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VITAMIN D
VÀ HỖ TRỢ SINH SẢN:
NỒNG ĐỘ VITAMIN D 
TRONG MÁU VÀ
CHUYỂN PHÔI TRỮ ĐÔNG

MỞ ĐẦU
Tổ chức Y tế Thế giới đã ước tính có khoảng 10-

25%  các cặp vợ chồng gặp những vấn đề về sinh sản. 
Vô sinh sẽ là nỗi lo của hơn 80 triệu người trên toàn thế 
giới. Các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản được áp dụng nhằm 
giúp các cặp vợ chồng có thai bằng phương pháp khoa 
học. Trong đó, chuyển phôi trữ đông đã dần trở thành 
một phần quan trọng trong các phác đồ hỗ trợ sinh 
sản. Vitamin D là một dạng nội tiết steroid và có tác 
động vào nhân của tế bào thông qua việc gắn kết với 
các thụ thể của nhân. Tình trạng vitamin D trong máu 
được nhiều nghiên cứu thống nhất phân nhóm theo 
các ngưỡng như sau: Thiếu hụt vitamin D khi nồng độ 
25(OH)D <20 ng/ml, tình trạng giảm vitamin D khi 
nồng độ từ 20-30 ng/ml và tình trạng đủ vitamin D khi 
nồng độ >30 ng/ml. Trong các nghiên cứu trên động 
vật, những dữ liệu về tác động của vitamin D lên sinh 
lý sinh sản ở những đối tượng không có thai còn hạn 
chế. Dữ liệu nghiên cứu trên người còn chưa nhiều. 
Tuy nhiên vẫn có lý do nghĩ về tác động của vitamin 
D lên chức năng sinh sản, khi một số tác giả đã tìm 
thấy có sự hiện diện của các thụ thể vitamin D trên các 
cơ quan sinh dục, bao gồm cả tử cung và buồng trứng 
(Garbedian và cs, 2013, Aflatoonian và cs, 2014).

TÌNH TRẠNG VITAMIN D VÀ ĐẶC ĐIỂM 
CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ 
Liên quan độ tuổi và BMI: Tình trạng thiếu hụt 

vitamin D tỉ lệ nghịch với độ tuổi và tỉ lệ thuận với 
BMI (Rudick và cs, 2012; Vanni và cs, 2014).

Các chủng tộc khác nhau: Người da trắng chủng 
Hispanic có nồng độ 25(OH)D thấp hơn so với chủng 
người châu Á và người da trắng không thuộc Hispanic. 
Chủng tộc da đen có nồng độ 25(OH)D thấp hơn có 

ý nghĩa so với chủng tộc da không đen. Trong khi đó, 
ở một nghiên cứu khác trên dân số những người xin 
trứng, chủng tộc châu Á và người Mỹ gốc Phi có nồng 
độ 25(OH)D thấp hơn chủng tộc da trắng. (Rudick và 
cs, 2012, Rudick và cs, 2014, Ozkan và cs, 2010)

Tình trạng kinh tế-xã hội: Thiếu hụt vitamin D 
chiếm khoảng 25% (21-31%) ở nhóm các nghiên cứu 
trên dân số phương Tây, trong khi đó ở nhóm nghiên 
cứu trên dân số Iran tỉ lệ này là 75-99 % (Vanni và cs, 
2014). Từ đó cho thấy có thể tình trạng kinh tế và xã 
hội có ảnh hưởng đến tình trạng vitamin D ở người 
phụ nữ. Tỉ lệ thiếu hụt vitamin D theo báo cáo trên 
dân số chung trong độ tuổi mang thai của Hoa Kỳ là 
36%. (Holick, 2007)

So sánh nồng độ vitamin D trong máu và dịch 
nang: Nồng độ 25–(OH)2D tăng dần trong chu 
kỳ kích thích buồng trứng, trong khi 25(OH)D và 
24,25–(OH)2 vitamin D thì không có sự khác biệt. 
Có mối tương quan mạnh mẽ giữa nồng độ 25(OH)D 
trong máu ngoại vi và trong dịch nang (Potashnik và cs, 
1992, Ozkan và cs, 2010, Anifandis và cs, 2010). Đáng 
chú ý, các tác giả đều nhận định 25(OH)D trong máu 
là một chỉ số đáng tin cậy, phản ánh nồng độ 25(OH)
D trong buồng trứng.

VAI TRÒ VITAMIN D ĐỐI VỚI CHỨC 
NĂNG SINH SẢN NỮ GIỚI (BIỂU ĐỒ 1)
Đối với phụ nữ, các thụ thể của vitamin D có trong 

nhiều cơ quan, kể cả buồng trứng (đặc biệt trên các 
tế bào hạt), nội mạc tử cung và nhau. Từ đó cho thấy 
vitamin D có thể đóng vai trò nhất định trên chức năng 
sinh sản và kết cục thai kỳ. Trong các tổng quan có hệ 
thống và các phân tích gộp cho thấy thiếu hụt vitamin 
D (25(OH)D <20 ng/ml) và kết cục hỗ trợ sinh sản 
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    <20 ng/mL  ≥20 ng/mL   Tỉ số nguy cơ    Tỉ số nguy cơ
Nghiên cứu   Có thai   Tổng Có thai   Tổng M-H, Ngẫu nhiên, KTC 95% M-H, Ngẫu nhiên, KTC 95%

Rudick và cs, 2012  14     39  63     149        0,85  [0,54; 1,34]
Firouzabadi và cs, 2013 23     50  4     16        1,84 [0,75; 4,53]
Rudick và cs, 2013  9     26  42     73        0,60  [0,34; 1,06]

Tổng cộng (KTC 95%)      115       238        0,89  [0,53; 1,49]

                 0,2      0,5           1            2                 5
      Bất lợi của thiếu hụt vitamin D   Lợi ích của thiếu hụt vitamin D

Biểu đồ 1. Mối liên hệ giữa tình trạng thiếu hụt vitamin D và tỉ lệ có thai.

Bảng 1. Mối liên hệ giữa các nhóm tình trạng vitamin D và kết cục hỗ trợ sinh sản ở các chủng tộc khác nhau.
(Rudick và cs, 2012)

Các biến số kết cục Thiếu <20 ng/mL Chưa đầy đủ 20-30 ng/mL Đầy đủ >30ng/mL P
Tỷ lệ có thai lâm sàng (%)

Chủng tộc không Hispanic 21 36 55 0,01
Chủng tộc Hispanic 15 38 68 0,03
Chủng tộc châu Á 64 34 14 0,01

Tỷ lệ trẻ sinh sống (%)
Chủng tộc không Hispanic 14 27 47 0,01
Chủng tộc Hispanic 14 26 42 0,19
Chủng tộc châu Á 53 25 9 0,02

Tỷ lệ làm tổ (%)
Chủng tộc không Hispanic 9 15 25 0,01
Chủng tộc Hispanic 9 16 31 0,07
Chủng tộc châu Á 28 14 7 0,01

có mối tương quan nhưng chưa có ý nghĩa rõ ràng, với 
RR=0,89 (0,53-1,49). (Vanni và cs, 2014)

MỐI LIÊN HỆ GIỮA TÌNH TRẠNG THIẾU 
HỤT VITAMIN D & TỈ LỆ CÓ THAI
Vitamin D cũng cho thấy có liên quan đến sinh lý 

bệnh của một vài rối loạn ở phụ nữ trong độ tuổi mang 
thai, đặc biệt là với những phụ nữ có hội chứng buồng 
trứng đa nang (PCOS). Thiếu hụt vitamin D làm tăng 
tính kháng insulin và làm giảm độ thanh thải glucose 
ở những phụ nữ PCOS. Trên thực tế, PCOS tự nó có 
dẫn đến thiếu hụt vitamin D hay không vẫn còn đang 
bàn cãi (Wehr và cs, 2009).

VITAMIN D VÀ HỖ TRỢ SINH SẢN
Tình trạng thiếu hụt vitamin D không đồng nhất 

ở những quốc gia hoặc dân số có tình trạng kinh tế xã 
hội khác nhau. Tuy nhiên, tỉ lệ này thấp hơn trong dân 
số thực hiện IVF so với dân số chung trong độ tuổi sinh 
sản. Điều này có lẽ do các nghiên cứu tập trung khảo 
sát dân số thực hiện IVF, là những người có khả năng 

kinh tế xã hội tốt hơn (Ginde và cs, 2010).
Theo Ozkan và cộng sự, không có mối tương quan 

của nồng độ vitamin D và đáp ứng buồng trứng. Nhóm 
nghiên cứu cho rằng tác động của vitamin D có lẽ ảnh 
hưởng đến nội mạc tử cung và tác động vào sự chấp 
nhận của nội mạc tử cung. Bệnh nhân trong nhóm có 
nồng độ 25(OH)D trong dịch nang cao nhất có tỉ lệ 
có thai lâm sàng cao hơn so với nhóm nồng độ thấp 
nhất (OR 3,83; KTC 95% 1,20-12,28, p=0,02) sau khi 
đã loại bỏ các yếu tố gây nhiễu. Trong đó, 25(OH)D 
dịch nang là một yếu tố dự báo độc lập của thai lâm 
sàng cũng đã được xác nhận bởi hồi quy logistic đa biến 
(Ozkan và cs, 2010).

Trong nghiên cứu của Rudick và cộng sự, ở chủng 
tộc da trắng Hispanic, và không Hispanic, tỉ lệ thai lâm 
sàng và tỉ lệ trẻ sinh - sống tăng dần ở nhóm thiếu, chưa 
đầy đủ và đầy đủ vitamin D. Trong khi đó ở chủng tộc 
châu Á tương quan này ngược lại. (Rudick và cs, 2012)

Mối liên hệ giữa các nhóm có nồng độ vitamin D 
khác nhau và kết cục hỗ trợ sinh sản ở các chủng 
tộc khác nhau (Rudick và cs, 2012) (Bảng 1)
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NGHIÊN CỨU KHẢO SÁT MỐI TƯƠNG 
QUAN GIỮA NỒNG ĐỘ VITAMIN D 
TRONG MÁU VÀ TỶ LỆ CÓ THAI Ở CÁC 
TRƯỜNG HỢP CHUYỂN PHÔI TRỮ
Trong báo cáo bước đầu của nghiên cứu, chúng tôi 

đánh giá mối liên hệ giữa nồng độ 25(OH)D trong 
máu và tỉ lệ có thai trong chuyển phôi trữ đông ở 124 
bệnh nhân chuyển phôi trữ đông để tìm hiểu mối liên 
quan ở cộng đồng người Việt Nam sống tại Việt Nam. 
25(OH)D được định lượng ngày kinh thứ 2 của chu kỳ 
trữ đông, trước khi bắt đầu vào quá trình chuẩn bị nội 
mạc tử cung. Các đối tượng được chia nhóm theo tiêu 
chuẩn về nồng độ vitamin D. Trong nghiên cứu, không 
có sự khác biệt về các đặc điểm dân số nghiên cứu ở các 
tình trạng vitamin D (bảng 2).

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi chưa ghi nhận 
có sự khác biệt có ý nghĩa về tỷ lệ có thai và tỷ lệ làm tổ 
ở nhóm nồng độ vitamin D thiếu hụt, chưa đầy đủ và 
đầy đủ vitamin D sau chuyển phôi trữ đông (p>0,05). 

Mối liên hệ giữa nồng độ vitamin D với kết cục 
hỗ trợ sinh sản ở bệnh nhân chuyển phôi trữ
Bảng 3 nêu ra những hạn chế của nghiên cứu bao 

gồm: thiết kế nghiên cứu chưa mạnh, cỡ mẫu còn ít, 
đánh giá tỷ lệ có thai là kết cục chịu nhiều tác động và 
nhiều yếu tố gây nhiễu và sử dụng tiêu chuẩn đánh giá 
nồng độ vitamin D trong các nghiên cứu trên dân số 
các nước phương Tây… Cần tiếp tục những nghiên cứu 

lớn hơn và thiết kế tốt hơn để tìm ra những khác biệt 
có ý nghĩa ở dân tộc châu Á nói chung và người Việt 
Nam nói riêng.

KẾT LUẬN
Những nghiên cứu hiện tại có nhiều kết luận trái 

chiều và còn bàn cãi, nhưng có thể rút ra một số lưu ý.
Thứ nhất, ngày càng nhiều chứng cứ cho thấy tình 

trạng vitamin D của người mẹ có thể tác động đến kết 
cục hỗ trợ sinh sản và kết cục thai kỳ. Hiện tại chưa 
có nhiều chứng cứ mạnh cho thấy bổ sung vitamin D 
mang lại lợi ích cho hỗ trợ sinh sản ở người châu Á. Tuy 
nhiên, việc cung cấp đủ vitamin D trong hỗ trợ sinh 
sản vẫn được ủng hộ vì lợi ích trong giai đoạn sau, giai 
đoạn phát triển thai nhi, giúp cải thiện các biến chứng 
sản khoa và sức khỏe trẻ sơ sinh, đã có đủ chứng cứ.

Thứ hai, kết quả nghiên cứu của chúng tôi chưa 
ghi nhận có sự khác biệt có ý nghĩa về tỷ lệ có thai ở 
các nhóm nồng độ vitamin D khác nhau sau chuyển 
phôi trữ. Dữ liệu này tương đồng với một số nghiên 
cứu khác trên thế giới. Bên cạnh đó, các nhà nghiên 
cứu cũng chỉ rõ có sự khác biệt về nồng độ vitamin D 
trong máu ở những chủng tộc khác nhau. Do đó, cần 
thiết có một nghiên cứu đưa ra điểm cắt phù hợp cho 
chủng tộc ở châu Á, từ đó có thể tìm ra những khác 
biệt có ý nghĩa ở các dân tộc châu Á nói chung và người 
Việt Nam nói riêng.

Bảng 2. Đặc điểm dân số nghiên cứu ở các tình trạng vitamin D.

Các đặc điểm Thiếu <20 ng/mL Chưa đầy đủ 20-30 ng/mL Đầy đủ >30ng/mL P
Phân bố đối tượng - n 46 61 19

Tuổi 31,24 30,41 31,21 0,511

BMI (kg/m2) 21,2 20,67 21,59 0,138

Độ dày nội mạc tử cung (mm) 9,22 9,21 9,21 1

Số phôi chuyển 2,46 2,41 2,58 0,648

Chất lượng phôi chuyển

• Số tế bào trong phôi chuyển 7,07 7,18 7,04 0,720

• Tỷ lệ phân mảnh (%) 8,62 7,17 6,31 0,097

Bảng 3. Mối liên hệ giữa nồng độ vitamin D với kết cục hỗ trợ sinh sản ở bệnh nhân chuyển phôi trữ đông.

Các biến số kết cục Thiếu <20 ng/mL Chưa đầy đủ 20-30 ng/mL Đầy đủ >30ng/mL P
Tỷ lệ có thai (%) 43,48 49,18 31,58 0,404

Tỷ lệ làm tổ (%) 20,83 22,13 16,67 0,732

Tỷ lệ sinh sống (%) 26,09 37,70 31,58 0,520
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