinh tố 20 tuần <25 nmol/L 22.7% (5/22)

Bảng 3. Tỷ lệ thiếu Vitamin D trong thai kỳ trên thế giới19 tỉnh thành Việt Nam, tỷ lệ thiếu Vitamin D là 90%. 
Các yếu tố liên quan đến tình trạng thiếu Vitamin D 
bao gồm: uống đa sinh tố có chứa Vitamin D, mùa, 
tuần suất tiêu thụ cá, tình trạng tiếp xúc với ánh sáng 
mặt trời. Trong nghiên cứu của chúng tôi, mặc dù trên 
67% thai phụ có dùng đa sinh tố có chứa Vitamin D 
nhưng đến 75% trường hợp thiếu Vitamin D.

Theo khuyến cáo của The Institute of Medicine 
(IOM) (6), cần bổ sung 600 IU Vitamin D mỗi ngày 
trong suốt thai kỳ. Tuy nhiên viên đa sinh tố hiện tại 
chỉ chứa 400 IU Vitamin D. Khoảng 80-90 % lượng 
Vitamin D trong cơ thể được tổng hợp nhờ ánh sáng 
mặt trời, chỉ 10-20% do thức ăn cung cấp (7). Chính 
vì vậy tiếp xúc ít với ánh sáng mặt trời là một trong 
những yếu tố quyết định tình trạng thiếu Vitamin D 
tại các nước Châu Âu (8-9). Do sự thay đổi lối sống, 
tránh tiếp xúc với ánh sáng mặt trời (10) như: sử dụng 
dụng cụ che chắn khi ra đường, làm việc văn phòng 
cộng với việc bổ sung chưa đủ lượng Vitamin D cần 
thiết khi mang thai có thể giải thích lý do tỷ lệ thiếu 
Vitamin D cao mặc dù Việt Nam là quốc gia nằm ở 
vùng nhiệt đới. Trong nghiên cứu của chúng tôi, 
không tìm thấy các yếu tố liên quan có ý nghĩa thống 
kê do thiếu dữ liệu về chế độ ăn, tình trạng tiếp xúc 
với ánh sáng mặt trời.

Một kết quả khá bất ngờ là tần suất thiếu vitamin 
D ở phụ nữ người gốc Hoa cao hơn gấp 3 lần so với 
người Kinh (bảng 2). Một nghiên cứu của Song và 
cộng sự (14), công bố nam 2013, thực hiện ở Bắc 
Kinh, Trung quốc, cũng cho thấy tỉ lệ thiếu vitamin D 
ở thai phụ khá cao. Trong nghiên cứu này, tần suất 
thiếu vitamin D nói chung (25(OH)D < 50 nmol/L, 
tương đương < 20ng/ml) trên thai phụ được ghi 
nhận là 96,8%, trong đó có 44,8% là thiếu vitamin D 
nặng 25(OH)D < 25 nmol/L, tương đương <17ng/ml). 
Nghiên cứu này cũng đặt ra vấn đề thiếu tiếp xúc trực 
tiếp nắng mặt trời và chế độ ăn thiếu vitamin D là các 
yếu tố quan trọng. Chế độ ăn của phụ nữ gốc Hoa, 
chủng tộc, yếu tố ngại tiếp xúc nắng để giữa da trắng 
là những vấn đề có thể nghiên cứu torng những 
nghiên cứu sau này.

5. Kết luận
Tỷ lệ thiếu Vitamin D trong thai kỳ cao. Đây có thể 

là một vấn đề ảnh hưởng đến sức khoẻ của thai phụ 
và thai nhi. Cần có thêm nhiều nghiên cứu có thiết kế 
tốt hơn để tìm ra được các yếu tố liên quan. Dựa vào 
những nghiên cứu thích hợp, có thể đưa ra chiến lược 
tầm soát và điều trị tình trạng thiếu Vitamin D ở thai 
phụ Việt Nam nhằm cải thiện kết cục thai kỳ.
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1. Đặt vấn đề
Tình trạng nhiễm HIV có liên quan đến sự phát 

triển của TCSS, Sự hiện diện của TCSS đã gắn liền với 
chất lượng kém của cuộc sống, tiến triển của bệnh HIV 
và không tuân thủ điều trị ARV. Mặc dù điều trị chống 
trầm cảm đã chứng minh hiệu quả về cải thiện các triệu 
chứng lâm sàng, và tăng cường sự tuân thủ ARV, nhưng 
TCSS thường xuyên không được phát hiện và điều trị. 
Trên thế giới, tỉ lệ TCSS ở phụ nữ nhiễm H từ 30 - 70% 
[23][24] . Tại VN, chưa có báo cáo về tỉ lệ TCSS ở phụ nữ 
nhiễm HIV. Nghiên cứu của chúng tôi muốn đánh giá sự 
phổ biến của TCSS ở phụ nữ nhiễm HIV và tìm các yếu tố 
có liên quan đến TCSS ở nhóm phụ nữ này.

2. Mục tiêu cụ thể                                                                                                                           
Xác định tỉ lệ TCSS ở sản phụ nhiễm H, so với tỉ lệ ở 

sản phụ không nhiễm.                         
Xác định mối liên quan giữa TCSS và tình trạng 

nhiễm H được kiễm soát theo đặc tính mẫu nghiên cứu.  

3. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu thuần tập 

theo chiều dọc                                                                                                  
Đối tượng nghiên cứu    
Dân số mục tiêu: Các phụ nữ trong thời kỳ thai sản, 

đặc biệt là phụ nữ nhiễm HIV.
Dân số nghiên cứu: Các sản phụ sinh tại Đồng Nai và 

Bình Dương từ 30/11/2012 đến 30/3/2014.
Tiêu chuẩn chọn: Khi sản phụ đồng ý tham gia và 

thực hiện các yêu cầu của nghiên cứu. 
Tiêu chuẩn loại: Khi sản phụ có một trong các yếu 

tố sau: đang mắc bệnh mãn tính; hoặc đang có các 
biểu hiện rối loạn tâm thần, nhất là trầm cảm (đã 
được Bs chuyên khoa xác định); hoặc sàng lọc trầm 
cảm theo thang EPD khi vào viện có điểm cắt ≥ 13; 
hoặc thai kỳ lần này có nguy cơ cao; hoặc bị tai biến 
sản khoa trong lần sinh này. 

Tính cỡ mẫu: Thiết kế nghiên cứu là nghiên cứu 
thuần tập theo chiều dọc, so sánh tỉ lệ TCSS giữa 2 
nhóm nhiểm H và không nhiễm H. Giả thuyết của 
nghiên cứu: nguy cơ TCSS ở nhóm nhiễm H gấp 2 
lần ở nhóm không nhiễm H (RR = 2). Xác suất TCSS 
ở nhóm không nhiễm 0,15 (Ng Mai Hạnh) [4], suy ra 
xác suất TCSS ở nhóm nhiễm H là 0,30. Lấy mẫu theo 
tỉ số không nhiễm H : nhiễm H = 3:1. Cỡ mẫu cần cho 
nhóm nhiễm H là 112. Theo NC của Ng Manh Hoan 
(2005-2011) tại Đồng Nai thì tỉ lệ mất dấu là 7% [5] 
và tỉ lệ nhiễm H thực sự của các mẫu có test sàng lọc 
(+) là 90%, vậy cỡ mẫu của nhóm nhiễm H là 135 và 
nhóm không nhiễm H là 405.

Nguyễn Mạnh Hoan(1), Cao Ngọc Thành(2)    
(1) Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, (2) Trường Đại học Y Dược Huế

TỈ LỆ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TRẦM CẢM
SAU SINH Ở PHỤ NỮ NHIỄM HIV 

Tóm tắt
Đặt vấn đề và mục tiêu: Nhiễm HIV có liên quan 

đến sự phát triển của TCSS. Tại VN, chưa có báo cáo về 
tỉ lệ TCSS ở phụ nữ nhiễm HIV. Nghiên cứu này được 
thực hiện nhằm mục tiêu: Xác định tỉ lệ và một số yếu 
tố liên quan đến TCSS ở các phụ nữ nhiễm HIV (H).

Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu thuần 
tập theo chiều dọc thực hiện tại Đồng Nai và Bình 
Dương từ 30/11/2012 đến 30/3/2014. Tất cả 135 phụ 
nữ nhiễm H và 405 phụ nữ không nhiễm H (tỉ lệ 1: 3) 
đồng ý tham gia đã được sàng lọc TCSS bằng cách sử 
dụng thang Edinburgh (EPDS) từ khi nhập viện sinh 
đến 1 và 6 tuần sau khi sinh. TCSS được đánh giá ở tất 
cả các lần, các EPDS có điễm cắt ≥ 13 được sử dụng 
để xác định trầm cảm có thể xảy ra. Mẫu có EPDS ≥ 
13 ở thời điểm nhập viện được loại khỏi nghiên cứu. 
Phiếu thu thập số liệu được sử dụng để thu thập các 
đặc điểm của tất cả các mẫu nghiên cứu. 

Kết quả: Trong bài này chúng tôi chỉ trình bày 
đánh giá ở thời điểm sau sinh 6 tuần. Tỉ lệ TCSS tại thời 
điểm 6 tuần ở nhóm nhiễm H là 61% so với tỉ lệ 8,7% 
ở nhóm không nhiễm (p < 0,001). Có sự khác biệt có ý 
nghĩa thống kê (p < 0,05) giữa 2 nhóm ở một số đặc 
điểm: học vấn, nghề nghiệp, thu nhập, tiền căn trầm 
cảm, hôn nhân, sức khỏe con, bú sữa mẹ. Phân tích đa 
biến xác định có sự liên quan giữa TCSS với các yếu tố: 
nhiễm H, sống trong tỉnh, tiền căn trầm cảm và tình 
trạng sức khỏe con. Phân tích đơn biến xác định các 
yếu tố: phát hiện bệnh trễ trong chuyển dạ, con bị 
nhiễm H, mặc cảm mang bệnh H và cảm thấy có lỗi 
với gia đình có liên quan đến TCSS ở phụ nữ nhiễm H.  

Kết luận: Người nhiễm HIV có nguy cơ bị trầm 
cảm sau sinh cao gấp 6,4 lần người không nhiễm HIV 
với p<0,001. Sản phụ sống trong tỉnh ít nguy cơ hơn 
sản phụ nhập cư với RR 0,72 (KTC 95% 0,53-0,98); Sản 
phụ có tiền căn trầm cảm nguy cơ cao gấp 1,72 lần sản 
phụ không có tiền căn này (KTC 95% 1,02-2,89); Sản 
phụ sinh con yếu hoặc chết nguy cơ TCSS gấp 1,75 lần 
người sinh con khỏe mạnh (KTC 95% 0,96-3,18).

Abstract 
PREVALENCE AND RELATED FACTORS OF POSTNATAL  

DEPRESSION IN HIV INFECTED WOMEN 

Background and objective: HIV infection is also a 
cause of postpartum depression, however, in Vietnam, 
there has not yet the prevalence of postpartum 
depression in HIV infected women. Objective of this 
research is:”To determine prevalence and related factors 
of postpartum depression in HIV infected women”.

Materials and Methods: Since November 
30th 2012 toMarch 30th 2014,  a prospective 
cohort study is done at Dong Nai and Binh Duong 
province. The sample includes135HIV infected 
women and 405 non infected women (ratio 1/3) 
who accepted to participate to the research. We 
used “Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) 
as a screening test when women hospitalized for 
delivery and 1 week, 6weeks postpartum. Mother 
who score EPDS ≥ 13 are likely to be suffering from 
depression. We exclude women who have EPDS ≥ 
13 since just hospitalize. Data are collected by a 
structural questionnaire.

Results: At 6 weeks postpartum, prevalence of 
depression in HIV infected women is 61%, in the HIV 
non infected women is 8,7% (p < 0,001). There are 
statistical significant differences (p<0,05) between 
two groups for some factors: education, profession, 
income, past history of depression, child’s health, 
breast feeding. Logistical regression analysis 
determine these factors are related with depression: 
late diagnosis of HIV infection, child infected of HIV, 
feeling guilty of HIV infected and feeling guilty 
with their family.  Multivariate regression analysis 
showed 4 factors are related with depression: HIV 
infection, living in the province, child’s health, past 
history of depression.

Conclusion:  risk of depression of postnatal HIV 
infected women is 6.4 times the risk of postnatal 
HIV non infected women, RR=6.4(95% CI:4.3 – 9.4). 
Domestic women have lower risk than immigrant 
women from other province, RR=0.72(95% CI:0.5 
– 0.9). Past history of depression is a risk factor with 
RR=1.7(95% CI:1.02 – 0.9. Women whose child is weak 
or die, RR=1.7(95% CI:0.9 – 3.1).

Keywords: postpartum depression, HIV-positive 
postpartum women

Thu thập và xử lý số liệu 
Nhóm nhiễm H: Bao gồm các sản phụ đã biết nhiễm 

H trước nhập viện và các sản phụ có sàng lọc HIV (+) khi 
nhập viện sau đó có khẳng định (+). Lấy đến khi đủ cỡ 
mẫu yêu cầu là 135.

Nhóm không nhiễm H: Các sản phụ có sàng lọc HIV 
(-) khi nhập viện. Cách lấy mẫu: cứ một sản phụ nhóm 
nhiễm H nhập viện thì sẽ lấy ngẫu nhiên đơn 3 sản phụ 
nhóm không nhiễm H nhập viện ngay sau sản phụ trên. 
Các mẫu đã được chọn vẫn được đưa vào nghiên cứu 
dù các ca test sàng lọc (+) đứng trước nó sau này có kết 
quả khẳng định (-).

Tên của các sản phụ sẽ được mã hoá trong phiếu thu 
thập số liệu và thang sàng lọc EPD. Tiêu chuẩn đánh giá 
dựa trên điểm EPDS: < 9 - không có rối loạn tâm thần; 9 
đến 12 - buồn sau sinh (BSS); ≥ 13 - rất có thể TCSS. 

Tiến hành: Mỗi sản phụ được thực hiện EPDS ở 3 giai 
đoạn. Giai đoạn 0. Lúc vào viện chưa chuyển dạ hoặc 
chuyển dạ tiềm thời, mục đích loại các ca có điểm EPDS 
≥ 13. Giai đoạn 1. Sau sinh 1 tuần đang nằm viện, mục 
đích tìm mẫu có EPDS ≥ 9. Giai đoạn 2. Sau sinh 6 tuần, 
mục đích tìm tỉ lệ mới mắc TCSS. 

Xử lý số liệu: Phần mềm thống kê Epi Info. 
Vấn đề y đức: Sản phụ ký Phiếu đồng thuận tham 

gia nghiên cứu, được dấu tên và bí mật thông tin. Các 
sản phụ sàng lọc có nguy cơ TCSS sẽ được giới thiệu 
đến BV Tâm thần TW2 để chẩn đoán xác định và có 
hướng điều trị. 

4. Kết quả 
Mẫu ban đầu bao gồm 135 sản phụ nhóm nhiễm 

H và 405 sản phụ nhóm không nhiễm H. 
Sau khi loại các ca có tiêu chuẫn loại và/hoặc có kết 

Đặc điểm Không nhiễm n = 403(%) Nhiễm n = 109(%) Giá trị P
Nhóm tuổi

< 20                              
20 – < 35                      
≥ 35

26 (6,6)
338 (84,3)
36 (9,1)

9 (8,3)
91 (83,4)
9 (8,3)

0,81

Nơi cư trú
Ngoài tỉnh
Trong tỉnh                      

135 (33,5)
268 (66,5)

39 (35,8)
70 (64,2) 0,66

Trình độ học vấn
< THPT                                   
THPT                                    
>THPT                   

223 (55,3)
136 (33,8) 
44 (10,9)

80 (73,4)
26 (23,9) 
3 (2,7) 

0,001

Nghề nghiệp      .
Ko nghề, nội trợ               
Có nghề

80 (19,8) 
323 (80,2)   

39 (35,8) 
70 (64,2)                                                            < 0,001

Kinh tế             .                                
Khó khăn                                                                            
Đủ sống - dư giả 

Bảng 1. Đặc điểm nhân khẩu - kinh tế xã hội 



quả khẳng định H(-), mẫu nghiên cứu gồm 403 ca không 
nhiễm và 109 ca nhiễm H. Đến thời điểm kết thúc nghiên 
cứu, 6 tuần sau sinh, mất dấu khoảng 11%, mẫu còn lại là 
356 ca nhóm không nhiễm và 98 ca nhóm nhiễm. 

* Đặc điểm của mẫu nghiên cứu
Nhận xét đặc điểm chung của hai nhóm 
Tuổi: Sự phân bố nhóm tuổi không có khác biệt 

giữa 2 nhóm, 
Cư trú: Phân bố dân số trong và ngoài tỉnh không 

có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa hai nhóm.
Học vấn: Trình độ học vấn ở nhóm nhiễm thấp 

hơn ờ nhóm không nhiễm, với p <0,001. 
Đặc điểm kinh tế: Nhóm nhiễm có tỉ lệ thất nghiệp 

cao hơn nhóm không nhiễm (p<0,001). Hoàn cảnh 
kinh tế khó khăn ở nhóm nhiễm cao hơn không 
nhiễm (p = 0,001). 

¢: phép kiểm Fisher chính xác
Tìền căn trầm cảm: Ở nhóm nhiễm cao hơn ở 

nhóm không nhiễm (p = 0,003). 
Đăng ký kết hôn: Sống không có hôn thú ở nhóm 

nhiễm cao hơn 4 lần ở nhóm không nhiễm (29.4:7.9) 
với p < 0.001. 

Tình trạng hôn nhân: Vợ chồng không còn chung 
sống ở nhóm nhiễm cao gấp 9 lần (9.2%) so với không 
nhiễm (1.2%)

“Quan hệ” ngoài chồng: Có khác biệt có ý nghĩa 
thống kê giữa 2 nhóm với p< 0,001.

Đặc điểm sản khoa: Không có sự khác biệt về 
phương thức sinh giữa 2 nhóm (p=0,736) nhưng có 
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Đặc điểm Không nhiễm n = 403 Nhiễm n = 109 Giá trị P
Tiền căn trầm cảm

Có
Không-không biết

10 (2,5)
393 (97,5)

9 (8,2)
100 (92,8) 0,003

Đăng ký kết hôn
Có                                      
Không

371 (92,1)
32 (7,9)

77 (70,6)
32 (29,4) <0,001

Tình trạng hôn nhân
Chung sống                           
Không chung sống   

398 (98,8)
  5 (1,2)

10 (9.2)
99 (90,8) <0,001

“Quan hệ” ngoài chồng
Không                                   
Có

388 (96,3) 
15 (3,7) 

62 (56,9) 
47 (43,1) <0,001

Phương thức sinh
Sinh ngã dưới                                      
Sinh mổ                      

266 (66,2)
137  (33,8)

74  (67,9)
35  (32,1) 0,74

Tình trạng sơ sinh
Khoẻ
Yếu hoặc chết

393 (97,5)
10 (2,5)

101 (92,7)
8 (7,3) 0,03¢

Cho con bú
Bú mẹ
Không bú mẹ

395 (98,5) 
8 (1,5)         

8 (7,3)
101 (92,7)                                                                                                           <0,001

Bảng 2. Đặc điểm tiền căn - hôn nhân – Sản khoa 

khác biệt về tình trạng sức khỏe của con; tỉ lệ con 
yếu hoặc chết ở nhóm nhiễm cao hơn không nhiễm  
(p=0,034) và tỉ lệ không cho con bú ở nhóm nhiễm 
gần 100%, cao gấp 6 lần nhóm không nhiễm (1,5%). 

Nhận xét đặc điểm riêng của nhóm nhiễm H

Thời điểm phát hiện nhiễm H: Trong nghiên cứu 
(NC) của chúng tôi chỉ có 49,1% sản phụ đã biết 
nhiễm H khi nhập viện sinh.

Dự phòng ARV: Tỉ lệ ARV cho mẹ gần 95% trong khi 
tỉ lệ ARV cho con chỉ khoảng 79%. 

Nồng độ tế bào TCD4: Khoảng 42,6% sản phụ có 
lượng TCD4 từ 350/mL trở lên. Có đến 35% sản phụ 
không biết lượng TCD4 của mình! 

Kết quả PCR1 của con: Tỉ lệ PCR1 (+) khoảng 8%. 
Tuy nhiên, chỉ có khoảng 68.3% trẻ được làm XN PCR1. 

Đặc điểm Nhiễm N 109
N   %

Thời điểm phát hiện nhiễm H
 Trước có thai
Mang thai
Chuyển dạ và sau sinh                   

 44
10
55

40,37
9,17
50,46

Dự phòng ARV cho mẹ
Có
Không

103
6

94,5
5,5

Dự phòng ARV cho con
Có
Không

86
23

78,9
21,1

TCD4 máu mẹ
< 350/mL
≥ 350/mL
Không biết                                      

24
46
39

22,2
42,6
35,2

PCR1 của con
PCR1 (+)
PCR1 (- )
Không xn/chưa có kq xn

9
47
32

8,3
62,0
29,7

Bảng 3. Đặc điểm sinh học và dự phòng lây truyền mẹ - con

Đặc điểm Nhiễm N 109
N   %

Bộc lộ bệnh với người khác
Có
Không

88
21

82,1
17,9

Người đã được bộc lộ
Chồng
Cha mẹ
Anh chị em
Bạn thân
Bạn tình
Người khác

Không         
10 (11,4)
37 (42,1)
62 (70,4)
86 (97,7)
87 (98,9)
86 (96,6)

Có
78 (88,6)
51 (57,9)
26 (29,6)
2 (2,3)
1 (1,1)
2 (3,4)

Mặc cảm về căn bệnh H
Có
Không

75
34

68,9
31,1

Cảm thấy có lỗi với gia đình
Có
Không

78
 31

72,6
27,4

Bảng 4. Đặc diểm tâm lý xã hội của các sản phụ bị nhiễm H

Bộc lộ bệnh với người khác: Trong NC, tỉ lệ sản phụ 
bộc lộ bệnh khoảng 82,1%. Trong đó, phần lớn thổ lộ 
với chồng (33% biết chồng đã nhiễm) và người thân 
trong gia đình (cha mẹ 57,9%; anh chị em 29,6%). Tỉ lệ 
bộc lộ với bạn tình rất thấp (1,1%). 

Mặc cảm về căn bệnh đang mang: Số phụ nữ có tâm 
trạng mặc cảm trong nghiên cứu rất cao, gần 70%. 

Cảm thấy có lổi với gia đình: Tỉ lệ phụ nữ cảm thấy 
có lỗi với gia đình cao (72,6%).

Tỉ lệ TCSS mới mắc (trầm cảm sau khi sinh được 6 
tuần; sau đây xin gọi là TCSS) ở nhóm nhiễm cao gần 
gấp 7 lần nhóm không nhiễm (p<0,001). Tỉ lệ TCSS 
của mẫu NC (tổng 2 nhóm) là 19,9%.

* Liên quan giữa các đặc điểm của hai nhóm 
với TCSS

Liên quan giữa các đặc điểm chung của hai nhóm 
với TCSS

Liên quan (Lq) giữa  nhóm  tuổi và TCSS: Không có 
liên quan giữa TCSS với yếu tố nhóm tuổi. 

Lq nơi cư trú-TCSS: Sản phụ đến từ ngoài tỉnh dễ bị 
TCSS hơn sản phụ sống ở địa phương. Liên quan này 
có ý nghĩa thống kê, RR=0,68 (KTC 95%: 0,47-0,98). 

Lq trình độ học vấn - TCSS: Phụ nũ có trình độ học 

Yếu tố HIV Giá trị PKhông nhiễm      Nhiễm
TCSS/mổi nhóm

Không
Có

n = 375
341 (91,3)
34 (8,7)

n = 98
38 (38,8)
60 (61,2) < 0,001TCSS/hai nhóm

Không
Có

N = 473
379 (80,1)                    
94 (19,9)

Bảng 5. Tỉ lệ TCSS mới mắc theo điểm cắt EPDS 

Đặc điểm TCSS RR
(KTC 95%) Giá trị PKhông (n=379) Có (n=94)

Nhóm tuổi
< 20
20 – < 35
≥ 35

26 (83,9)
314 (80,3)
33 (73,3)

5 (16,1)
77 (19,7)
12 (26,7)

1
1,22 (0,53-2,79)
1,65 (0,65-4,23)

0,64
0,29     

Nơi cư trú
Ngoài tỉnh
Trong tỉnh

112 (74,7)
267 (82,7)                                         

38 (25,3)
56 (17,3)                                                         

1
0,68 (0,47-0,98) 0,04

Trình độ học vấn
< THPT                                   
THPT                                    
>THPT

214 (76,7)
120 (81,6) 
45 (95,7)

65 (23,3)
27 (18,4) 
2 (4,3) 

1
0,78 (0,52-1,17)
0,18 (0,04-0,72)                       

0,25
0,01

Nghề nghiệp
Ko nghề - nội trợ               
Có nghề                                      

77 (72,6) 
302 (82,3) 

29 (27,4) 
65 (17,7)  

1
0,65 (0,44-0,94) 0,03

Kinh tế 
Khó khăn                                                                            
Đủ sống - dư giả                                               

52 (12,9) 
351 (87,1)               

30 (27,5) 
79 (72,5) 

1
0,53 (0,36-0,79) 0,003

Bảng 6. Liên quan giữa TCSS và đặc điểm nhân khẩu- kinh tế xã hội

vấn cao ít nguy cơ TCSS hơn phụ nữ có học vấn thấp, 
RR=0,18 (KTC 95%: 0,04-0,72). 

Lq nghề nghiệp – TCSS: Chúng tôi thấy có sự khác 
biệt có ý nghĩa thống kê giữa tình trạng thất nghiệp 
và TCSS, RR=0,65 (KTC 95%: 0,44-0,94). 

Lq kinh tế - TCSS: Phụ nữ có thu nhập gia đình 
thấp có nguy cơ TCSS gấp đôi phụ nữ thu nhập khá 
(RR=0,53; KTC 95%: 0,36-0,79).

Lq tiền căn trầm cảm - TCSS: Có sự liên quan giữa tiền 
căn trầm cảm với TCSS (RR= 2,69; KTC 95%: 1,67-4,35).

Lq đăng ký kết hôn -TCSS: Sản phụ có hôn nhân 
không hôn thú có nguy cơ TCSS hơn sản phụ có hôn 
thú (RR=0,47; KTC 95%: 0,32-0,71)

 Lq tình trạng hôn nhân-TCSS: Sản phụ đơn thân 
nguy cơ TCSS nhiều hơn sản phụ gia đình ổn định với 
RR=0,44 (KTC 95%: 0,24-0,84).  

Lq “quan hệ” ngoài chồng - TCSS: NC ghi nhận có sự 
khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa tình trạng quan hệ 
ngoài hôn nhân với TCSS (RR=2,94; KTC 95%: 2,07-4,18).

Lq phương thức sinh - TCSS: Không có mối liên 
quan có ý nghĩa thống kê giữa TCSS và phương thức 
sinh, RR=0,75 (KTC 95%: 0,50-1,13); p=0,166.

Lq tình trạng sơ sinh - TCSS: Có sự liên quan giữa 
TCSS và tình trạng sơ sinh: mẹ có con khỏe ít nguy 
cơ TCSS hơn mẹ có con yếu hoặc chết với RR=2,54 
(KTC95%: 1,52-4,22). 

Lq nuôi con bằng sữa mẹ - TCSS: Chúng tôi nhận thấy 
các bà mẹ không cho con bú có nhiều nguy cơ TCSS hơn 
các bà mẹ cho con bú, với RR=0,19 (KTC 95%: 0,13-0,27).

Đặc điểm TCSS RR
(KTC 95%) Giá trị PKhông (379) Có (94)

Tiền căn trầm cảm
Có
Không-không biết

10 (50,0)
369 (81,5)

10 (50,0)
84 (18,5)

1
2,69 (1,67-4,35) 0,002

Đăng ký kết hôn
Có
Không 

345 (82,3)
34 (63,0)

74 (17,7)
20 (37,0)

1
0,47 (0,32-0,71) < 0,001

Tình trạng hôn nhân
Chung sống
Không chung sống

371 (80,8)
8 (57,1)

88 (19,2)
6 (42,9)

1
0,44 (0,24-0,84) 0,04

“Quan hệ” ngoài chồng
Không
Có

349 (83,9) 
30 (52,6) 

67 (16,1) 
27 (47,4)

1
2,94 (2,07-4,18) < 0,001

Phương thức sinh
Sinh ngã dưới
Sinh mổ

240 (78,4)
139 (83,7)

66 (21,6)
27 (16,3)

1
0,75 (0,50-1,13) 0,166

Tình trạng sơ sinh
Khoẻ
Yếu hoặc chết

369 (81,3)
10 (52,6)

85 (18,7)
  9 (47,4)

1
2,54 (1,52-4,22) 0.005

Nuôi con bằng sữa mẹ
Không bú mẹ
Bú mẹ

54 (48,2) 325 
(90,0)

58 (51,8)                                                                                                           
36 (10,0)

1
0,19 (0,13-0,27) <0.001

Bảng 7. Liên quan giữa TCSS và đặc điểm tiền căn - hôn nhân - sản khoa 
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Sau khi kiểm soát các biến số địa chỉ, tiền căn trầm 
cảm, tình trạng sức khỏe của con; người nhiễm HIV có 
nguy cơ  bị trầm cảm sau sinh cao gấp 6,4 lần người 
không nhiễm HIV với p<0,001.

Liên quan giữa các đặc điểm riêng của nhóm 
nhiễm H với TCSS

Lq thời điểm phát hiện nhiễm H- TCSS: NC cho thấy 
có liên quan có ý nghĩa thống kê giữa TCSS và thời điểm 
phát hiện nhiễm H, RR=1,71 (KTC 95%:1,16-2,51)

Lq dự phòng ARV-TCSS: NC không thấy có mối liên quan 
giữa TCSS với ARV cho mẹ (RR=1,5; KTC 95%: 0,53-4,61), 
hoặc với ARV cho con (RR=1,36 (KTC 95%: 0,82-2,25). 

 Lq nồng độ tế bào TCD4 - TCSS: NC của chúng tôi 
không thấy có liên quan có ý nghĩa thống kê giữa nồng 
độ TCD4 và TCSS (RR=1,12; KTC 95%: 0,70-1,82). 

       TCSS RR KTC 95% Giá trị p
 Có nhiễm HIV 6,40 4,34-9,43 <0,001
 Sống trong tỉnh 0,72 0,53-0,98 0,04
 Có tiền căn trầm cảm 1,72 1,02-2,89 0,04
 Con yếu hoặc chết 1,75 0,96-3,18 0,07

       Giá trị p                    <0,001

Bảng 8. Mối liên quan giữa nhiễm HIV và TCSS trong mô hình hồi qui đa biến

Đặc điểm TCSS/nhiễm (98) RR
(KTC 95%) Giá trị PKhông Có

Thời điểm phát hiện nhiễm H 
Trước có thai
Mang thai
Chuyển dạ và sau sinh                  

23 (56,1)         
3 (33,3)
12 (25,0)

18 (43,9)
6 (66,7)
36 (75,0)

1
1,52 (0,85-2,71)
1,71 (1,16-2,51)

0,16
0,006

Dự phòng ARV cho mẹ
Có
Không

35 (37,6)
3 (60,0)

58 (62,4)
2 (40,0)

1
1,5 (0,53-4,61) 0,29

Dự phòng ARV cho con
Có
Không

28 (35,4)
10 (52,6)

51 (64,6)
9 (47,4)

1
1.,36 (0,82-2,25) 0,23

TCD4 máu mẹ
< 350/mL
≥ 350/mL

10 (47,6)
18 (40,9)

11 (52,4)
26 (59,1)

1
1,12 (0,70-1,82) 0,62

PCR1 của con
PCR1 (- )
PCR1 (+)

27 (40,3)                                   
0 (0,0)

40 (59,7) 
9 (100,0)

1
1,67 (1,37-2,04) < 0,001

Bảng 9. Liên quan giữa TCSS và đặc điểm sinh học. dự phòng lây truyền mẹ - con

Đặc điểm TCSS/nhiễm (98) RR
(KTC 95%) Giá trị PKhông Có

Bộc lộ bệnh với người khác
Không
Có

4 (25,0)
33 (40,7)

12 (75,0)
48 (59,3 

1                                                                                                
0,79 (0,56-1,10) 0,23

Mặc cảm về căn bệnh H 
Không
Có

21 (70,0)            
16 (23,9)

9 (30,0)
51 (76,1)

1
2,54 (1,44-4,45) < 0,001

Cảm thấy có lỗi với gia đình
Không
Có

17 (60,7)
20 (29,0)

11 (39,3)
49 (71,0)

1
1,81 (1,11-2,93) 0,004

Bảng 10. Liên quan giữa TCSS và đặc điểm tâm lý xã hội của các sản phụ nhiễm H

Lq tình trạng nhiễm H của con - TCSS: Chúng tôi thấy 
có mối liên quan giữa TCSS với tình trạng sản phụ có con 
bị nhiễm H (PCR1(+)). Sản phụ có con bị nhiễm H nhiều 
nguy cơ TCSS hơn sản phụ có con không bị nhiễm H với 
RR=1,67 (KTC 95%:1,37-2,34). 

Lq bộc lộ bệnh - TCSS: NC của chúng tôi không thấy 
mối liên quan giữa TCSS với sự bộc lộ đang mang bệnh H 
của sản phụ nhiễm (RR=0,79; KTC 95%: 0,56-1,10). 

Lq mặc cảm về căn bệnh H - TCSS: Các sản phụ có 
mặc cảm về căn bệnh H đang mang có nguy cơ TCSS 
hơn phụ nữ không có tâm trạng này, liên quan này có ý 
nghĩa thống kê (RR=2,54; KTC 95%: 1,44-4,45).

Lq cảm thấy có lỗi với gia đình - TCSS: Mối liên quan 
giữa TCSS và tình trạng cảm thấy có lỗi với người thân 
gia đình trong NC có ý nghĩa  thống kê (RR=1,81; KTC 
95%: 1,11-2,93).

5. Bàn luận
Đặc điểm của mẫu nghiên cứu
Đặc điểm chung của hai nhóm 
• Đặc điểm nhân khẩu - kinh tế xã hội
Nhóm tuổi: Không có khác biệt giữa 2 nhóm về 

phân bố nhóm tuổi, khoảng 84% sản phụ ở nhóm 
tuổi sinh sản, 20 tuổi  đến dưới 35 tuổi. Tuổi trung 
bình ở 2 nhóm là 27 tuổi, so với nghiên cứu của Ng 
Thị Ngọc Trang thì tuổi trung bình khoảng 29 tuổi [6]. 
Tuổi nhỏ nhất - lớn nhất ở nhóm không nhiễm là 16 (3 
ca) – 45 (5 ca) và ở nhóm nhiễm là 17 (2 ca) - 43 (2 ca).

Cư trú: Phân bố dân số sống trong tỉnh cao hơn 
ngoài tỉnh là vì trong NC hầu hết các sản phụ nhiễm 
H (ở 2 tỉnh ĐN, BD) được chuyển về BV tuyến tỉnh để 
sinh. Tuy nhiên, do đặc điểm kinh tế, tỉ lệ dân nhập cư 
từ ngoài tỉnh khá cao (gần 35%), nhóm này có nhiều 
nguy cơ trầm cảm do điều kiện sống bất lợi: căng 
thẳng, thiếu hỗ trợ, khác văn hóa địa phương [27]. 
Không có khác biệt có ý nghĩa thống kê về phân bố 
dân số giữa 2 nhóm. 

Học vấn: Trình độ học vấn ở nhóm nhiễm thấp hơn ờ 
nhóm không nhiễm. Theo NC của Grussu P và cs (2009, 
Ý) trình độ đại học là yếu tố bảo vệ đối với TCSS [28].

Đặc điểm kinh tế: Nhóm nhiễm có tỉ lệ thất nghiệp 
cao hơn nhóm không nhiễm (p<0,001). Hoàn cảnh 
kinh tế khó khăn ở nhóm nhiễm cao hơn không nhiễm 
(p = 0,001). Nhiều nghiên cứu đã chứng minh thất 
nghiệp, kinh tế thấp có liên quan với TCSS [29][30].  

• Đặc điểm tiền căn - hôn nhân - Sản khoa
Tìền căn trầm cảm: Ở nhóm nhiễm cao hơn ở 

nhóm không nhiễm (p = 0,003). Nhiều nghiên cứu 
cho thấy tiền căn trầm cảm là yếu tố dự báo mạnh 
cho TCSS [2][4][6].

Đăng ký kết hôn: Sống không có hôn thú ở nhóm 
nhiễm cao gần gấp 4 lần ở nhóm không nhiễm 
(29.4:7.9) với p < 0.001. Vì sự gắn kết không bền nên tỉ 
lệ có “quan hệ” hơn một người cao. 

Tình trạng hôn nhân: Vợ chồng không còn chung 
sống ở nhóm nhiễm cao gấp 9 lần (9.2%) so với không 
nhiễm (1.2%); NC ghi nhận có 2 nguyên nhân chính là 
vợ bỏ chồng vì nghi bị lây từ chồng (n=3) và bị chồng 
bỏ (n=4). Có 4 trường hợp chồng không nhiễm, biết vợ 
bị nhiễm nhưng vẫn kết hôn!

“Quan hệ” ngoài chồng: Trong nghiên cứu của 
chúng tôi, hầu hết các “quan hệ” xảy ra trước hôn nhân 
lần này, và đa phần là với chồng trước (76,2%).

Đặc điểm sản khoa: Không có sự khác biệt về phương 
thức sinh giữa 2 nhóm (p=0,736) nhưng có khác biệt về 
tình trạng sức khỏe của con; tỉ lệ con yếu hoặc chết ở 
nhóm nhiễm cao hơn không nhiễm (p = 0,034). Tỉ lệ 
không cho con bú ở nhóm nhiễm gần 100%, cao gấp 
6 lần so với nhóm không nhiễm (7,3%), là do các bà mẹ 
nhóm nhiễm sợ lây truyền bệnh sang con.

Đặc điểm riêng của nhóm nhiễm H
• Đặc điểm sinh học và dự phòng lây truyền mẹ - con
Thời điểm phát hiện nhiễm H:  Sản phụ được phát hiện 

nhiễm H muộn vào giai đoạn chuyển dạ đã được chứng 
minh qua nhiều nghiên cứu sẽ làm tăng nguy cơ TCSS 
[8]. Thưc vậy, lúc đó họ phải chịu  đồng thời hai stress: 
nhiễm HIV và lo âu đau đớn khi chuyển dạ sinh. Tại VN và 
một số nước trên thế giới, chủ yếu là các nước châu Phi, 
tỉ lệ phát hiện muộn từ 30 - 50%. NC của chúng tôi chỉ có 
41,9% sản phụ đã biết nhiễm H khi nhập viện sinh!

Dự phòng ARV: Dự phòng ARV là một thành tựu của 
y học khi ngăn ngừa được sự lây truyền H từ mẹ sang 
con từ 30-40% xuống còn 2%! Tuy nhiên, nếu dự phòng 
muộn thì tỉ lệ lây còn cao > 5% [26], hơn nữa sản phụ sẽ 
hoang mang khi dùng thuốc trong giai đoạn chuyển dạ, 
dễ suy sụp, rối loạn trầm cảm. Tỉ lệ ARV cho mẹ gần 95% 
trong khi tỉ lệ ARV cho con chỉ khoảng 79% phần lớn do 
các bà mẹ sợ thuốc có ảnh hưởng đến con.

Nồng độ tế bào TCD4: Khoảng 42,6% sản phụ có 
lượng CD4 từ 350/mL trở lên, nồng độ CD4 cao là tín 
hiệu lạc quan đối với người bệnh. Có đến 35% sản phụ 
không biết lượng CD4 của mình nên sẽ khó khăn trong 
chăm sóc, điều trị và tiên lượng bệnh.

Kết quả PCR1 của con: Tỉ lệ PCR1 (+) khoảng 8% so 
với tỉ lệ trong nước năm 2012 là 7%. Tuy nhiên, chỉ có 
khoảng 68,3% trẻ được làm XN; số trẻ không XN là do 
cha mẹ sợ con còn yếu hoặc vì chưa có kết quả XN vào 
thời điểm kết thúc nghiên cứu (trẻ được làm XN trễ).  

• Đặc diểm tâm lý xã hội của các sản phụ bị nhiễm H
Bộc lộ bệnh với người khác: Bộc lộ bệnh với người 

khác không phải là dễ, nhất là khi bị nhiễm HIV. 
Nguyên nhân là do các sai lầm khi mới phát hiện 
HIV, người  ta cho rằng HIV/AIDS là căn bệnh của 
người có hành vi nguy cơ cao (ma túy, mại dâm, tình 
dục bừa bãi). Trong NC này, tỉ lệ không bộc lộ bệnh 
khoảng 18%. Trong đó, phần lớn sản phụ thổ lộ với 
chồng (88,9%) (33% biết chồng đã nhiễm) và người 
thân trong gia đình (cha mẹ 57.9%, anh chị em ruột 
29.6%). Tỉ lệ bộc lộ với bạn tình rất thấp so với nhiều 
nghiên cứu khác (1,1% so với khoảng 84%), vì 76.2% 
số người mà sản phụ có “quan hệ” ngoài chồng là 
chồng trước).

Mặc cảm về căn bệnh đang mang: Số phụ nữ có tâm 
trạng mặc cảm trong NC rất cao gần 70%. Đây là một 
yếu tố nguy cơ gây TCSS mạnh [40][41]. 

Cảm thấy có lổi với gia đình: Trong NC của chúng tôi 
tỉ lệ phụ nữ nhiễm H có hôn nhân không có hôn thú 
khoảng 30% (phần lớn ngoài sự đồng ý của gia đình) 
và tỉ lệ tan vỡ hôn nhân cũng như tỉ lệ bị lây nhiễm từ 
chồng trước cũng cao (khoảng 44%), vì vậy các phụ nữ 
này luôn mặc cảm có lỗi với gia đình của họ! 

• Tỉ lệ TCSS mới mắc theo điểm cắt EPDS 
Tỉ lệ TCSS mới mắc (trầm cảm sau khi sinh được 6 

tuần; sau đây xin gọi là TCSS) ở nhóm nhiễm cao gần 
gấp 7 lần nhóm không nhiễm (p<0.001). Qua các NC 
tại VN, tỉ lệ TCSS ở phụ nữ sau sinh trong khoảng từ 
5,1% - 15%, thấp so với tỉ lệ TCSS ở phụ nữ nhiễm HIV 
22% - 74,1% [33]. Tỉ lệ TCSS của mẫu nghiên cứu (tổng 
2 nhóm) là 19,9%.

Liên quan giữa các đặc điểm của hai nhóm với TCSS
 Liên quan giữa các đặc điểm chung của hai nhóm 

với TCSS
• Liên quan giữa TCSS và đặc điểm nhân khẩu - kinh 

tế xã hội
Liên quan (Lq) giữa  nhóm  tuổi và TCSS: Trong cộng 

đồng lứa tuổi từ 25 - 44 có tỉ lệ bị trầm cảm cao nhất Tuy 
nhiên, trong y văn, tỉ lệ trầm cảm ở sản phụ không có sự 
khác biệt giữa các nhóm tuổi [2][4][11]. Nghiên cứu của 
chúng tôi cũng cho kết quả tương tự.

Lq nơi cư trú - TCSS: Tỉ lệ TCSS trong nhóm sản phụ 
sống trong tỉnh là 17.3%, thấp hơn 0.68 lần so với 
nhóm sản phụ sống ở ngoài tỉnh. Tương tự NC của 
Ng Mai Hạnh [4], Ng thi Ngọc Trang [6], Hartley M & 
cs, Eastwood JG & cs [29][30]. Người đến từ ngoài tỉnh 
cuộc sống gặp nhiều bất lợi hơn người địa phương, là 
một yếu tố nguy cơ TCSS. 

Lq trình độ học vấn - TCSS: Phụ nũ có trình độ học 
vấn cao ít nguy cơ TCSS hơn phụ nữ có học vấn thấp 
(RR=0,53; KTC 95%: 0,04-0,72), tương tự NC của Nguyễn 
T Thu Phong, Grussu P [10][28]. 
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Lq nghề nghiệp - TCSS: Chúng tôi thấy có sự khác biệt 
có ý nghĩa thống kê giữa tình trạng thất nghiệp và TCSS 
(RR=0,65; KTC 95%: 0,36-0,79). Tương tự NC Nguyễn Thi 
Thu Phong, Hartley M & cs, Eastwood JG & cs [10][29][30]. 

Lq kinh tế - TCSS: Phụ nữ có thu nhập gia đình thấp 
có nguy cơ TCSS gấp đôi phụ nữ thu nhập khá (RR=0,53; 
KTC 95%: 0,36-0,79), tương tự NC Đinh Thị Tố Trinh, 
Blaney NT, Grussu P [2][21][28].  

• Liên quan giữa TCSS và đặc điểm tiền căn - hôn 
nhân - sản khoa 

Lq tình tiền căn trầm cảm - TCSS: Tiền căn trầm cảm đã 
được chứng minh là yếu tố nguy cơ TCSS. NC của chúng 
tôi sản phụ có tiền căn trầm cảm nguy cơ TCSS gần gấp 3 
lần sản phụ bình thường (RR= 2,69; KTC 95%: 1,67-4,35).

Lq tình trạng hôn nhân - TCSS: Sản phụ có hôn 
nhân không hôn thú nguy cơ bị TCSS gấp 2 lần 
người có hôn thú (RR=0,47; KTC 95%: 0,32-0,71), 
tương tự NC của Bilszta JL và cs (2008); tại VN chưa 
có báo cáo về môi liên quan này. Các sản phụ vợ 
chồng không còn chung sống sau sinh có nguy 
cơ TCSS gấp hai lần sản phụ gia đình ổn dịnh 
(RR=0,44; KTC 95%: 0,24-0,84), khác với kết quả NC 
của Nguyễn thị Ngọc Trang [6], Kosinska Kaczynska 
(2008) không thấy có mối liên quan giữa tình trạng 
chung sống với TCSS. 

Lq “quan hệ” ngoài chồng - TCSS: Nghiên cứu ghi 
nhận có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa tình 
trạng quan hệ ngoài hôn nhân với TCSS (RR=2,94; KTC 
95%: 2,07-4,18).

Lq phương thức sinh-TCSS: Có nhiều NC về mối 
liên quan này, tuy nhiên còn nhiều tranh cãi do kết 
quả khác nhau. O Neill T và cs, Edwards và cs, Cup RE 
cho rằng có mối liên quan giữa cách sinh và TCSS. NC 
của chúng tôi có cho thấy không có mối liên quan 
có ý nghĩa thống kê giữa TCSS và phương thức sinh 
(p=0,16), tương tự 2 NC của Tammentie và Winsner KL 
(2002), Nguyễn T Thu Phong (2007).

Lq tình trạng sơ sinh – TCSS: Có sự liên quan giữa 
TCSS và tình trạng sơ sinh (RR=2,54), mẹ có con sức 
khỏe yếu hoặc chết có nguy cơ cao gấp 2 lần mẹ có 
con khỏe mạnh, tương tự NC của Ng T Thu Phong, 
Nguyễn Mai Hạnh, Glasser và cs (NC đoàn hệ 288 sản 
phụ ở Israel).

Lq nuôi con bằng sữa mẹ: Kết quả của chúng tôi 
khác NC của Nguyễn Mai Hạnh: các bà mẹ không cho 
con bú có nguy cơ TCSS hơn cho con bú, có lẽ phần 
lớn các mẹ không cho con bú là phụ nữ nhiễm H có 
tỉ lệ TCSS cao tương tự NC của Grussu P, Refugee [27].

• Mối liên quan giữa nhiễm HIV và TCSS trong mô 
hình hồi qui đa biến

Sau khi kiểm soát các biến số nơi cư trú, tiền căn 
trầm cảm, sức khỏe của con, người nhiễm HIV có 
nguy cơ  bị trầm cảm sau sinh cao gấp 6,4 lần người 
không nhiễm HIV với p<0,001.

Liên quan giữa các đặc điểm riêng của nhóm 
nhiễm H với TCSS

• Liên quan giữa TCSS và đặc điểm sinh học. dự 
phòng lây truyền mẹ - con

Lq thời điểm sản phụ phát hiện nhiễm H: Thời điểm 
phát hiện nhiễm H trước hoặc khi mang thai sẽ giảm 
nguy cơ lây truyền vì vậy tỉ lệ trầm cảm ở nhóm sản phụ 
này sẽ thấp [29][31]. NC của chúng tôi cho thấy có sư liên 
quan có ý nghĩa thống kê giữa TCSS và thời điểm phát 
hiện nhiễm H đối với thai kì và chuyển dạ sinh. 

Lq dự phòng ARV-TCSS: NC của chúng tôi không 
thấy có mối liên quan giữa ARV cho mẹ hoặc cho 
con với TCSS, tuy nhiên việc không dự phòng sẽ tăng 
nguy cơ lây truyền mẹ-con và giảm khả năng tuân 
thủ điều trị của bà mẹ sau sau này do không nhận 
thức được tầm quan trong của việc phòng ngừa và 
điều tri bệnh bằng ARV.  

 Lq nồng độ tế bào TCD4: Nồng độ TCD4 =350/
mL là mốc giới hạn quyết định điều trị ARV ở nhiều 
quốc gia, phụ nữ nhiễm H chưa phải điều trị ARV sẽ 
có tâm lý tốt hơn và là yếu tố bảo vệ TCSS. Chen YQ 
và cs nghiên cứu tại Saharan châu Phi (7/2010) cho 
thấy sản phụ có nồng độ tế bào CD4< 200/mL có có 
nguy cơ TCSS gấp 3,1 lần các sản phụ có CD4>500/
mL. NC của chúng tôi không thấy có liên quan có ý 
nghĩa thống kê giữa nồng độ TCD4 và TCSS (RR=1,12). 

Lq giữa tình trạng nhiễm H của con với TCSS: Chúng 
tôi thấy có mối liên quan giữa tình trạng con bị nhiễm 
H (PCR(+)) và TCSS với nguy cơ trầm cảm ở sản phụ có 
con bị nhiễm cao hơn sản phụ có con không nhiễm 
(RR=1,67; KTC 95%: 1,37-2,34). Trong NC, có đến 77% 
có thai là do mong muốn, vì vậy khi sinh ra con gặp 
bất hạnh nhiễm H, chắc chắn người mẹ có nguy cơ 
cao bị trầm cảm. NC của Grussu P và Ozbasaran F [31] 
cũng cho kết quả tương tự.

• Liên quan giữa TCSS và đặc điểm tâm lý xã hội của 
các sản phụ nhiễm H

NC của chúng tôi không thấy mối liên quan 
giữa TCSS với sự bộc lộ đang mang bệnh H của sản 
phụ nhiễm (RR=0.79; KTC 95%: 0,56-1,10), khác với 
nguy cơ tăng gấp 3 lần trong nghiên cứu ở Malawi 
(OR=3.05; KTC 95%: 1,39-7,24) [24]. Nếu người nhiễm 
H có mặc cảm về căn bệnh của mình, xấu hổ với gia 
đình dễ bị trầm cảm gấp 2,5 lần người không có tâm 
lý này (RR=2,54; KTC 95%: 1,44-4,45) tương tự  NC ở 
Malawi (OR =3,44; KTC 95% 1,34-9,75).

6. Kết luận
Từ kết quả nghiên cứu 109 sản phụ nhiễm HIV và 

403 sản phụ sản phụ không nhiễm HIV sinh tại Đồng 
Nai và Bình Dương từ 31/11/2012 đến 31/3/2014. 
Chúng tôi có kết luận như sau:   

1. Phụ nữ nhiễm H có nguy cơ bị TCSS cao gấp 6,4 
lần phụ nữ không nhiễm (p<0,001)

2. Có khác biệt giữa 2 nhóm về các đặc điểm: 
nhân khẩu; trình độ học vấn (p=0,001); đăng ký kết 
hôn (p<0,001); tình trạng chung sống (p<0,001); 
“quan hệ” ngoài chồng (p< 0,001); tình trạng thất 
nghiệp (p < 0,001); thu nhập thấp (p=0,001); tình 
trạng sức khỏe con (p=0,034); mẹ cho con bú 
(p<0,001).

3. Một số đặc điễm chung ở hai nhóm có liên 
quan có ý nghĩa thống kê với TCSS: sản phụ là dân 
địa phương (sống trong tỉnh) ít nguy cơ TCSS hơn sản 
phụ nhập cư (RR 0,72; KTC 95%: 0,53-0,98); Sản phụ 
có tiền căn trầm cảm nguy cơ cao gấp 1,72 lần phụ nữ 
không có tiền căn này (KTC 95%: 1,02-2,89); Sản phụ 
sinh con yếu hoặc chết nguy cơ gấp 1,75 lần người 
sinh con khỏe mạnh (KTC 95%: 0,96-3,18). 

4. Một số đặc điễm ở nhóm nhiễm là yếu tố nguy 
cơ TCSS: thời điễm phát hiện nhiễm H trong chuyển 
dạ-sau sinh (RR 1,71; KTC 95% 1,16-2,50); Con bị 
nhiễm H (RR 1,67; KTC 95% 1,37-2,04); Mặc cảm mang 
bệnh H (RR 2,54; KTC 95% 1,44-4,45); Cảm thấy có lỗi 
với gia đình (RR 1,81; KTC 95% 1,11-2,93).  
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1. Đặt vấn đề
Tiền sản giật là một bệnh lý thường gặp trong thai 

kỳ, chiếm khoảng 5-8% các thai kỳ [5]. Nếu không được 
chẩn đoán và điều trị sớm, tiền sản giật thường để lại 
những biến chứng trầm trọng như suy thận cấp, suy gan, 
rối loạn đông máu, co giật và tử vong. Cho đến ngày nay, 
tiền sản giật vẫn còn là nguyên nhân hàng đầu gây tử 
vong cho bà mẹ lẫn trẻ sơ sinh trên toàn thế giới, nhất 
là ở các nước đang phát triển [11]. Hàng năm, 42% các 
trường hợp tử vong của người mẹ có nguyên nhân là 
tiền sản giật [15]. Ngoài ra, tiền sản giật cũng là nguyên 
nhân hàng đầu của các trường hợp có chỉ định chủ động 
chấm dứt thai kỳ trên thai nhi non tháng. 15% các trường 
hợp sanh non có nguyên nhân tiền sản giật [14].

Tiền sản giật là một trong những hội chứng gây ra 
do tình trạng cao huyết áp và protein niệu có thể có 
kèm theo phù hoặc không, xuất hiện sau tuần lễ thứ 
20 của thai kỳ [1, 3, 4, 13]. Tiền sản giật thường được 
chẩn đoán dựa trên huyết áp thai phụ, tình trạng phù, 
protein niệu, và một số các xét nghiệm cận lâm sàng 
như công thức máu (Hematocrit, Hemoglobin, tiểu 
cầu), chức năng thận, chức năng gan, dự trữ kiềm 
(toan máu), áp lực keo, soi đáy mắt, siêu âm thai đánh 
giá tình trạng thai, … [1, 4, 19]. 

Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 
Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF), Quỹ Dân số 
Liên hiệp quốc (UNFPA) và Ngân hàng thế giới, vào 
năm 2010, trên thế giới có 287.000 bà mẹ tử vong 
[16]. Rối loạn huyết áp trong thai kỳ là nguyên nhân 
đóng góp 18% trong tổng số tử vong mẹ trên thế 
giới, ước tính 62.000-77.000 mỗi năm [12].

Trên thế giới, nhiều nghiên cứu đã triển khai tầm 
soát và đưa ra tỷ lệ cũng như các yếu tố liên quan đến 

Nguyễn Hữu Trung, Nguyễn Duy Tài, Võ Minh Tuấn    
Bộ môn Phụ Sản, Đại học Y Dược TP.HCM

TỶ LỆ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TIỀN SẢN GIẬT Ở 
THAI PHỤ CÓ NGUY CƠ CAO Ở TUỔI THAI 24-28 TUẦN TẠI 
KHOA PHỤ SẢN – BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HCM

Tóm tắt
Mở đầu: Tiền sản giật (TSG) là một bệnh lý thường 

gặp trong thai kỳ, chiếm khoảng 5-8% các thai kỳ. Cho 
đến ngày nay, TSG vẫn còn là nguyên nhân hàng đầu gây 
tử vong cho bà mẹ lẫn trẻ sơ sinh trên toàn thế giới, nhất 
là ở các nước đang phát triển. Trên thế giới, nhiều nghiên 
cứu đã triển khai tầm soát và đưa ra tỷ lệ cũng như các yếu 
tố liên quan đến TSG ở thai phụ. Tuy nhiên, rất ít nghiên 
cứu được thực hiện tại Việt Nam nhằm xác định tỷ lệ TSG 
cũng như các yếu tố liên quan đến hội chứng này cho thai 
phụ Việt Nam. Đề tài: “Tỷ lệ và các yếu tố liên quan đến 
TSG ở thai phụ có nguy cơ cao ở tuổi thai 24-28 tuần tại 
Khoa Phụ Sản – Bệnh viện Đại Học Y Dược thành phố Hồ 
Chí Minh”. Mục tiêu: Xác định tỷ lệ thai phụ xuất hiện hội 
chứng TSG, và các yếu tố liên quan đến hội chứng TSG ở 
các thai phụ. Đối tượng nghiên cứu: Tất cả các thai phụ 
có nguy cơ cao TSG đến khám tại Khoa Phụ sản Bệnh viện 
Đại Học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh từ 9/2012 đến 
8/2013. Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng phương 
pháp nghiên cứu cắt ngang. Cỡ mẫu: Các thai phụ được 
chọn vào khi đang mang thai từ tuần 24-28 của thai kỳ, 
không bị TSG theo tiêu chuẩn ACOG (không bị vừa cao 
huyết áp, vừa tiểu đạm xuất hiện sau tuần lễ thứ 20 của 
thai kỳ), có nguy cơ cao, và đồng ý tham gia nghiên cứu. 
Nghiên cứu loại trừ các thai phụ có vấn đề về tâm thần và 
những thai phụ không hợp tác hoặc tự nguyện bỏ ngang 
nghiên cứu. Nghiên cứu tuyển chọn được 473 thai phụ đạt 
tiêu chuẩn. Công cụ nghiên cứu: Nghiên cứu sử dụng 
bảng câu hỏi, hồ sơ bệnh án, hồ sơ quản lý thai kỳ, kết quả 
khám và xét nghiệm của thai phụ để khai thác thông tin. 
Số liệu được mã hóa và phân tích bằng phần mềm Stata 
12. Kết quả: Khảo sát các triệu chứng có liên quan đến 
TSG, nghiên cứu cho thấy tỷ lệ thai phụ có tình trạng suy 
chức năng gan là cao nhất, (126 thai phụ, tỷ lệ 26,6%), 
kế đến là triệu chứng giảm chức năng thận (80 trường 
hợp mắc, tỷ lệ 16,9%), tăng huyết áp (35 trường hợp, tỷ lệ 
7,4%), giảm tiểu cầu (4 trường hợp, tỷ lệ 0,9%), và protein 
niệu (2 trường hợp, tỷ lệ 0,4%). Không có trường hợp nào 
phù phổi cấp hoặc có các triệu chứng não hoặc thị giác. Tỷ 
lệ tăng huyết áp mới mắc trong thai kỳ (bao gồm cả TSG 
và không TSG) là 7,4% (3% tăng huyết áp thai kỳ (không 
có TSG) và 4,4% TSG). Trong các yếu tố được xem là nguy 

cơ, nghiên cứu chỉ tìm thấy hai yếu tố thực sự có ý nghĩa 
thống kê làm tăng nguy cơ TSG ở các đối tượng này, đó là 
yếu tố béo phì (BMI ≥ 30 kg/m2) (p=0,011) và yếu tố tiền 
sử gia đình có hội chứng TSG (p=0,013). Kết luận: Qua 
nghiên cứu này, tuy tỷ lệ TSG cũng như tăng huyết áp thai 
kỳ vẫn nằm trong tầm kiểm soát, chưa thực sự cao so với 
tình hình các nước trên thế giới, nhưng chúng tôi nhấn 
mạnh vai trò của việc tầm soát TSG đối với các thai phụ 
có yếu tố tiền sử gia đình mắc hội chứng TSG, và những 
thai phụ có chỉ số BMI cao, đặc biệt là thai phụ béo phì có 
chỉ số BMI ≥ 30 kg/m2.

Abstract 
THE PREVALENCE AND ASSOCIATED FACTORS OF 

PREECLAMPSIA ON THE HIGH-RISK PREGNANT WOMEN 
AT THE WEEK 24-28 IN GYNECOLOGY AND OBSTETRICS 
DEPARTMENT OF THE UNIVERSITY MEDICAL CENTER IN 
HO CHI MINH CITY

Introduction: Preeclampsia (PE) is a common 
syndrome in pregnancy, contributed 5-8% of 
pregnancies. Up to now, PE is still the first cause 
contributing in maternal and infant mortality rates, 
especially in the developing countries. There were many 
studies on over the world conducted to screen and 
determine the prevalence of preeclampsia. However, very 
few studies was done in Vietnam in order to provide the 
prevalence and associated factors of preeclampsia for 
Vietnamese pregnant women. Tittle: “The prevalence 
and associated factors of preeclampsia on the high-risk 
pregnant women at the week 24-28 in Gynecology and 
Obstetrics Department of the University Medical Center in 
Ho Chi Minh City”. Objectives: Determine the prevalence 
of preeclampsia and associated factors among pregnant 
women. Study population: All pregnant women who 
were high-risk of getting preeclampsia and examined in 
the Gynecology and Obstetrics Department – University 
Medical Center in Ho Chi Minh City from 9/2012 to 
8/2013. Method: Cross-sectional study. Size of sample: 
The pregnant women were included when they were 
at the 24-28 weeks of pregnancy, had still not got PE 
according to ACOG criteria for PE diagnosis (had not 
got hypertension and proteinuria) until participation in 

tiền sản giật ở thai phụ. Tuy nhiên, rất ít nghiên cứu 
được thực hiện tại Việt Nam nhằm xác định tỷ lệ tiền 
sản giật cũng như các yếu tố liên quan đến hội chứng 
này cho thai phụ Việt Nam. Với đặc thù sự khác biệt 
giữa đặc tính dân số học, các yếu tố nguy cơ, cũng 
như bối cảnh chăm sóc sức khỏe sản khoa giữa Việt 
Nam và thế giới, nghiên cứu tập trung xác định tỷ lệ 
hiện mắc và các yếu tố liên quan đến tiền sản giật ở 
thai phụ Việt Nam là cần thiết được tiến hành.

Nghiên cứu này được tiến hành nhằm trả lời cho 
các câu hỏi: Tỷ lệ thai phụ nguy cơ cao được tầm soát 
vào tuần thứ 24-28 có hội chứng tiền sản giật là bao 
nhiêu, và thời điểm nào trong thai kỳ mà thai phụ 
xuất hiện các triệu chứng tiền sản giật? Có những 
yếu tố nào liên quan đến hội chứng tiền sản giật của 
các thai phụ? Để trả lời cho các câu hỏi trên, mục tiêu 
nghiên cứu bao gồm:

1. Xác định tỷ lệ thai phụ xuất hiện hội chứng tiền 
sản giật

2. Xác định các yếu tố liên quan đến hội chứng 
tiền sản giật ở các thai phụ.

2. Tổng quan tài liệu
Rối loạn huyết áp thai kỳ theo Hiệp hội Sản Phụ 

hoa Hoa Kỳ năm 2013 được chia thành 5 nhóm: tiền 
sản giật / sản giật (TSG/SG), tăng huyết áp (THA) mạn 
tính, TSG trên nền THA mạn tính, THA thai kỳ hoặc 
THA do mang thai nhưng không bị TSG (THATK) và 
THA hậu sản [4, 13]. Ngoài ra, tình trạng tăng huyết áp 
do thai kỳ còn có thể dẫn đến tăng huyết áp sau sinh 
ở mẹ [4]. Tiền sản giật - nhiễm độc thai nghén-là một 
dạng cao huyết áp do thai kỳ. Tiền sản giật được đánh 
dấu bởi huyết áp cao và tình trạng tăng protein niệu. 

study, were high-risk of getting PE, and agree to participate 
in this study. Whenever the participants were found to 
be psychiatric or mentally disordered, as well as, they 
refused to be continue participating. Total sample was 
473 pregnant women. Study instruments: The study 
used questionnaire, clinical records, pregnancy profiles, 
examination and laboratory testing results for collecting 
data. All collected data was coded and analyzed using 
Stata 12. Results: Studying on the symptom related 
to PE, the most common symptom was impaired liver 
function symptom (126 cases, 26.6%), following by renal 
insufficiency symptom (80 cases, 16.9%), hypertensive 
disorder (35 case, 7.4%), thrombocytopenia (4 cases, 
0.9%), and proteinuria (2 cases, 0.4%). There was no case 

got pulmonary edema or cerebral or visual symptoms. 
The prevalence of pregnancy-induced hypertension was 
7.4% (separately, the prevalence of non-PE pregnancy-
induced hypertension was 3% and the prevalence of 
PE was 4.4%). Among the risk factors of getting PE, this 
study found only two associated factors affecting on PE. 
There were obesity (with BMI ≥ 30 kg/m2) (p=0,011) and 
PE family’s history (p=0,013). Conclusion: Although the 
PE prevalence and gestational hypertension prevalence 
in this study are still in the lower range, and quite low 
in comparison to the other countries, The role of PE 
screening is emphasized, especially in the pregnant 
women with PE family’s history, and the ones who have 
problem with obesity (BMI ≥ 30 kg/m2).
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Thai phụ bị tiền sản giật thường có các triệu chứng 
như phù tay, chân, bàn chân. Tuy nhiên, trong những 
năm gần đây, các tài liệu chuyên ngành sản khoa 
cũng không còn xem phù là một triệu chứng của 
tiền sản giật bởi tình trạng phù xuất hiện quá thường 
xuyên trên phụ nữ mang thai [1]. Tiền sản giật thường 
được tìm thấy trong nửa sau thai kỳ, tuy nhiên, vẫn có 
thể xảy ra sớm trước tuần lễ thứ 20 của thai kỳ. Nếu 
không được chẩn đoán và xử lý kịp thời, tiền sản giật 
có thể dẫn đến sản giật, dẫn đến tình trạng tồi tệ ở 
thai nhi, trong một số ít trường hợp, đây là nguy cơ 
gây tử vong thai nhi, thai lưu. Gọi là tiền sản giật bởi 
đây là tình trạng xuất hiện như một tiền đề báo hiệu 
sự co giật của thai phụ (sản giật).

Tiền sản giật thường xảy ra vào lần mang thai đầu 
tiên, mang thai vị thành niên, hoặc ở thai phụ trên 40 
tuổi. Ngoài ra, các yếu tố nguy cơ khác có thể xem xét 
như tiền sử tăng huyết áp trước mang thai, tiền sử 
tiền sản giật, có mẹ hoặc chị đã từng bị tiền sản giật, 
tiền sử béo phì, mang hơn 1 thai nhi, tiền sử đái tháo 
đường, bệnh thận, lupus, hoặc viêm khớp dạng thấp.

Chẩn đoán tiền sản giật càng chắc chắn khi huyết 
áp thai phụ càng cao và nồng độ protein niệu càng 
nhiều [1, 8, 18]. Theo tiêu chuẩn của Hiệp hội Sản Phụ 
Khoa Hoa Kỳ (ACOG) công bố vào năm 2013 [4], tiêu 
chuẩn chẩn đoán tiền sản giật bao gồm:

Điều kiện tiên quyết:
Huyết áp: 
• Huyết áp tâm thu ≥ 140 mmHg hoặc huyết áp 

tâm trương ≥ 90 mmHg được đo vào 2 lần cách nhau 
ít nhất 4 giờ ở tuổi thai trên 20 tuần đối với phụ nữ có 
huyết áp bình thường trước khi mang thai

• Huyết áp tâm thu ≥ 160 mmHg hoặc huyết áp 
tâm trương ≥ 110 mmHg, tình trạng THA có thể được 
khẳng định trong khoảng thời gian ngắn (tính bằng 
phút) để kịp thời áp dụng liệu pháp hạ áp.

Và:
Protein niệu:
• Nồng độ protein niệu ≥ 300 mg trong tổng 

lượng nước tiểu thu được 24 giờ (hoặc đương lượng 
được ngoại suy từ mẫu nước tiểu lấy tại các thời điểm)

• Hoặc tỷ số protein/creatinine ≥ 0,3 (nồng độ tính 
bằng mg/dL)

• Hoặc thử bằng que cho kết quả từ mức 1 trở lên 
(tiêu chuẩn này chỉ được áp dụng trong trường hợp 
các phương pháp định lượng khác không thể thực 
hiện được)

Hoặc:
Trong trường hợp không có protein niệu, TSG 

được chẩn đoán khi thai phụ mới xuất hiện tình trạng 

tăng huyết áp kèm theo sự xuất hiện của 1 trong các 
tiêu chuẩn sau:

• Giảm tiểu cầu: Lượng tiểu cầu dưới 100.000/µL
• Giảm chức năng thận: Nồng độ creatinine huyết 

thanh > 1,1 mg/dL hoặc gấp đôi trong trường hợp 
không có các bệnh lý thận khác

• Suy chức năng gan: Nồng độ men gan trong máu 
tăng gấp đôi so với bình thường

• Phù phổi cấp
• Triệu chứng não hoặc thị giác
Trong lịch sử điều trị sản giật, liệu pháp chủ đạo 

được sử dụng nhiều nhất đến nay vẫn là ngăn ngừa và 
điều trị cơn co giật. Đầu thế kỷ 20, phương pháp được 
sử dụng chủ yếu là tiêm Magnesium sulfate (MgSO4) 
đường tiêm bắp, đến những năm 20 của thế kỷ 20, 
phương pháp tiêm Magnesium sulfate bắt đầu được 
áp dụng qua đường tiêm tĩnh mạch. Tuy nhiên, mãi 
cho đến những năm 90, các nghiên cứu thử nghiệm 
lâm sàng lớn mới chứng minh tính ưu việt của nó so 
với thuốc chống co giật khác [8, 18].

3. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: Tất cả các thai phụ có nguy 

cơ cao tiền sản giật đến khám tại Khoa Phụ sản Bệnh 
viện Đại Học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2012.

Thiết kế nghiên cứu: Sử dụng phương pháp 
nghiên cứu cắt ngang. 

Cỡ mẫu: Các thai phụ được chọn vào khi đang 
mang thai từ tuần 24-28 của thai kỳ, không bị tiền sản 
giật theo tiêu chuẩn ACOG (không bị vừa cao huyết 
áp, vừa tiểu đạm xuất hiện sau tuần lễ thứ 20 của 
thai kỳ), có nguy cơ cao, và đồng ý tham gia nghiên 
cứu. Thai phụ có một trong các yếu tố sau được xem 
là nguy cơ cao: Con so; Con rạ, khoảng cách so với 
lần sanh trước ≥ 10 năm hoặc tiền căn bị tiền sản 
giật trong lần sanh trước; Phụ nữ > 35 tuổi; Đái tháo 
đường trước khi mang thai; Cao huyết áp trước khi 
mang thai; Bệnh thận mãn; Béo phì trước khi mang 
thai (Chỉ số khối cơ thể ≥ 30 kg/m2); Tiền căn bệnh 
Lupus ban đỏ; Tiền căn hội chứng kháng thể kháng 
phospholipid; Tiền sử gia đình có mẹ hoặc chị, em gái 
bị tiền sản giật. Nghiên cứu loại trừ các thai phụ có 
vấn đề về tâm thần và những thai phụ không hợp tác 
hoặc tự nguyện bỏ ngang nghiên cứu. Những thai 
phụ đang đi khám thai tại Khoa Phụ Sản Bệnh viện 
Đại học Y dược, đạt tiêu chuẩn chọn mẫu, được mời 
tham gia nghiên cứu. Nghiên cứu tuyển chọn được 
473 thai phụ đạt tiêu chuẩn.

Công cụ nghiên cứu: Nghiên cứu sử dụng bảng câu 
hỏi, hồ sơ bệnh án, hồ sơ quản lý thai kỳ, kết quả khám 

và xét nghiệm của thai phụ để khai thác thông tin. Số 
liệu được mã hóa và phân tích bằng phần mềm Stata 12.

4. Kết quả nghiên cứu

Trong các thai phụ nghiên cứu, tỷ lệ thai phụ có 
tình trạng suy chức năng gan là cao nhất, có 126 
thai phụ, tỷ lệ 26,6%. Chiếm tỷ lệ cao thứ hai là triệu 
chứng giảm chức năng thận với 80 trường hợp mắc, 
tỷ lệ 16,9%. Nghiên cứu cho thấy có 35 trường hợp 
thai phụ tăng huyết áp mới mắc trong thai kỳ, tỷ lệ 
7,4%. Chỉ có 2 trường hợp có protein niệu (tỷ lệ 0,4%), 
và 4 trường hợp có giảm tiểu cầu (tỷ lệ 0,9%). Nghiên 
cứu chưa thấy trường hợp nào phù phổi cấp hoặc có 
các triệu chứng não hoặc thị giác.

Nghiên cứu cho thấy có 21 trường hợp thai phụ 
có hội chứng tiền sản giật theo tiêu chuẩn chẩn đoán 
của Hiệp hội Sản Phụ khoa Hoa Kỳ (ACOG) ban hành 
năm 2013. Tỷ lệ tiền sản giật là 4,4%. Ngoài ra, nghiên 
cứu cũng cho thấy có 14 trường hợp (tỷ lệ 3%) có 
tăng huyết áp mới mắc trong thai kỳ nhưng không 
phát triển tiền sản giật.

1 Huyết áp tâm thu ≥ 140 mmHg hoặc huyết áp tâm trương ≥ 90 mmHg được đo vào 2 
lần cách nhau ít nhất 4 giờ.
2 Nồng độ protein niệu ≥ 300 mg trong tổng lượng nước tiểu thu được 24 giờ
3 Lượng tiểu cầu dưới 100.000/µL

STT Triệu chứng Có Không
n % n %

1 Tăng huyết áp1  35 7,4 438 92,6
2 Protein niệu2 2 0,4 471 99,6
3 Giảm tiểu cầu3 4 0,9 469 99,1
4 Giảm chức năng thận4  80 16,9 393 83,1
5 Suy chức năng gan5 126 26,6 347 73,4
6 Phù phổi cấp 0 0 473 100
7 Triệu chứng não hoặc thị giác 6  0 0 473 100

Bảng 1. Các triệu chứng tiền sản giật

TT Đặc điểm Tần số Tỷ lệ %
1 Huyết áp bình thường 438 92,6
2 Tăng huyết áp thai kỳ 14 3,0
3 Tiền sản giật 21 4,4

Bảng 2. Tỷ lệ tiền sản giật, tăng huyết áp thai kỳ

Nhóm Số mẫu Trung bình Sai số chuẩn Trung vị Tứ phân vị p *
Chung 473 28 4,0 27 25-29
Tăng huyết áp
Có 35 30 5 28 25-32 0,048
Không 438 28 4 27 25-29
Tiền sản giật
Có 21 29 5 28 25-31 0,392
Không 452 28 4 27 25-29

Bảng 3. Phân bố độ tuổi của các thai phụ

4 Nồng độ creatinine huyết thanh > 1,1 mg/dL hoặc gấp đôi trong trường hợp không có 
các bệnh lý thận khác
5 Nồng độ men gan (SGOT, SGPT) trong máu tăng gấp đôi so với bình thường
6 Nhức đầu, chóng mặt, mờ mắt, …
* Giá trị p của kiểm định Wilcoxon rank-sum
Độ tuổi của các thai phụ được khảo sát có phân 

phối không bình thường, tập trung chủyếu là 27 tuổi, 
dao động từ 25-29 tuổi. Riêng đối với nhóm thai phụ 
có tăng huyết áp mới mắc trong thai kỳ (bao gồm 
có hoặc không có hội chứng tiền sản giật), độ tuổi 
tập trung là 27 tuổi, dao động từ 25-32 tuổi. Ở nhóm 
thai phụ này, độ tuổi tuy cao hơn nhóm thai phụ 
không tăng huyết áp thai kỳ, nhưng p của kiểm định 
Wilcoxon rank-sum là 0,048 (rất gần với 0,05) cho thấy 
mức ý nghĩa thống kê không cao. Độ tuổi của nhóm 
thai phụ có hội chứng tiền sản giật là không khác biệt 
so với nhóm thai phụ không có hội chứng tiền sản 
giật, p = 0,392 (> 0,05).

Yếu tố nguy cơ TSG Không TSG Tổng p **n % n % n %
Con so
Có 18 4,1 419 95,9 437 100 0,209
Không 3 8,3 33 91,7 36 100
Khoảng cách so với lần sanh trước (n=36)
≥ 10 năm 0 0 6 100 6 100 1,000
< 10 năm 3 10,0 27 90,0 30 100
Tiền căn bị tiền sản giật trong lần sanh trước (n=36)
Có 1 33,3 2 66,7 3 100 0,236
Không 2 6,1 31 93,9 33 100
Tuổi mẹ
> 35 2 7,7 24 92,3 26 100 0,323
≤ 35 19 4,3 428 95,8 447 100
Đái tháo đường trước khi mang thai
Có 0 0 3 100 3 100 1,000
Không 21 4,5 449 95,5 470 100
Cao huyết áp trước khi mang thai
Có 0 0 1 100 1 100 1,000
Không 21 4,5 451 95,5 472 100
Bệnh thận mãn
Có 0 0 1 100 1 100 1,000
Không 21 4,5 451 95,5 472 100
Béo phì trước khi mang thai
Có 2 50,0 2 50,0 4 100 0,011
Không 19 4,1 450 95,9 469 100
Tiền căn bệnh Lupus ban đỏ
Có 0 0 2 100 2 100 1,000
Không 21 4,5 450 95,5 471 100
Tiền căn hội chứng kháng thể kháng phospholipid
Có 0 0 2 100 2 100 1,000
Không 21 4,5 450 95,5 471 100
Tiền sử gia đình tiền sản giật
Có 3 25,0 9 75,0 12 100 0,013
Không 18 3,9 443 96,1 461 100

Bảng 4. Nguy cơ tiền sản giật và các yếu tố liên quan
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** Giá trị p của kiểm định chính xác Fisher
Kiểm định chính xác Fisher cho thấy chỉ có yếu 

tố béo phì và yếu tố tiền sử gia đình có người bị 
tiền sản giật là có mối liên quan có ý nghĩa thống 
kê đối với tình trạng mắc hội chứng tiền sản giật ở 
thai phụ trong nghiên cứu (p lần lượt là 0,011 và 
0,013). Như vậy, đối với các thai phụ trong nghiên 
cứu, tỷ lệ thai phụ có hội chứng tiền sản giật trong 
nhóm béo phì cao hơn nhóm không béo phì, và 
nhóm có tiền sử gia đình mắc hội chứng tiền sản 
giật cao hơn nhóm không có tiền sử gia đình mắc 
hội chứng tiền sản giật. Sự khác biệt này có ý nghĩa 
thống kê với p < 0,05.

5. Bàn luận
Nghiên cứu của tác giả Baragou cùng cộng sự 

khảo sát từ 10/2011-9/2012 cho thấy có 200 thai 
phụ tăng huyết áp trong tổng số 1620 thai phụ được 
khảo sát tại khoa Sản Phụ thuộc bệnh viện Đại học 
Tokoin – Lome. Tỷ lệ tăng huyết áp thai kỳ mà tác giả 
Baragou tìm thấy là 12,3%, trong đó tỷ lệ tiền sản 
giật là 44%, tương ứng với tỷ lệ tiền sản giật trong 
tổng mẫu nghiên cứu là 5,4% [2]. So với kết quả 
nghiên cứu của chúng tôi, tỷ lệ tăng huyết áp thai 
kỳ và tỷ lệ tiền sản giật trong nghiên cứu của tác giả 
Baragou cùng cộng sự là tương đối cao (12,3% so với 
7,4%, và 5,4% so với 4,4%). 

Một nghiên cứu khác phân tích dữ liệu thứ cấp 
rất lớn của WHO tại 24 quốc gia, 373 cơ sở y tế được 
tác giả Bilano cùng cộng sự báo cáo năm 2014 cho 
thấy tỷ lệ tiền sản giật tại các nước thu nhập thấp 
hoặc trung bình là 4% (10.754 thai phụ tiền sản giật 
trong tổng số 276.388 thai phụ được khảo sát). Kết 
quả nghiên cứu của chúng tôi cũng gần như tương 
đương với tỷ lệ trong nghiên cứu này [6].

Nghiên cứu trong suốt năm 2011, tác giả Ye 
cùng cộng sự đã báo cáo kết quả vào năm 2013 
cho thấy số thai phụ tăng huyết áp thai kỳ trong 
tổng số 112.386 thai phụ được khảo sát tại 38 bệnh 
viện ở Trung Quốc là 5.869, chiếm 5,22%. Trong đó, 
tỷ lệ tiền sản giật nặng là 39,96%, và tỷ lệ tiền sản 
giật nhẹ là 15,13% [17]. Như vậy, tỷ lệ tiền sản giật 
nói chung trong tổng số mẫu của nghiên cứu này là 
xấp xỉ 3%. Cả tỷ lệ tăng huyết áp thai kỳ và tỷ lệ tiền 
sản giật trong nghiên cứu của tác giả Ye cùng cộng 
sự tại Trung Quốc đều thấp hơn kết quả nghiên cứu 
của chúng tôi (tương ứng là 5,22% so với 7,4%, và 
3% so với 4,4%).

Nghiên cứu tìm thấy yếu tố tiền sử gia đình tiền 
sản giật và yếu tố bản thân thai phụ bị béo phì là 

hai yếu tố duy nhất tăng nguy cơ tiền sản giật. Hai 
yếu tố này cũng được tìm thấy trong nhiều nghiên 
cứu trước [2, 6, 9, 17]. Tuy nhiên, trong nhiều 
nghiên cứu còn kết luận các yếu tố nguy cơ tiền 
sản giật như kinh tế kém [2], tiền sử tăng huyết 
áp thai kỳ [2, 6, 17], tuổi mẹ trên 30 [2, 6], tuổi mẹ 
trên 35 [17], song thai [2, 6, 17], stress [2], trình độ 
học vấn thấp, thiếu chăm sóc thai sản [6], đái tháo 
đường thai kỳ [6, 17], bệnh tim hoặc bệnh thận, 
thiếu máu [6], tiền sử gia đình đái tháo đường [17]. 
Mặt khác, một số nghiên cứu còn cho thấy nguy 
cơ tiền sản giật khác nhau giữa các chủng dân tộc 
[7, 10].

Với cỡ mẫu tương đối nhỏ, tỷ lệ tiền sản giật trong 
nghiên cứu của chúng tôi vẫn chưa thực sự chính xác 
và cho thấy chưa tương đồng với một số nghiên cứu 
trên thế giới. Bên cạnh đó, việc áp dụng tiêu chuẩn 
chẩn đoán được công bố năm 2013 của Hiệp hội Sản 
Phụ khoa Hoa kỳ trong việc chẩn đoán tiền sản giật 
cũng khó có thể so sánh với các nghiên cứu khác khi 
tiêu chuẩn chẩn đoán chỉ dựa trên tình trạng tăng 
huyết áp và protein niệu. 

Bên cạnh đó, nghiên cứu tiến hành tại bệnh 
viện Đại học Y Dược Tp. HCM cho thấy chưa đại 
diện được cho cộng đồng phụ nữ mang thai của 
thành phố Hồ Chí Minh, hay rộng hơn là phụ nữ 
mang thai tại Việt Nam.

6. Kết luận
Nghiên cứu cắt ngang trên 473 thai phụ thuộc 

nhóm có nguy cơ cao mắc tiền sản giật được tầm 
soát vào tuần lễ thứ 24-28 và theo dõi đến kết thúc 
thai kỳ tại bệnh viện Đại học Y Dược Tp. HCM trong 
năm 2012 cho thấy: Tỷ lệ tăng huyết áp mới mắc 
trong thai kỳ (bao gồm cả tiền sản giật và không 
tiền sản giật) là 7,4%, và tỷ lệ tiền sản giật nói 
riêng là 4,4%. Trong các yếu tố được xem là nguy 
cơ, nghiên cứu chỉ tìm thấy hai yếu tố thực sự có 
ý nghĩa thống kê làm tăng nguy cơ tiền sản giật ở 
các đối tượng này, đó là yếu tố béo phì (BMI ≥ 30 
kg/m2) và yếu tố tiền sử gia đình có hội chứng tiền 
sản giật.

Qua nghiên cứu này, tuy tỷ lệ tiền sản giật cũng 
như tăng huyết áp thai kỳ vẫn nằm trong tầm kiểm 
soát, chưa thực sự cao so với tình hình các nước trên 
thế giới, nhưng chúng tôi nhấn mạnh vai trò của việc 
tầm soát tiền sản giật đối với các thai phụ có yếu tố 
tiền sử gia đình mắc hội chứng tiền sản giật, và những 
thai phụ có chỉ số BMI cao, đặc biệt là thai phụ béo 
phì có chỉ số BMI ≥ 30 kg/m2.
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NỒNG ĐỘ SFLT-1, PLGF VÀ TỶ SỐ SFLT1/PLGF VÀO 
TUẦN THAI THỨ 24-28 Ở THAI PHỤ CÓ NGUY CƠ 

CAO BỊ TĂNG HUYẾT ÁP THAI KỲ NHƯNG KHÔNG BỊ 
TIỀN SẢN GIẬT TẠI KHOA PHỤ SẢN –

BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HCM

Tóm tắt
Mở đầu: Rối loạn huyết áp thai kỳ theo Hiệp hội Sản 

Phụ hoa Hoa Kỳ năm 2013 được chia thành 5 nhóm: tiền 
sản giật / sản giật (TSG/SG), tăng huyết áp (THA) mạn 
tính, TSG trên nền THA mạn tính, THA thai kỳ hoặc THA 
do mang thai nhưng không bị TSG (THATK) và THA hậu 
sản. Trong tất cả các y văn từ xưa đến nay đều đưa ra tiêu 
chuẩn THA như điều kiện tiên quyết chẩn đoán TSG. Tuy 
nhiên, không phải tất cả các trường hợp thai phụ có tình 
trạng THATK đều xuất hiện hội chứng TSG. Nguy cơ TSG 
của thai phụ càng cao nếu có xuất hiện THATK, và ranh 
giới chuyển từ THATK sang TSG cũng rất mong manh. Việc 
tìm kiếm một dấu chỉ khác báo hiệu nguy cơ TSG là rất cần 
thiết trong bối cảnh chăm sóc sức khỏe hiện nay, khi nhu 
cầu sàng lọc, tiên đoán và dự phòng bệnh tật ngày càng 
tăng cao. Yếu tố có liên quan đến tạo mạch và kháng tạo 
mạch được sử dụng nhiều trên thế giới, và cũng chứng 
minh hiệu quả của nó trong tiên đoán và chẩn đoán sớm 
hội chứng TSG qua nhiều nghiên cứu là sFlt-1 (Soluble 
fms-like tyrosine kinase 1) và PlGF (Placental Growth 
Factor). Một phần không thể thiếu trong tiến trình đưa 
ra một tiêu chuẩn tiên đoán sớm TSG dựa vào nồng độ 
sFlt-1 và PlGF là cần xác định các giá trị bình thường của 
nồng độ các yếu tố này trong thai kỳ, đặc biệt là giai đoạn 
ba tháng giữa thai kỳ ở các thai phụ không THA, hoặc 
THATK nhưng không xuất hiện TSG. Từ đó tạo ra tiền đề 
để tiến hành phân tích một bước cao hơn, cung cấp giá trị 
ngưỡng tham chiếu của sFlt-1, PlGF, tỷ số sFlt-1/PlGF phục 
vụ mục đích tiên đoán TSG. Đề tài: “Nồng độ sFlt-1, PlGF 
và tỷ số sFlt-1/PlGF vào tuần thai thứ 24-28 ở thai phụ có 
nguy cơ cao THATK nhưng không xuất hiện hội chứng 
TSG tại Khoa Phụ sản – Bệnh viện Đại học Y Dược Thành 
Phố Hồ Chí Minh”. Mục tiêu: Xác định nồng độ sFlt-1, PlGF 
và tỷ số sFlt-1/PlGF vào thời điểm 24-28 tuần thai ở các 
thai phụ có nguy cơ cao THATK nhưng không xuất hiện 
hội chứng TSG, và sự khác biệt của các yếu tố này giữa 
các thai phụ THATK so với các thai phụ không THA. Đối 
tượng nghiên cứu: Tất cả các thai phụ có nguy cơ cao 

THATK nhưng không xuất hiện TSG cho đến cuối thai kỳ 
đến khám tại Khoa Phụ sản Bệnh viện Đại Học Y Dược 
Thành phố Hồ Chí Minh từ 9/2012 đến 8/2013. Phương 
pháp nghiên cứu: Sử dụng phương pháp nghiên cứu 
bệnh chứng lồng trong đoàn hệ. Cỡ mẫu: Các thai phụ 
được chọn vào khi đang mang thai từ tuần 24-28 của thai 
kỳ, không bị TSG theo tiêu chuẩn ACOG (không bị vừa cao 
huyết áp, vừa tiểu đạm xuất hiện sau tuần lễ thứ 20 của 
thai kỳ), có nguy cơ cao, và đồng ý tham gia nghiên cứu. 
Nghiên cứu loại trừ các thai phụ có vấn đề về tâm thần và 
những thai phụ không hợp tác hoặc tự nguyện bỏ ngang 
nghiên cứu. Toàn bộ các thai phụ không xuất hiện hội 
chứng TSG cho đến khi sanh nhưng có tình trạng THATK 
được chọn vào nhóm bệnh. Tương ứng với mỗi trường 
hợp bệnh, chọn trong nhóm thai phụ không THATK 
tương ứng bắt cặp một cách tương đối theo tuổi mẹ với tỷ 
lệ 1 bệnh : 5 chứng. Nghiên cứu đã tiến hành trên 84 bệnh 
nhân với tỷ lệ 14 bệnh nhân THATK : 70 thai phụ không 
THATK. Như vậy, nhóm thai phụ được chọn phân tích là 84 
thai phụ. Tuy nhiên, trong quá trình tiến hành xét nghiệm, 
có 1 mẫu của bệnh nhân THATK bị hỏng. Như vậy nghiên 
cứu chỉ khảo sát được tổng mẫu là 83 đối tượng, trong đó 
có 13 mẫu bệnh nhân THATK. Phương pháp lẫy mẫu: 
Lấy máu tĩnh mạch tại phòng xét nghiệm, cho vào ống 
xét nghiệm không có chất chống đông, quay ly tâm với 
tốc độ 2000 vòng/phút, rút huyết thanh, lưu trữ ở nhiệt 
độ âm 80oC (phòng xét nghiệm Bộ môn Sinh học phân 
tử, Đại Học Y Dược TP HCM). Sau khi sản phụ sanh xong, 
các sản phụ được chọn vào nhóm bệnh, và nhóm chứng. 
Tiến hành phân tích mẫu máu được lưu trữ của các thai 
phụ vào tuần thứ 24-28 ở thai phụ không TSG để xác định 
nồng độ sFlt-1 và PlGF. Công cụ nghiên cứu: Nghiên 
cứu sử dụng bảng câu hỏi, hồ sơ bệnh án, hồ sơ quản lý 
thai kỳ, kết quả khám và xét nghiệm của thai phụ để khai 
thác thông tin. Số liệu được mã hóa và phân tích bằng 
phần mềm Stata 12. Kết quả: Nồng độ sFlt-1, PlGF huyết 
tương, và tỷ số sFlt-1/PlGF ở tuần thai 24-28 của thai phụ 
không có hội chứng TSG tập trung tại khoảng trung vị 

và tứ phân vị lần lượt là 1.388 pg/ml (752-1.892 pg/ml), 
533 pg/ml (369-823 pg/ml), và 2 (1,3-3,4). Tuy so với nhóm 
thai phụ không THA, ở nhóm thai phụ THATK có nồng độ 
sFlt-1 và PlGF huyết tương thấp hơn, tỷ số sFlt-1/PlGF cao 
hơn, nhưng sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê 
với p tương ứng là 0,254, 0,304, 0,475. Có mối tương quan 
thuận giữa nồng độ PlGF với tuổi của thai phụ trong nhóm 
chứng là có ý nghĩa thống kê với r=0,298 và p=0,012. Như 
vậy, nồng độ PlGF tăng dần theo tuổi của thai phụ không 
THATK. Kết luận: Nồng độ của sFlt-1, PlGF huyết tương, và 
tỷ số sFlt-1/PlGF ở tuần thai 24-28 của thai phụ không có 
hội chứng TSG là rất khác nhau trong các nghiên cứu đã 
thực hiện trước đây, cũng như so với nghiên cứu của chúng 
tôi. Chính vì vậy, để đưa ra được giá trị tham chiếu làm cơ 
sở tiến đến một tiêu chuẩn mới tiên đoán TSG, nghiên cứu 
tiếp theo cần được tiến hành trên cỡ mẫu lớn hơn, và nhấn 
mạnh trên cả nhóm không THATK, THATK nhưng không có 
TSG, và nhóm có hội chứng TSG (sớm, muộn, nhẹ, nặng), 
trên đối tượng thai phụ VIệt Nam.

Abstract 
THE CONCENTRATIONS OF SFLT-1, PLGF, AND THE 

RATIO SFLT-1/PLGF AT THE WEEK 24-28 OF GESTATION 
ON THE HIGH-RISK PREGNANT WOMEN WITHOUT 
PREECLAMPSIA IN GYNECOLOGY AND OBSTETRICS 
DEPARTMENT OF THE UNIVERSITY MEDICAL CENTER IN 
HO CHI MINH CITY

Introduction: Hypertensive disorder in pregnancy 
is classified into 5 types: preeclampsia/eclampsia, 
chronic hypertension, hypertension with superimposed 
preeclampsia, gestational hypertension (GH) and 
postpartum hypertension (ACOG 2013).. In literature, the 
prerequisite for preeclampsia diagnosis is hypertension 
However, there are not all the pregnancy-induced 
hypertension will develop to preeclampsia. The higher 
blood pressure is, the riskier of preeclampsia the pregnant 
women are. It is necessary to claim an indicator by which 
the risk of preeclampsia will be predicted earlier in the 
context of current health care system, when the demands 
of screening, prediction, and prevention are increasing. 
The angiogenic and anti-angiogenic factors are used 
and proved as effective indicators for early predicting 
and diagnosing preeclampsia in many studies on over 
the world. These indicators are sFlt-1 (Soluble fms-like 
tyrosine kinase 1) and PlGF (Placental Growth Factor). The 
very important step in the process for providing an early 
prediction standard of preeclampsia basing on sFlt-1 and 
PlGF is finding the normal threshold of these elevations. 
So the reference value of the elevation will be found in the 
order to predict preeclampsia. Tittle: “The concentrations 

of sFlt-1, PlGF, and the ratio sFlt-1/PlGF at the week 
24-28 of gestation on the high-risk pregnant women 
without preeclampsia in Gynecology and Obstetrics 
Department of the University Medical Center in Ho Chi 
Minh City”. Objectives: Determine the concentrations of 
sFlt-1, PlGF, and the ratio sFlt-1/PlGF at the week 24-28 
of gestation on the high-risk pregnant women without 
preeclampsia, and the differences of these indicators 
between gestational hypertention and normotensive 
pregnant women. Study population: All pregnant 
women who were high-risk of getting preeclampsia but 
had not got preeclampsia until delivery, and examined in 
the Gynecology and Obstetrics Department – University 
Medical Center in Ho Chi Minh City from 9/2012 to 
8/2013. Method: Nested case-control study. Size of 
sample: The pregnant women were included when they 
were at the 24-28 weeks of pregnancy, had still not got 
PE according to ACOG criteria for PE diagnosis (had not 
got hypertension and proteinuria) until participation 
in study, were high-risk of getting PE, and agree to 
participate in this study. Whenever the participants 
were found to be psychiatric or mentally disordered, as 
well as, they refused to be continue participating. All 
pregnant women lasted with gestational hypertension 
were included in case group. The rest normotensive 
pregnant women were randomly selected by respectively 
matching to each case at the ratio by 1 case : 5 controls. 
Study selected 84 subjects in which there were 17 GH : 70 
NT. However, during study, a blood sample of GH group 
was failure. So there were totally 83 subjects. Sampling 
method: venous blood sample was collected, held in 
the tube with anticoagulant, centrifuged at a rate 2,000 
rounds/minute. The serum was withdrawn and stored 
at -80oC in the laboratory of the University Medical 
Center at Ho Chi Minh City. After delivered, study’s 
subjects would be enrolled into the case and control 
groups. Then their blood sample would be tested sFlt-
1 and PlGF elevations. Study instruments: The study 
used questionnaire, clinical records, pregnancy profiles, 
examination and laboratory testing results for collecting 
data. All collected data was coded and analyzed using 
Stata 12. Results: The median and inter-quartiles of 
sFlt-1, PlGF concentrations, and the sFlt-1/PlGF ratio 
were 1,388 pg/ml (752-1,892 pg/ml), 533 pg/ml (369-
823 pg/ml), và 2 (1.3-3.4), respectively, in all subjects at 
the week 24-28. Although the concentrations of sFlt-1, 
PlGF in GH group were lower, and the sFlt-1/PlGF ratio 
in GH group was higher than the normotensive group, 
the differences were not statistically significant with p 
value at 0,254, 0,304, 0,475, respectively. There was a 
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1. Đặt vấn đề
Rối loạn huyết áp thai kỳ theo Hiệp hội Sản Phụ 

hoa Hoa Kỳ năm 2013 được chia thành 5 nhóm: tiền 
sản giật / sản giật (TSG/SG), tăng huyết áp (THA) mạn 
tính, TSG trên nền THA mạn tính, THA thai kỳ hoặc 
THA do mang thai nhưng không bị TSG (THATK) và 
THA hậu sản [2, 11]. Trong tất cả các y văn từ xưa đến 
nay đều đưa ra tiêu chuẩn THA như điều kiện tiên 
quyết chẩn đoán TSG. Hai tiêu chuẩn tối thiểu để chẩn 
đoán TSG là có huyết áp cao và protein niệu. Chẩn 
đoán TSG càng chắc chắn khi huyết áp thai phụ càng 
cao và nồng độ protein niệu càng nhiều [1, 4, 13]. Tuy 
nhiên, không phải tất cả các trường hợp thai phụ có 
tình trạng THA thai kỳ đều xuất hiện hội chứng TSG. 
Nguy cơ TSG của thai phụ càng cao nếu có xuất hiện 
THA thai kỳ, và ranh giới chuyển từ THATK sang TSG 
cũng rất mong manh. Chính vì vậy, việc tìm kiếm một 
dấu chỉ khác báo hiệu nguy cơ TSG là rất cần thiết 
trong bối cảnh chăm sóc sức khỏe hiện nay, khi nhu 
cầu sàng lọc, tiên đoán và dự phòng bệnh tật ngày 
càng tăng cao.

Yếu tố có liên quan đến tạo mạch và kháng tạo 
mạch được sử dụng nhiều trên thế giới, và cũng 
chứng minh hiệu quả của nó trong tiên đoán và 
chẩn đoán sớm hội chứng TSG qua nhiều nghiên cứu 
là sFlt-1 (Soluble fms-like tyrosine kinase 1) và PlGF 
(Placental Growth Factor) [14, 18]. Tuy đã có nhiều 
bằng chứng khoa học được đưa ra qua nhiều nghiên 
cứu lâm sàng trên thế giới, song tại Việt Nam chưa có 
nghiên cứu nào đưa ra được tiêu chuẩn cũng như các 
giá trị tham chiếu của các yếu tố này trên thai phụ 
không xuất hiện TSG, đặc biệt là nhóm thai phụ có 
nguy cơ cao, mà dẫn đầu là nhóm THATK. 

Một phần không thể thiếu trong tiến trình đưa ra 
một tiêu chuẩn tiên đoán sớm TSG dựa vào nồng độ 
sFlt-1 và PlGF là cần xác định các giá trị bình thường 
của nồng độ các yếu tố này trong thai kỳ, đặc biệt 
là giai đoạn ba tháng giữa thai kỳ ở các thai phụ có 
huyết áp bình thường, hoặc THATK. Từ đó tạo ra tiền 
đề để tiến hành phân tích một bước cao hơn, cung 

cấp giá trị ngưỡng tham chiếu của sFlt-1, PlGF, tỷ số 
sFlt-1/PlGF phục vụ mục đích tiên đoán TSG.

Nghiên cứu này được tiến hành nhằm trả lời cho 
các câu hỏi: Nồng độ sFlt-1, PlGF và tỷ số sFlt-1/PlGF 
vào thời điểm 24-28 tuần thai ở các thai phụ có nguy 
cơ cao nhưng không xuất hiện TSG là bao nhiêu? Để 
trả lời cho các câu hỏi trên, mục tiêu nghiên cứu là:

1. Xác định nồng độ sFlt-1, PlGF và tỷ số sFlt-1/
PlGF vào thời điểm 24-28 tuần thai ở các thai phụ có 
nguy cơ cao nhưng không xuất hiện hội chứng TSG

2. Xác định sự khác biệt nồng độ sFlt-1, PlGF và 
tỷ số sFlt-1/PlGF vào thời điểm 24-28 tuần thai giữa 
các thai phụ có nguy cơ cao, có tăng huyết áp nhưng 
không xuất hiện TSG so với các thai phụ có nguy cơ 
cao nhưng huyết áp bình thường.

2. Tổng quan tài liệu
sFlt-1 (Soluble fms-like tyrosine kinase-1) hay còn 

gọi là sVEGFR-1 (Soluble vascular endothelial growth 
factor receptor-1) là một protein kháng tạo mạch máu 
trong huyết thanh. sFlt-1 là một biến thể ghép của thụ 
thể VEGF 1 (yếu tố tăng trưởng nội mô mạch máu), nơi 
sản xuất ra nhiều mô đa dạng [16]. Những protein này 
hoạt động như một PAGF (potent angiogenic growth 
factor – yếu tố tạo mạch tiềm tàng). sFlt-1 được mô tả 
lần đầu tiên vào năm 1990 bởi một công trình nghiên 
cứu của tác giả R. L. Kendall và K. A. Thomas [6], và vào 
năm 1998, tác giả D. E. Clark lần đầu tiên khái quát 
hóa các đặc tính của sFlt-1 [3, 23].

PlGF (Placental growth factor – Yếu tố tăng trưởng 
nhau thai) là một protein người được mã hóa bởi gen 
qui định yếu tố tăng trưởng nhau thai [9]. Yếu tố tăng 
trưởng nhau thai (PlGF hay còn gọi là PGF) là một 
yếu tố trong nhóm các yếu tố tăng trưởng nội mô 
mạch máu, là một phần tử quan trọng trong sự hình 
thành mạch máu, đặc biệt trong suốt quá trình tạo 
phôi. Nguồn chính của PGF trong thai kỳ là lá nuôi 
phôi. PGF cũng hiện diện trong nhiều mô khác, bao 
gồm lá nuôi phôi có lông nhung (được gọi là villous 
trophoblast trong các y văn) [16].

significant positive correlation between PlGF elevation 
and the age of pregnant women in control group 
with r=0,298 and p=0,012. So the PlGF concentration 
was increasing followed by the increase of the age 
of normotensive pregnant women. Conclusion: the 
concentrations of sFlt-1, PlGF, and the sFlt-1/PlGF ratio 
at the week 24-28 among pregnant women without 

preeclampsia are very different from the previous studies. 
That’s why in order to provide a preference value as a 
standard of early prediction for preeclampsia, another 
study should be conducted with larger sample, especially 
including all normotensive, gestational hypertensive, 
and preeclampsia (early on-set, late on-set, mild, severe) 
Vietnamese pregnant women.

sFlt-1 liên kết và làm giảm nồng độ lưu thông 
của các VEGF tự do (yếu tố tăng trưởng nội mô mạch 
máu), và PlGF hay còn gọi là PGF (placental growth 
factor – yếu tố tăng trưởng nhau thai). Do đó, sFlt-1 
làm giảm các tác động có lợi của các yếu tố hỗ trợ tạo 
mạch ở nội mô mạch máu của thai phụ [8].

Ở thai phụ khỏe mạnh bình thường, yếu tố hỗ 
trợ tạo mạch PlGF tăng trong suốt ba tháng đầu và 
ba tháng giữa của thai kỳ, và càng giảm khi càng 
đến gần thời điểm sinh. Ngược lại, yếu tố kháng tạo 
mạch sFlt-1 vẫn giữ ổn định trong suốt ba tháng đầu 
và ba tháng giữa của thai kỳ, và tăng đều cho đến 
khi sinh [6-8, 10].

Với những thai kỳ không có biến chứng, huyết áp 
của thai phụ thay đổi từ ba tháng giữa đến ba tháng 
cuối của thai kỳ, đặc biệt đối với huyết áp tâm trương 
và áp lực trung bình của động mạch. Tình trạng tăng 
huyết áp này có tương tác nghịch với nồng độ PlGF 
của thai phụ khi sinh, và có tương tác thuận với tỷ số 
sFlt1/PlGF. Cả hai quá trình cân bằng yếu tố tạo mạch 
và điều tiết huyết áp trong quá trình mang thai đều là 
một qui trình liên tục [25].

Nồng độ PlGF và sFlt-1 được đo lường qua xét 
nghiệm miễn dịch mẫu máu của thai phụ đã nâng 
cao khả năng chẩn đoán TSG [5, 17, 24].

Rối loạn huyết áp thai kỳ được chia thành 5 nhóm: 
tiền sản giật / sản giật (TSG/SG), tăng huyết áp (THA) 
mạn tính, TSG trên nền THA mạn tính, THA thai kỳ 
hoặc THA do mang thai nhưng không bị TSG (THATK) 
và THA hậu sản [2, 11]. Tiền sản giật - nhiễm độc thai 
nghén-là một dạng cao huyết áp do thai kỳ. TSG là 
một trong những hội chứng gây ra do tình trạng cao 
huyết áp và protein niệu có thể có kèm theo phù hoặc 
không, xuất hiện sau tuần lễ thứ 20 của thai kỳ [1].

Theo tiêu chuẩn của Hiệp hội Sản Phụ Khoa Hoa 
Kỳ (ACOG) công bố vào năm 2013 [2], tiêu chuẩn chẩn 
đoán tiền sản giật bao gồm:

Hình 1: Các yếu tố tạo mạch và kháng tạo mạch ở thai phụ [21]

Điều kiện tiên quyết:
Huyết áp: 
• Huyết áp tâm thu ≥ 140 mmHg hoặc huyết áp 

tâm trương ≥ 90 mmHg được đo vào 2 lần cách nhau 
ít nhất 4 giờ ở tuổi thai trên 20 tuần đối với phụ nữ có 
huyết áp bình thường trước khi mang thai

• Huyết áp tâm thu ≥ 160 mmHg hoặc huyết áp 
tâm trương ≥ 110 mmHg, tình trạng THA có thể được 
khẳng định trong khoảng thời gian ngắn (tính bằng 
phút) để kịp thời áp dụng liệu pháp hạ áp.

Và:
Protein niệu:
• Nồng độ protein niệu ≥ 300 mg trong tổng 

lượng nước tiểu thu được 24 giờ (hoặc đương lượng 
được ngoại suy từ mẫu nước tiểu lấy tại các thời điểm)

• Hoặc tỷ số protein/creatinine ≥ 0,3 (nồng độ tính 
bằng mg/dL)

• Hoặc thử bằng que cho kết quả từ mức 1 trở lên 
(tiêu chuẩn này chỉ được áp dụng trong trường hợp 
các phương pháp định lượng khác không thể thực 
hiện được)

Hoặc:
Trong trường hợp không có protein niệu, TSG 

được chẩn đoán khi thai phụ mới xuất hiện tình trạng 
tăng huyết áp kèm theo sự xuất hiện của 1 trong các 
tiêu chuẩn sau:

• Giảm tiểu cầu: Lượng tiểu cầu dưới 100.000/µL
• Giảm chức năng thận: Nồng độ creatinine huyết 

thanh > 1,1 mg/dL hoặc gấp đôi trong trường hợp 
không có các bệnh lý thận khác

• Suy chức năng gan: Nồng độ men gan trong máu 
tăng gấp đôi so với bình thường

• Phù phổi cấp
• Triệu chứng não hoặc thị giác

3. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: Tất cả các thai phụ có 

nguy cơ cao TSG nhưng không xuất hiện TSG cho đến 
cuối thai kỳ đến khám tại Khoa Phụ sản Bệnh viện Đại 
Học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 9/2012 
đến tháng 8/2013.

Thiết kế nghiên cứu: Sử dụng phương pháp 
nghiên cứu bệnh chứng lồng trong đoàn hệ. 

Cỡ mẫu: Các thai phụ được chọn vào khi đang 
mang thai từ tuần 24-28 của thai kỳ, không bị TSG theo 
tiêu chuẩn ACOG (không bị vừa cao huyết áp, vừa tiểu 
đạm xuất hiện sau tuần lễ thứ 20 của thai kỳ), có nguy 
cơ cao, và đồng ý tham gia nghiên cứu. Thai phụ có 
một trong các yếu tố sau được xem là nguy cơ cao: 
Con so; Con rạ, khoảng cách so với lần sanh trước ≥ 



Tập 12, số 04
Tháng 11-2014

Tạp chí PHỤ SẢN 

29

NGUYỄN HỮU TRUNG, NGUYỄN DUY TÀI, VÕ MINH TUẤN TẠP CHÍ PHỤ SẢN - 12(4), 24-30, 2014NGHIÊN CỨU 

Tập 12, số 04
Tháng 11-2014

Tạp chí PHỤ SẢN 

28

10 năm hoặc tiền căn bị TSG trong lần sanh trước; Phụ 
nữ > 35 tuổi; Đái tháo đường trước khi mang thai; Cao 
huyết áp trước khi mang thai; Bệnh thận mãn; Béo 
phì trước khi mang thai (Chỉ số khối cơ thể ≥ 30 kg/
m2); Tiền căn bệnh Lupus ban đỏ; Tiền căn hội chứng 
kháng thể kháng phospholipid; Tiền sử gia đình có mẹ 
hoặc chị, em gái bị TSG. Nghiên cứu loại trừ các thai 
phụ có vấn đề về tâm thần và những thai phụ không 
hợp tác hoặc tự nguyện bỏ ngang nghiên cứu. Những 
thai phụ đang đi khám thai tại Khoa Phụ Sản Bệnh viện 
Đại học Y dược, đạt tiêu chuẩn chọn mẫu, được mời 
tham gia nghiên cứu. Toàn bộ các thai phụ không xuất 
hiện hội chứng TSG cho đến khi sanh nhưng có tình 
trạng THATK được chọn vào nhóm bệnh. Tương ứng 
với mỗi trường hợp bệnh, chọn trong nhóm thai phụ 
trong nhóm không THATK tương ứng bắt cặp theo một 
cách tương đối theo tuổi mẹ với tỷ lệ 1 bệnh: 5 chứng. 
Nghiên cứu đã tiến hành trên 84 bệnh nhân với tỷ lệ 
14 bệnh nhân THATK: 70 thai phụ không THATK. Như 
vậy, nhóm thai phụ không TSG được chọn phân tích 
là 84 thai phụ. Tuy nhiên, trong quá trình tiến hành xét 
nghiệm, có 1 mẫu của bệnh nhân THATK không TSG bị 
hỏng. Như vậy nghiên cứu chỉ khảo sát được tổng mẫu 
là 83 đối tượng, trong đó có 13 mẫu bệnh nhân THATK.

Phương pháp lẫy mẫu: Tất cả các thai phụ được 
chọn vào nghiên cứu sau khi đồng ý tham gia nghiên 
cứu sẽ được lấy máu tĩnh mạch tại phòng xét nghiệm. 
Máu thu được cho vào ống xét nghiệm không có chất 
chống đông. Sau khi quay ly tâm với tốc độ 2000 vòng/
phút, huyết thanh của mẫu máu được rút ra và vận 
chuyển đến phòng xét nghiệm Bộ môn Sinh học phân 
tử, Đại Học Y Dược TP HCM để được lưu trữ trong tủ 
lạnh âm 80oC. Sau khi sản phụ sanh xong, các sản phụ 
được hồi cứu hồ sơ bệnh án xác định tình trạng TSG, 
THATK không TSG và các thông tin liên quan để phân 
nhóm bệnh, và tương ứng với các trường hợp THATK 
không có hội chứng TSG, các thai phụ còn lại không 
THATK sẽ được chọn bắt cặp tương đối theo tuổi thai 
phụ vào nhóm chứng. Tiến hành phân tích mẫu máu 
được lưu trữ của các thai phụ vào tuần thứ 24-28 ở cả 
thai phụ không TSG để xác định nồng độ sFlt-1 và PlGF.

Công cụ nghiên cứu: Nghiên cứu sử dụng bảng câu 
hỏi, hồ sơ bệnh án, hồ sơ quản lý thai kỳ, kết quả khám 
và xét nghiệm của thai phụ để khai thác thông tin. Số 
liệu được mã hóa và phân tích bằng phần mềm Stata 12.

4. Kết quả nghiên cứu
Nồng độ sFlt-1, PlGF huyết tương, và tỷ số sFlt-

1/PlGF của thai phụ không có hội chứng TSG (kể cả 
có hay không có THATK) có phân phối không bình 

thường, tập trung tại khoảng trung vị và tứ phân vị 
lần lượt là 1.388 pg/ml (752-1.892 pg/ml), 533 pg/ml 
(369-823 pg/ml), và 2 (1,3-3,4).

* Giá trị p của kiểm định Wilcoxon rank-sum
Ở nhóm thai phụ THATK không có hội chứng TSG, 

nồng độ sFlt-1, PlGF huyết tương, và tỷ số sFlt-1/PlGF 
có phân phối không bình thường, tập trung tại khoảng 
trung vị và tứ phân vị lần lượt là 989 pg/ml (860-1.272 
pg/ml), 441 pg/ml (364-605 pg/ml), và 3,0 (1,8-4,0).

Ở nhóm thai phụ không THATK, nồng độ sFlt-1, 
PlGF huyết tương, và tỷ số sFlt-1/PlGF huyết tương có 
phân phối không bình thường, tập trung tại khoảng 
trung vị và tứ phân vị lần lượt là 1.305 pg/ml (752-1.903 
pg/ml), 536 pg/ml (378-823 pg/ml), và 1,9 (1,3-3,4).

Tuy so với nhóm thai phụ không tăng huyết áp, ở 
nhóm thai phụ THATK không có hội chứng TSG có nồng 
độ sFlt-1 và PlGF huyết tương thấp hơn, tỷ số sFlt-1/PlGF 

Yếu tố Trung bình Sai số chuẩn Trung vị Khoảng tứ phân vị Lớn nhất Nhỏ nhất
sFlt-1 1.388 851 1.237 752-1.892 3.961 204
PlGF 636 376 533 369-823 2.132 112
Tỷ số sFlt-1/PlGF 2,6 1,7 2,0 1,3-3,4 8,0 0,6

Bảng 1. Phân bố nồng độ sFlt-1, PlGF và tỷ số sFlt-1/PlGF của các thai phụ không TSG (n=83)

Yếu tố n Trung bình Sai số chuẩn Trung vị Tứ phân vị Nhỏ nhất Lớn nhất p*
sFlt-1
Bệnh 13 1.168 622 989 860-1.272 517 2.463 0,254
Chứng 70 1.429 885 1.305 752-1.903 204 3.961
PlGF
Bệnh 13 516 256 441 364-605 112 939 0,304
Chứng 70 658 391 536 378-823 119 2.132
Tỷ số sFlt-1/PlGF
Bệnh 13 3,0 2,1 3,0 1,8-4,0 0,6 7,7 0,475
Chứng 70 2,5 1,6 1,9 1,3-3,4 0,6 8,0

Bảng 2. Phân bố nồng độ sFlt-1, PlGF và tỷ số sFlt-1/PlGF của các thai phụ THATK không TSG 
(nhóm bệnh, n=13), và các thai phụ huyết áp bình thường (nhóm chứng, n=70)

Yếu tố n HSTQ Spearman p**
PlGF
Chung 83 0,193 0,081
Bệnh 13 -0,182 0,553
Chứng 70 0,298 0,012
sFlt-1
Chung 83 0,078 0,486
Bệnh 13 -0,041 0,894
Chứng 70 0,111 0,362
Tỷ số sFlt-1/PlGF
Chung 83 -0,062 0,580
Bệnh 13 0,143 0,641
Chứng 70 -0,139 0,253

Bảng 3. Hệ số tương quan Spearman giữa nồng độ sFlt-1, PlGF, tỷ số sFlt-1/PlGF với tuổi thai 
của các thai phụ THATK không TSG (nhóm bệnh, n=13), và các thai phụ huyết áp bình thường 
(nhóm chứng, n=70)

cao hơn, nhưng kiểm định Wilcoxon rank-sum cho thấy 
sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê.

** Giá trị p của hệ số tương quan Spearman’s rho
Hệ số tương quan Spearman cho thấy chỉ có tương 

quan thuận giữa nồng độ PlGF với tuổi của thai phụ 
trong nhóm chứng là có ý nghĩa thống kê với r=0,298 và 
p=0,012. Như vậy, nồng độ PlGF tăng dần theo tuổi của 
thai phụ không THATK.

5. Bàn luận
Nghiên cứu của chúng tôi tìm thấy nồng độ sFlt-1 

huyết tương vào tuần 24-28 của thai kỳ (3 tháng giữa 
thai kỳ) của thai phụ không có hội chứng TSG (kể cả có 
hay không có THATK) tập trung tại khoảng 1.388 pg/ml 
(752-1.892 pg/ml). Giá trị này cho thấy gần như tương 
đồng với nồng độ thai phụ không có hội chứng TSG 
theo nghiên cứu của tác giả Verlohren cùng cộng sự 
(2010) là 1.449 pg/mL (1.028-1.968 pg/mL) [12]. Chỉ số 
này theo Levin cùng cộng sự (2004) ở nhóm thai phụ 
bình thường không TSG là 1.643 pg/mL [19], và theo 
Shibata cùng cộng sự (2005) là 1.857 pg/mL [22].

Ở nhóm thai phụ THATK không có hội chứng TSG, 
nghiên cứu cho thấy nồng độ sFlt-1 huyết tương vào 
tuần 24-28 của thai kỳ (3 tháng giữa thai kỳ) là 989 pg/
ml (860-1.272 pg/ml). So với nghiên cứu của tác giả Li 
cùng cộng sự (2005), nồng độ sFlt-1 huyết tương trong 
nghiên cứu của chúng tôi tương đối phù hợp (ở nhóm 
thai phụ THATK không TSG là 994 ± 302 pg/ml) [20]. 
Tương tự, tác giả Thadhani cùng cộng sự (2004) cũng 
công bố nồng độ sFlt-1 ở nhóm thai phụ THATK không 
có hội chứng TSG là 942 ± 437 pg/mL [24].

Ở nhóm thai phụ không THATK, nghiên cứu của 
chúng tôi tìm thấy nồng độ sFlt-1 huyết tương vào 
tuần 24-28 của thai kỳ (3 tháng giữa thai kỳ) là 1.305 
pg/ml (752-1.903 pg/ml). Trong khi đó, theo tác giả 
Ye cùng cộng sự (2006), nồng độ sFlt-1 huyết tương 
ở tuần 26-28 trong thai kỳ của nhóm thai phụ bình 
thường là 4,5 ± 2,1 µg/L (tương đương 4500 ± 2100 
pg/ml) [27, 28]. Cũng trong năm 2006, tác giả K. A. 
Wathen cùng cộng sự công bố sFlt-1 huyết tương 
trước 20 tuần thai trong nhóm thai phụ không có hội 
chứng TSG là 296 ng/L (184-508 ng/L), tương đương 
296 pg/ml (184-508 pg/ml) [26]. Giá trị sFlt-1 trong 
các nghiên cứu trước đây trên thai phụ bình thường 
không THATK và ở thai phụ THATK không có TSG cũng 
dao động rất lớn và rất khác biệt.

Nghiên cứu của chúng tôi tìm thấy nồng độ PlGF 
huyết tương vào tuần 24-28 của thai kỳ (3 tháng giữa 
thai kỳ) của thai phụ không có hội chứng TSG (kể cả 
có hay không có THATK) tập trung tại khoảng 533 pg/

ml (369-823 pg/ml). Chỉ số này được tác giả Verlohren 
cùng cộng sự (2010) tìm thấy là 412 pg/mL (255-569 
pg/mL) vào tuần thai thứ 24-28 của thai kỳ ở thai phụ 
không có TSG [12]. So với nghiên cứu của Verlohren 
cùng cộng sự thì chỉ số này trong nghiên cứu của 
chúng tôi có phần cao hơn. Tương tự, chỉ số này trong 
nghiên cứu của chúng tôi cũng cao hơn so với nghiên 
cứu của tác giả Aggarwal cùng cộng sự (2012) (497,6 
± 328,2 pg/ml), nhưng cao hơn không đáng kể [15].

Ở nhóm thai phụ không THATK, nghiên cứu của 
chúng tôi tìm thấy nồng độ PlGF huyết tương vào 
tuần 24-28 của thai kỳ (3 tháng giữa thai kỳ) là 536 
pg/ml (378-823 pg/ml). Theo nghiên cứu của tác giả 
Hirashima cùng cộng sự (2005), trung bình và khoảng 
tin cậy 90% của chỉ số này vào 3 tháng giữa thai kỳ 
ở thai phụ bình thường không tăng huyết áp là 206 
pg/ml (83-515 pg/ml), vào 3 tháng cuối thai kỳ là 518 
pg/ml (207-1,290 pg/ml), và tại thời điểm tháng cuối 
cùng trước sinh là 354 pg/ml (142-884 pg/ml) [5]. Giá 
trị PlGF huyết tương vào tuần 24-28 của thai kỳ (3 
tháng giữa thai kỳ) trong nghiên cứu của chúng tôi 
tương đương với giá trị này vào 3 tháng cuối thai kỳ 
trên thai phụ không THATK trong nghiên cứu của tác 
giả Hirashima. 

Nghiên cứu của chúng tôi tìm thấy tỷ số sFlt-1/
PlGF vào tuần 24-28 của thai kỳ (3 tháng giữa thai kỳ) 
của thai phụ không có hội chứng TSG (kể cả có hay 
không có THATK) tập trung tại khoảng 2 lần (1,3-3,4 
lần). Trong khi đó, theo Verlohren cùng cộng sự (2010) 
thì tỷ số này vào tuần thai thứ 24-28 được tìm thấy ở 
thai phụ không có TSG là 3,8 lần (2,1-6,33 lần) [12], 
cao hơn rất nhiều so với nghiên cứu của chúng tôi.

Ở nhóm thai phụ không THATK, chúng tôi tìm 
thấy tỷ số sFlt-1/PlGF vào tuần 24-28 của thai kỳ (3 
tháng giữa thai kỳ) là 1,9 (1,3-3,4). Kết quả nghiên 
cứu của chúng tôi về tỷ số này là rất khác so với các 
nghiên cứu trước. Theo tác giả Aggarwal cùng cộng 
sự (2012), tỷ số sFlt-1/PlGF ở thai phụ bình thường 
không THATK là 18,3 ± 2,1 [15]. 

Với cỡ mẫu tương đối nhỏ, sai số của các giá trị 
nồng độ sFlt-1 và PlGF là tương đối lớn dẫn đến giá 
trị trung bình, trung vị được tìm thấy vẫn còn nhưng 
hạn chế nhất định. Tuy nhiên, với thiết kế nghiên 
cứu bệnh chứng lồng trong đoàn hệ là một thiết kế 
nghiên cứu rất chặt chẽ, sự so sánh giữa nhóm bệnh 
và nhóm chứng là tương đối chính xác.

Bên cạnh đó, nghiên cứu tiến hành tại Bệnh viện Đại 
học Y Dược Tp. HCM cho thấy chưa đại diện được cho 
cộng đồng phụ nữ mang thai của Thành phố Hồ Chí 
Minh, hay rộng hơn là phụ nữ mang thai tại Việt Nam.
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6. Kết luận
Nghiên cứu bệnh chứng lồng trong đoàn hệ 

trên 83 thai phụ có nguy cơ cao nhưng không xuất 
hiện hội chứng TSG gồm 13 thai phụ THATK (nhóm 
bệnh) và 70 thai phụ không THATK (nhóm chứng) 
đã cho thấy:

Nồng độ sFlt-1, PlGF huyết tương, và tỷ số sFlt-
1/PlGF ở tuần thai 24-28 của thai phụ không có 
hội chứng TSG tập trung tại khoảng trung vị và tứ 
phân vị lần lượt là 1.388 pg/ml (752-1.892 pg/ml), 
533 pg/ml (369-823 pg/ml), và 2 (1,3-3,4).

Tuy so với nhóm thai phụ không tăng huyết 
áp, ở nhóm thai phụ THATK không có hội chứng 
TSG có nồng độ sFlt-1 và PlGF huyết tương thấp 
hơn, tỷ số sFlt-1/PlGF cao hơn, nhưng sự khác biệt 
này không có ý nghĩa thống kê với p tương ứng là 
0,254, 0,304, 0,475.

Có mối tương quan thuận giữa nồng độ PlGF 
với tuổi của thai phụ trong nhóm chứng là có ý 
nghĩa thống kê với r=0,298 và p=0,012. Như vậy, 
nồng độ PlGF tăng dần theo tuổi của thai phụ 
không THATK.

Qua nghiên cứu này, chúng tôi nhận thấy giá trị 
nồng độ của sFlt-1, PlGF huyết tương, và tỷ số sFlt-
1/PlGF ở tuần thai 24-28 của thai phụ không có hội 
chứng TSG là rất khác nhau trong các nghiên cứu 
đã thực hiện trước đây, cũng như so với nghiên 
cứu của chúng tôi. Chính vì vậy, để đưa ra được giá 
trị tham chiếu làm cơ sở tiến đến một tiêu chuẩn 
mới tiên đoán TSG, nghiên cứu tiếp theo cần được 
tiến hành trên cỡ mẫu lớn hơn, và nhấn mạnh trên 
cả nhóm không THATK, THATK nhưng không có 
TSG, và nhóm có hội chứng TSG (sớm, muộn, nhẹ, 
nặng), trên đối tượng thai phụ VIệt Nam.
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1. Đặt vấn đề
Sinh non vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh 

cho mẹ, cho con và tử vong sơ sinh. Sự ra đời của các 
phương pháp điều trị hiếm muộn, đặc biệt là hỗ trợ sinh 
sản, đã góp phần làm tăng tỉ lệ sinh non do tăng đa thai. 
Để giảm các biến chứng của sinh non, cần tập trung vào 
các biện pháp dự phòng sinh non, cũng như phát hiện 
sớm các yếu tố nguy cơ có thể dẫn đến sinh non.

Nguyễn Khánh Linh(1), Lê Tiểu My(1), Hê Thanh Nhã Yến(1), Phan Thị Ngọc Minh(1), Đặng Quang Vinh(1,2)    
(1) Bệnh viện Mỹ Đức, (2) Trung tâm Nghiên cứu Di truyền và Sức khỏe sinh sản, Khoa Y, Đại học Quốc gia TP.HCM

MỐI LIÊN QUAN GIỮA CHIỀU DÀI CỔ TỬ CUNG ĐO Ở 
TUỔI THAI 16 - 18 TUẦN VÀ TỈ LỆ SINH NON Ở NHỮNG 

TRƯỜNG HỢP SONG THAI SAU ĐIỀU TRỊ HỖ TRỢ SINH SẢN

Tóm tắt
Đặt vấn đề: Song thai là một trong những yếu tố 

nguy cơ của sinh non. Tuy nhiên, cơ chế tăng nguy cơ sinh 
non của song thai vẫn chưa được xác định rõ. Trong các 
trường hợp đơn thai, chiều dài của cổ tử cung đã được xác 
định là có liên quan đến sinh non. Tuy nhiên, dữ liệu trên 
song thai còn hạn chế và cỡ mẫu chưa đủ lớn. Mục tiêu 
nghiên cứu: Khảo sát mối liên quan giữa chiều dài cổ tử 
cung đo ở tuổi thai 16-18 tuần và tỉ lệ sinh non trong song 
thai sau hỗ trợ sinh sản. Phương pháp nghiên cứu: Đây 
là một nghiên cứu đoàn hệ hồi cứu trên những trường 
hợp song thai sau hỗ trợ sinh sản từ tháng 3/2012 đến 
tháng 9/2013, được đo cổ tử cung qua siêu âm ngả âm 
đạo ở tuổi thai 16-18 tuần và sinh tại bệnh viện Mỹ Đức. 
Các trường hợp khâu cổ tử cung, dị dạng tử cung, tiền căn 
khoét chóp cổ tử cung, có 1 thai lưu trước 34 tuần hoặc 
chấm dứt thai kỳ do bệnh lý mẹ hoặc thai trước 34 tuần 
sẽ bị loại khỏi nghiên cứu. Kết quả: Có 164 trường hợp 
được nhận vào nghiên cứu. Tỉ lệ sinh non trước 37, 34 và 
28 tuần lần lượt là 46,3%, 26,8% và 8,5%. Chiều dài cổ tử 
cung trung bình là 35,5 ± 5,8 mm. Không có mối liên quan 
giữa chiều dài cổ tử cung đo ở tuổi thai 16-18 tuần và tỉ lệ 
sinh non (p = 0,6). Kết luận: Tỉ lệ sinh non trong song thai 
khá cao. Không có mối liên quan giữa chiều dài cổ tử cung 
đo ở tuổi thai 16-18 tuần và tỉ lệ sinh non trong song thai. 
Cần thực hiện nghiên cứu tiền cứu với một bác sĩ siêu âm 
duy nhất để rút ra được kết luận chính xác.

Abstract 
RELATIONSHIP BETWEEN CERVICAL LENGTH 

ASSESSED AT 16-18 WEEKS AND RATE OF PRETERM 

BIRTH IN TWIN PREGNANCIES AFTER ART TREATMENT
Background: Twin pregnancies have higher risk 

of preterm birth. However, the mechanism of twin 
pregnancies in increasing preterm birth is still unknown. 
In singleton pregnancies, length of cervix has been 
proved to be related to preterm birth. Meanwhile, there 
was limited data with small samples on relationship 
between cervical length and preterm birth rate in twin 
pregnancies. Objectives: Our goal was to investigate 
relationship between cervical length measured at 
16-18 weeks of pregnancy and rate of preterm birth 
in twin pregnancies. Methodology: This was a 
cohort retrospective study on twin pregnancies after 
assisted reproductive technologies from March 2012 to 
September 2013. These pregnant women underwent 
vaginal ultrasound at 16-18 weeks to measure cervical 
length and had delivery at My Duc hospital. Cervical 
cerclage, uterine abnormalities, history of conization, 
one stillbirth before 34 weeks and pregnancy termination 
due to maternal or fetal conditions before 34 weeks were 
excluded. Results: 164 cases met the study criteria. Rate 
of preterm birth before 37, 34 and 28 weeks were 46.3%, 
26.8% and 8.5%, respectively. Mean cervical length 
was 35.5 ± 5.8 mm. There was no relationship between 
cervical length and rate of preterm birth before 34 weeks. 
Conclusions: Rate of preterm birth was high in twin 
pregnancies. There was no relationship between cervical 
length measured at 16-18 weeks and rate of preterm 
birth in twin pregnancies after ART. Further prospective 
studies with one single ultrasound operator are needed 
to draw more precise conclusions.

Song thai là một yếu tố nguy cơ của sinh non, 
tuy nhiên, cơ chế gây sinh non trong song thai vẫn 
chưa được hiểu rõ. Giả thuyết được đưa ra chủ yếu 
là sự gia tăng áp lực buồng ối dẫn đến vỡ ối sớm và 
sinh non. Bên cạnh đó, chiều dài cổ tử cung cũng 
có thể là một yếu tố nguy cơ của sinh non. Ở những 
thai kỳ đơn thai, chiều dài cổ tử cung đã được xác 
định là có liên quan đến sinh non [1-3]. Tuy nhiên, 

các dữ liệu trên song thai còn hạn chế và cỡ mẫu 
nghiên cứu còn nhỏ.

Ở những thai kỳ đơn thai, hầu hết các nghiên cứu 
đều khuyến cáo siêu âm đo chiều dài cổ tử cung ở 
thời điểm 20-24 tuần [1]. Trên thực tế lâm sàng, một 
số nhà điều trị cũng có thể đo chiều dài cổ tử cung 
sớm hơn, khoảng 16-18 tuần thai kỳ, với nỗ lực nhằm 
phát hiện sớm các trường hợp cổ tử cung ngắn và 
có can thiệp kịp thời như khâu cổ tử cung hoặc đặt 
progesterone âm đạo. Những trường hợp song thai 
có khả năng sinh non ở tuổi thai còn rất nhỏ, do đó, 
tại bệnh viện Mỹ Đức, hiện tại các bác sĩ lâm sàng 
thường chỉ định siêu âm đo chiều dài cổ tử cung ở 
tuổi thai 16-18 tuần.

Vì vậy, chúng tôi thực hiện nghiên cứu hồi cứu này 
nhằm mục đích khảo sát mối liên quan giữa chiều dài 
cổ tử cung đo ở tuổi thai 16-18 tuần và tỉ lệ sinh non 
ở những thai kỳ song thai sau điều trị hỗ trợ sinh sản. 
Nếu tồn tại mối liên quan này, đây sẽ là một yếu tố 
giúp chúng ta có những can thiệp phù hợp để phòng 
ngừa sinh non cho những trường hợp song thai.

2. Mục tiêu nghiên cứu
Khảo sát mối liên quan giữa chiều dài cổ tử cung 

đo ở tuổi thai 16-18 tuần và tỉ lệ sinh non ở những 
trường hợp song thai sau điều trị hỗ trợ sinh sản.

3. Phương pháp nghiên cứu
Thiết kế nghiên cứu: đoàn hệ hồi cứu
Dân số chọn mẫu: tất cả các trường hợp song thai 

sau điều trị hỗ trợ sinh sản từ tháng 3 năm 2012 đến 
tháng 9 năm 2013 sinh tại bệnh viện Mỹ Đức thỏa các 
tiêu chuẩn nghiên cứu sau:

- Tiêu chuẩn nhận: được đo chiều dài cổ tử cung ở 
tuổi thai 16-18 tuần

- Tiêu chuẩn loại: khâu cổ tử cung, dị dạng tử 
cung, tiền căn khoét chóp cổ tử cung, chấm dứt thai 
kỳ trước 34 tuần do bệnh lý mẹ hoặc thai, có 1 thai lưu 
trước 32 tuần tuổi thai

Phương pháp tiến hành
Tất cả các trường hợp song thai sau điều trị hỗ 

trợ sinh sản (thụ tinh trong ống nghiệm chuyển phôi 
tươi, chuyển phôi trữ, xin trứng, xin tinh trùng, trưởng 
thành trứng non trong ống nghiệm) trong thời gian 
nghiên cứu được xác định chiều dài cổ tử cung ở tuổi 
thai 16-18 tuần. Chiều dài cổ tử cung được đo bằng 
siêu âm ngả âm đạo với bàng quang trống. Chiều 
dài cổ tử cung được xác định là khoảng cách giữa lỗ 
trong và lỗ ngoài cổ tử cung. Trong trường hợp cổ tử 
cung gập góc hơn 300, chiều dài cổ tử cung là tổng 

của khoảng cách từ lỗ trong CTC đến điểm gập góc 
và khoảng cách từ lỗ ngoài CTC đến điểm gập góc. 
Nếu lỗ trong cổ tử cung hở, chiều dài cổ tử cung được 
xác định là đoạn kênh cổ tử cung đóng còn lại.

Ghi nhận thời điểm sinh. Kết cục chính của nghiên 
cứu này là tỉ lệ sinh non trước 34 tuần tuổi thai.

4. Kết quả
Có tổng cộng 172 trường hợp thỏa tiêu chuẩn 

nhận. Trong số đó, có 8 trường hợp bị loại (5 trường 
hợp do khâu cổ tử cung và 3 trường hợp chấm dứt thai 
kỳ trước 34 tuần do mẹ bị tiền sản giật). Đặc điểm dân 
số nghiên cứu(N = 164) được trình bày trong Bảng 1.

*Trung bình ± độ lệch chuẩn  **n, %
Nhận xét: 
• Tuổi mẹ trong nghiên cứu của chúng tôi khá lớn 

(tuổi trung bình hơn 30 tuổi). 
• BMI mẹ vào thời điểm trước khi thụ thai ở mức 

độ trung bình. Đây là chỉ số BMI thường gặp trong 
dân số Việt Nam.

• Trong 25 trường hợp đã sinh con 1 lần, có 22 
trường hợp sinh đủ tháng và 3 trường hợp sinh non 
(chiếm tỉ lệ 1,8%). Cả 3 trường hợp sinh non trước đó 
đều là thai tự nhiên và sinh non trong khoảng 23 – 25 
tuần tuổi thai. Nguyên nhân sinh non không được xác 
định nên không có chỉ định khâu cổ tử cung dự phòng 
trong thai kỳ lần này.

Chiều dài cổ tử cung trung bình là 35,5 ± 5,8 mm 
(24 – 56 mm). Tần suất trong từng nhóm chiều dài cổ 
tử cung được trình bày trong bảng 2.

Nhận xét: Chiếm đa số là các thai phụ có chiều dài 
cổ tử cung từ 30 mm trở lên (84%).

Đặc điểm Giá trị
Tuổi mẹ vào thời điểm sinh* 31,5 ± 4,7 (21 – 46)
BMI (kg/m2)*
•Trước khi thụ thai
•Tại thời điểm sinh

21,6 ± 2,7 (16 – 30)
26,4 ± 3,3 (18,5 – 31,7)

Số lần mang thai**
•Con so
•Con rạ

139 (84,8%)
25 (15,2%)

Tiền căn sinh non**
•Có
•Không

139 (84,8%)
25 (15,2%)

Bảng 1. Đặc điểm dân số nghiên cứu (N = 164)

Chiều dài cổ tử cung (N = 164) Giá trị
• < 25 mm
• 25 – 29 mm
• ≥ 30 mm

2 (1,2%)
24 (14,7%)
138 (84,1%)

Bảng 2. Chiều dài cổ tử cung (N = 164)
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Tuổi thai vào thời điểm sinh trung bình là 35,2 ± 4,3 
(20 – 40 tuần). Kết cục sinh được trình bày trong Bảng 3.

Nhận xét: Tỉ lệ sinh non trước 37 tuần khá cao, gần 
50% trường hợp. Tỉ lệ sinh non trước 34 tuần cũng 
chiếm hơn 1/4 trường hợp. Sinh non dưới 28 tuần 
cũng chiếm gần 10%.

Tất cả trẻ (28 trẻ) trong nhóm sinh cực non trước 28 
tuần đều tử vong, còn lại 16 trẻ tử vong là trong nhóm 
sinh non từ 28 đến 34 tuần.

Như vậy, không có mối liên quan giữa chiều dài cổ tử 
cung đo ở thời điểm thai 16-18 tuần với tỉ lệ sinh non ở 
những trường hợp song thai sau điều trị hỗ trợ sinh sản.

5. Bàn luận
Song thai là một trong những yếu tố nguy cơ của 

sinh non đã được khẳng định từ lâu. Mặc dù vậy, cơ 
chế sinh non trong song thai vẫn chưa được hiểu rõ. 
Một số giả thuyết được đưa ra chủ yếu liên quan đến 
áp lực gia tăng trong buồng ối, buồng tử cung, dẫn 
đến ối vỡ sớm và sinh non.

Hiện nay, song thai thường là các thai kỳ sau 
điều trị hỗ trợ sinh sản. Các thai kỳ này thường 
được sử dụng progesterone để hỗ trợ hoàng thể. 
Trong quá trình mang thai, tất cả các triệu chứng 
hoặc yếu tố nguy cơ có khả năng đưa đến sinh non 
hầu hết sẽ được xử trí bằng progesterone tiêm bắp 
hoặc đặt âm đạo để giảm gò tử cung. Tuy nhiên, 
việc sử dụng progesterone được chứng minh là 
giảm tỉ lệ sinh non trong đơn thai, nhưng chưa có 
bằng chứng chắc chắn là có tác dụng đối với song 
thai [4-5].

Do chưa rõ cơ chế gây khởi phát sinh non, 
chúng ta cũng chưa thể tìm được hướng khắc phục 
và biện pháp phòng ngừa sinh non cho những đối 
tượng này. Áp lực buồng ối gia tăng vẫn là cơ chế 
được công nhận nhiều nhất. Bên cạnh đó, một số 
tác giả cho rằng, sự gia tăng áp lực buồng ối cần 
đi kèm thêm 1 yếu tố nguy cơ khác mới có thể 
dẫn đến vỡ ối sớm và sinh non. Yếu tố được chú 

Kết cục sinh N (%)
Sinh non < 37 tuần 76 (46,3%)
Sinh non < 34 tuần 44 (26,8%)
Sinh cực non < 28 tuần 14 (8,5%)
Kết cục trẻ sinh non  •Tử vong 44 (13,4%)

Bảng 3. Kết cục sinh (N = 164)

Chiều dài CTC < 25 mm 25 – 29 mm ≥ 30 mm P
Tỉ lệ sinh non 50% (1/2) 20,8% (5/24) 27,5% (38/138) 0.6

Bảng 4. Mối liên quan giữa chiều dài cổ tử cung và tỉ lệ sinh non (N = 164)

trọng nhiều nhất là khả năng nâng đỡ của cổ tử 
cung. Ở những trường hợp đơn thai, chiều dài cổ 
tử cung đã được chứng minh là có mối liên quan 
đến sinh non ở những đối tượng nguy cơ cao như 
khoét chóp cổ tử cung, hút nạo thai, và chiều dài 
cổ tử cung ngắn [1-3]. Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn 
chưa có đủ dữ liệu để xác định mối liên quan giữa 
chiều dài cổ tử cung và sinh non trên đối tượng 
song thai.

Về thời điểm đo chiều dài cổ tử cung, đa số các 
nghiên cứu khuyến cáo thực hiện ở tuổi thai 20-24 
tuần. Tuy nhiên, do song thai có thể sinh non ở tuổi 
thai rất nhỏ (sinh cực non ở tuổi thai dưới 28 tuần), 
nên tại bệnh viện Mỹ Đức, chúng tôi tiến hành đo 
chiều dài cổ tử cung vào thời điểm thai 16-18 tuần, 
với hi vọng có thể phát hiện sớm các trường hợp có 
nguy cơ sinh non do yếu tố cổ tử cung từ đó có chiến 
lược xử trí thích hợp.

Những trường hợp cổ tử cung ngắn dưới 25mm, 
thai phụ thường được tư vấn khâu cổ tử cung. Đây 
là thái độ thực hành lâm sàng hiện tại tại khoa Sản 
phụ bệnh viện Mỹ Đức. Có 2 trường hợp cổ tử cung 
ngắn dưới 25mm nhưng bệnh nhân không đồng ý 
khâu cổ tử cung.

Tỉ lệ sinh non
Trong nghiên cứu của chúng tôi, tỉ lệ sinh non 

trước 37 tuần rất cao (46,3%), cao gấp 4 lần so với đơn 
thai. Tỉ lệ sinh non trước 34 tuần và 28 tuần cũng khá 
cao. Kết quả này cũng tương đồng với kết quả nghiên 
cứu của J. M. Schaaf et al [6].

Mặc dù tất cả các thai kỳ song thai đều được hỗ 
trợ phổi lúc 26 tuần và lặp lại lúc 28 tuần, nhưng số 
trẻ tử vong do sinh non vẫn rất nhiều (44 trẻ). Đây 
là một điều rất đau lòng và cũng là động lực để 
các nhà lâm sàng cố gắng hơn nữa trong việc dự 
phòng và điều trị dọa sinh non. Kết quả này cũng 
một lần nữa báo động cho lĩnh vực hỗ trợ sinh sản 
là cần tiến tới mục tiêu điều trị cuối cùng là sinh 1 
con sống khỏe mạnh, giảm thiểu tỉ lệ đa thai sau 
điều trị vô sinh.

Chiều dài cổ tử cung
Chiều dài cổ tử cung trung bình trong nghiên 

cứu của chúng tôi là 35mm. Rất ít thai phụ có chiều 
dài cổ tử cung dưới 25mm (2 trường hợp). Nguyên 
nhân có thể do các trường hợp có cổ tử cung ngắn 
dưới 25mm đã được chỉ định khâu cổ tử cung. 
Tuy nhiên, số trường hợp khâu cổ tử cung do cổ 
tử cung ngắn chỉ có 5 trường hợp. Một số nghiên 
cứu cho thấy có sự giảm dần chiều dài cổ tử cung 
theo tuổi thai [1, 7]. Do đó, tại thời điểm này, có thể 

còn quá sớm để chúng tôi có thể phát hiện những 
trường hợp có cổ tử cung ngắn.

Mối liên quan giữa chiều dài cổ tử cung và 
sinh non

Kết quả nghiên cứu cho thấy chiều dài cổ tử 
cung đo ở tuổi thai 16-18 tuần không có mối liên 
quan với tỉ lệ sinh non trong song thai. Kết quả này 
phù hợp với một số nghiên cứu [8-9] với các ngưỡng 
chiều dài cổ tử cung khác nhau (25 – 30mm) đo ở 
thời điểm thai 21-23 tuần. Các nghiên cứu này có 
cỡ mẫu khá nhỏ (cỡ mẫu lớn nhất là 66). Nghiên 
cứu của chúng tôi có cỡ mẫu khá lớn (N = 164), tuy 
nhiên, số trường hợp có cổ tử cung dưới 25mm hoặc 
dưới 30 mm cũng chiếm tỉ lệ thấp (15%), nên có thể 
làm sai lệch kết quả nghiên cứu.

Hạn chế
Nghiên cứu của chúng tôi có một số hạn chế nhất 

định. Vì là nghiên cứu hồi cứu nên một số thông tin 
thu thập có thể không chính xác và đầy đủ. Chiều 
dài cổ tử cung cũng được đo bởi nhiều bác sĩ khác 
nhau. Trong quá trình khám thai, một số hồ sơ bệnh 

án ghi nhận có sử dụng progesterone đặt âm đạo 
nhưng không ghi rõ liều dùng, thời gian dùng và 
thai phụ sử dụng có liên tục hay không. Một số thai 
phụ được ghi nhận có nhập viện để điều trị dọa sinh 
non nhưng không ghi nhận đầy đủ các thuốc đã 
được sử dụng và toa thuốc sau khi xuất viện.

6. Kết luận
Đây là nghiên cứu với cỡ mẫu lớn nhất hiện nay 

khảo sát mối liên quan giữa chiều dài cổ tử cung đo ở 
tam cá nguyệt giữa với khả năng sinh non trước 34 tuần 
trên những đối tượng mang song thai. Kết quả nghiên 
cứu cho thấy chiều dài cổ tử cung đo ở tam cá nguyệt 
giữa không có giá trị tiên đoán sinh non trước 34 tuần. 
Tuy nhiên, hạn chế của nghiên cứu là thiết kế hồi cứu và 
siêu âm được thực hiện bởi nhiều bác sĩ khác nhau. Do 
đó, để có thể rút ra kết luận chắc chắn về mối liên quan 
giữa chiều dài cổ tử cung và tỉ lệ sinh non, cần thực hiện 
thêm nghiên cứu tiền cứu với siêu âm được đo bởi 1 bác 
sĩ duy nhất và ghi nhận kỹ lưỡng tất cả các yếu tố có thể 
ảnh hưởng đến kết cục nghiên cứu.
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1. Đặt vấn đề
Trong thực hành sản khoa, việc ước lượng 

trọng lượng thai luôn là mục tiêu mong muốn 
và là một thách thức lớn của nhân viên y tế. Vì 
việc đánh giá trọng lượng thai không chính xác 
có thể dẫn đến sự lựa chọn phương thức sanh 
không  thích hợp và gây ra những tai biến cho 
mẹ và con[1][3]. Hiện nay tại Bệnh viện Đa Khoa 

Hồ Thị Thanh Tâm    
Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa

ĐÁNH GIÁ ĐỘ CHÍNH XÁC TRONG ƯỚC LƯỢNG
TRỌNG LƯỢNG THAI BẰNG SIÊU ÂM 

TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA

Tóm tắt
Đặt vấn đề & Mục tiêu: Trong thực hành sản 

khoa, việc ước lượng trọng lượng thai luôn là mục tiêu 
mong muốn và là một thách thức lớn của nhân viên y 
tế. Vì việc đánh giá trọng lượng thai không chính xác 
có thể dẫn đến sự  lựa chọn  phương thức sanh không  
thích hợp và gây ra những tai biến cho mẹ và con.

Mục tiêu nghiên cứu: khảo sát mức độ chính 
xác của phương pháp ước lượng trọng lượng thai nhi 
bằng siêu âm. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 
Nghiên cứu cắt ngang mô tả từ tháng 01/ 2012 đến 

tháng 06/ 2012 ở 506 sản phụ mang đơn thai, ngôi đầu, 
đủ tháng vào sinh tại khoa sản bệnh viện Đa khoa tỉnh 
Khánh Hòa. Các sản phụ này có kết quả siêu âm thai của 
bệnh viện cách ngày vào viện ≤ 3 ngày với đầy đủ 3 thông 
số: BPD, FL và TAD, Chúng tôi chia trọng lượng con sinh 
ra thành 5 nhóm: P<2500g, 2500g≤P< 3000g,  3000g≤P< 
3500g,  3500g≤P< 4000g và P≥ 4000g.

Kết quả: Trọng lượng trẻ sơ sinh trung bình và trọng 
lượng thai trung bình ước lượng bằng siêu âm có sự  khác 
biệt có ý nghĩa  ( 3233,00g ± 498,78 so với 3074,30g ± 
208,11. p<0,001). Sự chênh lệch trọng lượng trung bình 
là: 158,74 g, sự chênh lệch lớn nhất là 1492,91g. Sự chênh 
lệch trọng lượng trung bình ở  các nhóm có P<2500g, 
2500g≤P< 3000g,  3000g≤P< 3500g,  3500g≤P< 4000g và 
P≥ 4000g lần lượt là: 421,00±126,73g, 202,00±206,68g, 
203,83±257,76g, 672,41±226,0g7 và 1017,70±203,78g. 
Sự chênh lệch lớn nhất ở các nhóm lần lượt là: 769g,  
787g, 767g, 1092,89g và 1492,81g.

 Kết luận: Đánh giá  trọng lượng thai bằng siêu 

âm tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa còn chưa 
chính xác. Sự chênh lệch trọng lượng trung bình lớn 
nhất là ở nhóm có trọng lượng trên 4000g.

Abstract 
ASSESS THE ACCURACY  OF FETAL WEIGHT 

ESTIMATION BY ULTRASONOGRAPHY AT THE GENERAL 
HOSPITAL OF KHANH HOA PROVINCE

Objective: the estimated fetal weight is always 
desirable goal and is a major challenge for obstetricians. 
Because the evaluation of fetal weight incorrectly can 
lead to complications for mother and newborn.

Methods: A Cross-sectional study from 01/2012 to 
06/2012 in 506 women at the General Hospital of Khanh 
Hoa province. They has a ultrasound results ≤ 3 days with 
3 parameters: BPD, FL and TAD. We divide fetal weight 
into 5 groups: P<2500g, 2500g≤P< 3000g,  3000g≤P< 
3500g,  3500g≤P< 4000g và P≥ 4000g.

Results: average weight infants and average 
fetal weight estimated by ultrasound are significantly 
different (3233.00 ± 498.78 g versus 3074.30 ± 208.11 g., 
P <0.001). The difference in average weight is 158.74 g, 
the biggest difference is 1492.91 gr. The difference in the 
average weight in group: P <2500g, 2500g ≤ P <3000g, 
3000g ≤ P <3500g, 3500g ≤ P< 4000g and P ≥ 4000g 
are: 421,00±126,73 g, 202,00±206,68g, 203,83±257,76g, 
672,41±226,0g and 1017,70±203,78g.

Conclusions: Fetal weight Estimation by ultrasound 
at the General Hospital of Khanh Hoa province was not 
accurate. The difference in average weight was greatest 
in the group weighing more than 4000g.

tỉnh Khánh Hòa hầu hết các sản phụ vào sinh đều 
được thực hiện siêu âm để khảo sát thai và đánh 
giá trọng lượng thai. Tuy nhiên trong thực tế việc 
đánh giá trọng lượng thai bằng siêu âm tại đây 
có đáng tin cậy hay không là một câu hỏi còn 
đang bàn cải. 

Mục tiêu nghiên cứu
khảo sát mức độ chính xác của phương pháp ước 

lượng thai nhi bằng siêu âm với trọng lượng của trẻ 
sơ sinh khi sinh ra.

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
Thiết kế nghiên cứu
Nghiên cứu cắt ngang mô tả
Đối tượng nghiên cứu
Dân số mục tiêu:
Phụ nữ có thai đủ tháng 
Dân số chọn mẫu:
Phụ nữ có thai đủ tháng bình thường đến khám 

và nhập viện sanh tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh 
Hòa trong thời gian nghiên cứu từ tháng 01/ 2012  
đến tháng 06/ 2012, đồng ý tham gia nghiên cứu.

Tiêu chuẩn nhận vào  
- Đơn thai, tuổi thai từ 38 tuần trở lên.
- Có siêu âm ước lượng tuổi thai 3 tháng đầu thai kỳ.
- Có siêu âm thai với đầy đủ các chỉ số trong vòng 

3 ngày trước sanh.
- Thai ngôi đầu.
- Chấp nhận tham gia nghiên cứu.
Tiêu chuẩn loại trừ
- Thai dị dạng.
- Đa thai.
Phương pháp chọn mẫu
Công cụ thu thập số liệu
Bảng thu thập số liệu: Bảng thu thập số liệu ghi 

các biến số cần khảo sát 
Cân đo cân nặng 
Máy siêu âm: MEDISON SONOACE X4, sản xuất tại 

Hàn Quốc và máy ALOKA SSD1100, sản xuất tại Nhật 
Bản, được sử dụng tại bệnh viện

Qui trình lấy mẫu
Lựa chọn ngẫu nhiên sản phu thoả tiêu chuẩn 

chọn mẫu trong thời gian nghiên cứu. 
Thu thập các dữ kiện theo bảng thu thập số liệu.
Thông tin về siêu âm: ghi nhận các chỉ số như 

đường kính lưỡng đỉnh,  đường kính ngang bụng, 
đường kính trước sau bụng, chu vi bụng, chiều dài 
xương đùi được thực hiện trên máy siêu âm tại khoa 
chẩn đoán hình ảnh.

Việc ước lượng trọng lượng thai qua siêu âm được 
thực hiện bằng cách sử dụng công thức Hadlock với 
các chỉ số: đường kính lưỡng đỉnh, chu vi bụng, chiều 
dài xương đùi.

Sản phụ được theo dõi đến khi sanh. Ngay sau 
sanh, trẻ sơ sinh được làm rốn và cân bởi một cân 
đúng tiêu chuẩn tại phòng sanh bệnh viện.

Các bước lấy mẫu và thu thập thông tin được thực 
hiện đồng thời

Chúng tôi chia ra 5 lớp trọng lượng thai: Nhóm 1: 
P≤2500g; nhóm 2: 2501-3000g; nhóm 3: 3001-3500g; 
nhóm 4: 3501-4000g; nhóm 5: >4000g.

Xử lý thống kê
Dùng phần mềm SPSS 10.0 để xử lý thống kê mô tả.
Trọng lượng thai trung bình ước lượng bằng 

siêu âm so sánh với trọng lượng con sau sinh bằng 
phương pháp so sánh hai số trung bình, trắc nghiệm 
T từng cặp.

3. Kết quả và bàn luận
Trong thời gian nghiên cứu kéo dài 6 tháng, từ 

tháng 1 năm 2012 đến tháng 6 năm 2012, tại khoa 
sản bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Chúng tôi 
thu thập được 506 trường hợp thỏa theo tiêu chí 
chọn mẫu.

Đặc điểm chung của nhóm nghiên cứu

So sánh trọng lượng thai trung bình ước tính 
bằng siêu âm với trọng lượng trẻ ngay sau sinh

Qua bảng 2 chúng tôi nhận thấy rằng: trọng 
lượng thai trung bình ước tính trên siêu âm 
(3074,30 ± 208,11g) thấp hơn so với trọng lượng 
trẻ sau sanh  (3233,00 ± 498,78g), sự khác biệt có 
ý nghĩa thống kê với p< 0,001, cho thấy kết quả 
dự đoán trọng lượng thai trên siêu âm hiện nay tại 
bệnh viện chúng tôi chưa được chính xác.

Theo nghiên cứu của Dương Tấn Tại [2], tại 
Bệnh viện Nhật Tân thì trọng lượng thai trung bình 

Đặc điểm Tần suất (n) Tỉ lệ (%)
Nhóm tuổi mẹ   
Tuổi <20
Tuổi 20-34
Tuổi ≥ 35

58
352
96

11,46
69,57
18,97

Nghề nghiệp
Nội trợ
Lao động trí óc
Lao động chân tay

137
205
164

27,08
40,51
32,41

Trình độ học vấn
Cấp 1
Cấp 2 - Cấp 3
Trên cấp 3

73
195
238

14,43
38,54
47,03

Tuổi thai
38 – 40 tuần
> 40 tuần

423
83

83,60
16,40

Bảng 1. Đặc điểm chung của nhóm nghiên cứu

Trọng lượng thai Trung bình Sai số chuẩn P
Ước tính bằng siêu âm 3074,30 ± 208,11 9,25 < 0,001Ngay sau sanh 3233,00 ± 498,78 22,17

Bảng 2. Trong lượng thai trung bình ước tính bằng siêu âm so với trọng lượng trẻ ngay 
sau sanh
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dự kiến trên siêu âm là 3093g ± 361,8 so với trọng 
lượng thai sau sanh 3096g ± 387,8 không khác biệt 
có ý nghĩa thống kê, cho thấy kết quả dự đoán trên 
siêu âm trong nghiên cứu này có thể sử dụng được.

Theo nghiên cứu của Torben Larsen[7] và cộng 
sự, ước lượng trọng lượng thai bằng siêu âm trên 
1000 phụ nữ mang thai  và so sánh với trọng lượng 
trẻ sau sinh cho thấy sự chênh lệch giữa 2 phương 
pháp không đáng kể

Theo Irina Burd[8], trong các công thức dùng để 
ước lượng trọng lượng thai bằng siêu âm thì công 
thức Hadlock C; log10 BW = 1.335 − 0.0034(AC)
(FL) + 0.0316(BPD) + 0.0457(AC) + 0.1623(FL);  cho 
giá trị ước lượng có độ chính xác cao nhất, hiện 
nay công thức này được nhiều tác giả trên thế giới 
chấp nhận và sử dụng. 

Phần mềm máy siêu âm tại bệnh viện của 
chúng tôi cũng dùng công thức Hadlock C để đánh 
giá trọng lượng thai khi siêu âm. Tuy nhiên trong 
kết quả của chúng tôi thì trọng lượng thai nhi ước 
lượng bằng siêu âm và trọng lượng trẻ sơ sinh thực 
tế khi sinh ra có sự chênh lệch có ý nghĩa. Có thể là 
trong quá trình siêu âm sự đo đạc các kích thước 
thai chưa được chính xác do nhiều yếu tố như: 
ngôi thai, thành bụng dày, nước ối ít, kỹ thuật siêu 
âm... Theo Nahum (2003)[6] thì những yếu tố trên 
có thể ảnh hưởng đến sự chính xác trong ước đoán 
trọng lượng thai qua siêu âm.

Sự chênh lệch giữa trọng lượng thai dự đoán 
bằng siêu âm so với trọng lượng trẻ khi sinh ra

Sự chênh lệch trọng lượng trung bình là: 
158,74±461,03g, sự chênh lệch lớn nhất là: (+)1492,91g.

Ghi chú: 
Sự chênh lệch trọng lượng được tính bằng: Trọng 

lượng trẻ khi sinh ra trừ cho trọng lượng thai ước lượng 
bằng siêu âm.

Sự chênh lệch trọng lượng thai Trung bình (g) Khoảng tin cậy 95% Số trường hợp
Nhóm 1 (-)421,00±126,73 382,00 - 460,00 43
Nhóm 2 (-)202,00±206,68 169,10 – 234,90 154
Nhóm 3 (+)203,83±257,76 167,13 – 240,52 192
Nhóm 4 (+)672,41±226,07 623,05 – 721,78 83
Nhóm 5 (+)1017,70±203,78 946,55 – 1088,80 34

Sự chênh lệch phần trăm phần trăm Khoảng tin cậy 95% Số trường hợp
Nhóm 1 (-) 17,09±5,26 15,46-18,71 43
Nhóm 2 (-)7,29±7,49 6,10-8,09 154
Nhóm 3 (+) 5,99±7,68 4,90-7,09 192
Nhóm 4 (+)17,29±5,67 16,05-18,53 83
Nhóm 5 (+)24,14±4,60 22,53-25,74 34

Bảng 3. Sự chênh lệch giữa trọng lượng thai dự đoán bằng siêu âm so với trọng lượng 
trẻ khi sinh ra ở các nhóm

Sự chênh lệch phần trăm được tính bằng Sự chênh 
lệch trọng lượng nhân 100, chia cho trọng lượng trẻ 
khi sinh ra.

(-): Biểu hiện sự chênh lệch âm, nghĩa là trọng 
lượng trẻ khi sinh ra nhỏ hơn trọng lượng thai ước 
lượng bằng siêu âm.

(+): Biểu hiện sự chênh lệch dương, nghĩa là trọng 
lượng trẻ khi sinh ra lớn hơn trọng lượng thai ước 
lượng bằng siêu âm.

Chúng tôi nhận thấy rằng ở nhóm thai có trọng 
lượng <2500g và >3500g thì có sự chênh lệch lớn 
giữa trọng lượng thai ước tính bằng siêu âm và 
trọng lượng thai thực tế. Đặc biệt ở nhóm thai có 
trọng lượng >4000g thì sự chênh lệch trung bình 
là 1017,70g. Trong các nghiên cứu của các tác giả 
Nahum (2003)[6], Gull I (2002) [4] thì sự chênh lệch 
trọng lượng thấp hơn so với nghiên cứu của chúng 
tôi. Vì hai tác giả này tập trung đến kỹ thuật đo đạt 
các kích thước, còn trong  nghiên cứu của chúng 
tôi với mục đích là để xem tình hình thực hành siêu 
âm tại bệnh viện của chúng tôi do vậy chúng tôi 
lấy mẫu ngẫu nhiên các kết quả siêu âm của tất cả 
các bác sĩ trong khoa chẩn đoán hình ảnh, không 
có sự lựa chọn theo chủ quan.

Trong nghiên cứu của Dương Tấn Tại[2] các 
sai số từ 2,4 đến 6,3%. Còn trong nghiên cứu của 
chúng tôi các sai số từ 5,99 đến 24,14%. Chúng tôi 
thấy rằng các sai số này làm cho tiên lượng trọng 
lượng thai từng trường hợp không chính xác và 
cần khắc phục vì có thể liên quan đến vấn đề xử trí 
trong lâm sàng sản khoa. 

Trong tình hình thực tế hiện nay hầu hết các 
bệnh viện từ tuyến huyện đến tuyến trung ương 
đều trang bị máy siêu âm phục vụ cho sản khoa 
trong đó có ước lượng cân nặng thai để bác sĩ lâm 
sàng có thể tham khảo cho hướng xử trí. Tuy nhiên 
trong nghiên cứu của chúng tôi có trường hợp 
trọng lượng thai sinh ra lớn hơn trọng lượng thai 
dự đoán gần 1500g, điều này cảnh báo cho các bác 
sĩ lâm sàng không nên quá chủ quan chỉ dựa vào 
kết quả siêu âm mà không dùng đến các phương 
pháp lâm sàng khác để ước đoán trọng lượng thai.

Sự chênh lệch trọng lượng thai tối đa (g)
Nhóm 1 (-)769
Nhóm 2 (-)787
Nhóm 3 (+)767
Nhóm 4 (+)1092,89
Nhóm 5 (+)1492,91

Bảng 4. Sự chênh lệch tối đa ở các nhóm 

4. Kết luận
Đánh giá  trọng lượng thai bằng siêu âm tại 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa còn các sai số 
từ 5,99 đến 24,14%. Sự chênh lệch trọng lượng 
trung bình là 158,74±461,03g, sự chênh lệch lớn 

nhất là 1017,70±203,78g ở nhóm có trọng lượng 
trên 4000g. Vì vậy khuyến cáo các bác sĩ lâm sàng 
cần phải dựa vào nhiều phương pháp khác nhau 
để đánh giá trọng lượng thai trước sinh để có 
hướng xử trí lâm sàng chính xác.
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hạn chế lớn nhất của chúng tôi là bị thất thoát 
nhiều dữ liệu vì đây là một nghiên cứu hồi cứu.

Qua bảng 3, nghiên cứu của chúng tôi với cỡ 
mẫu lớn (n=1.764) có tỉ lệ sẩy thai là 17,46%. Tỉ lệ 
này không khác biệt so với những nghiên cứu tương 
tự trên thế giới và nằm trong khoảng tỉ lệ sẩy thai tự 
nhiên trung bình ở nhiều quốc gia (10-20%) [3], [5].

Mặt khác, nghiên cứu của Bahceci và cộng sự 
(2005) trên 1.244 trường hợp có thai lâm sàng sau 
TTTON, trong đó tỉ lệ sẩy thai ở nhóm phụ nữ ≥ 
35 tuổi là 29,2% cao hơn so với phụ nữ < 35 tuổi 
là 13,9% [6]. Ngoài ra, nghiên cứu của Tumners và 
cộng sự trên 1.597 trường hợp mang thai trong đó 
1.200 là đơn thai và 397 là song thai. Tumners và 
cộng sự cũng cho thấy tỉ lệ sẩy thai ở phụ nữ có độ 
tuổi ≤ 35 ở đơn thai là 19,8%, song thai là 9,5% so 
với tuổi > 35 tương ứng là 28,6% và 18,8% [3].

Một số nghiên cứu được thực hiện về sự ảnh 
hưởng của nguồn gốc và chất lượng tinh trùng 
đến tỉ lệ sẩy thai sau ICSI so với IVF. Kết quả cho 
thấy không có sự khác biệt trong tỉ lệ sẩy thai ở 
nhóm điều trị sau ICSI (nguyên nhân vô sinh do 
chất lượng tinh trùng) hoặc IVF (nguyên nhân vô 
sinh không do tinh trùng) (Mercan và cộng sự, 
1998) [7], đồng thời nguồn gốc tinh trùng không 
ảnh hưởng đến tỉ lệ sẩy thai trong cả hai nhóm 
bệnh nhân (Palermo và cộng sự, 2000) [8]. Kết quả 
này tương tự như báo cáo của Wennerholm và 
cộng sự (2002), tác giả cho rằng diễn tiến của thai 
sau điều trị ICSI  không bị ảnh hưởng bởi nguồn 
gốc hoặc chất lượng tinh trùng [9]. Theo nghiên 
cứu của Bahceci và cộng sự (2005), chứng minh 
rằng tỉ lệ sẩy thai ba tháng đầu của thai kì sau 
điều trị ICSI không bị ảnh hưởng bởi nguyên nhân 
vô sinh nhưng bị ảnh hưởng bởi tuổi của người 
mẹ và nguồn gốc tinh trùng không có bất kỳ tác 
động trên sức sống của thai ở giai đoạn đầu [6]. 
Nghiên cứu của chúng tôi cũng cho thấy tỉ lệ sẩy 
thai không có mối tương quan với nguồn gốc tinh 
trùng từ tinh dịch hay phẫu thuật.
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1. Đặt vấn đề
Hiệu quả sinh sản tự nhiên của con người tương 

đối thấp, khoảng 70% thai bị mất  trước khi được sinh 
sống trong đó khoảng 60% thai bị mất vào giai đoạn 
đầu trước khi được xác nhận lâm sàng [1]. Trong tự 
nhiên rất khó thống kê những trường hợp sẩy thai ở 
giai đoạn đầu này. Đối với TTTON thì khác, việc chẩn 
đoán mang thai được thực hiện rất sớm và hầu hết 
thai kỳ được theo dõi rất chặt chẽ cho nên tình trạng 
sẩy thai sớm dể dàng nhận biết.

Ở Việt Nam, hỗ trợ sinh sản phát triển từ năm 1997 
nhưng chưa có báo cáo tỉ lệ sẩy thai sau điều trị IVF/
ICSI. Trên cơ sở đó, nghiên cứu của chúng tôi nhằm 
tổng kết tỉ lệ sẩy thai của các chu kỳ điều trị TTTON.

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
 Tất cả các trường hợp được chẩn đoán có thai lâm 

sàng sau điều trị TTTON tại đơn vị Hỗ trợ sinh sản – 
bệnh viện An Sinh (IVFAS) từ năm 2011 đến tháng 
6 năm 2013, loại các trường hợp xin trứng và nuôi 
trưởng thành trứng non (IVM).

 Phương pháp nghiên cứu
Đây là một nghiên cứu hồi cứu. Chúng tôi lập 

ra danh sách bệnh nhân có kết quả β-hCG dương 

Nguyễn Huyền Minh Thụy(1), Lê Thị Bích Trâm(1), Lâm Anh Tuấn(2)    
(1) Bệnh viện An Sinh, (2 )Trung tâm Nghiên cứu Di truyền và Sức khỏe sinh sản, Khoa Y, Đại học Quốc gia TPHCM

TỈ LỆ SẨY THAI SAU THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM

Tóm tắt
Mục tiêu: Tổng kết tỉ lệ sẩy thai của các chu kỳ có 

thai sau điều trị thụ tinh trong ống nghiệm (TTTON)
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 

Nghiên cứu hồi cứu trên 2.040 phụ nữ được chẩn đoán 
có thai sau 15 ngày chuyển phôi sau điều trị TTTON 
tại Đơn vị Hỗ trợ sinh sản bệnh viện An Sinh (IVFAS) từ 
năm 2011 đến tháng 6 năm 2013.

Kết quả:  Trong 1.764 trường hợp có thai lâm sàng 
sau TTTON, tỉ lệ sẩy thai là 17,46%.

Kết luận: Đây là nghiên cứu đầu tiên tại Việt Nam 
với cỡ mẫu lớn báo cáo về tỉ lệ sẩy thai trong TTTON. 
Kết quả cho thấy tỉ lệ sẩy thai trong TTTON nằm trong 
khoảng dao động của tỉ lệ sẩy thai tự nhiên.

Từ khóa: Sẩy thai, thụ tinh trong ống nghiệm.

Abstract 
MISCARRIAGE RATE IN IVF
Objective: To assess the miscarriage rate in 

pregnancies after IVF treatment
Materials and methods: This is a retrospective 

study included 2040 women diagnosed with pregnancy 
after 15 days transferred embryos at IVF An Sinh (IVFAS) 
from 2011 to June 2013

Results: In 1,764 pregnancies after IVF treatment, 
miscarriage rates was 17.46%.

Conclusion: This was the first study in Vietnam 
with large sample size to assess miscarriage rates in 
pregnancies after IVF treatment. The results showed 
that miscarriage rate of IVF pregnancies is similar to 
spontaneous abortion rate of normal pregnancies.

Keywords: Miscarriage, IVF

tính và kết quả siêu âm có thai lâm sàng. Chúng 
tôi tiến hành gọi điện thoại cho từng bệnh nhân 
dựa trên danh sách này và ghi nhận quá trình diễn 
tiến của thai kỳ (tuổi thai, thai lưu, sẩy thai, sinh 
non…). Sau đó, chúng tôi tiến hành nhập và phân 
tích số liệu bằng phần mềm SPSS 19.1

Trong nghiên cứu của chúng tôi, tỉ lệ sẩy thai 
được định nghĩa là tỉ lệ giữa số bệnh nhân bị sẩy 
thai trên tổng số bệnh nhân có thai lâm sàng [2]. 
Trong đó: 

Có thai (pregnancy) là khi xét nghiệm trong 
huyết thanh có nồng độ β hCG ≥ 5 mIU/ml sau 
chuyển phôi 15 ngày [3].

Thai sinh hoá (biochemical pregnancy) là có 
thai nhưng không phát triển thành một thai lâm 
sàng [2].

Thai lâm sàng (clinical pregnancy) là thai được 
chuẩn đoán bằng siêu âm có một hay nhiều túi 
thai hoặc có dấu hiệu lâm sàng xác định của thai. 
Thai ngoài tử cung được tính là thai lâm sàng [2].

Sẩy thai (spontaneous abortion/ miscarrige) 
được định nghĩa là thai lâm sàng bị mất một cách 
tự phát trước 20 tuần tuổi hoặc sự mất đi của một 
phôi thai/thai nhi dưới 400g nếu không biết tuổi 
thai [2].

3. Kết quả
Từ năm 2011 đến tháng 6 năm 2013, chúng tôi 

thống kê có 2.040 trường hợp có kết quả β hCG 
dương tính sau điều trị TTTON tại IVFAS. Trong đó, 
1.764 trường hợp được chẩn đoán có thai lâm sàng 
chiếm 86,47%. Chúng tôi tiến hành gọi điện thoại 
và ghi nhận đầy đủ thông tin của 1.764 trường 
hợp mang thai này. Kết quả thống kê thể hiện qua 
bảng 1, 2.

Qua bảng 1, thống kê trên những bệnh nhân 
điều trị TTTON, tỉ lệ sẩy thai chung của chương 
trình là 17,46%. Trong đó, nhóm bệnh nhân lớn 
tuổi (≥ 35 tuổi) có khuynh hướng sẩy thai nhiều 
hơn nhóm bệnh nhân trẻ tuổi hơn (< 35 tuổi). Tuy 
nhiên, kết quả này không có ý nghĩa thống kê vì cỡ 
mẫu của hai nhóm không đồng đều và chưa loại 
được các yếu tố gây nhiễu.

Chúng tôi cũng tiến hành phân tích tỉ lệ sẩy 
thai của ở các nhóm bệnh nhân có thai với nguồn 
gốc tinh trùng khác nhau, tinh trùng từ tinh dịch 
hay tinh trùng từ phẫu thuật.

Qua bảng 2, nghiên cứu của chúng tôi thống 
kê trên 1.764 trường hợp thai lâm sàng sau điều trị 
TTTON với 2 nhóm đối tượng bệnh nhân sử dụng 
nguồn tinh trùng khác nhau (tinh trùng từ mẫu 
xuất tinh và mẫu thu nhận từ phẫu thuật), kết quả 
cho thấy không có sự khác biệt tỉ lệ sẩy thai ở hai 
nhóm đối tượng này. 

4. Bàn luận
Hiện nay số lượng trẻ sinh ra từ TTTON ngày 

càng tăng, do đó hiệu quả điều trị ngày càng 
hướng đến sự an toàn cho phụ nữ mang thai và 
trẻ sau sinh [4]. Vì vậy, nguy cơ sẩy thai là vấn đề 
quan tâm hàng đầu đối với những nhà khoa học 
và những cặp vợ chồng điều trị hiếm muộn. Chúng 
tôi thực hiện nghiên cứu đầu tiên về tỉ lệ sẩy thai 
trong TTTON tại Việt Nam với cỡ mẫu lớn. Nhưng 

Tuổi Tỉ lệ sẩy thai
≤ 35 tuổi 204/1.338 (15,25%)
> 35 tuổi 104/426 (24,41%)
Chung 308/1.764 (17,46%)

Bảng 1. Tỉ lệ sẩy thai theo nhóm tuổi bệnh nhân

Nguồn tinh trùng Tỉ lệ sẩy thai
Từ tinh dịch 288/1.609 (17,52%)
Từ phẫu thuật 26/155 (16,77%)
Chung 308/1.764 (17,46%)

Bảng 2. Tỉ lệ sẩy thai sau điều trị TTTON xét theo nguồn mẫu tinh trùng sử dụng

Tác giả Số bệnh nhân có thai (n) Tỉ lệ sẩy thai (%)
Coulam và cộng sự (1996) 138 21,0
Wennerholm và cộng sự  (2000) 1.293 21,4
Tummers và cộng sự  (2003) 1.200 21,8
Zini cộng sự (2005) 122 19,1
Borini và cộng sự (2006) 302 13,5
Frydman (2008) 117 19,0
Wisborg và cộng sự (2010) 2.0166 16,2
Nghiên cứu của chúng tôi (2014) 1.764 17,46

Bảng 3. So sánh tỉ lệ sẩy thai với các nghiên cứu khác
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Tuy nhiên, theo Anderson và cộng sự (2002) 
cho rằng tỉ lệ sẩy thai khi sử dụng tinh trùng phẫu 
thuật cao hơn so với tinh trùng từ tinh dịch xuất 
tinh [10]. Sự khác biệt này có thể là không lớn hoặc 
do ảnh hưởng bởi kỹ thuật xử lý tinh trùng.

5. Kết luận
Đây là nghiên cứu đầu tiên tại Việt Nam với cỡ mẫu 

lớn về tỷ lệ sẩy thai sau điều trị TTTON. Tỉ lệ sẩy thai  sau 
TTTON là 17,46%. Tỉ lệ sẩy thai không bị ảnh hưởng bởi 
nguồn gốc tinh trùng sử dụng. 
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1. Đặt vấn đề
Bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) là một 

kỹ thuật đơn giản và hiệu quả được áp dụng rộng 
rãi nhất trong điều trị vô sinh hiện nay. Kết quả của 
IUI phụ thuộc vào nhiều yếu tố gồm các đặc điểm 

Nguyễn Thị Liên Thi(1), Nguyễn Thị Mai(1), Hồ Mạnh Tường(2)    
(1) Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức, (2) Khoa Y Đại học quốc gia TPHCM

ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN CHỜ LỌC RỬA TINH TRÙNG 
VÀ THỜI GIAN CẤY SAU LỌC RỬA ĐẾN TỶ LỆ THAI LÂM 

SÀNG CỦA BƠM TINH TRÙNG VÀO BUỒNG TỬ CUNG (IUI)

Tóm tắt
Giới thiệu: Kết quả của IUI phụ thuộc vào nhiều yếu 

tố gồm các đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân và các yếu 
tố thuộc về kỹ thuật chuẩn bị tinh trùng. Trong kỹ thuật 
chuẩn bị tinh trùng, thời gian chờ trước lọc rửa và thời 
gian cấy sau lọc rửa đến khi IUI có thể điều chỉnh được và 
có thể có ảnh hưởng đến tỷ lệ thành công của IUI. 

Mục tiêu: Khảo sát ảnh hưởng của thời gian chờ 
trước lọc rửa và thời gian cấy sau lọc rửa đến tỷ lệ thai 
lâm sàng của IUI.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu đoàn 
hệ hồi cứu trên 437 chu kỳ IUI tại BV Mỹ Đức từ tháng 
4/2014 đến tháng 7/2014. Bệnh nhân được kích thích 
buồng trứng bằng hMG hoặc FSH tái tổ hợp, lọc rửa 
tinh trùng bằng phương pháp ly tâm thang nồng độ 
và thực hiện IUI sau khi tiêm hCG 36-40 giờ. Yếu tố 
đánh giá kết quả là thai lâm sàng/chu kỳ. 

Kết quả: Tỷ lệ thai lâm sàng là 22,4% (98/437). Nhóm 
có thời gian chờ trước khi lọc rửa T0≤60 phút có tỷ lệ 
thai không khác biệt so với nhóm T0>60 phút (23,6% và 
13,7%, p=0,113). Tỷ lệ thai của ba nhóm có thời gian cấy 
sau lọc rửa T2≤15 phút, 16-60 phút và T2>60 phút không 
khác biệt, tuy nhiên tỷ lệ thai của T2≤15 phút cao hơn 
đáng kể so với T2>15 phút (28,8% và 19,7%, p=0,036).

Kết luận: Kết quả của IUI không bị ảnh hưởng bởi 
thời gian chờ trước lọc rửa. Sau khi lọc rửa, tinh trùng 
cấy ở 37oC nên được tiến hành IUI trong vòng 15 phút 
đầu tiên để làm tăng tỷ lệ thai lâm sàng. 

Từ khoá: Bơm tinh trùng vào buồng tử cung, thai 
lâm sàng, chuẩn bị tinh trùng, thời gian .

Abstract 
THE INFLUENCE OF TIME INTERVALS BETWEEN 

EJACULATION AND SPERM PREPARATION AND BETWEEN 

SPERM PREPARATION AND INSEMINATION ON THE CLINICAL 
PRENGNACY RATE OF INTRAUTERINE INSEMINATION

Introduction: The results of IUI depend on many 
factors including patient characteristics and the sperm 
preparation technique. In sperm preparation technique, 
the time intervals between ejaculation and washing and 
time culture before insemination are adjustable and may 
affect the successful rate of IUI.

Objective: to examine the influence of time intervals 
between ejaculation and sperm preparation (T0) and 
between sperm preparation and insemination (T2) on 
clinical pregnancy rate (CPR) of IUI.

Methods: This was a retrospective cohort study 
conducted at My Duc Hospital from April 2014 to July 
2014. HMG or recombinant FSH was used for mild 
ovarian stimulation. After liquefaction, semen specimens 
were processing using density gradient centrifugation 
method. Insemination was carried out 36-40 hours after 
ovulation triggering. Outcome measure was clinical 
pregnancy rate /cycle (CPR).

Results: Total clinical pregnancy rate was 22.4% 
(98/437). CPR of two groups had T0≤60 mins and T0>60 
mins weren’t significant different (23.6% versus 13.7%, 
p=0.113). CPR of groups had T2≤15 mins, 16-60 mins 
and T2>60 mins weren’t different. However, in cycles with 
T2≤15 mins CPR was significant higher than cycles with 
T2>15 mins (28.8% versus 19.7%, p=0.036).

Conclusion: the time interval between ejaculation 
and sperm preparation has no influence on the clinical 
pregnancy rate of intrauterine insemination. After 
preparation, sperm specimens are incubated in 37oC should 
be performed in the first 15 minutes to improve CPR. 

Key words: Intrauterine insemination, clinical 
pregnancy, sperm preparation, time interval

lâm sàng của bệnh nhân và các yếu tố thuộc về kỹ 
thuật chuẩn bị tinh trùng. Trong kỹ thuật chuẩn 
bị tinh trùng, thời gian là yếu tố có thể điều chỉnh 
được và có thể có ảnh hưởng đến tỷ lệ thành công 
của IUI [1], [2].

Khả năng di động của tinh trùng trong tinh dịch 
có thể bị giảm theo thời gian do sự mất nước, thay đổi 
pH và ảnh hưởng của nhiệt độ. Tinh trùng sau khi lọc 
rửa xong được cấy ở 37oC trước khi IUI. Tuy nhiên, nếu 
thời gian cấy tinh trùng kéo dài có thể làm tinh trùng 
hao tốn năng lượng và có thể chưa đến được vị trí thụ 
tinh trong vòi trứng sau khi IUI [2].

Theo hướng dẫn của WHO [3], tinh trùng nên 
được lọc rửa trong vòng 60 phút từ lúc xuất tinh. 
Tuy nhiên, vẫn chưa có một hướng dẫn cụ thể về 
khoảng thời gian tốt nhất cho cấy tinh trùng sau lọc 
rửa. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định 
sự ảnh hưởng của thời gian từ lúc xuất tinh đến khi 
tiến hành lọc rửa (T0), thời gian từ lúc lọc rửa xong 
đến khi thực hiện bơm tinh trùng (T2) lên tỷ lệ thai 
lâm sàng của IUI.

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu đoàn hệ hồi cứu
Đối tượng nghiên cứu: bệnh nhân thoả các tiêu 

chuẩn nhận mẫu.
• Tiêu chuẩn nhận: Bệnh nhân thuộc nhóm chỉ 

định: vô sinh chưa rõ nguyên nhân, PCOS, rối loạn 
phóng noãn, tinh trùng OAT nhẹ (tổng tinh trùng di 
động sau lọc rửa ≥ 1x106)

- Tuổi người vợ ≤35
- Số chu kỳ điều trị ≤ 3
- Được kích thích buồng trứng với gonadotropins
• Tiêu chuẩn loại:  
- IUI sử dụng tinh trùng trữ lạnh
- Có thực hiện IUI hai lần trong cùng một chu kỳ 

kích thích buồng trứng
Địa điểm và thời gian tiến hành nghiên cứu: 

nghiên cứu được thực hiện tại đơn vị hỗ trợ sinh sản, 
Bệnh viện Mỹ Đức từ tháng 4/2014 đến tháng 7/2014.

Phương pháp tiến hành
- Kích thích buồng trứng: Bệnh nhân được kích 

thích buồng trứng bằng hMG hoặc FSH tái tổ hợp. 
Nang noãn được theo dõi bằng siêu âm ngả âm đạo. 
Khi có nang đạt kích thước ≥ 18 mm, bệnh nhân được 
tiêm hCG để kích thích trứng rụng. Chu kỳ bị huỷ khi 
có > 5 nang phát triển để loại trừ nguy cơ quá kích 
buồng trứng và đa thai.

- Chuẩn bị tinh trùng: mẫu tinh dịch được thu 
nhận vào lọ vô trùng bằng phương pháp thủ dâm. 
Tinh dịch sau khi ly giải được đánh giá mật độ và độ 
di động trước khi được lọc rửa bằng phương pháp 
thang nồng độ không liên tục theo quy trình chuẩn 
(WHO 2010). Môi trường lọc sử dụng là Sil-select 
45% và 90%, môi trường rửa là Ferticult Flushing 

(FertiPro – Bỉ). Tinh trùng được lọc rửa và cô đặc ở 
thể tích 0,3ml. Trộn đều, tính mật độ và độ di động 
của tinh trùng sau lọc rửa và đặt trong tủ ấm 37oC 
trước khi IUI. Ghi nhận các mốc thời gian: giờ xuất 
tinh, giờ tiến hành lọc rửa, giờ hoàn thành lọc rửa, 
giờ bơm tinh trùng.

T0 = giờ bắt đầu lọc rửa – giờ xuất tinh (phút)
T2 = giờ bơm tinh trùng – giờ hoàn thành lọc rửa (phút)
Tổng tinh trùng di động được IUI = 0.3 x mật độ 

tinh trùng di động sau lọc rửa (x106)
- Bơm tinh trùng vào buồng tử cung: Sau khi tiêm 

hCG 36-40 giờ, bệnh nhân được bơm mẫu tinh trùng 
đã lọc rửa bằng catheter (Gynetics, Bỉ). Bơm tinh trùng 
được thực hiện bởi bác sỹ được đào tạo về IUI và có ít 
nhất 2 năm kinh nghiệm. Sau khi bơm tinh trùng 14 
ngày, bệnh nhân được làm xét nghiệm máu định lượng 
nồng độ beta-hCG trong máu. Bệnh nhân có thai được 
thực hiện siêu âm 3 tuần sau đó. Thai lâm sàng trong 
nghiên cứu của chúng tôi được ghi nhận khi có ít nhất 
một tim thai khi siêu âm ở tuần thứ 8.

- Hỗ trợ hoàng thể: Bệnh nhân được chỉ định 
dùng thuốc progesterone đường âm đạo (Cyclogest, 
ACTAVIS UK LTD, United Kingdom) 100mg hai lần một 
ngày từ lúc IUI đến ngày thử thai

Yếu tố đánh giá kết quả: Tỷ lệ thai lâm sàng/chu kỳ.
Phương pháp xử lý số liệu: Số liệu được nhập và 

xử lý bằng phần mềm thống kê SPSS 19.0. Giá trị p < 
0,05 được xem là có ý nghĩa thống kê.

Đạo đức nghiên cứu: Đây là một nghiên cứu hồi 
cứu số liệu, thông tin của bệnh nhân được ghi nhận và 
bảo mật do đó không gây ảnh hưởng đến bệnh nhân.

3. Kết quả
Từ tháng 4/2014 đến tháng 07/2014 có 437 chu kỳ 

điều trị IUI của 395 bệnh nhân đạt tiêu chuẩn nhận mẫu.
Đặc điểm bệnh nhân
Tuổi trung bình của bệnh nhân là 29,5 ± 3,1. Chỉ 

định IUI gồm vô sinh chưa rõ nguyên nhân (19,2%), 
PCOS (6,4%), rối loạn phóng noãn (7,3%), OAT nhẹ 
(67,1%). Vào ngày tiêm hCG, độ dày nội mạc tử cung 
là 10,8 ± 1,9 (mm), số nang có kích thước ≥14mm là 
1,8 ± 1,1. Trước khi lọc rửa, đặc điểm tinh trùng gồm 
thể tích 2,9 ± 1,2 (ml), mật độ trung bình 44,3 ± 29,1 
(x106/ml) , di động tiến tới 33,8 ± 10,4 (%). Thời gian 
lọc rửa trung bình là 66,2 ± 17,7 (phút). Tổng tinh 
trùng di động được IUI, thời gian chờ trước lọc rửa 
và thời gian cấy sau lọc rửa có trung vị và khoảng tứ 
phân vị là lần lượt là 6,6 x106 (4,8-12,0); T0: 33 (20-
45) phút, T2: 22 (12- 40) phút. Tỷ lệ thai lâm sàng đạt 
được là 22,4%.
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So sánh tỷ lệ thai của nhóm có thời gian chờ 
trước lọc rửa T0≤60 phút và T0>60 phút

Các chu kỳ được chia làm 2 nhóm có thời gian 
chờ trước lọc rửa T0 ≤60 phút và T0>60 phút. Kết 
quả cho thấy không có sự khác biệt về độ tuổi người 
vợ, độ dày nội mạc tử cung, số nang >14mm và tổng 
số tinh trùng di động được IUI (bảng 1). Tỷ lệ thai 
lâm sàng của nhóm T0 ≤60 phút cao hơn nhóm 
T0>60 phút. Tuy nhiên sự khác biệt không có ý nghĩa 
thống kê (p>0,05).

*Phép kiểm t-student; **Số liệu được mô tả bằng trung 
vị (khoảng tứ phân vị). Giá trị P được tính bằng Mann-
Whitney U test. ***So sánh tỷ lệ thai giữa hai nhóm bằng 
chi bình phương.

Ảnh hưởng của thời gian cấy sau lọc rửa lên 
tỷ lệ thai 

Không có sự khác biệt nào được ghi nhận về đặc 
điểm người vợ và tổng số tinh trùng di động được IUI 
(p>0,05). Tỷ lệ thai của ba nhóm lần lượt là 28,8%, 20,6% 
và 16,1% (p=0,084). So sánh hai nhóm có T2 ≤ 15 phút và 
T2 > 15 phút cho thấy, tỷ lệ thai lâm sàng của nhóm T2 ≤ 
15 cao hơn có ý nghĩa thống kê so với T2 >15 (28,8% và 
19,7%, p=0,036).

*Phép kiểm one way ANOVA; **Số liệu được mô tả 
bằng trung vị (khoảng tứ phân vị). Giá trị p được tính bằng 
Mann-Whitney U test. ***So sánh tỷ lệ thai giữa các nhóm 
bằng chi bình phương.

So sánh tỷ lệ thai giữa hai nhóm bằng chi bình phương.

Đặc điểm ≤60 phút n=386 >60 phút n=51 P-value
Tuổi vợ 29,5 ± 3,1 29,7 ± 3,3 0,565*
Độ dày nội mạc tử cung (mm) 10,8 ± 1,9 10,8 ± 2,0 0,895*
Số nang có kích thước ≥ 14mm 1,8 ± 1,1 1,8 ± 1,2 0,791*
Tổng tinh trùng di động sau lọc rửa 
(x106 tinh trùng) 6,6 (4,8-12,0) 6,0 (3,3-11,4) 0,974**

Tỷ lệ thai lâm sàng (n, %/chu kỳ) 91 (23,6%) 7 (13,7%) 0,113***

Bảng 1. So sánh nhóm có thời gian chờ trước lọc rửa T0 >60 phút và ≤60 phút

Đặc điểm ≤15 phút 
(n=132)

16 - 60 phút 
(n=243)

>60 phút 
(n=62)  p

Tuổi vợ 29,1 ± 3,1 29,8 ± 3,2 29,1 ± 2,9 0,087*
Độ dày nội mạc tử cung (mm) 11,0 ± 1,9 10,7 ± 1, 9 10,8 ± 1,9 0,305*
Số nang có kích thước ≥ 14mm 1,7 ± 1,1 1,9 ± 1,2 1,8 ± 1,2 0,205*
Tổng tinh trùng di động sau lọc 
rửa (x106 tinh trùng) 6,6 (4,8-10,6) 6,6 (4,5-11,4) 9,0 (5,4-15,0) 0,213**

Tỷ lệ thai lâm sàng (n, %/chu kỳ) 38 (28,8 %) 50 (20,6%) 10 (16,1 %) 0,084***

Bảng 2. So sánh ba nhóm có T2≤15 phút 16-60 và >60 (phút)

≤15 phút >15 phút P-value
Số chu kỳ 132 305
Tỷ lệ thai lâm sàng (n,%/chu kỳ) 38 (28,8 %) 60 (19,7%) 0,036

Bảng 3. So sánh nhóm có T2 ≤ 15 phút T2 > 15 (phút)

4. Bàn luận
Ảnh hưởng của thời gian chờ trước lọc rửa lên tỷ 

lệ thai 
Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ thai không 

khác biệt khi thời gian chờ trước lọc rửa ≤ 60 phút 
và >60 phút (23,6% và 13,7%, p=0,113). Mặc dù, tỉ 
lệ có thai có khuynh hướng cao hơn ở nhóm thời 
gian trước rửa dưới 60 phút, sự khác biệt không có 
ý nghĩa thống kê. Chúng tôi kỳ vọng tỷ lệ thai của 
nhóm T0≤60 cao hơn so với nhóm T0>60 phút. Tuy 
nhiên, T0 của cả hai nhóm đều <120 phút, dường 
như quá ngắn để có ảnh hưởng bất lợi đến khả 
năng di động của tinh trùng. Theo nghiên cứu của 
Schulte và cộng sự (2008) [4] khảo sát trên 2313 
mẫu tinh dịch, trong thời gian 2 giờ đầu tiên sau 
khi xuất tinh, độ di động của tinh trùng giảm trong 
khoảng 16% các trường hợp. Các nghiên cứu khác 
cũng cho rằng sự tăng độ phân mảnh tinh trùng có 
thể ảnh hưởng đến kết quả của IUI. Trong khi đó, 
kết quả nghiên cứu ban đầu tại Trung tâm Nghiên 
cứu di truyền và sức khoẻ sinh sản (Khoa Y-Đại học 
quốc gia TP.HCM, số liệu chưa công bố) cho thấy, 
độ phân mảnh của tinh trùng hầu như không có 
sự thay đổi trong 2 giờ đầu tiên sau khi xuất tinh. 
Điều này cho thấy tỷ lệ thai có thể không bị ảnh 
hưởng khi thời gian chờ lọc rửa trong vòng 2 giờ 
sau khi xuất tinh. Ngoài ra, sự khác biệt cũng có 
thể không đủ lớn để có ý nghĩa về mặt thống kê 
với cỡ mẫu ở 2 nhóm.

Ảnh hưởng của thời gian nuôi cấy sau lọc rửa 
đến tỷ lệ thai

Nghiên cứu gần đây của Fauque (2014) [1] 
chứng minh rằng thời gian chờ từ khi lọc rửa xong 
đến khi IUI trong khoảng 40-80 phút có ảnh hưởng 
tốt lên tỷ lệ thai của IUI. Một nghiên cứu khác của 
Kılicdag (2012) lại cho rằng tinh trùng nên được cấy 
ít nhất 30 phút ở 37oC [5]. Các tác giả vẫn chưa đưa 
ra những giải thích cho các đề nghị về thời gian cấy 
sau lọc rửa. Những đề nghị này có thể do sự khác 
nhau về kỹ thuật thực hiện hoặc những yếu tố khác 
thuộc về điều kiện phòng labo Nam học. 

Trong nghiên cứu của chúng tôi, tỷ lệ thai lâm 
sàng của ba nhóm T2 ≤ 15, T2 16-60 và T2>60 lần 
lượt là 28,8%, 20,6% và 16,1% (p=0,084). Tuy nhiên, 
khi so sánh giữa hai nhóm có thời gian cấy T2 ≤ 
15 phút và >15 phút, tỷ lệ thai của nhóm T2 ≤ 15 
phút cao hơn đáng kể so với nhóm có T2 >15 phút 
(28,8% và 19,7%, p<0,05). 

Thời gian nuôi cấy tinh trùng sau lọc rửa có thể 
cần thiết để thúc đẩy hiện tượng giải xoắn DNA 

chuẩn bị cho sự thụ tinh của tinh trùng. Hiện tượng 
này có thể đạt trên 80% tinh trùng sau khi nuôi cấy 
60 phút [6]. Nếu thời gian nuôi cấy quá dài có thể 
gây ảnh hưởng bất lợi cho tinh trùng. Quá trình lọc 
rửa giúp tinh trùng có thể được hoạt hoá sau lọc 
rửa trong môi trường in vitro. Nuôi cấy kéo dài làm 
tinh trùng tăng động sớm, hao tốn năng lượng và 
phản ứng khả năng hóa xảy ra quá sớm làm giảm 
hiệu quả thụ tinh (Yavas, 2004).

Điểm mạnh và điểm yếu của nghiên cứu
Trong nghiên cứu này, tinh trùng được thu 

nhận và thực hiện bơm tinh trùng sau lọc rửa tại 
phòng IUI gần labo Nam học để tránh ảnh hưởng 
của sự thay đổi nhiệt độ. Tinh dịch được phân tích 
và lọc rửa cũng như thực hiện IUI bởi chuyên viên 

labo/bác sỹ có kinh nghiệm. Tuy nhiên, do nghiên 
cứu hồi cứu nên những yếu tố khác có thể ảnh 
hưởng đến tỷ lệ thai như thời gian kiêng xuất tinh, 
ảnh hưởng của thời gian tiêm mũi rụng trứng và 
cặp vợ chồng có giao hợp hay không trước và sau 
ngày IUI đã không được ghi nhận lại.

5. Kết luận
Kết quả nghiên cứu cho thấy, thời gian chờ trước 

lọc rửa không có ảnh hưởng đến tỷ lệ thai. Sau khi 
lọc rửa, tinh trùng cấy ở 37oC nên được thực hiện IUI 
trong vòng 15 phút đầu tiên. Tuy nhiên, để đạt được 
độ mạnh, nghiên cứu nên được tiếp tục thực hiện với 
thiết kế ngẫu nhiên có nhóm chứng và loại trừ ảnh 
hưởng của các yếu tố khác. 
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1. Đặt vấn đề
Rối loạn tình dục nữ là một vấn đề sức khoẻ, 

được kết hợp với nhiều yếu tố như sinh học, y học, 
tâm lý, văn hoá xã hội, chính trị, kinh tế và mối 
quan hệ với bạn tình [9]. RLTD nữ ảnh hưởng nhiều 
đến chất lượng cuộc sống của người phụ nữ, hạnh 
phúc gia đình và mối quan hệ với bạn tình.

Một số nước có nền kinh tế phát triển đã quan 
tâm nghiên cứu lĩnh vực tình dục nữ từ những 
thập niên đầu tiên của thế kỷ XX. Theo các nghiên 
cứu đã công bố, tỉ lệ RLTD nữ dao động từ 20% 
đến 50% [9] tùy theo chủng tộc, tâm sinh lý, văn 

Ngô Thị Yên(1), Võ Minh Tuấn(2)    
(1) Bệnh viện Từ Dũ, (2) Bộ môn Sản, Đại học Y Dược TP.HCM

TỈ LỆ RỐI LOẠN TÌNH DỤC
VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở PHỤ NỮ

TRONG TUỔI SINH SẢN TẠI TP HCM (2013)

Tóm tắt
Đặt vấn đề: Rối loạn tình dục nữ là một vấn đề sức 

khoẻ có nhiều nguyên nhân và chưa được nghiên cứu 
nhiều tại Việt Nam.

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ rối loạn tình dục (RLTD) và các 
yếu tố liên quan RLTD ở phụ nữ tuồi sinh sản tại TPHCM.

Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang trên 1.160 
phụ nữ tuổi sinh sản tại 30 xã/phường tại tp HCM từ ngày 
02/5/2013 đến ngày 30/11/2013.

Kết quả: Tỷ lệ RLTD nữ ở phụ nữ tuổi sinh sản tại thành 
phố Hồ Chí Minh là 34,2% với KTC 95% [31,5 – 37,1]. Một 
số yếu tố tăng nguy cơ RLTD: ngủ chung với con, không 
tâm sự với chồng, quan hệ tình dục (QHTD) ít hơn 5 lần/
tháng, chồng giảm khả năng tình dục, chung sống từ 5 
năm trở lên.  

Kết luận: Tỉ lệ RLTD ở phụ nữ tuổi sinh sản tại thành 
phố Hồ Chí Minh ở mức trung bình so với tỉ lệ từ các nghiên 
cứu nước ngoài. Một số yếu tố trong cuộc sống sinh hoạt 
hàng ngày liên quan đến RLTD nữ và có thể cải thiện được. 
Do đó, cần tư vấn cho người phụ nữ về cách sắp xếp cuộc 
sống nhằm bảo đảm đời sống tình dục thỏa mãn, góp 
phần nâng cao chất lượng cuộc sống.  

Từ khóa: Rối loạn tình dục nữ, phụ nữ tuổi sinh sản.

Abstract 
PREVALENCE OF SEXUAL DYSFUNCTION AND 

ASSOCIATED FACTORS IN REPRODUCTIVED- AGED 

WOMEN IN HO CHI MINH CITY
Background: Female sexual dysfunction was proved 

associated with various factors, but little information has 
been documented in Vietnam.

Objectives: To investigate the prevalence of sexual 
dysfunction and associated factorsin reproductived-aged 
women in Ho Chi Minh City.

Methods: This was a cross-sectional study sampled 
1,160 reproductived-aged women in Ho Chi Minh city 
from May 2013 to November 2013.

Result: The study has shown that the prevalence 
of sexual dysfunction in reproductived-aged women 
in Ho Chi Minh City was 34.2%; CI 95% [31.5 – 37.1]. 
Risk factor associated with female sexual dysfunction 
including: sharing bedroom with children, not open 
talking with husband, sexual activity less than 4 times 
per month, husband’s sexual impotence, living with 
husband 5years or more.

Conclusions: The prevalence of sexual dysfunction 
in reproductived-aged women in Ho Chi Minh City is at 
the middle level compared  surveys in female foreigners. 
This study shows several risk factors associated FSD 
existing in daily life and can be improved. It is needed to 
counsel women how to get satisfied sexual activities and 
to improve quality of life.

Keywords: female sexual dysfunction, reproductive-
aged women.

hoá, môi trường sống, tình trạng sức khỏe chung, 
và các tiêu chuẩn chẩn đoán [7][8]. Việt nam chưa 
có nhiều nghiên cứu về RLTD nữ [3]. 

Bệnh viện Từ Dũ đã triển khai Đơn vị Tư vấn 
Tình dục từ tháng 10/2008; hơn 90% khách hàng 
có nhu cầu tư vấn tình dục đang trong độ tuổi sinh 
sản [1][4].

Phụ nữ tuổi sinh sản (18-49 tuổi), cư ngụ tại thành 
phố Hồ Chí Minh, theo thống kê năm 2009, là hơn một 
triệu tám trăm người. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu 
này nhằm tìm hiểu cuộc sống tình dục của phụ nữ 
thành phố Hồ Chí Minh qua tỉ lệ RLTD ở phụ nữ trong 

độ tuổi sinh đẻ và bước đầu xác định các yếu tố có 
liên quan với RLTD nữ.

Câu hỏi nghiên cứu là “Tỉ lệ RLTD ở phụ nữ tuổi 
sinh đẻ tại tpHCM là bao nhiêu và các yếu tố nào ảnh 
hưởng đến RLTD nữ?”

Mục tiêu nghiên cứu
Mục tiêu chính: Xác định tỉ lệ rối loạn tình dục ở phụ 

nữ tuổi sinh sản thành phố Hồ Chí Minh năm 2013.
Mục tiêu phụ: Khảo sát các yếu tố liên quan đến 

rối loạn tình dục nữ về: đặc điểm nhân khẩu học và 
tình trạng hôn nhân gia đình.

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang trong 

cộng đồng
Dân số mục tiêu: Phụ nữ trong tuổi sinh sản, từ 18 

đến 49 tuổi.
Dân số nghiên cứu: Phụ nữ trong tuổi sinh sản, từ 

18 đến 49 tuổi, cư ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh
Dân số chọn mẫu: Phụ nữ từ 18 đến 49 tuổi, cư ngụ 

tại các cụm được chọn tại thành phố Hồ Chí Minh, 
đồng ý tham gia nghiên cứu.

Tiêu chuẩn nhận vào:
- Phụ nữ từ 18-49 tuổi, đã lập gia đình, cư trú tại 

thành phố Hồ Chí Minh và nằm trong danh sách quản 
lý của địa phương.

- Có hoạt động tình dục ít nhất trong vòng 1 tháng nay
- Tự trả lời được bảng câu hỏi tự điền.
- Đồng ý tham gia nghiên cứu.
Tiêu chuẩn loại trừ:
- Mãn kinh
- Đang mang thai 
- Phụ nữ không tham gia phỏng vấn được: câm, 

điếc, tâm thần. 
- Cường năng hoạt động tình dục
Cỡ mẫu: tính theo công thức ước lượng cỡ mẫu 

cho một tỉ lệ trong cộng đồng:

Với    n= số đối tượng cần mời vào nghiên cứu
          Z:  với α = 0.05, ta có Z(1-α/2) = 1.96.
P: chọn = 0.50 để có cỡ mẫu lớn nhất
d = 0,05 (độ chính xác tuyệt đối).
Tính được n= 384. Để giảm hiệu ứng thiết kế, 

chúng tôi nhân 3 cho cỡ mẫu. Cỡ mẫu cho nghiên cứu 
này: n=1.152 phụ nữ

Công cụ thu thập số liệu:
- Bảng câu hỏi soạn sẵn để thu thập các biến số độc lập.

- Bộ câu hỏi Chỉ Số Chức Năng Tình Dục Nữ  năm 
2000 (phụ lục 5): Đây là bộ câu hỏi được dịch từ 
FSFI - Female Sexual Function Index. Mỗi câu hỏi 
được cho điểm từ 0 hoặc 1 đến 5. Điểm số của mỗi 
nhóm được tính bằng cách cộng điểm của từng 
câu hỏi thuộc nhóm đó và nhân với một hệ số đã 
được tính toán của mỗi nhóm. Điểm số FSFI chung 
là tổng điểm số của 6 nhóm, tối thiểu là 2 và tối 
đa là 36. Ngưỡng điểm FSFI xác định RLTD chung 
có được từ một nghiên cứu so sánh điểm số FSFI ở 
những phụ nữ có bệnh án điều trị RLTD và những 
phụ nữ không bị RLTD tình nguyện làm nhóm so 
sánh [10]. Điểm ngưỡng để xác định sáu nhóm 
RLTD riêng biệt được dựa theo các nguồn thông 
tin đã được công bố [10][8], nhất là hai nghiên cứu 
trên đối tượng là người châu Á [7][8].

Phương pháp tiến hành:
Tiến hành chọn đối tượng nghiên cứu theo 

phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên theo cụm (PPS). 
Chọn 30 phường. Mỗi phường gửi Thư ngỏ và mời 
đến 43 phụ nữ (n= 1.152:30 +10%)

Phỏng vấn thử
Phỏng vấn thử 20 đối tượng nghiên cứu vào 

ngày khám phụ khoa miễn phí của cụm đầu tiên. Từ 
đó, chỉnh sửa cách hỏi cho phù hợp thực tế. Số liệu 
của 20 trường hợp này không tính trong tổng số đối 
tượng nghiên cứu.

Triển khai thu thập số liệu 
+ Mỗi đối tượng nghiên cứu đến khám sẽ được 

thành viên nhóm nghiên cứu cung cấpThông tin giới 
thiệu nghiên cứu; nếu đồng ý sẽ ký Phiếu tự nguyện 
đồng ý tham gia nghiên cứu.

+ Phỏng vấn theo Bảng câu hỏi về đặc điểm nhân 
khẩu học, tình trạng hôn nhân gia đình.

+ Sau khi khám phụ khoa, phỏng vấn theo bộ 
câu hỏi FSFI. Cuộc phỏng vấn được thực hiện trong 
buồng tư vấn đảm bảo riêng tư, chỉ có người phỏng 
vấn và đối tượng nghiên cứu. Trong quá trình phỏng 
vấn, đối tượng có thể xin ngừng tham gia nghiên cứu 
bất cứ lúc nào, thông tin vẫn đảm bảo bí mật.  

Khi kết thúc phỏng vấn, đối tượng được cung cấp 
Tờ bướm thông tin về rối loạn tình dục nữ và địa chỉ 
tư vấn hỗ trợ khi có dấu hiệu RLTD nữ.

3. Kết quả và bàn luận
Đặc điểm rối loạn tình dục của mẫu nghiên cứu
Tổng số mẫu nghiên cứu là 1.160 phụ nữ, trong 

đó có 397 người được xác định có RLTD chung, chiếm 
tỷ lệ 34,2% với KTC 95% [31,5 – 37,1].  Nhiều nghiên 
cứu về tình dục nữ trên thế giới cũng sử dụng bảng 



câu hỏi FSFI và cho kết quả về tỉ lệ RLTD nữ có sự khác 
biệt (biểu đồ 2).

Tỉ lệ RLTD ở nghiên cứu chúng tôi là 34,2%, cao hơn 
so với tỉ lệ RLTD của tác giả Sidi –  Malaysia năm 2007 
(29,6%) và Nappi- Italia năm 2008 (24,4%); nhưng lại 
thấp hơn tỉ lệ RLTD của tác giả Cayan – Thổ Nhĩ Kỳ năm 
2004 (46.9%), tác giả Garcia- Colombia năm 2008 (49,5%) 
và tác giả Singh- Ấn độ năm 2009 (73,2%). Tuy nhiên, độ 
tuổi trong các nghiên cứu cứu là khác nhau. Các tác giả 
đều chọn tuổi bắt đầu là 18 tuổi- nghiên cứu của Singh 
bắt đầu từ 17 tuổi- nhưng tuổi lớn nhất được chọn vào 
các nghiên cứu dao động từ 52-75 tuổi. Do đó, sự so sánh 
này chỉ mang tính tương đối. Sự khác biệt này một phần 
còn do cách nhìn nhận cuộc sống tình dục khác nhau 
giữa các quần thể không tương đồng về văn hóa, truyền 
thống và qui tắc xã hội [8]. 

So sánh với một nghiên cứu năm 2008 của tác giả Song 
tại Hàn quốc có đặc điểm khá tương đồng với nghiên cứu 
của chúng tôi- cũng là một quốc gia châu Á, trên 504 phụ 
nữ ở độ tuổi 18-52, thì tỉ lệ RLTD là 43,1% - cao hơn trong 
nghiên cứu của chúng tôi. Có thể lý giải tỉ lệ thấp hơn của 
chúng tôi là phụ nữ Việt nam vẫn còn quan niệm “phục vụ 
là chính” trong hoạt động tình dục với gần 77,8% trả lời 
“quan hệ tình dục là cho xong nghĩa vụ” và chỉ có 22,1% 
là có thích thú thực sự với “chuyện gối chăn”. Chính vì thế, 
yêu cầu của hoạt động tình dục hoặc của một lần quan hệ 
tình dục không quá cao ở người nữ. Đối với đa số phụ nữ, 
chuyện đạt khoái cảm không phải là bắt buộc và họ cũng 
thỏa mãn với lần quan hệ đó với ý nghĩ là mình đã hoàn 
thành nghĩa vụ làm vợ và người chồng hài lòng. Nghiên 
cứu cũng ghi nhận có 8,3% phụ nữ trả lời là có một vài lần 
chủ động “đánh tiếng” trước với chồng để quan hệ tình dục 
và chỉ có 0,8% số phụ nữ trong mẫu nghiên cứu thừa nhận 
đa số trường hợp quan hệ tình dục là do mình chủ động 
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Biểu đồ 1. Tỷ lệ RLTD chung của mẫu nghiên cứu

Biểu đồ 2. Tỉ lệ RLTD nữ theo một số nghiên cứu dùng bảng câu hỏi FSFI

gợi ý trước. Có đến 90,9 % phụ nữ trong nghiên cứu xác 
nhận là chưa bao giờ dám chủ động trước trong việc gợi 
chuyện quan hệ tình dục với chồng.

Các yếu tố liên quan rối loạn tình dục
Qua phân tích hồi quy đơn biến 10 yếu tố nhân khẩu 

học của vợ và một số đặc điểm của chồng với RLTD 
chung của đối tượng nghiên cứu, chúng tôi tìm thấy 8 
yếu tố có mối liên quan có ý nghĩa thống kê, với P < 0,05. 
Đó là: tuổi vợ, BMI (dư cân và mập phì), tình trạng nhà ở, 
con ngủ chung với bố mẹ, tâm sự với chồng về sở thích 
chăn gối, số lần quan hệ trong tháng, thời gian chung 
sống, khả năng tình dục yếu của người chồng. 

Nhằm kiểm soát các yếu tố gây nhiễu, chúng tôi đưa 
các yếu tố chính liên quan của mục tiêu nghiên cứu và 
biến số nền, các biến số này đều có P <0,25 trong phân 
tích đơn biến - gồm 10 yếu tố- vào phương trình hồi quy 
đa biến để tìm yếu tố liên quan thực sự RLTD nữ. Việc đưa 
10 biến số này vào phương trình với cỡ mẫu 1.160, đủ 
năng lực mẫu cho phương trình hồi qui đa biến.

(PR) Hồi qui đơn biến; (PR*) Hồi qui đa biến
(**) P trị giá của hồi qui đa biến

Yếu tố liên quan RLTD N = 397 (%) KRLTD N = 763 (%) PR PR* P**
Nhóm tuổi vợ

≤ 25
26-30
31-35
35-40 
≥41

28 (23.1)
73 (33.3)
117 (37,9)
104 (36,7)
75 (32,8)

93 (76.9)
146 (66,7)
191 (62,1)
179 (63,3)
151 (67,2)

1
1.66
2.03
1.93
1.62

1
1.91
1.36
1.19
1.06

0.052
0.354
0.613
0.876

BMI:
Bình thường
Gầy ốm
Dư cân ít
Mập phì

255 (30,6)
11 (22,5)
120 (46,3)
11 (57,9)

578 (69,4)
38 (77,7)
139 (43,7)
8 (42,1)

1
0.66
1.96
3.12

1
0.55
1.30
2.01

0.149
0.139
0.196

Nghề nghiệp
Công nhân viên chức
Buôn bán – Dịch vụ
Lao động PT
Nội trợ 
Học sinh – Sinh viên

141 (35,9)
92 (33,5)
82 (37,1)
75 (30,4)
7 (26,9)

252 (64,1)
183 (66,6)
137 (62,9)
172 (69.1)
19 (73,1)

1
0.90
1.07
0.78
0.66

1
0.93
1.06
0.74
1.43

0.701
0.795
0.151
0.541 

Tình trạng nhà ở
Nhà riêng
Sống chung

222 (31,6)
175 (38,2)

480 (68,4)
283 (61,8)

1
1.34

1
0.97 0.843

Có con ngủ chung
Không
Có

216 (30,8)
118 (39,4)

485 (69,2)
278 (60,6)

1
1.46

1
1.56 0.01

Tâm sự về TD với chồng
Không
Có

299 (45,1)
98 (19,8)

365 (54,9)
398 (80,2)

1
0.30

1
0.52 0.001

Số lần quan hệ trong tháng
≥ 5 lần
≤ 4 lần

144 (21,8)
253 (50,6)

516 (78,2)
247 (49,4)

1
3.67

1
2.05 0.001

Học vấn của chồng
 ≤ Cấp 1
Cấp 2

26 (44,1)
148 (34,9)

33 (55,9)
275 (65,1)

1
0.68

1
0.79 0.479

Bảng 1. Phân tích đa biến mối liên quan giữa các yếu tố với RLTD chung

Một số yếu tố có liên quan với RLTD trong phân tích 
đơn biến nhưng lại không có ý nghĩa (P>0,05) khi phân 
tích đa biến là: tuổi người vợ, BMI và tình trạng nhà ở.

Các yếu tố có liên quan đến RLTD nữ qua phân tích đa 
biến trong nghiên cứu này là: con ngủ chung với bố mẹ, 
tâm sự của người vợ với chồng về sở thích chăn gối, số lần 
quan hệ trong tháng, khả năng tình dục của người chồng 
và thời gian chung sống.

Tình trạng con ngủ chung với bố mẹ là một yếu tố có 
liên quan thực sự với RLTD. Ở nhóm phụ nữ có con cái ngủ 
chung với bố mẹ tăng nguy cơ RLTD lên 1,56 lần (PR*) so 
với nhóm có con cái ngủ riêng. PR* tăng hơn 10% so với 
PR. Yếu tố này chưa thấy được khảo sát trong các nghiên 
cứu đã công bố ở nước ngoài. Có lẽ do thói quen trong 
sinh hoạt khác nhau của các quốc gia, khi đa số con cái ở 
các nước, nhất là phương Tây, đều ngủ riêng chứ không 
ngủ chung với bố mẹ như ở các nước Á đông mà Việt nam 
là một ví dụ. Việc sắp xếp sinh hoạt gia đình, do đó, góp 
phần quan trọng trong cuộc sống tình dục.

Số lần quan hệ trong tháng cũng là một yếu tố liên 
quan. Nếu chọn điểm cắt ≤ 4 lần là ít, nhóm đối tượng có 
quan hệ tình dục ít trong tháng làm tăng nguy cơ RLTD 
lên 2,05 (PR*) lần so với nhóm quan hệ ≥ 5 lần trong tháng. 
PR* giảm hơn 10% so với PR. Nhiều nghiên cứu cũng cho 
thấy sự quan hệ không đều đặn có thể khiến người phụ 
nữ cảm thấy không còn được yêu thương và do đó, tác 
động rất lớn đến ham muốn và phấn khích tình dục [5]
[9]. Ngoài ra, sự nghi ngờ các ông chồng đi “ngoài luồng” 
nên hờ hững chăn gối với vợ càng làm cho sự ức chế tâm 
lý nặng nề, khiến nhiều người phụ nữ bị lãnh cảm, không 
còn mặn nồng với chuyện gối chăn [3].

Khả năng tình dục của người chồng yếu là yếu tố liên 
quan chặt chẽ nhất trong tất cả các yếu tố liên quan thực 
sự đến RLTD nữ. Nói cách khác, đây là yếu tố “nguy hiểm” 
nhất khi làm tăng nguy cơ RLTD cho người vợ lên 4,22 lần 
so với nhóm người vợ có chồng với khả năng tình dục bình 
thường. PR* giảm hơn 10% so với PR. Chưa thấy nghiên 
cứu nước ngoài báo cáo về sự liên quan này. Nhưng trên 
thực tế, rõ ràng yếu tố này đóng vai trò không nhỏ trong 
sự hòa hợp tình dục, nhất là khi người vợ ở trong tuổi sinh 

đẻ, là giai đoạn có hoạt động tình dục sung mãn nhất 
trong cuộc đời của người phụ nữ. Tình dục được cho là 
thước đo sự hòa hợp và là cấu nối bền chặt của cuộc sống 
hôn nhân [6]. Sự đáp ứng hiệu quả của người chồng ở các 
phụ nữ có hoạt động tình dục bình thường sẽ mang lại sự 
ổn định trong quan hệ tình dục nói riêng cũng như trong 
cuộc sống nói chung cho người vợ. 

Về thời gian chung sống, số liệu cho thấy nhóm bắt đầu 
sống với nhau từ hơn 5 năm tỉ lệ RLTD cao hơn nhóm mới 
lập gia đình trong vòng 1 năm khoảng 2,1 lần. PR* tăng hơn 
10% so với PR. Thoạt nghe có vẻ nghịch lý nhưng trên thực 
tế: sống chung với chồng càng lâu nhưng thiếu sự tâm sự 
để thông hiểu hoặc không thể hòa hợp tình dục thì vợ càng 
chán chồng hơn và do đó, càng có biểu hiện RLTD. 

Cả 5 yếu tố liên quan đến RLTD nữ trong phân tích hồi 
quy đa biến của nghiên cứu này đều chưa được khảo sát 
chi tiết trong các nghiên cứu nước ngoài. Điều này cho 
thấy hoạt động tình dục chịu tác động bởi rất nhiều yếu 
tố và những môi trường văn hóa xã hội khác nhau có 
những tác động đa dạng lên cuộc sống tình dục.

4. Kết luận
Nghiên cứu khảo sát 1.160 phụ nữ tuổi sinh đẻ tại thành 

phố Hồ Chí Minh từ tháng 5 đến tháng 11 năm 2013, cho 
thấy tỉ lệ RLTD nữ là 34,2%. Các yếu tố liên quan với RLTD nữ 
tuổi sinh sản gồm: con ngủ chung với bố mẹ, thiếu tâm sự 
của người vợ với chồng về sở thích chăn gối, quan hệ tình 
dục trong tháng ít hơn 5 lần, khả năng tình dục của người 
chồng kém, và thời gian chung sống từ 5 năm trở lên.

5. Kiến nghị
1. Tuyên truyền để phụ nữ trong độ tuổi sinh sản quan 

tâm đến những điều không quá khó sau đây để đảm bảo 
cuộc sống tình dục thỏa mãn và hạnh phúc gia đình:

- Sắp xếp sinh hoạt gia đình để có không gian riêng 
cho hai vợ chồng và duy trì quan hệ tình dục từ 5 lần trở 
lên mỗi tháng

- Tâm sự thẳng thắn với chồng về sở thích chăn gối
2. Người chồng cần quan tâm đến sức khỏe tình dục 

của mình.
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Bệnh nhân được tư vấn chuyển 5 phôi (2 loại 2 và 3 
loại 3) và hủy 2 phôi loại 3. Được hỗ trợ hoàng thể với 
progesterone 50mg tiêm bắp + progesterone 800mg 
đặt âm đạo + estradiol 6mg/ ngày. Thử Beta hCG sau 
14 ngày chuyển phôi được 214,9 mIU/ml.

Siêu âm sau 3 tuần thử thai: 01 thai. 
Diễn tiến thai kỳ: Một thai chết lưu 8 tuần.

Bệnh nhân được trigger bằng hCG (Ovitrelle 250 µg). 
Chọc hút sau 36 giờ được 16 trứng, có 16 trứng trưởng 
thành được thực hiện ICSI và có hỗ trợ hoạt hóa trứng.

Bệnh nhân được tư vấn chuyển 4 phôi (2 loại 1 và 
2 loại 2), trữ 03 phôi và hủy 4 phôi (1 loại 2 và 3 loại 3). 
Được hỗ trợ hoàng thể với progesterone 800mg đặt âm 
đạo + estradiol 4mg/ngày. Thử Beta hCG sau 14 ngày 
chuyển phôi được 147,5 mIU/ml. 

Siêu âm sau 3 tuần thử thai: 1 thai.
Diễn tiến thai kỳ: Bình thường. Bệnh nhân được mổ 

lấy thai vì thiểu ối ngày 06/06/2013, ở tuổi thai 36 tuần. 
Bé Trai 2500g. IA 8/1’ – 9/5’. Đến ngày 22/9/2014 bé được 
15 tháng cân nặng 9,6 kg và phát triển bình thường.

3. Bàn luận
Chẩn đoán globozoospermia đơn giản chỉ bằng xét 

nghiệm tinh dịch đồ. Do đó, các nhân viên phòng xét 
nghiệm nam khoa cần được đào tạo bài bản và kiểm tra 
tinh trùng cần chi tiết và cẩn trọng để tránh bỏ sót đưa 
đến chỉ định điều trị không hợp lý. Nguyên nhân của tình 
trạng này vẫn chưa được biết rõ, đánh giá cấp độ tế bào 
cho thấy tỷ lệ lệch bội tăng trong một số trường hợp, 
phần lớn ở nhiễm sắc thể dạng que (13,14,15, 18 và 21) 
và nhiễm sắc thể giới tính nhưng những phát hiện này 
cũng tương tự những trường hợp vô sinh nam khác(16). 
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1. Đặt vấn đề
Globozoospermia là một dạng bất thường nặng 

của tinh trùng dị dạng với đặc thù là tinh trùng đầu tròn 
và thiếu acrosomoes (thể cực đầu). Globozoospermia 
là một nguyên nhân hiếm gặp trong vô sinh nam với 
tần suất 0,1%(10). Globozoospermia được ghi nhận lần 
đầu tiên năm 1965 (18). Sau đó, Schirren và cs (1971)
(21) cung cấp chi tiết về siêu cấu trúc tinh trùng này 
với đặc điểm quan trọng là thiếu men acrosomes. 
Nguyên nhân thực sự vẫn chưa biết rõ (14). Ở bệnh nhân 
Globozoospermia, tinh trùng có hình dạng đặc trưng 
đầu tròn được giải thích do không có sự hình thành 
acrosomes trong quá trình hình thành tinh trùng, vì 
vậy làm hạn chế khả năng thụ tinh và tình trạng này 
có thể do di truyền(6). Có 2 dạng globozoospermia, 
thiếu hoàn toàn acrosome hoặc sự hiện diện một 
phần của acrosome (acrosome dị dạng). Tuy nhiên, 
sự phân loại này có thể chưa chính xác và không 
được phổ biến. Hình dạng của globozoospermia có 
thể là: 100% tinh trùng đầu tròn hoặc một phần (< 
100%), vấn đề này vẫn chưa được sáng tỏ, có thể là do 
những biến đổi của những hội chứng tương tự hoặc 
từ những rối loạn riêng biệt(22,25).

Trước năm 1995, các trường hợp Globozoospermia 
phải chỉ định điều trị TTON với tinh trùng từ ngân hàng. 
Khi kỹ thuật tiêm tinh trùng vào bào tương trứng (ICSI) 
ra đời là một phương pháp điều trị đem lại tia hy vọng 
cho các bệnh nhân Globozoospermia. Năm 1995, báo 
cáo đầu tiên cho thấy tỷ lệ thành công TTON tăng khi 
điều trị bằng ICSI cho Globozoospermia (15). Tuy nhiên, 
tỷ lệ thụ tinh và sinh bé sau điều trị ICSI với tinh trùng 
globozoospermia là rất thấp(3,4,5,7,12). Những nghiên cứu 
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TRƯỜNG HỢP THỤ TINH ỐNG NGHIỆM THÀNH CÔNG 
BẰNG ICSI KẾT HỢP AOA VỚI GLOBOZOOSPERMIA

Tóm tắt
Globozoospermia là một dạng bất thường tinh 

trùng nặng được đặc trưng bởi tinh trùng đầu tròn do 
không có acrosome. Globozoospermia là một dạng 
bất thường hiếm gặp trong vô sinh nam (tần suất 
0,1%)(17). Chúng tôi báo cáo một trường hợp mang 
thai thành công và sinh một bé khỏe mạnh sau khi 
ICSI kết hợp hoạt hóa trứng.

Abstract 
Globozoospermia is a severe form of 

teratozoospermia characterized by round-headed 
acrosomeless spermatozoa. Globozoospermia is 
a rare disorder causing male infertility (incidence 
<0.1%). Here we present one successful pregnancie 
and a live birth after intracytoplasmic sperm injection 
with oocyte activation.

gần đây cho thấy tinh trùng globozoospermia có sự 
thiếu hụt hoặc không có yếu tố PLCƺ, đây là một đồng 
phân đặc biệt của phospholipase C, yếu tố quan trọng 
kích thích hoạt hóa noãn và tạo điều kiện cho thụ tinh 
xảy ra(1,9,20). Tuy nhiên, có ít nhất hai báo cáo nói lên sự 
không cần thiết của việc hỗ trợ kỹ thuật hoạt hóa trứng(7). 

Cho đến nay có ít báo cáo về các trường hợp sinh 
em bé từ các trường hợp Globozoospermia được điều 
trị bằng ICSI. Dưới đây chúng tôi báo cáo 1 trường hợp 
mang thai thành công của cặp vợ chồng bị vô sinh do 
Globozoospermia được điều trị bằng kỹ thuật ICSI kết 
hợp với AOA tại IVFAS, để củng cố thêm bằng chứng 
khả năng có con ở các trường hợp globozoospermia.

2. Báo cáo trường hợp
Một cặp vợ chồng đến khám vì vô sinh 1- 16 năm. 

Người vợ 35 tuổi có vòng kinh đều, xét nghiệm nội tiết 
và siêu âm phụ khoa bình thường. Chồng 39 tuổi kiểm 
tra tinh dịch đồ có kết quả: Mật độ: 43 * 106, Di động: 46 
- 14 - 40%, Tỷ lệ sống: 65%, Hình dạng bình thường: 0% 
Nhận xét: Tinh trùng bất thường đầu (99% tinh trùng 
đầu tròn, nhỏ, ít acrosome). Bệnh nhân được tư vấn 
điều trị TTON, sử dụng phác đồ Antagonist.

Bệnh nhân được trigger bằng GnRH agonist 
(Diphereline 0,2mg). Chọc hút sau 36 giờ được 19 
trứng, có 15 trứng trưởng thành được thực hiện ICSI. 

Liệu trình điều trị Nội tiết ngày trigger
Liều khởi đầu 200UI E2 3593 pg/ml
Số ngày kích thích 10 ngày LH 2,95mUI/ml
Tổng liều 2000UI P4 1,4 ng/ml

Bảng 1. Quá trình điều trị lần 1 (5/4/2012)

Kết quả ICSI 15 noãn MII
Thụ tinh Thành phôi 

07 (46.66%) Phôi loại 1 Phôi loại 2 Phôi loại 3
0% 02 (28.57%) 05 (71.43%)

Bảng 2. Kết quả điều trị lần 1

Kết quả ICSI 16 noãn MII
Thụ tinh Thành phôi (91,66%)

12 (75%) Phôi loại 1 Phôi loại 2 Phôi loại 3
04 (36,36%) 04 (36,36%) 03 (27,28%)

Bảng 4. Kết quả điều trị lần 2

Liệu trình điều trị Nội tiết ngày trigger
Liều khởi đầu 200UI E2 2972pg/ml
Số ngày kích thích 10 ngày LH 4,03
Tổng liều 2000UI P4 Không làm

Bảng 3. Quá trình điều trị lần 2 (10/2012)

Thiếu acrosome làm tinh trùng thất bại trong việc 
thâm nhập vào bào tương noãn trong quá trình thụ 
tinh được khắc phục bằng ICSI. Nhưng tỷ lệ thụ tinh 
vẫn còn thấp, dao động từ 0 đến 100%. Do thuật ngữ 
globozoospermia bao gồm cả 2 loại thiếu hoàn toàn 
acrosome hoặc sự hiện diện một phần của acrosome 
(acrosome dị dạng), nên có sự phân loại rõ ràng trong 
các nghiên cứu về globozoospermia. Vì lý do đó, chúng 
ta khó khăn trong phân tích tổng thể các trường hợp 
globozoospermia trong hơn 4 thập kỷ qua(6). Điều này 
cũng thể hiện ở sự không thống nhất ở một số báo 
cáo về việc bổ sung canxi ionophore trong hoạt hóa 
trứng(7,24). Mới đây, một nghiên cứu về hiệu quả của hoạt 
hóa trứng của 34 trường hợp globozoospermia có hoặc 
không bất thường gen DPY19L2 cho thấy có hiệu quả. 
Tỷ lệ thụ tinh ở nhóm bất thường gen DPY19L2 có hoạt 
hóa noãn là 64,4% so với 31,3%. Còn ở nhóm không bất 
thường gen tỷ lệ thụ tinh nhóm có hoạt hóa noãn là 
72,1% so với 10,6%. Điều này được giải thích vì tinh trùng 
globozoospermia thiếu hoặc không có protêin PLCƺ, là 
một yếu tố chính kích thích hoạt hóa noãn tạo điều kiện 
cho thụ tinh xảy ra(13,23). Trường hợp của chúng tôi tỷ lệ 
thụ tinh được cải thiện đáng kể sau khi được hoạt hóa 
trứng (lần 1 không hoạt hóa trứng tỷ lệ thụ tinh 46,66%, 
lần 2 có hoạt hóa trứng tỷ lệ thụ tinh 75%). Phương pháp 
hoạt hóa trứng cũng được chứng minh có hiệu quả trên 
các trường hợp tinh trùng bất thường nặng (OAT)(19).

Cho đến nay, đột biến ở 2 gen DPY19L2, SPATA16 
đã được xác định liên quan đến bất thường tinh trùng 
nặng, cụ thể là globozoospermia(2,8). Với bất thường ở 
gen SPATA16 chưa có một báo cáo nào công bố có thai 
thành công sau thực hiện ICSI. Tuy nhiên, những bệnh 
nhân mất đoạn gen DPY19L2 đã được báo cáo có con 
bình thường(11,13). Mặc dù nguyên nhân có liên quan 
đến các yếu tố gen trên, với những thông tin có được 
về globozoospermia từ những ca đầu tiên của Schirren 
cho đến nay, không thấy tăng tỷ lệ sẩy thai, thai chết lưu 
hoặc bất thường do lệch bội nhiễm sắc thể của thai con 
của những người bị tình trạng này dù số ca còn ít 99 ca(6).

Thụ tinh trong ống nghiệm là cách điều trị duy 
nhất đối với các trường hợp globozoospermia. Có thể 
điều trị nhiều chu kỳ nếu kết quả thất bại, nhưng cần 
tư vấn kỹ các khả năng xảy ra cho bệnh nhân. Cho 
đến nay chưa có một yếu tố dự báo xác định khả năng 
thành côngcủa các trường hợp globozoospermia.

4. Kết luận
Trường hợp có thai thành công đầu tiên bằng kỹ 

thuật tiêm tinh trùng vào bào tương noãn với mẫu 
tinh trùng globozoospermia ở IVFAS, đã tạo ra hy 
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vọng cho những trường hợp globozoospermia. Với 
mẫu tinh trùng globozoospermia, để gia tăng tỉ lệ thụ 
tinh, sự phát triển của phôi, cũng như khả năng có em 
bé nên thực hiện bằng các kỹ thuật sau:

- ICSI kết hợp với hỗ trợ hoạt hóa noãn 
- IMSI (intracytoplasma morphologically selected 

sperm injection).
- IMSI kết hợp với hoạt hóa noãn.
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và mức độ nặng được định nghĩa khi có các dấu hiệu 
nghiêm trọng.

Các quy tắc quản lý đưa ra phù hợp với các rối loạn 
tăng huyết áp trong thai kỳ kèm có hoặc không có những 
dấu hiệu nghêm trọng. Nhiều khuyến cáo trong xử trí, 
đặc biệt khi bệnh lý có kèm theo các dấu hiệu nghiêm 
trọng, được cung cấp rõ ràng và rất thiết thực.

Định nghĩa và phân loại
Tăng huyết áp được định nghĩa là khi huyết áp tâm 

thu (BP) ≥140 mmHg hoặc huyết áp tâm trương ≥ 90 
mmHg, đo ít nhất là hai lần và đo cách nhau tối thiểu 
4 giờ cho đến không quá 1 tuần. Nếu huyết áp đang ở 
trong mức độ trầm trọng, khoảng thời gian giữa các lần 
đo có thể ngắn hơn.

Lựa chọn khích thước vòng bao tay phù hợp rất quan 
trọng và cần phải được lưu ý vì sẽ giúp loại bỏ các sai số 
khi đo huyết áp. Protein niệu bất thường trong thai kỳ 
được định nghĩa là khi lượng protein bài xuất ≥300 mg 
trong 24 giờ hoặc tỷ lệ protein/cretinine ≥0.30. Thu thập 
nước tiểu trong 24 giờ là tiêu chuẩn vàng để đánh giá 
tổng lượng protein bài xuất trong nước tiểu. Định tính 
bằng các qua thử nước tiểu có thể sử dụng trong một số 
tình huống, đặc biệt khi đó là cách duy nhất có thể thực 
hiện để xác định protein trong nước tiểu.

Mặc dù Hội nghị Chiến lược kiểm soát tăng huyết 
áp trong thai kỳ Hoa Kỳ đã thay đổi một số chi tiết trong 
phân loại tăng huyết áp, tuy nhiên, phân loại cơ bản đầu 
tiên được giới thiệu ở các trường Đại học năm 1972 vẫn 
được lựa chọn tiếp tục sử dụng. Phân loại rối loạn tăng 
huyết áp trong thai kỳ gồm 4 nhóm: Tăng huyết áp thai 
nghén, Tiền sản giật – sản giật, Tăng huyết áp mãn tính 
và Tiền sản giật phát triển chồng chất trên Tăng huyết 
áp mãn tính. [10] Bảng 2 liệt kê phân loại tăng huyết áp 
trong thai kỳ. 
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Tổng quan
Tăng huyết áp là một trong những lý do thường 

gặp nhất khiến bệnh nhân đến khám tại các cơ sở y tế 
trong cộng đồng [1,2] cũng là một bệnh lý phổ biến, 
phức tạp nhất chiếm lên đến 10% của thai kỳ. [2-5] Tỷ 
lệ tăng huyết áp đã tăng đáng kể trong vòng 10 năm 
qua, ước tính tăng khoảng 40 – 50%, [5,6] tuy nhiên 
những con số trên có thể chưa phản ánh đầy đủ thực 
tế vấn đề, do song hành cùng với sự gia tăng tỷ lệ 
béo phì, hệ lụy có thể dẫn đến tăng tỷ lệ đái đường 
cao hơn tại Hoa Kỳ. [6,7] Một số lý do khác có thể xẩy 
ra như tăng tỷ lệ các trường hợp đa thai sau các can 
thiệp của kỹ thuật hổ trợ sinh sản và tăng tuổi mang 
thai khi phụ nữ muốn có con muộn. 

Tăng huyết áp là nguyên nhân phổ biến thứ hai 
gây tử vong mẹ tại Hoa Kỳ [8] và châu Phi – tỷ lệ tử 
vong tăng gấp 4 lần ở phụ nữ châu Mỹ. [9] Tỷ lệ tử 
vong cũng tăng ở những phụ nữ trên 35 tuổi. [9]
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QUẢN LÝ RỐI LOẠN
TĂNG HUYẾT ÁP TRONG THAI KỲ

Tóm tắt
Rối loạn tăng huyết áp trong thai kỳ là một trong 

những biến chứng thai sản thường gặp, có tỷ lệ 
khoảng 5 – 10%, và là một trong những nguyên nhân 
phổ biến gây tử vong mẹ. Tỷ lệ tiền sản giật đã tăng 
khoảng 25% trong vòng 2 thập kỷ vừa qua. Ngoài việc 
là một trong bộ ba nguyên nhân gây tử vong hàng 
đầu, một số thai phụ tiền sản giật đã bị bỏ qua chẩn 
đoán, và tử vong có thể liên quan đến bệnh lý tiền sản 
giật. Mục tiêu của bài đánh giá này là trình bày những 

công bố mới, những định nghĩa mới, cũng như cách 
thức tiếp cận đối với từng trường hợp trong các rối loại 
tăng huyết áp do thai kỳ. Sinh lý bệnh của tăng huyết 
áp trong thai kỳ ngày càng được nắm rõ, cũng như 
những tiến bộ trong điều trị đã làm giảm thiểu các 
nguy cơ nhiễm độc thai và thai dị dạng, sẽ cải thiện 
khả năng phòng ngừa và điều trị tăng huyết áp trong 
thai kỳ. Các bệnh lý ở người lớn có nguồn gốc từ thời 
kỳ bào thai khẳng định lợi ích của các biện pháp điều 
trị này đối với các thế hệ tương lai.

Hội nghị Chiến lược kiểm soát tăng 
huyết áp trong thai kỳ Hoa Kỳ

Nhóm công tác phụ trách về tăng huyết áp trong 
thai kỳ bao gồm 17 nhà khoa học – lâm sàng đến từ 
các lĩnh vực như Sản khoa, Thai nghén nguy cơ cao, 
Tăng huyết áp, Nội khoa, chuyên khoa Thận, Gây mê, 
Tâm - sinh lý bệnh nhân. Các chuyên gia phụ trách 
kiểm soát tăng huyết áp trong thai kỳ đánh giá dựa 
trên các dữ liệu sẵn có và đưa ra các khuyến cáo dựa 
trên bằng chứng cho thực hành lâm sàng.

Đóng góp chính là đưa ra các khuyến cáo dựa 
trên bằng chứng nhằm cập nhật việc xác định và xử 
trí bệnh lý tiền sản giật. Triệu chứng protein niệu đã 
được loại bỏ khỏi tiêu chuẩn bắt buộc cho chẩn đoán 
như trước đây. Ngoài ra, tiền sản giật không còn được 
phân loại thành nhẹ và nặng, mà thay vào đó là có 
hay không có bằng chứng bệnh lý về tăng huyết áp, 

Bảng 1. Tóm tắt các tác dụng phụ và các biến chứng của tăng huyết áp đối với thai 
phụ và thai nhi
Các kết quả thai kỳ bất lợi trong rối loạn tăng huyết áp nặng.

• Rau bong non
• Rối loạn đông máu trong lòng mạch
• Sản giật
• Suy thận cấp
• Xuất huyết gan hoặc suy gan
• Xuất huyết não
• Bệnh lý não do tăng huyết áp
• Phù phổi
• Tử vong

Những biến chứng muộn đối với thai phụ
• Xơ vữa động mạch
• Bệnh tim mạch

Bảng 2. Phân loại tăng huyết áp 
I. Tăng huyết áp thai ngén 

• Tâm thu <160 mmHg
• Tâm trương <110 mmHg
• Không có protein niệu và không triệu chứng

II. Tiền sản giật – sản giật (Tăng huyết áp ≥20 tuần và protein niệu) 
• Protein niệu: 
 o ≥300 mg/24 giờ
 o Tỷ lệ Protein/creatinine ≥0.30
 o ≥1+ đối với qua thử nước tiểu

III. Tiền sản giật với các triệu chứng nặng: Xuất hiện Tăng huyết áp kèm theo bất kỳ dấu 
hiệu sau: 

• Tăng huyết áp nặng 
 o Tâm thu ≥160 mmHg hoặc
 o Tâm trương ≥110 mmHg 
    • Các triệu chứng thần kinh trung ương nặng và liên tục
    • Giảm tiểu cầu: 100,000/mm3 

    • Tăng các men gan gấp đôi ngưỡng trên giới hạn trên bình thường
    • Phù phổi
    • Creatinine huyết thanh: 1.1 mg/dl

IV. Tăng huyết áp mãn tính 
• Tăng huyết áp trước khi mang thai
• Tăng huyết áp trước 20 tuần thai kỳ

V. Tiền sản giật chồng chất 
• Đợt cấp của tăng huyết áp*, và/hoặc
• Xuất hiện protein niệu, và/hoặc
• Tăng đột ngột protein niệu** 

Những thay đổi phải là đáng kể và bền vững
VI. Tiền sản giật chồng chất kèm các dấu hiệu nặng: tăng huyết áp mãn kèm bất kỳ dấu 
hiệu nào trong nhóm III 

• Bệnh thận giai đoạn cuối 
• Đột quỵ
• Bệnh lý võng mạc

Các biến chứng thai nhi – trẻ sơ sinh
• Thai chậm phát triển trong tử cung nặng
• Thiểu ối
• Sinh non
• Thai suy
• Các sang chấn thần kinh
• Tử vong

Các biến chứng muộn đối với thai nhi – trẻ sơ sinh
• Bại não
• Bệnh lý có nguồn gốc từ thời kỳ bào thai (fetal programming)
• Bệnh tim mạch
• Tăng huyết áp

* Đợt cấp là khi những thay đổi biểu hiện liên tục và tiến triển lên mức độ nặng.
** Còn thiếu những bằng chứng trong định nghĩa tăng protein niệu, tuy nhiên, tăng gấp 
đôi và tăng dần liên lục chính là chìa khóa của vấn đề. Bản thân protein niệu không phải là 
dấu hiệu hướng dẫn như Tiền sản giật chồng chất, sẽ phải cần có các dấu hiệu trầm trọng 
khác mà không phải là protein.

Phân loại rối loạn tăng huyết áp trong thai kỳ theo 
NICE bao gồm: Tăng huyết áp thai nghén, Tiền sản giật, 
Tiền sản giật nặng, Sản giật, hội chứng HELLP và tăng 
huyết áp mãn tính. Tăng huyết áp mãn tính lại được 
phân chia thành tăng huyết áp mức độ nhẹ, trung bình 
và nặng. Tăng huyết áp mức độ nhẹ khi huyết áp Tâm 
trương từ 90 – 99 mmHg và huyết áp Tâm thu từ 140 – 
149 mmHg. Tăng huyết áp mức độ trung bình khi huyết 
áp Tâm trương từ 100 – 109 mmHg và huyết áp Tâm thu 
từ 150 – 159 mmHg. Tăng huyết áp mức độ nặng khi 
huyết áp Tâm trương lớn hơn 110 mmHg và huyết áp 
Tâm lớn hơn 160 mmHg. [11]

Hiệp hội Quốc tế Nghiên cứu Tăng huyết áp trong 
thai kỳ (ISSHP) phân loại bệnh lý tăng huyết áp trong 
thai kỳ gồm tiền sản giật, tăng huyết áp thai nghén, tăng 
huyết áp mãn tính (bao gồm tăng huyết áp bản chất 
và thứ phát) và Tiền sản giật chồng chất trên nền tăng 
huyết áp mãn tính. [12]

Tăng huyết áp thai nghén
Tăng huyết áp thai nghén được định nghĩa bởi tăng 

huyết áp xuất hiện ở giai đoạn nửa sau của thai kỳ (sau 20 
tuần thai) hoặc trong 24 giờ đầu sau đẻ, không kèm theo 
protein niệu và các dấu hiệu bất thường xét nghiệm 
máu (tăng men gan, giảm tiểu cầu hoặc tăng nồng độ 
creatinin huyết thanh), cũng như không xuất hiện bất 
kỳ các triệu chứng lâm sàng nào. Huyết áp trở về bình 
thường trong thời kỳ hậu sản, thông thường trong vòng 
10 ngày. Nếu như huyết áp không trở về bình thường 
trong thời kỳ hậu sản, cần thay đổi chẩn đoán hướng 
đến tăng huyết áp mãn tính. Nhìn chung điều trị cụ thể 
không có bắt buộc vì thông thường huyết áp chỉ tăng 
nhẹ. Ảnh hưởng của tăng huyết áp thai nghén là không 
đáng kể đối với thai phụ, giai đoạn chu sinh và tỷ lệ tử 
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chứng do tăng huyết áp mãn tính. [25-26,28] Thai 
kém phát triển trong tử cung cũng thường gặp ở các 
trường hợp tăng huyết áp mãn tính và cũng thường 
xuyên liên quan đến tiền sản giật chồng chất. [29]

Tăng huyết áp mãn tính kèm tiền sản 
giật chồng chất

Nhóm chuyên gia đề nghị đối với Tiền sản giật 
chồng chất có thể phân chia thành 2 nhóm: Tiền sản 
giật chồng chất và tiền sản giật chồng chất kèm các 
dấu hiệu nặng.

Tiền sản giật chồng chất được định nghĩa như 
một đợt tăng huyết áp nhảy vọt trên nền huyết áp 
tăng sẵn trước đó đã được kiểm soát tốt bằng thuốc 
huyết áp và /hoặc có sự xuất hiện của protein niệu 
hoặc một sự tăng đột ngột protein niệu trên nền 
đã có sẵn trước đó. Tăng huyết áp chống chất phát 
triển ở khoảng 13 – 40% trên những phụ nữ đã có 
tăng huyết áp mãn tính trước đó, phụ thuộc vào tiêu 
chuẩn chẩn đoán, nguyên nhân và mức độ nặng của 
tình trạng tăng huyết áp mãn. [30,31]

Tiền sản giật chồng chất kèm các đặc điểm nặng 
được định nghĩa khi có sự xuất hiện tăng huyết áp cao 
không đáp ứng điều trị, xuất hiện các triệu chứng thần 
kinh trung ương, thị giác, đau liên tục vùng hạ sườn 
phải/thượng vị không đáp ứng với điều trị, hoặc phù 
phổi. Các tiêu chuẩn cận lâm sàng như giảm số lượng 
tiểu cầu <100,000/mm3 tăng các men gan (trên gấp 2 
lần ngưỡng trên giá trị bình thường) và xuất hiện tăng 
nồng độ creatinin huyết thanh >1.1 mg (bảng 4)

Phụ nữ với tiền sản giật chồng chất có thể phát triển 
các tổn thương đến một số cơ quan đích và kết quả thai 
kỳ bất lơi. Vì vậy, tăng cường giám sát các bệnh nhân 
đảm bảo ngay cả trong trường hợp khi nghi ngờ chẩn 
đoán tiền sản giật chồng và chản đoán chưa rõ ràng.
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vong nếu như phát triển sau 37 tuần. Tuy nhiên, khoảng 
40% bệnh nhân được chẩn đoán khi thai non tháng sẽ 
phát triển thành tiền sản giật, hoặc xuất hiện thêm các 
dấu hiệu trầm trọng, thêm vào đó, một số thai phụ có 
thể xuất hiện thai chậm phát triển trong thai kỳ và rau 
bong non.

Những bệnh nhân tăng huyết áp thai nghén khi xuất 
hiện các dấu hiệu trầm trọng có nguy cơ kết quả thai kỳ 
bất lợi cho thai phụ và giai đoạn chu sinh. Các trường 
hợp này nên được quản lý tương tự như các bệnh nhân 
Tiền sản giật kèm các triệu chứng nặng. Nên tiếp tục sử 
dụng thuốc hạ huyết áp ở những bệnh nhân nặng khi 
quản lý ngoại trú.

Mặc dù diễn tiến thoáng qua, tăng huyết áp thai 
nghén có thể là một dấu hiệu cảnh giác tăng huyết áp 
mạn tính sau này. Vì vậy, đối với những trường hợp xẩy ra 
ngay từ lần mang thai đầu thì đây là một dấu hiệu quan 
trọng để theo dõi và phòng ngừa sự phát triển tăng 
huyết áp mãn. [13]

Tiền sản giật – sản giật
Định nghĩa trước đây của tiền sản giật gồm tăng 

huyết áp và protein niệu đã không còn được thừa nhận 
và được thay đổi bởi nhóm chuyên gia phụ trách. Hiện 
này, dấu hiệu tiền sản giật đòi hỏi có mặt hai tiêu chuẩn: 
sự phát triển của tăng huyết áp sau tuần thứ 20 thai kỳ ở 
những phụ nữ có huyết áp trước đó bình thường, [10,14] 
thêm vào đó là xuất hiện protein niệu hoặc xuất hiện 
các triệu chứng. Các bất thường về xét nghiệm phù hợp 
với tình trạng nặng của bệnh, và được sử dụng thay thế 
hoặc bổ sung lẫn nhau. 

Triệu chứng của tiền sản giật bao gồm các dấu hiệu 
về thần kinh trung ương/thị giác, đau tăng liên tục hạ 
sườn phải/thượng vị không đáp ứng với điều trị và phù 
phổi. Kết quả xét nghiệm bất thường bao gồm giảm 
tiểu cầu với số lượng tiểu cầu <100,000/mm3, nồng độ 
creatinin huyết thanh >1.1 mg/dl, và tăng các men gan 
trên mức gấp đôi ngưỡng trên giá trị bình thường. 

Các dấu hiệu tiền sản giật có thể được chia nhỏ ra 
thành tiền sản giật và tiền sản giật kèm các dấu hiệu 
nặng. Sự phân biệt giữa hai nhóm dựa trên mức độ nặng 
của tăng huyết áp cũng như bao gồm những dấu hiệu ở 
các cơ quan khác (Bảng 2). Bệnh nhân tiền sản giật cần 
được giám sát chặt, cũng như các nhóm khác có thể tiến 
triển bệnh lý một cách đột ngột. 

Một số triệu chứng xẩy ra trong trường hợp 
không được chẩn đoán xác định là Tiền sản giật ở 
thai phụ được gợi ý như là các dấu hiệu báo trước 
cần phải cảnh báo tăng mức độ giám sát, nên lập tức 
đến trung tâm y tế để được theo dõi chặt chẻ tình 

trạng phát triển tiền sản giật. [15,16] Theo khuyến 
cáo của Chương trình Đào tạo Quốc gia về Tăng huyết 
áp, những trường hợp được chứng minh có sự tăng 
huyết áp trong thai kỳ vượt quá 15 mmHg đối với 
huyết áp tâm trương và 30 mmHg đối với huyết áp 
tâm thu cần được “cảnh báo giám sát chặt”. [10] 

Sản giật. Sản giật được định nghĩa khi tiền sản giật 
kèm theo xuất hiện các cơn co giật trong thai kỳ hoặc 
trong thời kỳ hậu sản mà không do các nguyên nhân 
khác. Sản giật có thể xẩy ra trước, trong hoặc sau chuyển 
dạ. Một số nguyên nhân gây co giật khác trong thai kỳ 
có thể bao gồm xuất huyết các cầu động – tỉnh mạch dị 
dạng, rối loạn co giật tự phát hoặc vỡ phình mạch. [17] 

Các nghiên cứu sử dụng Magnesium sulfate trong 
quản lý và dự phòng sản giật đã cho thấy kết quả khả 
quan hơn các thuốc chống co giật khác như Phenytoin 
và Diazepam. [18] Bệnh nhân điều trị cơn sản giật nên 
được tấn công bởn liều 4 – 6 g magnesium sulfate và sau 
đó duy trì từ 1 – 2 g/giờ trong vòng ít nhất 24 giờ tiếp 
theo. Những trường hợp sản giật được khuyến cáo nên 
kết thúc thai kỳ sau khi tình trạng đã được ổn định. Nếu 
phẩu thuật lấy thai, nhóm Chuyên gia khuyến cáo tiếp 
tục sử dụng magnesium sulfate trong mổ.

Hội chứng HELLP. Một hình thái đặc biệt nặng của 
Tiền sản giật bao gồm hội chứng tan huyết, tăng men 
gan và giảm tiểu cầu. Hội chứng HELLP được viết tắt của 
tan máu (hemolysis - H), tăng các men gan (elevated 
liver enzymes - EL), và giảm tiểu cầu - low platelet count 
- LP).  Chẩn đoán hội chứng HELLP có thể bị bỏ sót do giá 
trị huyết áp có thể chỉ tăng nhẹ. Bảng 3 mô tả các tiêu 
chuẩn cận lâm sàng chẩn đoán hội chứng HELLP. Nếu 
bệnh nhân được chẩn đoán hội chứng HELLP, sẽ được 
xem như nhóm có các triệu chứng trầm trọng.

Hội chứng HELLP có thể xuất hiện trược hoặc sau 
sinh. [19] Chỉ định kết thúc thai nghén nếu như hội 
chứng HELLP phát triển sau 34 tuần hoặc có thể sớm 
hơn khi có bằng chứng của đông máu rãi rác trong 
lòng mạch, nhồi máu hoặc xuất huyết gan, suy thận, 
phù phổi rau bong non hoặc tình trạng thai nhi xấu 
đi (nonreassuring fetal testing. [19]. Ở những trường 
hợp tuổi thai khảng 33 tuần ±6/7, nhóm nghiên cứu 

Bảng 3. Tiêu chuẩn cận lâm sàng chẩn đoán Hội chứng HELLP
Tan máu

• Bất thường phiến đồ máu ngoại vi (tế bào Burr, schistocytes)
• Tăng Bilirubin ≥1.2 mg/dl
• Giảm nồng độ haptoglobulin huyết thanh
• Sụt giảm đáng kể nồng độ hemoglobin không liên quan đến mất máu

Tăng các men gan
• Tăng SGOT và SGPT ít nhất là gấp đôi ngưỡng trên giá trị bình thường
• Tăng Lactate dehydrogenase (LDH) tối thiểu trên gấp đôi ngưỡng trên giá trị bình thường

Giảm tiểu cầu (<100,000/mm3) 

Bảng 4. Tiêu chuẩn chẩn đoán nghi ngờ Tiền sản giật chồng chất, hoặc Tiền sản giật 
chồng chất kèm các dấu hiệu nặng.
Nghi ngờ Tiền sản giật chồng chất 

• Đợt tăng huyết áp trên nền huyết áp tăng trước đó đã được kiểm soát tốt đòi hỏi cần phải 
can thiệp bằng thuốc huyết áp
• Xuất hiện protein niệu
• Tăng đột ngột protein niệu đã tồn tại trước đó. 
 o Chắc chắn và / hoặc bền vững.

Tiền sản giật chồng chất kèm các dấu hiệu nặng 
• Tăng huyết áp nặng mặc dù đã điều trị
• Các rối loạn thần kinh và thị giác
• Đau thượng vị / hạ sườn phải 
• Phù phổi
• Bất thường xét nghiệm chức năng gan: SGOT hoặc SGPT tăng trên gấp 2 lần ngưỡng trên 
giá trị xét nghiệm bình thường
• Giảm tiểu cầu (số lượng tiểu cầu <100,000/mm3)
• Nồng độ creatinin >1.1 mg (Mới xuất hiện)

đề nghị có thể trì hoản thai kỳ thêm 24 – 48 giờ nếu 
tình trạng mẹ và thai nhi vẫn còn ổn đinh để có thể 
hoàn thành liệu trình corticosteroid.

Tăng huyết áp mãn tính
Tăng huyết áp mãn tính trong thai kỳ được định 

nghĩa là khi bệnh nhân được chẩn đoán tăng huyết 
áp trước khi mang thai, huyết áp cao trước 20 tuần 
thai kỳ hoặc vẫn còn tồn tại sau 6 tháng hậu sản. Tỷ 
lệ tăng huyết áp mãn tính trong thai kỳ khoảng 1 
– 5%. [20,21] Tăng huyết áp bản chất hoặc nguyên 
phát là nhóm thường gặp nhất chiếm đến 90% 
trong nhóm này. Trong khi đó, tăng huyết áp thứ 
phát chỉ chiếm khoảng 10%. Bệnh lý thận mãn 
tính (viêm đài bể thận, bệnh thân đa nang hoặc 
hẹp động mạch thân) là nguyên nhân thường gặp 
nhất trong các trường hợp tăng huyết áp thứ phát. 
Môt số nguyên nhân khác bao gồm viêm đa động 
mạch dạng nút (polyarteritis nodosa), Lupus ban 
đỏ, các rối loan nội tiết (cường aldosteron, bệnh 
Cushing, U tủy thượng thận (phaeochromocytoma) 
hoặc đái đường đặc biệt là hẹp động mạch Thận 
(renovascular involvement) và chứng hẹp động 
mạch chủ (coarctation of the aorta). [10,22] Một 
số bệnh nguyên của tăng huyết áp thứ phát như 
bệnh lý động mạch thân và U tủy thượng thận 
(pheochromocytoma) có thể liên quan đến thai 
nghén và dẫn đến kết quả thai kỳ bất lợi. Một số 
đặc điểm lâm sàng có thể gợi ý bổ sung thêm vào 
những đặc điểm của tăng huyết áp thứ phát bao 
gồm tăng huyết áp đề kháng với điều trị, thiếu 
thông tin về tiền sử gia đình tăng huyết áp, lớn 
tuổi, có rối loạn điện giãi (ví dụ như hạ Kali máu, 
tăng Natri máu) và tăng nồng độ creatinin huyết 
thanh gợi ý đến suy thận mãn tính. Nhóm chuyên 
gia khuyến cáo, đối với các trường hợp tăng huyết 
áp mãn tính cần trao đổi với các chuyên gia tăng 
huyết áp để phối hợp quản lý. [17]

Những thai phụ tăng huyết áp mãn tính có nguy 
cơ phát triển tiền sản giật chồng chất và đối với những 
trường hợp có phát triển tiền sản giật chồng chất thì 
tăng tỷ lệ các kết quả không có lợi cho thai phụ và thai 
kỳ. Tăng huyết áp mãn tính cũng liên quan đến nguy cơ 
cao mỗ lấy thai và băng huyết sau sịnh. [23] Một số kết 
quả thai kỳ bất lợi khác như tổn thương các cơ quan, 
tăng nguy cơ đái tháo đường thai nghén [23-25] và tăng 
nguy cơ rau bong non (gấp 3 lần). [26-28] Và cũng tăng 
nguy cơ phải nhệp viện theo dõi huyết áp. [25]

Đối với kết quả thai kỳ và tử vong chu sinh, tỷ lệ 
tử vong chu sinh cao hơn ở những thai phụ có biến 
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Xử trí 
Quản lý các rối loạn tăng huyết áp trong thai kỳ 

kèm các triệu chứng nặng* (nguồn: Women’s health 
2014 Future medicine Ltd)

*Tăng huyết áp thai nghén, tiền sản giật và tiền sản giật chồng chất không kèm thao các 
dấu hiệu nặng.
**Khuyến cáo kết thúc thai kỳ ở thời điểm sau 38 tuần đối với tăng huyết áp mãn tính.
EFW: Ước đoán trọng lượng thai; HTN: Tăng huyết áp; NST: Test không đã kích; PROM: Vỡ 
ối sớm.

Công bố của nhóm chuyên gia đã khuyến cáo rõ 
ràng các rối loạn tăng huyết áp trong thai kỳ không 
kèm theo các bằng chứng triệu chứng nặng được 
xữ trí như trường hợp bệnh lý nhẹ. Hướng dẫn xử trí 
được áp dụng đối với tăng huyết áp thai nghén, tiền 
sản giật, tiền sản giật chồng chất nếu như không liên 
quan đến bất kỳ các triệu chứng hay các dấu hiệu bất 
thường cận lâm sàng của đặc điểm bệnh nặng. Tăng 
huyết áp mãn tính được phân loại cùng nhóm tương 
tự, tuy nhiên, các khuyến cáo đối với tuổi thai kết thúc 
thai kỳ là 38 tuần, thay vì 37 tuần (hình 1)

Quản lý tiền sản đối với các rối loạn 
tăng huyết áp trong thai kỳ có các 
dấu hiệu nặng

Tất cả các trường hợp tăng huyết áp trong thai kỳ 
nên phải được xét nghiệm công thức máu, nồng độ 
creatinin huyết thanh, các men gan, nước tiểu trong 
24 giờ hoặc tỷ lệ protein/creatinin niệu để đánh giá 
protein niệu. Đánh giá tình trạng thai bằng siêu âm, 
dự đoán trọng lượng thai, chỉ số nước ối, test không đả 
kích (NST) và trắc đồ sinh lý (Biophysical profi le – BPP) 

Chỉ định nhập viện và chấm dứt thai kỳ đối với tăng 
huyết áp thai nghén nhẹ và tiền sản giật không có các 
dấu hiệu nặng như sau (hình 1): 

Hình 1. Quản lý các rối loạn tăng huyết áp trong thai kỳ kèm các dấu hiệu nặng (Quy tắc).

Các triệu chứng trên thai phụ và thai nhi

Có Không

Tuổi thai trên 37 0/7 tuần**
Tình trạng mẹ và thai nhi xấu hoặc
Tuổi thai trên 34 0/7 tuần kèm theo các triệu chứng sau:

- Bất thường kết quả xét nghiệm mẹ và thai nhi
- Dự doán trọng lượng thai <5%
- Chuyển dạ /Vỡ ối sớm
- Nghi ngờ Rau bong non

Theo dõi nội trú hoặc ngoại trú:
- Đánh giá mỗi 2 tuần
- Test không đã kích

o Tiền sản giật mỗi 2 tuần
o Tình trạng thai nhi hàng  tuần

- Tiến hành cho sinh
- Có thể sử dụng các thuốc làm mềm cổ 
tử cung để khởi phát chuyển dạ

• Tuổi thai ≥ 37 tuần; 
• Nghi ngờ rau bong non;
• Tuổi thai từ 34 tuần kèm theo các dấu hiệu sau:
 o Chuyển dạ hoặc vỡ màng ối
 o Siêu âm dự đoán trọng lượng thai nhỏ hơn 

đường bách phân vị số 5;
 o Thiểu ối (chỉ số nước ối dưới 5)
 o Đánh giá trắc đồ sinh lý thai nhi ≤ 6/10 điểm.
Theo dõi bao gồm các thử nghiệm sức khỏe thai 

nhi cũng như các đánh giá trên thai phụ, đó là theo dõi 
cử động thai nhi hàng ngày, siêu âm theo dõi sự phát 
triển thai nhi mỗi 3 tuần cũng như thực hiện test không 
đã kích hàng tuần đối với các trường hợp tăng huyết 
áp và mỗi 2 tuần đối với bênh nhân tiền sản giật không 
kèm các dấu hiệu nặng. Đánh giá thai phụ bao gồm 
đánh giá qua các xét nghiệm cận lâm sàng như công 
thức máu, các men gan, nồng độ creatinn huyết thanh 
ít nhất một lần một tuần. Kiểm tra các triệu chứng và 
huyết áp nên theo dõi mỗi 2 lần tuần kèm theo hướng 
dẫn bệnh nhân để tự chăm sóc và phát hiện sớm sự 
xuất hiện các dấu hiệu nặng. Nhóm chuyên gia khuyến 
cáo đánh giá protein niệu ít nhất một lần một tuần tại 
phòng khám và do huyết áp tại nhà hoặc tại phòng 
khám cho các trường hợp tăng huyết áp thai nghén.

Trong trường hợp không có các triệu chứng nặng, 
điều trị thuốc hạ huyết áp nên được duy trì đối với các 
trường hợp tăng huyết áp mãn tính.

Quản lý tăng huyết áp mãn tính trong 
thai kỳ

Những trường hợp tăng huyết áp nên được đánh 
giá ngay tại lần khám tiền sản đầu tiển để đánh giá 
các tổn thương ở các cơ qua đích, các đấu hiệu có 
thể thay đổi tiên lượng và kết quả điều trị. Lần đánh 
gia đầu tiên bao gồm độ thanh thải cratinin, protein 
niệu trong 24 giở, chức năng thận hoặc điện giải  đồ, 
nồng độ creatinin huyết thanh, các men gan, acid uric, 
số lượng tiểu cầu, soi đáy mắt hoặc tham khảo ý kiến 
chuyên gia Nhãn khoa, điện tim hoặc các thăm dò tim 
mạch nếu có bất kỳ bất thường nào trên điện tim .

Lý tưởng nhất là nên tư vấn khi có ý định mang 
thai và quản lý bệnh nhân, tìm các nguyên nhân tăng 
huyết áp, xác định bất kỳ tổn thương cơ quan đính nào 
và kiểm soát chặt chẻ huyết áp trước khi mang thai.

Khảo sát chức năng thận rất quan trọng ở những 
bệnh nhân tăng huyết áp đặc biệt trên bệnh nhân đã 
bị đái tháo đường tồn tại trước đó. Các thăm dò cận 
lâm sàng bao gồm phấn tích nước tiểu, tỷ trọng nước 
tiểu, cấy nước tiểu, nồng độ ure máu, protein huyết 
thanh, lấy nước tiểu trong 24 giờ để đánh giá lượng 

protein niệu bài xuất trong ngày và độ thanh thải 
creatinine. Trong những trường hợp hiếm gặp khi nghi 
ngờ u tủy thượng thận, phương pháp phát hiện bao 
gồm xác định các metanephrin và normetanephrin, 
chất chuyển hóa dopamin (để chẩn đoán U cận hạch 
và bệnh lý ác tính) hoặc các catecholamin huyết 
thanh. Tìm các nguyên nhân khác gây tăng huyết áp 
thứ phát dựa vào những nghi ngờ trên lâm sàng hoặc 
các yếu tố nguy cơ. Nhóm chuyên gia gợi ý nên tham 
khảo ý kiến các chuyên gia chuyên về tăng huyết áp 
nếu nghi ngờ tăng huyết áp thứ phát.

Sự hiện diện của protein niệu và mức độ tăng 
protein niệu có thể dự báo suy giảm chức năng thận 
ở một số bệnh nhân. Mức độ và tốc độ suy giảm chức 
năng thận cũng chịu ảnh hưởng bởi kiểm soát huyết 
áp. Chức năng thận thường giảm ở những bệnh nhân 
người Mỹ gốc Phi và những thai phụ lớn tuổi hoặc đã 
tồn tại bệnh lý thận trước đó. [32]

Những thuốc điều trị huyết áp có các ảnh hưởng 
không có lợi cho thai nhi nên ngưng sử dụng trước 
khi thụ thai.

Theo dõi huyết áp. Kiểm tra huyết áp cơ bản 
hàng tháng cho tát cả các thai phụ như một phần 
trong chăm sóc sức khỏe tiền sản. Khuyến cáo cho 
thực hành lâm sàng là nên tăng cường theo dõi đối 
với các phụ nữ có huyết áp vướt quá khoảng giới hạn 
bình thường. Nhóm chuyên gia khuyến cáo đối với 
tất cẩ các trường hợp tăng huyết áp mãn tính nên 
theo dõi huyết áp tại nhà.

Theo dõi tình trạng thai nhi đối với các trường 
hợp thai nghén có tăng huyết áp mãn tính. Nguy 
cơ thai chậm phát triển trong tử cung cao hơn ở 
những trường hợp thai phụ có tăng huyết áp mãn từ 
8 – 15%. [33] Nhóm chuyên gia khuyến cáo đề nghị sử 
dụng siêu âm để sàng lọc thai chậm phát triển trong 

Hình 2. Đảo nghịch dòng chảy cuối tâm thu trên doppler động mạch rốn - Umbilical Artery 
Reversed End-Diastolic Flow.

tử cung đối với các trường hợp tăng huyết áp mãn 
tính. Nếu có bằng chứng cho thấy có tình trạng thai 
chậm phát triển trong tử cung ở những trường hợp 
này, khuyến cáo nên đánh giá tuần hoàn tử cung rau 
bằng siêu âm doppler động mạch rốn (hình 2). Theo 
dõi trước sinh bằng test không đã kích (NST) hoặc trắc 
đồ sinh lý thai nhi (BPP) có thể làm giảm tử lệ bệnh 
tật và tử vong chu sinh ở những đối tượng này. [34] 
Do đó, các chuyên gia khuyến cáo nên đánh giá trước 
sinh ở những trường hợp tăng huyết áp mãn đang 
sử dụng thuốc điều trị để tìm bất kỳ bằng chứng nào 
của thai chậm phát triển và tiền sản giật chồng chất.

Điều trị. Mục đích điều trị tăng huyết áp mãn tính 
bao gồm giảm tối đa các nguy cơ của tăng huyết áp 
đến thai nhi và sự phát triển các bệnh lý tim mạch, 
những tác dụng phụ của thuốc điều trị huyết áp do 
có thể dẫn đến giảm tưới máu qua tử cung rau hoặc 
những ảnh hưởng bất lợi có thể xẩy ra đến thai. Các 
thuốc hạ huyết áp đường uống thường xuyên được 
sử dụng ở bảng 1.

Điều trị không dùng thuốc: Theo khuyến nhóm 
chuyên gia, giảm trọng lượng và chế độ ăn kiêng ít 
muối (Natri dưới 100 mEq ngày) không nên áp dụng 
ở những trường hợp mang thai kèm tăng huyết áp 
mãn tính. Khuyến cáo tập thể dục vừa phải nên tiếp 
tục duy trì trong thai kỳ đối với những thai phụ có 
thói quen tập thể dục.

Phòng ngừa tiền sản giật chồng chất. 
Tổng quan hệ thống chứng minh rằng việc sử 

dụng các thuốc kháng tiểu cầu và liều thấp aspirin 
có liên quan đến giảm đáng kể 17% các trường phát 
triển tiền sản giật. [35] Do đó, nhóm chuyên gia đề 
nghị bắt đầu sử dụng aspirin liều thấp hàng ngày (60-
80 mg) từ cuối ba tháng đầu thai kỳ cho phụ nữ bị 
tăng huyết áp mạn tính hoặc tăng nguy cơ kết quả 
thai kỳ bất lợi. Những nguy cơ bao gồm xuất hiện tiền 
sản giật và sinh non dưới 34 tuần hoặc có xuất hiện 
tiền sản giật trong những lần mang thai trước.

Nice khuyến cáo sử dụng 75 mg aspirin hàng 
ngày bắt đầu từ tuần thứ 12 của thai kỳ và dùng 
trong suốt thai kỳ cho tất cả các phụ nữ có nguy cơ 
cao phát triển của tiền sản giật. Bao gồm những phụ 
nữ có tăng huyết áp trong lần mang thai trước, bệnh 

Thuốc Liều Chú thích / tác dụng phụ
Labetalol 200-2400 mg/ngày, uống chia 2-3 lần Nguy cơ gây co thắt phế quản

Nifedipine 30-120 mg/ngày Tác dụng chậm
Chống chỉ định ngậm dưới lưỡi

Methyldopa 0.5-3 g/ngày, uongs chia 2-3 lần - 
Hydrochlorothiazide 25-100 mg/ngày Lựa chọ thứ yếu

Bảng 1. Các thuốc hạ huyết áp thường sử dụng trong thai kỳ
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thận mãn tính tự miễn, như lupus ban đỏ hoặc hội 
chứng kháng phospholipid, Đái đường nhóm 1 hoặc 
2 và cao huyết áp mãn tính. [36]

Quản lý trong thời gian chuyển dạ và 
lúc sinh

Khuyến cáo tiếp tục điều trị kéo dài tuổi thai ở 
những trường hợp tăng huyết áp thai nghén nhẹ hoặc 
tiền sản giật không có các triệu chứng nặng và không 
có chỉ định kết thúc thai kỳ trước 37 tuần. [37] Kết thúc 
thai kỳ sớm có liên quan đến tăng tỷ lệ nhập viện theo 
dõi ở các đơn vị chăn sóc sơ sinh, các biến chứng hô 
hấp trẻ sơ sinh và tăng tăng nguy cơ tử vong chu sinh. 
Kết thúc thai kỳ được khuyến cáo ở những trường hợp 
tăng huyết áp thai nghén hoặc tiền sản giật không xuất 
hiện các triệu chứng nặng hoặc tuổi thai trên 37 tuần, 
trên 38 tuần đối với tăng huyết áp mãn tính. Lựa chọn 
phương pháp kết thúc thai kỳ không nhất thiết phải 
mổ lấy thai, nên xác định tuổi thai, ngôi thai và điều 
kiện thai phụ - thai nhi. Sinh đường âm đạo thường ít 
có khả năng thành công hơn đối với tuổi thai càng nhỏ 
và điều đó có nghĩa là tăng mổ lấy thai. [38-40]

Magnesium sulfat không được khuyến cáo để 
điều trị dự phòng cơn sản giật, với huyết áp tâm 
thu dưới 160 mmHg và huyết áp tối thiểu dưới 110 
mmHg (bảng 2).

D5LR: Dextrose 5% với lactated ringer ; D5W: Dextrose 5% với nước cất.

Điều trị trong thời kỳ hậu sản và theo dõi
Huyết áp cần phải được theo dõi ít nhất 48 giờ ở 

bệnh nhân có nguy cơ cao tăng huyết áp mạn tính 
vì có nhiều khả năng xuất hiện các biến chứng trong 
thời kỳ hậu sản như suy thận, phù phổi và bệnh não 
tăng huyết áp. [3,9,22] 

Liều và triệu chúng quá liều tương ứng với nồng độ trong huyết thanh
Liều Magnesium
Liều tấn công 6 gr tiêm tĩnh mạch trong 20 - 30 phút (6 gr MgSO4 50% trong 150 ml D5W)
Liều duy trì 2-3 gr tĩnh mạch mỗi giờ (40gr trong 1 lít D5LR, tốc độ truyền 50 ml/h)

Cơn giật tái phát Lập lại liều tấn công với 2 gr trong 5 - 10 phút, 1 - 2 lần và / hoặc 250mg 
sodium amobarbital tĩnh mạch.

Nồng độ Magnesium và các triệu chứng quá liều
Mất phản xạ xương 
bánh chè 8-12 mg/dl

Cảm giác nóng, 
phừng mặt, nhìn đôi 9-12 mg/dl

Buồn ngủ 10-12 mg/dl
Nói lắp 10-12 mg/dl
Liệt cơ 15-17 mg/dl
Khó thở 15-17 mg/dl
Ngừng tim 20-35 mg/dl

Bảng 2. Magnesium Sulfate: Liều dùng, nồng độ huyết thanh và các triệu chứng quá liều. 

Ngay cả trong trường hợp không điều trị trong 
chuyển dạ, điều trị thuốc hạ huyết áp sau khi sinh 
thường được chỉ định ở phụ nữ bị cao huyết áp mãn 
tính trước và trong khi mang thai. Trong thời gian này, 
cần đặc biệt chú ý nên sử dụng các thuốc có ít tác 
dụng phụ nhất khi cho con bú. Mục tiêu của điều trị 
trong thời gian hậu sản là duy trì huyết áp thấp hơn 
giới hạn nặng (huyết áp tâm thu dưới 160 và huyết áp 
tâm trương dưới 100 mmHg).

Nhiều loại thuốc hạ huyết áp có nồng độ thấp 
trong sữa mẹ. Các thuốc tan trong nước thường có 
nồng độ thấp hơn so với những thuốc hòa tan trong 
lipid. Methyldopa và các thuốc chẹn kênh canxi có 
nồng độ thấp nhất trong sữa mẹ và do đó được coi là 
loại thuốc an toàn trong thời gian cho con bú. Trong 
số các thuốc chẹn β, metoprolol và atenolol có nồng 
độ cao trong sữa mẹ, nhưng labetalol và propranolol 
lại có nồng độ thấp. Các thuốc ức chế men chuyển 
(ACE) như captopril có nồng độ thấp trong sữa mẹ 
và được coi là an toàn khi cho con bú. Thuốc lợi tiểu 
không được khuyến cáo do ảnh hưởng đến sản xuất 
sửa và cho con bú.

Thuốc kháng viêm Non-steroid không nên sử 
dụng trong thời kỳ hậu sản ở những sản phụ tăng 
huyết áp mãn tính đặc biệt là tiền sản giật chồng chất 
vì có thể gây tăng huyết áp và giữ muối.

Trong trường hợp tăng huyết áp nặng kéo dài và 
kháng với điều trị với hai loại thuốc hạ huyết áp, cần 
đánh giá khả năng tăng huyết áp thứ phát.

Các rối loạn tăng huyết áp có kèm theo 
các triệu chứng nặng

Khi xuất hiện các triệu chứng nặng, các phương 
pháp tiếp cận điều trị tích cực hơn được khuyến khích. 
Các triệu chứng nặng (bảng 2) có liên quan đến tăng 
các biến chứng trong thai kỳ (bảng 1) và do đó phù 
hợp với phân loại bệnh nặng mà không phụ thuộc vào 
chẩn đoán nhóm tăng huyết áp (tăng huyết áp thai 
nghén, tiền sản giật hoặc tiền sản giật chồng chất).

Sơ đồ 3.  Tóm tắt xử trí tăng huyết áp trong thai 
kỳ có các triệu chứng nặng. Tuổi thai trên 34 tuần kết 
thúc thai kỳ được chỉ định cho các trường hợp tiền 
sản giật nặng, và những trường hợp tình trạng thai 
phụ - thai nhi không ổn định. Khuyến kích ổn định 
tình trạng thai phụ bằng magnesium sulfate và điều 
trị thuốc hạ huyết áp.

- DIC: Đông máu rãi rác trong lòng mạch; HTN: tăng huyết áp; IUGR: Thai chậm phát triển trong tử 
cung; PROM: Vỡ ối non.
Đối với những thai phụ tiền sản giật nặng ở thời 

điểm dưới hoặc bằng 34 tuần, sử dụng corticosteroid 

Hình 3. Xử trí rối loạn tăng huyết áp trong thai kỳ có các triệu chứng nặng dưới 34 tuần

Điều trị các rối loạn tăng huyết áp trong thai kỳ có các triệu chứng nặng dưới 34 tuần

Có 

Có 

Không

Không

Điều trị bảo tồn

CorticosteroidKết thúc thai kỳ

Ổn định tình trạng

Bảo tồn:
- MgSO4
- Corticoisteroid 
- Thuốc hạ huyết áp đường uống
- Đánh giá tình trạng thai

Không nên bảo tồn:
- Sản giật           - Thai chết lưu
- Phù phổi           - Các đánh gia thai nhi bất thường 
- Đông máu rãi rác trong lòng mạch  - Rau bong non
- Không kiểm soát được huyết áp       - Thai chết trong chuyển dạ

Các biến chứng khi điều trị duy trì
- Lớn hơn hoặc bàng 33 5/7 tuần
- Triệu chứng kéo dài
- H/c HELLP (điển hình hoặc không điển hình)
- Thai chậm phát triển trong tử cung
- Thiểu ối – cạn ối
- Sóng đảo ngược dòng chảy cuối tâm trương trên doppler
- Chuyển dạ hoặc vỡ ối non
- Rối loạn chức năng thận

gây trưởng thành phổi thai nhi được khuyến cáo. 
Dưới 34 tuần thai kỳ với điều kiện mẹ và thai nhi ổn 
định, điều trị duy trì được khuyến cáo chỉ nên thực 
hiện tại các cơ sở đủ điều kiện chăm sóc đặc biệt 
cho thai phụ và trẻ sơ sinh. Nhóm các Chuyên gia đề 
nghị kết thúc thai kỳ sau khi ổn định tình trang mẹ 
đối với các trường hợp bị tiền sản giật nặng trước khi 
tình trạng thai nhi xấu đi, điều trị duy trì không được 
khuyến cáo trong những trường hợp này.

Ở những thai phụ tiền sản giật nặng và thai nhi 
dưới hoặc bằng 33 tuần ± 6/7, sử dụng corticosteroid 
nên được sử dụng trước khi chấm dứt thai kỳ 48 giờ 
nếu không có xuất hiện bất kỳ chống chỉ định điều trị 
bảo tồn nào hoặc bất kỳ biến chứng nào liên quan. 
Các biến chứng như ối vỡ non, chuyển dạ và thiểu 
ối. Các bất thường cận lâm sàng (giảm tiểu cầu, tăng 
cao và kéo dài các men gan và creatinin) cũng như sự 
phát triển của thai nhi bất thường và đánh giá trên 
siêu âm doppler cho thấy xuất hiện đảo ngược dòng 
chảy cuối tâm trương động mạch rốn (Hình 2).

Trong cùng một nhóm bệnh nhân, khuyến cáo kết 
thúc thai kỳ không nhất thiết phải trì hoãn bất kể tuổi 
thai nếu tình trạng mẹ tiến triển xấu đi do không kiểm 
soát được tình trạng huyết áp, sản giật, phù phổi, rau 

bong non, đông máu rải rác nội mạch, có dấu hiệu 
cho thấy tình trạng xấu đi hoặc thai chết. [13]

Khi tiền sản giật có các triệu chứng nặng hoặc 
tăng huyết áp mới xuất hiện trong thời kỳ hậu sản 
hoặc phát triển trầm trọng thêm từ thể tăng huyết 
áp nhẹ trong các rối loạn tăng huyết áp thai kỳ, cần 
phải giáo dục thai phụ các dấu hiệu, các triệu chứng 
của tăng huyết áp nặng hoặc tiền sản giật. Chỉ định 
sử dụng Magnesium sulfate trong trường hợp có dấu 
hiệu hoặc triệu chứng không giảm hoặc xuất hiện 
tiền sản giật chồng chất. Sản giật và những vấn đề về 
tuần hoàn não liên quan đến tăng huyết áp thường 
xẩy ra trong thời kỳ hậu sản. [41] Nếu huyết áp trong 
thời kỳ hậu sản vẫn tiếp tục ở mức nặng mặc dù đã 
được điều trị phối hợp nhiều loại thuốc hạ huyết áp, 
bệnh nhân nên phải được tham vấn bởi các chuyên 
gia về tăng huyêt áp nhằm tìm các nguyên nhân gây 
tăng huyết áp thứ phát.

Nhóm chuyên gia cũng khuyến cáo cho tất các 
bệnh nhân tăng huyết áp thai nghén, tiền sản giật, 
tiền sản giật chồng chất có các triệu chứng nặng, 
huyết áp nên được theo dõi tại bệnh viện hoặc các 
phòng khám ngoại trú ít nhấn 72 giờ hậu sản và lặp 
lại sau 7 – 10 ngày hoặc sớm hơn sau sinh.

Thuốc điều trị 
Trong trường hợp không có bằng chứng rõ ràng 

hỗ trợ việc sử dụng thuốc điều trị tăng huyết áp cho 
các trường hợp tăng huyết áp mãn tính nhẹ đến 
trung bình trong thai kỳ, bắt đầu sử dụng thuốc điều 
trị không được khuyến cáo trừ khi huyết áp tiếp cận 
đến giới hạn nghiêm trọng. Theo khuyến cáo, điều trị 
bằng thuốc hạ huyết áp được chỉ định cho các thai 
phụ tăng huyết áp mạn tính nặng kéo dài, có huyết 
áp tâm thu từ 160 mmHg trở lên hoặc huyết áp tâm 
trương trên 105 mmHg. NICE khuyến cáo duy trì 
huyết áp tâm thu dưới 150 mmHg và huyết áp tâm 
trương dưới 100 mmHg ở các thai phụ tăng huyết áp 
mạn tính không có biến chứng. [36] Hạ huyết áp quá 
tích cực không được khuyến cáo do liên quan đến 
giam lưu lượng tuần hoàn qua tử cung rau do thuốc 
hạ huyết áp gây ra. Dữ liệu hiện có cho thấy những lợi 
ích tiềm năng khi điều trị hạ huyết áp  làm giảm nguy 
cơ tăng huyết áp nặng và các tác dụng không có lợi 
trực tiếp đến thai nhi hoặc cải thiện kết quả chu sinh. 
[42] Việc điều trị cũng không ngăn ngừa tiền sản giật 
hoặc nhau bong non. [43,44]

Đối với những trường hợp có bằng chứng tổn thương 
cơ quan đích như bệnh lý thận mãn tính, đái tháo đường 
và bệnh lý tim mạch nên kiểm soát huyết áp tâm thu 
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dưới 140 mmHg và huyết áp tâm trương dưới 90 mmHg 
[45,46] với mục tiêu duy trì huyết tâm thu ≤ 130 mmHg, 
tâm trương ≤ 80 mmHg. Giới hạn mức huyết áp dưới 140 
mmHg cho huyết áp tâm thu và dưới 90 mmHg đối với 
huyết áp tâm trương cho phép đảm bảo hoạt động thất 
trái cũng như kiểm soát các bệnh lý thận.

Điều trị tăng huyết áp nặng với mục đích ngăn 
ngừa các biến cố về tuần hoàn não và tiến triển suy 
tim mà không nhất thiết phải quan tâm đến giảm tưới 
máu não  và giảm lưu lượng tuần hoàn tử cung rau.

Lựa chọn thuốc điều trị tăng huyết áp. Khi lựa 
chọn thuốc điều trị tăng huyết áp đối với các trường 
hợp tăng huyết áp mãn tính trong thai kỳ, mục tiêu 
điều trị tùy thuộc vào mỗi nhóm: hạ huyết áp nhanh 
trong tăng huyết áp nặng (bảng 3); hoặc điều trị duy 
trì cho bệnh nhân ngoại trú (bảng 1). Lụa chọn thuốc 
hạ huyết áp nên dựa vào tiên lượng các tác dụng phụ, 
cũng như kinh nghiệm riêng cũa các chuyên gia và 
đáp ứng đối với mỗi loại thuốc. [47]

Tiêm tĩnh mạch labetaloi, tiêm tĩnh mạch hydralazine 
và Nifedipin đường uống là thuốc lựa chọn đầu tiên để 
hạ huyết áp nhanh tại bệnh việm (bảng 3).

Thuốc hạ huyết áp đường uống điều trị 
duy trì

Thuốc hạ huyết áp sử dụng kéo dài trong điều trị tăng 
huyết áp mãn tính trong thai kỳ. [48] Các thuốc hạ huyết 
áp đường uống thường được sư dụng như ở bảng 1.

Chẹn α- & β. Labetalol (thuốc chẹn α –và β) có thể 
được sử dụng thường xuyên điều trị tăng huyết áp trong 

Thuốc Thời gian tác dụng (phút) Liều dùng

Hydralazine 10-20 5-10 mg tiêm tĩnh mạch mỗi 20 phút cho đến liều tối 
đa 30 mg

Labetalol 10-15 20 mg tinh mạch, 40-80 mg mỗi 10 phuát cho đến liều 
tối đa 300 mg hoặc tiếp tục duy trì truyền 1-2 mg/min

Nifedipine 5-10
10 mg đường uống, lặp lại trong 30 phút, (20 mg đường 
uống) x 2 liều,  sau đó dùng 10-20 mg mỗi 4 - 6 giờ cho 
đến liều tối đa 240 mg/24 giờ

Nicardipine Truyền 3 mg/giờ tăng liều 0.5 mg/giờ (cần phụ thuộc 
vào huyết áp)

Sodium 
nitroprusside 0.5-5 0.25-5 µg/kg/phút tiêm tĩnh mạch 

Nguy cơ ngộ độc Cyanide khi sử dụng kéo dài.

Bảng 3. Thuốc điều trị  hạ huyết áp

Thuốc Liều dùng Chú thích / tác dụng phụ

Labetalol 200-2400 mg/ngày chia 
2-3 lần Nguy cơ co thắt phế quản

Nifedipine 30-120 mg/ngày Tác dụng phụ. Chống chỉ định liều ngậm dưới lưỡi
Methyldopa 0.5-3 g/ngày chia 2-3 lần - 
Hydrochlorothiazide 25-100 mg/ngày Lựa chọn thứ yếu

Bảng 1. Thuốc hạ huyết áp đường uống thường dùng trong thai kỳ.

thai kỳ. Có thể sử dụng đường uống hoặc đường tĩnh 
mạch, do đó, có thể sử dụng thường quy trong kiểm soát 
huyết áp và có thể dễ dàng chuyển đường tiêm trong 
trường hợp tăng huyết áp nặng, cơn tăng huyết áp hoặc 
những trường hợp không thể dùng đường uống. Tác 
dụng không mong muốn bao gồm mệt mõi, lơ mơ và 
co thắt phế quản.

Các thuốc chẹn β khác bao gồm atenolol và 
propranolol có thể làm tăng nguy cơ thai chậm phát 
triển trong tử cung và nhìn chung nên tránh trong 
thai kỳ.

Các thuốc chẹn α thuần túy không được sử dụng 
trong thai kỳ nói riêng và có nhiều hạn chế trong cộng 
đồng nói chung kể từ khi nghiên cứu ALHAT công 
bố. Một mục tiêu của nghiên cứu so sánh doxazosin 
(chẹn α) và chlorthalidone (thuốc lợi tiểu) trong điều 
trị tăng huyết áp, kết qua cho thấy doxazosin tăng 
gấp đôi nguy cơ suy tim. [50]

Thuốc hạ huyết áp tác dụng trung ương. Bao 
gồm α-methyl dopa (methyldopa) và clonidine. Cho 
đến hiện nay, methyldopa là thuốc được lựa chọn 
hàng đầu trong nhóm này để điều trị tăng huyết 
áp trong thai kỳ sau khi có các bằng chứng đã được 
công bố về tác dụng và tính an toàn. Không có các tác 
dụng bất lợi lên tử cung rau và huyết động thai nhi 
cũng như kết quả thai kỳ. [51,52] Tuy nhiên, các bằng 
chứng cho chỉ định không chắc chắn khi lựa chọn 
kiểm soát huyết áp ở những bệnh nhân có thai hoặc 
không mang thai. Tác dụng phụ của methyldopa bao 
gồm bất thường men gan có thể làm khó khăn trong 
chẩn đoán phân biệt tăng men gan do tiến triển của 
tiền sản giật, suy chức năng gan và hoại tử và tiếu 
mau tan máu.

Chẹn kênh Calci. Chẹn kênh Calci (nifedipine, 
diltiazem và verapamil) là một trong những thuốc an 
toàn cao trong thai kỳ và cũng ít ảnh hưởng đến chức 
năng thận do đó có thể sử dụng trong các trường hợp 
đái tháo đường.  

Một nghiên cứu của Sibal và công sự đánh giá tá 
dụng của nifedipin trong tiền sản giật đã chức minh 
không có bằng chứng tác dụng gây quái thai. [53] 
Nifedipin cũng không xuất hiện các tác dụng không 
mông muốn đến tuần hoàn tử cung rau. [54,55] Một 
nghiên cứu khác của Magee và cộng sự tại các trung 
tâm tại Anh, Hoa kỳ và Canada đánh giá phơi nhiễm 
của thuốc chện kênh calci ở quý đàu thai kỳ. Kết quả 
tìm thấy không tăng các dị tật lớn, không làm tăng 
nguy cơ gây quái thai khi so sánh với nhóm chứng 
[56]. Một đánh giá nifedipin tác dụng nhanh sử dụng 
ngậm dưới lưỡi nhằm hạ nhanh huyết áp trong điều 

trị, tuy nhiên, cách dùng này không được khuyến cáo 
vì các biến chứng, đo đo, đường dưới lưỡi chống chỉ 
định trong điều trị. Hiên này vẫn tồn tại hai dạng tác 
dụng nhanh và tác dụng kéo dài, nifedipin cung được 
sử dụng rộng rãi trong sản khoa gồm điều trị tăng 
huyết áp và dọa sinh non. Cũng như các tocolytic là 
tác dụng tích cực lên tuần hoàn tử cung rau. Không có 
các dị tật lớn. Nifedipin cũng có tác dụng hợp đồng 
hợp đồng với magnesium sulfat lên huyết áp. Khi sử 
dụng cùng lúc có thể gây hạ huyết áp nặng, đặc biệt 
khi dùng trên những bệnh nhân chưa được khảo sát 
đầy đủ chức năng thận, các tác dụng phụ có thể xuất 
hiện trầm trọng xảy ra khi sử dụng thuốc.

Verapamil là một thuốc chẹn kênh calci có thể sử 
dụng trong điều trị tăng huyết áp ở thai kỳ có các bệnh 
lý tim mạch. Thuốc cũng có thể dùng điều trị loạn nhịp 
và bệnh tim mạch trong thai kỳ. Diltiazem cũng thường 
được sử dụng ở các thai phụ bị bệnh tim mạch.

Thuốc lợi tiểu. Tiền sản giật thường xuyên phải 
chú ý đến tình trạng giảm thể tích tuần hoàn, thậm 
chí có thể làm xuất hiện phù và quá tải dịch. Một số 
chuyên gia có khuynh hướng không sủ dụng thuốc 
lợi tiểu trong thai kỳ bị tiền sản giật nhằm tránh nguy 
cơ giảm thể tích tuần hoàn, và các tác dụng bất lợi 
đến sự phát triển thai nhi. Tuy nhiên thuốc lợi tiểu 
được khuyên nên lựa chọn thứ cấp trong điều trị tăng 
huyết áp trong thai kỳ. [5] Mặc dù có thể có nhũng lo 
ngại liên quan đến giai đoạn chuyển dạ, tuy nhiên, 
không có lý do để chống chỉ định sử dụng thuốc lợi 
tiểu ở thời kỳ hậu sản đặc biệt khi xuất hiện các bằng 
chứng phù phổi cấp hoặc quá tải thể tích tuần hoàn. 
Trong số các thuốc lợi tiểu thiazide và thuốc lợi tiểu 
vòng được sử dụng trong một số tình huống đặc biệt 
trong thời kỳ hậu sản. Một trong những tác dụng bất 
lợi của thiazide là gây tăng đường máu, tác dụng này 
không thường xuyên nếu sử dụng trong thời gian 
ngắn. Lợi tiểu vòng có thể là nguyên nhân gây hạ kali 
máu, xét nghiệm điện giãi đồ thường xuyên thực hiện 
khi dùng lợi tiểu vòng. 

Ức chế men chuyển và chẹn thụ thể 
Angiotensin. Angiotensinogen được chuyển từ 
angiotensin I bởi rennin trong khi angiotensin I được 
chuyển từ angiotensin II bởi men chuyển. Angiotensin 
II có hai thụ thể chính; type 1 và type 2. Thuốc ức chế 
men chuyển chen quá trình chuyển angiotensin I 
sang angiotensin II trong khi thuốc chẹn thụ thể 
angiotensin (ARBs) chẹn ngay từ đầu các thu thể type 
1. Thụ thể type 1 xuất hiện nhiều trong quý đầu thai 
kỳ, ở bánh rau và có thể đóng vài trò nhất định đến 
chức năng bánh rau. [57]

Thuốc ức chế men chuyển và chẹn thụ thể 
Angiotensin có thể là nguyên nhân gây thai dị tật, như 
thiểu sản thận thai nhi, thiểu ối, thai chậm phát triển, 
thiểu sản phổi, bất thường hộp sọ và hạ huyết áp thi nhi 
nặng đặc biệt trong ba tháng giữa và ba tháng cuối thai 
kỳ do đo nên tránh sử dụng trong thai kỳ. [58,59] Nhóm 
chuyên gia khuyến cáo không nên tiếp tục sử dụng 
thuốc ức chế men chuyển và chẹn thụ thể Angiotensin, 
và bất cứ loại nào liên quan đến nhóm này như ức chế 
renin trong thai kỳ. [60] Phụ nữ sử dụng ức chế man 
chuyển nên ngưng trước khi mang thai. Tuy nhiên, nếu 
đã được dùng trong quý đầu thai kỳ, có thể ngưng mà 
không có các tổn thương đến thai nhi. [61,62]

Sử dụng thuốc chẹn thụ thể Angiotensin (losartan, 
valsartan, irbesartan or candesartan) trong thai kỳ có 
thể tiếp tục trong gian đoạn phôi. Chỉ định tương tự 
thuốc ức chế men chuyển nhưng được ưa chuộng 
hơn trong trường hợp bênh nhân không thể tiếp tục 
sử dụng thuốc ức chế men chuyển do triệu chứng ho. 
[63] Thuốc có thể sử dụng trong thời kỳ hậu sản đặc 
biệt ở bệnh nhân đái tháo đường do tác dụng bảo 
vệ chức năng thận. Có thể sử dụng phối hợp hai loại 
hoặc đơn đọc trong kiểm soát huyết áp. [64]

Tóm lại, một số thuốc hạ huyết áp thường được chỉ 
định ngoài thai kỳ bao gồm ức chế man chuyển, chẹn 
kênh Angiotensin và một số thuốc lợi tiểu chống chỉ 
định trong thai kỳ.

Xử trí những trường hợp có tiền sử tiền sản giật. 
Mục tiêu quản lý các trường hợp có tiền sử tiền sản giật 
nhắm ưu hóa điều kiện sức khỏe bà mẹ trước khi thụ 
thai, phát hiện kết quả bất lợi để đạt được kết quả chu 
sinh tốt nhất trong thai kỳ tiếp. Bảng 5 khái quát đánh 
giá những phụ nữ nguy cơ cao tiền sản giật tái phát, bao 
gồm tư vấn trước khi mang thai, chăm sóc tiền sản sớm 
và theo dõi thường quy thai phụ và thai nhi đầy đủ.

Bảng 5. Đánh giá và xử trí phụ nữ có nguy cơ tiền sản giật tái phát [68]
Trước khi thụ thai

• Phát hiện các yếu tố nguy cơ (., đái đường type 2, béo phì, tăng huyết ápvà tiền sử gia đình)
• Xem xét kết quả thai kỳ trước (rau bong non, thai chết trong tử cung, thai chậm phát triển 
trong tử cung và tuổi thai khi sinh)
•Dữ liệu chuyển hóa cơ ban và phân tích nước tiểu
•Đánh giá tình trạng mẹ
•Cung cấp acid folic

Ba tháng đầu 
• Siêu âm đánh giá tuổi thai và số lượng thai
• Đánh giá chuyển hóa cơ bản và xét nghiệm máu
• Phân tích nước tiểu
• Cung cấp acid Folic
• Đề nghị sàng lọc phối hợp quý I thai kỳ
• Đối với những trường hợp có tiền sử tiền sản giật sinh trước 34 tuần hoặc tiền sản giật xẩy 
ra ít nhất một lần trước đó, đề nghị sử dụng liều thấp aspirin bắt đầu cuối quý I thai kỳ và 
thảo luận các nguy cơ và các lợi ích mang lại
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Phòng ngừa và dự báo tiền sản giật. Tiền sản giật 
được cho là xuất hiện thứ phát khi mất cân bằng hệ 
thống prostacyclin–thromboxane, đồng thời tăng tình 
trạng viêm [65]. Do đó liều thấp aspirin (81 mg hoặc 
ít hơn), một tác nhân kháng viêm ức chế chuyển hóa 
thromboxane, đã được chứng minh mang lại hiệu quả 
trong dự phòng tiền sản giật. Những phụ nữ có tiền sử 
tiền sản giật sớm và sinh non dưới 34 tuần hoặc tiền sản 
giật đã từng xuất hiện ít nhất một lần trước đó. Nhóm 
chuyên gia khuyến cáo sử dụng aspirin liều thấp bắt 
đầu ngay ở cuối quý I thai kỳ.
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Ba tháng giữa
• Thảo luận với bệnh nhân các dấu hiệu và triệu chứng tiền sản giật
• Theo dõi dấu hiệu và triệu chứng tiền sản giật
• Theo dõi huyết áp khi đến khám thai hoặc ở tại nhà
• Sàng lọc siêu âm tại thời điểm 18 – 22 tuần để khảo sát các bất thường hình thái thai nhi 
và để loại trừ thai trứng 
• Theo dõi huyết áp tại lần khám đầu tiên trước  sinh hoặc ở nhà
• Khảo sát doppler động mạch tử cung
• Nhập viện khi tăng huyết áp thai ngén nặng, thai kém phát triển trong thai kỳ hoặc tiền 
sản giật tái phát

Ba tháng cuối 
• Theo dõi dấu hiệu và triệu chứng tiền sản giật
• Theo dõi huyết áp khi đến khám thai hoặc ở tại nhà
• Xét nghiệm cận lâm sàng, siêu âm đánh giá phát triển thai nhi và nước ối,  doppler động 
mạch tử cung, test không đã kích, sinh trắc đồ thai nhi… chỉ định phụ thuộc tình trạng lâm sàng.
• Nhập viện khi tăng huyết áp thai ngén nặng, thai kém phát triển trong thai kỳ hoặc tiền 
sản giật tái phát

Hình 4. Dấu hiệu Notching động mạch tử cung. UT-ART: động mạch tử cung

Sử dụng vitamin C hoặc vitamin E đã không có bất 
kỳ bằng chứng chứng minh khả năng dự phòng tiền 
sản giật. Chế độ ăn kiêng muối không được khuyến 
cáo để dự phòng thiền sản giật. Nghĩ ngơi tại gường 
hoặc hạn chế vận động thể chất không được khuyến 
cáo dự phòng tiền sản giật và các biến chứng.

Nhiều yếu tố đã được sử dụng nhằm dự báo tiền sản 
giật bao gồm siêu âm doppler động mạch tử cung, các 
chất chỉ điểm sinh hóa. Siêu âm doppler động mạch tử 
cung được phát hiện như một dấu hiệu vượt trội trong 
dự báo tiền sản giật ở giai đoạn sớm thai kỳ. Tăng trở 
kháng dòng chảy qua động mạch tử cung cho kết quả 
bất thường sóng doppler, phản ánh  bởi tăng trở kháng 
hoặc bởi xuất hiện đấu notch thì tâm trương một bên 
hoặc 2 bên (hình 4). Hiện tại, tất nhiên, dự báo tiền sản 
giật tốt nhất thu được vẫn bao hàm cả tiền sử.

Những tranh cãi và hướng nghiên cứu trong 
tương lai

Mặc dù hiện nay đã có những tiến bộ trong hiểu biết 
về sinh bệnh học tiền sản giật, rất nhiều nghi vấn đã 
được nghiên cứu. Các nghiên cứu gợi ý trong tuyên bố 
của tổ chuyên trách đã làm rõ về nguyên nhân, xử trí và 
dự phòng. Danh sách các mục tiêu nghiên cứu cũng đã 
được khuyến cáo rộng rãi bởi Nhóm chuyên trách. [17]

Các nghiên cứu liên quan nguyên nhân đề nghị tập 
trung vào rau thai, miễn dịch và các bất thường mạch 
máu liên quan đến tiền sản giật trong thai kỳ. Bên cạnh 
đó, yếu tố di truyền, cơ chế phân tử, tế bào tham gia vào 
sự phát triển của tiền sản giật cần được nghiên cứu.

Sự bài xuất thường quy sFlt-1 và các chất ức chế của 
nó là một trong những lĩnh vực nghiên đầy hứa hẹn và 
có nhiều tiềm năng trong tương lai. sTlt-1 được sản xuất 
từ các rai rau để dáp ứng với tình trạng giảm oxy. Nó 
dường như đóng một vai trò quan trọng trong bệnh sinh 
của tiền sản giật. Các giả thuyết can thiệp điều trị xuất 
phát từ nguồn gốc trong tuần hoàn máu mẹ, kết quả có 
thể thay đổi hoàn toàn sự phát triển tiền sản giật. [66]

Các chất chỉ điểm sinh hóa đã được nghiên cứu cho 
thấy có thể dự báo các biến chứng và tiên lượng tỷ lệ tử 
vong mẹ. Các kiến thức mới về các chất chỉ điểm trong 
máu mẹ có thể được áp dụng trong thực hành lâm sàng 
nhằm thay đổi xử trí phù hợp với mục đích giảm nguy 
cơ mắc bệnh. Những mục tiêu khác của các nghiên cứu 
nhằm giãi thích các nghi vấn liên quan trực tiếp đến xử 
trí trong thai kỳ và thời kỳ hậu sản cũng đã được làm rõ.

Bệnh lý người lớn có nguồn gốc từ thời 
kỳ bào thai (fetal programming)

Tăng huyết áp là một bệnh lý hệ thống có những 
tác động đáng kể đến tuần hoàn vi thể, đại thể. Có 

thể dẫn đến bệnh lý thận, võng mạc, tim mạch và các 
biến chứng khác.

Các nghiên cứu mang tính bước ngoặt của Barker, 
cùng với các dữ liệu trên người và động vật, giảm một 
số bệnh lý có nguồn gốc từ bào thai. [67] Hiểu biết về 
vệnh lý người lớn có nguồn gốc thời kỳ bào thai  có 
khả năng tiên đoán những ảnh hưởng không chỉ đối 
với thai nhi mà còn trên các tế bào trứng trong trường 
hợp thai mang giới tính nữ. Nguy cơ cao phơi nhiễm 
và những điều kiện trong thai kỳ có thể góp phần 
ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe thai phụ, cũng như 
con của họ và thậm chí là ảnh hưởng đến đời cháu. 
Những nỗ lực can thiệp dự phòng cần được xây dựng 
với mục tiêu tối ưu hóa sức khỏe của phụ nữ trước và 
trong khi mang thai cũng như sau khi sinh. Với những 
kiến thức về fetal programming, những can thiệp như 
vậy chính là chìa khóa để tối ưu hóa sức khỏe thai nhi.

Kết luận
Tóm lại, rối loạn tăng huyết áp trong thai kỳ vẫn là 

một vấn đề cần quan tâm lớn về sức khỏe phụ nữ và trẻ 
em. Xữ trí tối ưu, bao gồm chăm sóc tiền sản, xác định 
các dấu hiệu nặng và đặc biệt là tiếp cận điều trị thích 
hợp, cũng như theo dõi chặt sau sinh là chìa khóa để 
giảm tỷ lệ mặc bệnh và tử vong ở thai phụ và thai nhi. 

Thay đổi lối sống ở những trường hợp phụ nữ chịu 
ảnh hưởng của các rối loạn tăng huyết áp trong thai kỳ 
có thể giảm các nguy cơ bệnh lý tim mạch là một trong 
những vấn đề mấu chốt sau này. Các nghiên cứu trong 
lĩnh vực này đang đầy hứa hẹn và  những tiến bộ cả về 
khoa học cơ bản cũng như lâm sàng hy vọng sẽ cũng 
cấp rõ ràng hơn nữa để dự báo, dự phòng và xử trí các rối 
loại tăng huyết áp trong thai kỳ.

Triển vọng trong tương lai
Trong thập kỷ tới, tăng tỷ lệ béo phì và đái tháo 

đường cũng như tăng độ tuổi mang thai, điều đó dự 
báo sẽ tăng đáng kể nguy cơ rối loạn tăng huyết áp 
trong thai kỳ.

Nhóm chuyên trách dự báo, tuy nhiên, trong từng 
bối cảnh điều kiện y học, tỷ lệ mắc bệnh và tỷ lệ tử vong 
về lâu dài không theo mô hình bệnh tật giống nhau 
hoặc có thể giảm là kết quả của nhiều yếu tố. Một số yếu 
tố này bao gồm những hiểu biết về bệnh nguyên, các 
hiểu biết rỏ hơn về cơ chế phân tử và tế bào và sự tiến 
bộ trong sàng lọc ở nhóm nguy cơ cao trong cộng đồng, 
cũng như xử trí tối ưu và các can thiệp điều trị.

Tóm tắt 
Tỷ lệ. Các rối loạn tăng huyết áp là một trong 

những biến chứng thương gặp trong thai kỳ vào 
khoảng 5 – 10% và là một trong những nguyên nhân 
tử vong mẹ ở Hoa kỳ.

Các biến chứng
• Tăng huyết áp trong thai kỳ liên quan đến nhiều các 

biến chứng và các tác dụng phụ bao gồm sản giật, rau 
bong non, sinh non, rối loạn đông máu trong lòng mạch, 
băng huyết, suy thận, phù phổi, đột qụy và tử vong.

• Tử vong chu sinh và tỷ lệ tử vong cũng liên quan 
đến tăng tỷ lệ sinh non, vở ối non và thai chậm phát triển 
trong tử cung

• Các biến chưng lâu dài bao gồm bệnh lý tim mạch, 
xơ cứng động mạch và suy thận cũng như đột quỵ. Các 
biến chứng xa đối với thai nhi bao gồm những thay đổi 
tim mạch dẫn đến những bệnh lý sau này.

Những thay đổi của nhóm chuyên gia 
phụ trách

• Tiêu chuẩn chuẩn đoán mới cũng như quản lý tiền 
sản giật và tiền sản giật chồng chất đã được nhóm phụ 
trách bổ sung.

Định nghĩa và phân loại
• Tăng huyết áp trong thai kỳ bao gồm bốn nhóm: 

tăng huyết áp thai nghén; tiền sản giật – sản giật, 
tăng huyết áp mãn tính và tiền sản giật chồng chất 
trên nên tăng huyết áp.

• Đóng góp chính của nhóm chuyên gia phụ trách 
đã đưa ra các khuyến cáo dự trên bằng chứng nhằm 
cập nhật định nghĩa và xử trí các rối loạn tăng huyết 
áp trong thai kỳ.

Chẩn đoán
• Protein niệu đã được loại bỏ khỏi tiêu chuẩn chẩn 

đoán, thêm vào đó, tiền sản giật không còn được phân 
loại thành thể nhẹ và nặng, nhưng đã có những bằng 
chứng về bệnh học tăng huyết áp và tiền sản giật nặng 
được định nghĩa khi có các triệu chứng nặng.

• Các triệu chứng nặng bao gồm các triệu chứng 
thần kinh / thị giác, đau vùng hạ sườn phải và thượng vị 
không đáp ứng voái các thuốc giảm đau, phù phổi. Các 
bất thường cận lâm sàng trong dấu hiệu nặng của bệnh 
bao gồm giảm tiểu cầu <100,000/mm3, tăng các men 
gan (tăng ít nhất gấp đôi so với ngưởng trên giá trị bình 
thường) và tăng creatinin > 1.1mg (xuất hiện mới).

Xử trí
• Rối loạn tăng huyết áp trong thai kỳ không có các 

bằng chứng nặng được xếp vào nhóm bệnh lý nhẹ. 
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Hướng dẫn quản lý là như vậy có thể áp dụng vào tăng 
huyết áp thai nghén, tiền sản giật, và tiền sản giật chồng 
chất cũng nếu như không liên quan đến bất kỳ triệu 
chứng hoặc các bất thường cận lâm sàng phù hợp với 
triệu chúng nặng. Tăng huyết áp mãn tính cũng được 
xếp vào nhóm tương tự

• Khi xuất hiện các triệu chứng nặng, các tiếp cận điều 
trị cũng đã được khuyến cáo.

Các vấn đề trong tương lai
• Nhóm chuyên gia phụ trách đề nghị các nghiên cứu 

tập trung vào bệnh nguyên, xử trí cũng như dự phòng.
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SỬ DỤNG 02 ĐỢT 
CORTICOID CHO NHỮNG 
TRƯỜNG HỢP ỐI VỠ NON 
LÀ AN TOÀN

Obstet Gynecol. Published online October 6, 2014.
Gyamfi-Bannerman and Son abstract, Brumbaugh abstract. 

Theo một bài báo được đăng trực tuyến vào 
ngày 6 tháng 10 năm 2014 trên Tạp chí Obstetrics 
& Gynecology, sử dụng 02 đợt corticoid trước sinh 
ở các thai phụ bị ối vỡ non không làm tăng nguy 
cơ nhiễm khuẩn huyết ở trẻ sơ sinh.

Kể từ năm 2000, theo khuyến cáo của Viện sức 
khỏe và phát triển Trẻ em Quốc Gia Hoa Kỳ, chỉ 
cần dùng một liều steroid trong trường hợp mẹ bị 
ối vỡ non. Tuy nhiên, theo bác sĩ Cynthia Guamfi-
Bannerman và bác sĩ Moeun Son thuộc Khoa 
Phụ Sản của Trung tâm Y khoa - Trường Đại học 
Columbia, các chứng cứ hỗ trợ cho khuyến cáo này 
chưa đủ mạnh.

Vì thế, họ thực hiện phân tích lần hai các dữ liệu 
từ nghiên cứu về tác dụng của Magnesium đến sự 
bảo vệ não thai nhi ở đơn vị Y khoa bà mẹ-thai nhi.

Trong số 2241 phụ nữ trong nghiên cứu đầu 
tiên, có 1641 trường hợp đơn thai bị ối vỡ non 
được sử dụng 01 hay 02 đợt corticoid, vì vậy các 
trường hợp này nằm trong phân tích lần hai này. 
Không có sự khác biệt về tuổi, chủng tộc, tuổi thai 
và cách thức sinh giữa 145 trường hợp được sử 
dụng 02 đợt corticoid trước sinh với các trường 
hợp được sử dụng một đợt.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy không có sự 
khác biệt có ý nghĩa thống kê về tỉ lệ nhiễm trùng 
huyết sơ sinh giữa hai nhóm, 16,2% ở nhóm sử 
dụng một đợt corticoid và 17,2% ở nhóm sử 
dụng hai đợt corticoid. Ngoài ra, các tác giả cũng 
nhận thấy không có sự khác biệt rõ ràng về trọng 
lượng lúc sinh hay tỉ lệ hội chứng suy hô hấp giữa 
hai nhóm.

Các tác giả viết “đối với những trường hợp ối 
vỡ trên 14 ngày, tuổi thai nhỏ, trọng lượng lúc sinh 
thấp và hội chứng suy hô hấp có liên quan với 
nhiễm trùng huyết sơ sinh. Sự liên quan này được 
thấy rất rõ. Ngoài ra, trước và sau khi hiệu chỉnh 
các yếu tố liên quan này theo mô hình hồi quy đa 

biến, thì việc điều trị 02 đợt corticoid không liên 
quan đến nhiễm trùng huyết sơ sinh”.

Trong một bài báo khác cũng được đăng trực 
tuyến vào ngày 06 tháng 10 năm 2014 trên Tạp chí 
Obstetrics & Gynecology, bác sĩ Jane E. Brumbaugh 
thuộc Khoa Nhi- Đại học Iowa và đồng nghiệp đã 
mô tả một nghiên cứu đơn trung tâm từ 2002-
2011 về trẻ sơ sinh có mẹ bị ối vỡ non với thời gian 
trên 01 tuần.

Họ nhận thấy không có sự khác biệt có ý nghĩa 
thống kê về tỉ lệ sống của trẻ sơ sinh có mẹ bị ối 
vỡ non với trẻ mà mẹ không bị ối vỡ non (90 so với 
95%). Tuy nhiên, các trẻ có mẹ bị ối vỡ non thường 
có nhiều biến chứng phổi hơn.

Các tác giả kết luận “trong hai thập niên qua, 
mặc dù có sự cải thiện về tỉ lệ sống của các trẻ 
sơ sinh có mẹ bị ối vỡ non, nhưng vẫn cần nhiều 
nguồn lực và nghiên cứu hơn nữa để làm gia tăng 
tỉ lệ sống của các trẻ này”.

NHỮNG HƯỚNG DẪN 
MỚI CHUẨN HÓA ƯỚC 
TÍNH NGÀY SINH DỰ 
ĐOÁN

Method for estimating due date. ACOG Committee Opinion, Nr. 611, Oct 2014.

Những hướng dẫn mới này sẽ giúp điều chỉnh 
sự khác nhau hiện nay về cách tính ngày sinh dự 
đoán và tuổi thai, đồng thời tạo thuận lợi cho việc 
chăm sóc thai phụ và thai nhi.

Hướng dẫn này được xây dựng bởi Hội Sản 
Phụ khoa Hoa Kỳ (ACOG-American College of 
Obstetricians and Gynecologists), Viện Siêu âm 
Y khoa Hoa Kỳ (AIUM- American Institute of 
Ultrasound in Medicine) và Hội Y khoa Bà mẹ-thai 
nhai (SMFM-Society for Maternal-Fetal Medicine) 
và sẽ được cùng đăng trên các tạp chí Obstetrics & 
Gynecology và Journal of Ultrasound in Medicine.

Các tác giả viết “xác định ngày dự sinh chính 
xác là một trong những kết quả quan trọng nhất 
trong việc đánh giá và hỏi tiền sử trong công tác 
chăm sóc tiền sản”. “Thông tin này là quan trọng 
trong việc xác định mốc thời gian phù hợp trong 
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chăm sóc thai nghén, cũng như liệu trình thăm 
khám và diễn giải kết quả những xét nghiệm tiền 
sản, xác định sự phát triển bình thường của thai và 
đưa ra hướng can thiệp dự phòng những trường 
hợp sinh non, già tháng và một số bệnh lý khác… 
Mặt khác, do sự ảnh hưởng của ngày dự sinh lên 
các phác đồ nghiên cứu và việc thống kê số liệu 
nên sự đồng thuận và chính xác trong việc xác 
định ngày dự sinh là điều bắt buộc trong nghiên 
cứu cũng như sức khỏe cộng đồng.

Hướng dẫn này nhấn mạnh tầm quan trọng của 
giá trị siêu âm ở quý 1 thai kỳ. Cách tính ngày dự 
sinh thường là dựa vào ngày đầu tiên của chu kỳ 
kinh cuối,  nhưng nếu  chỉ  sử dụng kinh cuối cùng 
có thể không đáng tin cậy trong thực tế, vì chỉ một 
½ phụ nữ có  thể nhớ chính xác chu kỳ  kinh cuối. 
Hơn nữa chu kỳ kinh có thể thay đổi bất thường và 
thời gian phóng noãn cũng có khả năng thay đổi.

Hướng dẫn mới cũng đưa thêm vào cách ước 
tính ngày dự sinh trong quý 2 và quý 3 thai kỳ.

Bác sĩ James D. Goldberg, Phó Chủ tịch Ủy Ban 
về thực hành sản khoa của Hội Sản Phụ khoa Hoa 
Kỳ phát biểu rằng “Thống nhất cách tính ngày dự 
sinh sẽ giúp cho các nhà lâm sàng thống nhất cách 
theo dõi tất cả thai nghén, đặc biệt đối với những 
thai phụ có bệnh lý kèm trước và trong thai kỳ”

Bác sĩ Joshua A. Copel, một thành viên thuộc 
Viện Siêu âm Y khoa Hoa Kỳ cũng ghi nhận “Đối 
với một số phụ nữ, đặc biệt những người có tiền 
sử sinh non hoặc biến chứng ở lần mang thai trước 
như mổ dọc thân tử cung, thì việc ước tính chính 
xác ngày dự sinh rất quan trọng để đưa ra kế hoạch 
chăm sóc và thời điểm sinh an toàn trong lần mang 
thai này,

Các khuyến cáo
• Siêu âm kích thước phôi hoặc thai ở quý 1 của 

thai kỳ là phương pháp ước tính và khẳng định 
tuổi thai chính xác nhất.

• Nếu có thai bằng kỷ thuật hổ trợ sinh sản, bác 
sĩ lâm sàng nên sử dụng tuổi phôi và ngày chuyển 
phôi để ước tính tuổi thai.

• Ngay sau khi có dữ liệu về ngày kinh cuối 
cùng, kết quả siêu âm lần đầu tiên hoặc cả hai, 
thầy thuốc nên tính tuổi thai và ngày sinh dự đoán, 
trao đổi với bệnh nhân và ghi lại thông tin trong 
hồ sơ rõ ràng.

• Đối với mục đích nghiên cứu và theo dõi, các 
bác sĩ lâm sàng nên sử dụng ước tính tuổi thai 
chính xác nhất, hơn là chỉ dựa vào kinh cuối cùng 
để tính tuổi thai.

• Những thay đổi sau đó về ngày sinh dự đoán 
chỉ xảy ra trong một số ít trường hợp đặc biệt, cần 
phải trao đổi với bệnh nhân và ghi lại rõ ràng trong 
hồ sơ bệnh án.

Bác sĩ Sean C. Blackwell, một thành viên của 
Hội Sản Phụ Khoa Hoa Kỳ nói trong cuộc họp báo 
“Điều này tốt cho bệnh nhân của chúng tôi. Đã có 
những thay đổi đáng kể trong cách tính ngày sinh 
dự đoán của các nhà cung cấp dịch vụ sản khoa; 
và những tiêu chuẩn mới đã cho phép tạo nên sự 
đồng thuận tốt hơn trong chăm sóc thai nghén. 
Tiêu chuẩn mới cũng có thể nâng cao kết cục thai 
kỳ ở những trường hợp thai nghén nguy cơ cao 
cần chấm dứt thai kỳ đúng lúc, cũng như ở thai 
quá ngày sinh dự đoán”.

CỤC DỰ PHÒNG HOA KỲ: 
NÊN SỬ DỤNG ASPIRIN 
KHI CÓ NGUY CƠ CAO BỊ 
TIỀN SẢN GIẬT

Low-Dose Aspirin Use for the Prevention of Morbidity and Mortality From Preeclampsia: 
U.S. Preventive Services Task Force Recommendation Statement. Ann Intern Med.

doi:10.7326/M14-1884.

Theo khuyến cáo gần đây của Cục Y tế dự 
phòng Hoa Kỳ được đăng trực tuyến vào ngày 9 
tháng 9 năm 2014 trên Tạp chí Annals of Internal 
Medicine, phụ nữ mang thai khỏe mạnh nhưng có 
nguy cơ cao mắc bệnh lý tiền sản giật nên uống 
aspirine liều thấp hằng ngày sau thời điểm tuổi 
thai 12 tuần.

Khuyến cáo mới này thể hiện một lập trường 
mạnh mẽ hơn so với những hướng dẫn của Hội 
Sản Phụ khoa Hoa Kỳ đưa ra cách đây 1,5 năm. Vào 
thời điểm đó, Hội Sản Phụ khoa Hoa Kỳ đã đưa ra 
các khuyến cáo có tính hạn chế cho việc sử dụng 
aspirine liều thấp ở các phụ nữ có nguy cơ cao 
mắc bệnh lý tiền sản giật, với chứng cứ ở mức độ 
trung bình cho sự giảm nhẹ nguy cơ. Theo những 
khuyến cáo mới nhất, Cục Y tế dự phòng Hoa Kỳ 
cho rằng điều trị aspirine liều thấp cho các sản phụ 
có nguy cơ cao làm giảm 24% tỷ lệ tiền sản giật 
(nguy cơ tương đối RR = 0,76, KTC 95%: 0,62-0,95).

Bác sỹ Virginia R. Lupo – một chuyên gia của 
Hội Y học bà mẹ - thai nhi và là trưởng khoa Phụ 
Sản của Trung tâm y khoa Hennepin, Minneapolis, 
Minnesota đã phát biểu trên Medscape Medical 
News rằng: ‘Trong một năm rưỡi từ khi ACOG đưa ra 
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những khuyến cáo, đã có bằng chứng mới thúc đẩy 
sự dịch chuyển khuyến cáo theo hướng mạnh hơn”. 
Bác sỹ Lupo, một phát ngôn viên của ACOG, người 
không có liên quan trong các báo cáo của Cục Y tế 
dự phòng Hoa Kỳ hoặc các khuyến cáo của ACOG.

Cục Y tế dự phòng Hoa Kỳ cũng đã khuyến cáo 
phụ nữ đang mong muốn mang thai nên bổ sung 
thêm 0,4-0,8 mg acid folic mỗi ngày.

Theo Cục Y tế dự phòng Hoa Kỳ, những phụ nữ 
bị nguy cơ cao nếu họ có một hoặc nhiều yếu tố 
sau: tiền sử tiền sản giật, đặc biệt khi có kèm theo 
kết quả thai sản bất lợi; đa thai; tăng huyết áp mãn 
tính; đái tháo đường, type 1 hoặc 2; bệnh lý thân; 
hoặc bệnh lý tự miễn như bệnh lupus ban đỏ hệ 
thống hoặc hội chứng kháng phospholipid.

Với những phụ nữ có nguy cơ mức độ trung 
bình, khuyến cáo của Cục Y tế dự phòng Hoa Kỳ 
là nên xem xét cho aspirine liều thấp và cần phải 
thảo luận những yếu tố nguy cơ với bệnh nhân. 
Một người phụ nữ  được xem có nguy cơ “ mức độ 
trung bình” nếu họ có một vài yếu tố nguy cơ sau 
sinh đẻ nhiều lần, béo phì, mẹ hoặc chị gái bị tiền 
sản giật, tiền sử sản khoa bất lợi, tiền sử sinh con 
nhẹ cân, tiền sử sinh con có trọng lượng nhỏ hơn 
so với tuổi thai; và khoảng cách mang thai trên 10 
năm; da đen; tình trạng kinh tế xã hội mức thấp; 
hoặc từ 34 tuổi trở lên.

Mặc dù ở thời điểm hiện tại những lợi ích của 
aspirine liều thấp cho một số sản phụ đã được công 
nhận, nhưng bác sỹ Lupo cho rằng sẽ cần thêm nhiều 
năm để những lời khuyên này được chấp nhận và 
thực hiện. “Y văn cho thấy rằng có thể phải mất nhiều 
thập kỷ trước khi những khuyến cáo có chất lượng 
cao được thực thi. Tôi chắc chắn rằng toàn bộ cộng 
đồng các bác sỹ điều trị vẫn chưa cùng trên chuyến 
tàu. Sự thay đổi thái độ của mọi người giống như việc 
chuyển động của một tàu sân bay và chuyển hướng 
của nó. Cần phải có thời gian”.

Liều thấp aspirine có thêm những lợi ích khác 
trong thai kỳ ngoài việc giảm nguy cơ tiền sản 
giật. Trong một phân tích gộp nhiều nghiên cứu 
ngẫu nhiên, Cục Y tế dự phòng Hoa Kỳ nhận thấy 
sử dụng aspirine liều thấp ở các phụ nữ có nguy cơ 
cao bị tiền sản giật giúp làm giảm nguy cơ sinh non 
đến 14% (nguy cơ tương đối 0,86; KTC 95% 0,76-
0,98) Bên cạnh đó cũng giảm được 20% nguy cơ 
thai chậm phát triển trong tử cung (nguy cơ tương 
đối 0.80; KTC 95% 0.65 - 0.99). Liều thấp aspirine 
làm tăng cân nặng trung bình lên 130,0 gram. (KTC 
95% 36,2-222,3). Tuy nhiên, hiệu quả của việc sử 
dụng aspirine liều thấp đến tử vong chu sinh vẫn 
chưa có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê.

Những phân tích của Cục Y tế dự phòng Hoa Kỳ 
cho thấy liều thấp aspirine không làm tăng nguy 
cơ nhau bong non, băng huyết sau sinh, hoặc tác 
động xấu cho thai nhi, như xuất huyết nội sọ và 
các khiếm khuyết bẩm sinh.

Số người cần điều trị (The number needed to 
treat) nhằm ngăn ngừa một trường hợp tiền sản 
giật được chẩn đoán là 42 (KTC 95% 26-200). Để 
ngăn ngừa một trường hợp thai chậm phát phát 
trong tử cung, 71 phụ nữ cần được điều trị (KTC 
95% 41-1429), và để ngăn ngừa một trường hợp 
sinh non, 65 phụ nữ cần được điều trị (KTC 95%  
38-455).

Tiền sản giật, một nguyên nhân hàng đầu gây 
ra các biến chứng mẹ và con, biểu hiện rõ với huyết 
áp trên 140/90 mmHg và tăng protein trong nước 
tiểu (từ 0,3g/24 giờ) sau thời điểm thai kỳ 20 tuần. 
Bệnh lý này xảy ra ở 2%-8% các sản phụ mang thai 
trên toàn cầu và chiếm khoảng 15% các trường 
hợp sinh non tại Hoa Kỳ.

Trong trường hợp không có protein niệu, tiền 
sản giật là sự tăng huyết áp kết hợp với bất cứ dấu 
hiệu sau: rối loạn não hoặc thị giác, suy giảm chức 
năng gan, phù phổi, suy thận hoặc giảm tiểu cầu.
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