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Bùi Quang Trung - Bệnh viện Mỹ Đức

Đột quỵ là bệnh lý xảy ra đột ngột, nguy hiểm đến 
tính mạng, đồng thời có thể để lại nhiều di chứng 
nghiêm trọng, lâu dài. Nhiều nghiên cứu đã cho thấy 
trong thai kỳ và giai đoạn hậu sản thì nguy cơ này gia 
tăng. Tỷ lệ dao động 10-34/100.000 số ca sinh. Và đây 
cũng là một trong những nguyên nhân gây nên bệnh 
tật và tử vong mẹ.

Một trong những yếu tố nguy cơ phổ biến nhất cho 
đột quỵ trong thời kỳ mang thai và giai đoạn hậu sản 
là tiền sản giật và nặng hơn là sản giật. Các phân tích 
cho thấy tiền sản giật và đột quỵ cùng chia sẻ một số 
đặc điểm biểu hiện và các yếu tố nguy cơ giống nhau. 
Sự chồng chéo này đưa đến khả năng có cơ chế bệnh lý 
tiềm ẩn giữa hai tình trạng bệnh và đưa đến khả năng 
phòng ngừa cả hai bệnh lý. Đó là lý do hiện có khá 
nhiều nghiên cứu về vấn đề này.

Một trong số đó là nghiên cứu của tiến sĩ Eliza C 
Miller và cộng sự ở Bệnh viện Đại học Columbia (New 
York) vừa được trình bày tại Hội nghị thường niên 
của Viện Hàn lâm Thần kinh học Hoa Kỳ (American 
Academy of Neurology 2017 Annual Meeting). Nghiên 
cứu bệnh chứng hồi cứu các trường hợp phụ nữ bị tiền 
sản giật sử dụng dữ liệu Y tế New York trong khoảng 
thời gian từ năm 2003 đến năm 2012. Các trường hợp 
bị tiền sản giật và đột quỵ sẽ được bắt cặp phân tích 
với các trường hợp chỉ bị tiền sản giật theo tỷ lệ 1:3. 
Các yếu tố được kiểm soát gồm tuổi, chủng tộc, mức 
độ nặng của bệnh lý tiền sản giật. Các yếu tố nguy cơ 
cũng được thu thập gồm: các biến chứng khác trong 
thai kỳ, các nhiễm trùng hiện diện trong thời gian nằm 
viện, tăng huyết áp mạn tính, bệnh lý tim mạch, đái 
tháo đường và bệnh lý huyết khối sẵn có của phụ nữ. 
Bệnh lý đột quỵ được phân chia ra các dạng, phân tích 
thời gian xuất hiện trong thai kì và diễn tiến bệnh lý.

Kết quả, trong tổng số gần 3 triệu rưỡi phụ nữ 
(12-55 tuổi) nhập viện trong thời gian nghiên cứu, có 
88.859 người bị tiền sản giật hoặc sản giật và 197 trong 
số đó bị đột quỵ (0,2%). Tần suất mới mắc đột quỵ 
khoảng 222/100.000 ca sinh trong quần thể. Nghiên 
cứu này tương tự các nghiên cứu trước và cao hơn 6 lần 
so với tần suất mới mắc trong dân số chung (khoảng 
34/100.000 ca sinh). 

Trong số các trường hợp đột quỵ, có 182 ca (92,4%) 
xảy ra trong thời gian nằm viện sinh hoặc thời kì hậu 
sản. Có 97 ca (49,2%) là đột quỵ do xuất huyết não, 
trong đó có 56% là xuất huyết nội sọ, 39% xuất huyết 
dưới nhện và số còn lại là kết hợp cả hai dạng xuất 
huyết. 

Các phân tích đa biến sau khi đã hiệu chỉnh cho 
thấy tăng huyết áp mạn tính làm tăng nguy cơ đột quỵ 
lên hơn 3 lần (aOR 3,2, 95%CI 1,8-5,5), bệnh lý huyết 
khối tăng 3,5 lần (aOR 3,5, 95%CI 1,3-9,2), và bệnh lý 
nhiễm trùng tăng nguy cơ lên 3 lần (aOR 3,0, 95%CI 
1,6-5,8). Khi phân tích sâu hơn về các loại nhiễm 
trùng ở nhóm bệnh và nhóm chứng, các nhà nghiên 
cứu nhận thấy tỷ lệ nhiễm trùng tiểu ở nhóm bệnh cao 
hơn rất nhiều so với ở nhóm chứng, trong khi các dạng 
nhiễm trùng khác tương tự nhau (số liệu không được 
thể hiện).

Kết quả cũng cho thấy tỉ lệ tử vong là 13,2% 
(26/197) ở nhóm bệnh, cao hơn rất nhiều so với chỉ 
0,1% ở nhóm chứng (1/591) (p<0,0001) và cũng cao 
hơn rất nhiều so với tỉ lệ tử vong mẹ trong dân số chung. 
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 – Trong khi đó, dị tật bẩm sinh tim trong thai kỳ 
trước cũng liên quan mạnh mẽ với tiền sản giật non 
tháng ở thai kỳ sau (tiền sản giật non tháng sớm OR 
2,37, KTC 95% 1,68-3,34; tiền sản giật non tháng 
muộn OR 2,04, KTC 95% 1,52-2,75), nhưng chỉ 
liên quan không đáng kể với tiền sản giật đủ tháng 
và không có sự liên quan với tăng huyết áp thai kỳ.  

 – Tương tự, việc bị tiền sản giật non tháng trong 
thai kỳ trước lại liên quan với dị tật bẩm sinh tim 
thai nhi trong thai kỳ sau (tiền sản giật non tháng 
sớm OR 7,91, KTC 95% 6,06-10,3; tiền sản giật 
non tháng muộn OR 2,83, KTC 95% 2,11-3,79). 
Còn tiền sản giật đủ tháng (OR 0,98, KTC 95% 

0,88-1,10) và tăng huyết áp thai kỳ (OR 1,13, KTC 
95% 0,92-1,38) không liên quan đến dị tật bẩm 
sinh tim.

Dù còn nhiều hạn chế, nhưng nghiên cứu cho 
thấy mối liên quan mạnh mẽ giữa dị tật bẩm sinh 
tim và nguy cơ tiền sản giật non tháng, cả trong cùng 
thai kỳ và cả thai kỳ sau. Các kết quả cũng cho thấy 
nguồn gốc của cơ chế bệnh lý chủ yếu xuất phát từ 
người mẹ, nhưng cũng không loại trừ có phần đóng 
góp từ thai nhi. Các tác giả của nghiên cứu cũng gợi 
ý việc làm rõ cơ chế của tiền sản giật non tháng có 
thể giúp làm rõ tại sao dị tật bẩm sinh tim lại xảy ra 
ở giai đoạn phát triển phôi thai.

Dù còn rất nhiều hạn chế trong thiết kế nghiên 
cứu, thu thập, phân tích dữ liệu, các hạn chế khác, 
nhưng kết quả nghiên cứu cho thấy tăng huyết áp 
mạn tính, bệnh lý huyết khối và bệnh lý nhiễm 
trùng (đặc biệt là nhiễm trùng tiểu) làm tăng nguy 
cơ đột quỵ ở phụ nữ bị tiền sản giật. Và do những 
hậu quả nặng nề của bệnh này, do đó sau sinh những 
phụ nữ này cần được giám sát chặt hơn. 

Việc nghiên cứu sâu hơn về vấn đề này, hiểu biết 
tường tận hơn về sinh lý bệnh của tiền sản giật và 

đột quỵ, hay việc phát triển các công cụ giúp tầm 
soát các bệnh lí này đã được các nhà nghiên cứu đề 
cập đến trong bài nói chuyện đăng trên Medscape 
tháng 4/2017. Tuy nhiên, để có những kết quả đáng 
mong đợi này chúng ta phải chờ thêm một khoảng 
thời gian dài nữa. Còn hiện tại, chúng ta dễ nhận 
thấy các bệnh tăng huyết áp mạn tính, huyết khối 
và nhiễm trùng (đặc biệt là nhiễm trùng tiểu) đều 
có thể phát hiện và điều trị sớm trong thai kỳ, từ đó 
có thể đưa tới một kết cục tốt đẹp hơn.

HƯỚNG DẪN LÂM SÀNG

DỰ PHÒNG VÀ ĐIỀU TRỊ

SINH NON

NĂM 2016

TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ

VAGO
HỘI PHỤ SẢN VIỆT NAM

Sinh non là biến chứng sản khoa gây bệnh suất và tử suất hàng đầu cho 
trẻ sơ sinh. Ở Hoa Kỳ, theo thống kê năm 2005, tỉ lệ tử vong sơ sinh chiếm 
42/1.000 ca sinh non so với chỉ 5/1000 ca sinh sống nói chung. Trong 
những ca sinh rất non (< 32 0/7 tuần thai), tử vong trong năm đầu đời là 
144/1.000 ca sinh sống, so với chỉ 1,8/1.000 ca sinh đủ tháng [RCOG]. 
Những trẻ sinh non sống sót cũng bị nhiều di chứng nặng nề về thần kinh 
vận động trong suốt cuộc đời. Do đó, dự phòng và điều trị sinh non vẫn cần 
là mối quan tâm hàng đầu của các nhà sản phụ khoa.

Trong bối cảnh tỷ lệ sinh non ở Việt Nam gia tăng nhanh trong nhiều 
năm trở lại đây, nhóm chuyên gia thuộc Hội Phụ Sản Việt Nam đã biên soạn 
nên HƯỚNG DẪN LÂM SÀNG DỰ PHÒNG VÀ ĐIỀU TRỊ SINH 
NON, được phát hành từ năm 2016. Tài liệu ra đời với mong muốn là một 
công cụ hỗ trợ quý đồng nghiệp trong công tác lâm sàng nhằm giảm thiểu 
tỉ lệ trẻ sinh non trong cộng đồng và giảm tử suất và bệnh suất của trẻ sinh 
non, dựa trên các chứng cứ mới nhất và hướng dẫn của các hiệp hội lớn trên 
thế giới hiện nay, kết hợp với thực tế lâm sàng ở Việt Nam.

Tài liệu hiện có tại kệ sách của văn phòng HOSREM.
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