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Glucocorticoid trước sinh được sử dụng trên nhóm 
thai phụ có dọa sinh non trước 34 tuần của thai kỳ, 
từ những năm 1994, bởi Tổ chức Sức khỏe Quốc gia 
Anh Quốc. Các bằng chứng lâm sàng có giá trị đã kết 
luận về vai trò của glucocorticoid trước sinh làm giảm 
đáng kể biến chứng sơ sinh non tháng: tử vong chu 
sinh, suy hô hấp sơ sinh và các biến chứng khác đối với 
các trường hợp sinh non dưới 34 tuần. Khuyến cáo sử 
dụng glucocorticoid vẫn chưa mở rộng đến tuần 36 của 
thai kỳ nếu thai phụ sau 34 tuần có dấu dọa sinh non. 
Bởi vì việc sử dụng glucocorticoid ở tuổi thai sau 34 
tuần chưa có nhiều nghiên cứu lâm sàng đánh giá, cũng 
như các nhà khoa học tin rằng tỉ lệ sống của sơ sinh 
non tháng sau 34 tuần tương đối cao, với tỉ lệ tử vong 
khoảng 1% so với nhóm sơ sinh đủ tháng. Tuy nhiên, 
hiện nay, rõ ràng nhóm trẻ sinh non trong tuổi thai từ 
34 đến 36 6/7 tuần được ghi nhận có nhiều biến chứng 
sơ sinh hơn so với nhóm sơ sinh sau tuần 37 thai kỳ.  
Do vậy, buổi họp báo năm 2005 đã đề nghị thực hiện 
thêm nghiên cứu nhằm trả lời câu hỏi về vai trò, lợi 
ích của glucocorticoid khi sử dụng dự phòng ở nhóm 
thai phụ có doạ sinh non muộn từ 34 đến 36 tuần. Với 
tỷ lệ sinh non muộn hiện nay là 8%, vấn đề về chăm 
sóc y tế và kinh tế đối với biến chứng sơ sinh sinh non 
muộn cần đặt ra và câu hỏi về biện pháp corticoid dự 
phòng trên nhóm nguy cơ này là vấn đề cần được quan 
tâm. Do vậy, chúng tôi thực hiện nghiên cứu lâm sàng 
ngẫu nhiên có đối chứng nhằm đánh giá lợi ích của 
bethamethasone trên nhóm sinh non muộn và biến 
chứng với sơ sinh thuộc nhóm nguy cơ này. Đối tượng 
nghiên cứu gồm những thai phụ có đơn thai từ 34 0/7 
tuần đến 36 5/7 tuần có nguy cơ cao sinh non.

Nguy cơ sinh non cao: Cổ tử cung mở ít nhất 3 
cm, hay xóa trên 75% hay vỡ ối non, bao gồm ngay cả 

các thai phụ ở tuổi thai này có chỉ định phải chấm dứt 
thai kỳ vì lý do sản khoa bằng tăng gò tử cung hay mổ 
lấy thai trong 24 giờ đến 7 ngày tới.

Tiêu chuẩn loại trừ: Bệnh nhân đã được sử dụng 
glucocorticoid trong thai kỳ, có chuyển dạ trong vòng 
12 giờ, thai suy, nhiễm trùng ối, hoặc bệnh nhân không 
được xác định tuổi thai chính xác.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Nhóm đối tượng thỏa điều kiện nghiên cứu được 

chia làm 2 nhóm: 
 – Nhóm điều trị bằng bethamethasone 12 mg, 2 mũi 

cách nhau 24 giờ 
 – Nhóm điều trị bằng placebo, được tiêm 2 mũi cách 

nhau 24 giờ. 
Cách thực hiện và phân chia là đồng nhất tại các 

trung tâm nghiên cứu. 
Các điều trị dọa sinh non đối với nhóm sinh non 

muộn tùy thuộc vào từng phác đồ ở mỗi trung tâm.
Trẻ sơ sinh sẽ được theo dõi trong 28 ngày sau sinh 

để xác định nhu cầu sử dụng oxy bổ sung hay không sau 
điều trị hỗ trợ ban đầu nếu có.

BIẾN SỐ NGHIÊN CỨU
 – Biến chứng nguyên phát: sơ sinh cần hỗ trợ hô hấp 

trong 72 giờ sau sinh.
 – Biến chứng sơ sinh non tháng trong 72 giờ sau sinh.
 – Sử dụng CPAP.
 – Cần hỗ trợ hô hấp bằng nội khí quản, thông khí 

qua mặt nạ hay ống thở… trong 2 giờ.
 – Hỗ trợ oxy phân áp ít nhất 30 phút trong ít nhất 

4 giờ.
 – Thông khí áp lực hơn 1 lít/phút. 
 – Tử vong sơ sinh trong 72 giờ đầu sau sinh.
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Các biến chứng này được phân chia phân nhóm tùy 
theo tuổi thai, có vỡ ối không, chỉ định chấm dứt thai 
kỳ hay chuyển dạ tự nhiên, giới tính thai nhi, dân tộc.

 – Các biến chứng muộn: suy hô hấp nặng, ngưng thở 
thoáng qua…

 – Biến chứng kết hợp: hội chứng suy hô hấp, ngưng 
thở thoáng qua, với xuất huyết não thất, hoại tử ruột….

 – Các biến chứng thứ phát khác đối với mẹ: nhiễm 
trùng ối, viêm nội mạc tử cung, thời gian nằm viện 
cũng được xem xét.

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 2/2010 đến 

tháng 2/2015 với 24.133 thai phụ tham gia, trong đó, 
có 2.831 bệnh nhân thoả điều kiện nghiên cứu, được 
chia làm 2 nhóm: với 1.429 thai phụ trong nhóm 
bethamethasone và 1.402 thai phụ nhóm giả dược. 
Nhóm thai phụ tham gia nghiên cứu được thống kê có 
sự tương đồng về độ tuổi (27-28 tuổi) và dân tộc.

Biến chứng khi sử dụng: tổng cộng có 860/1429 
(60,2%) thai phụ trong nhóm bethamethasone và 
826/1402 thai phụ trong nhóm placebo được nhận 
2 mũi tiêm trong 24 giờ. Ghi nhận tỉ lệ biến chứng 
ít gặp hơn ở nhóm bethamethasone so với nhóm giả 
dược (tỷ lệ biến chứng sau mũi tiêm thứ 1, 14,1% so 
với 20,3%; P <0,007). Đa số biến chứng ghi nhận là các 
biến chứng tại chỗ tiêm.

BIẾN CHỨNG SƠ SINH
Hai thai phụ trong mỗi nhóm bỏ theo dõi, vậy có 

tổng cộng 2.817 trẻ sơ sinh. 
Không có ghi nhận tử vong chu sinh hay sơ sinh ở 

cả 2 nhóm sau 72 giờ. Tỷ lệ biến chứng sơ sinh sớm thấp 
hơn được quan sát ở nhóm có sử dụng bethamethasone 
so với nhóm giả dược (11,6% so với 14,4%, RR 0,8; 
KTC 95% 0,66-0,97, P=0,02). 

Chúng tôi ghi nhận rằng 35 thai phụ cần điều trị 
dự phòng để bảo vệ một trường hợp biến chứng sơ sinh 
sớm. Tỷ lệ này không đổi khi phân tích gộp yếu tố về 
tuổi và dân tộc, và loại trừ nhóm sơ sinh có dị tật bẩm 
sinh không được phát hiện cho đến khi sinh.

Tỷ lệ biến chứng suy hô hấp nặng của sơ sinh non 
tháng cũng được ghi nhận thấp hơn trong nhóm được 
sử dụng bethamethasone (8,1% so với 12,1%, RR 0,67, 
KTC 95% 0,53-0,84, p<0,0001). Số thai phụ phải 
điều trị cho dự phòng là 25 trường hợp nhằm bảo vệ 1 
trường hợp suy hô hấp nặng. 

Tỷ lệ suy hô hấp, ngưng thở, viêm phổi là tương 
đương giữa 2 nhóm, nhưng tỷ lệ biến chứng hô hấp 
nặng như: thở nhanh, xẹp phổi, suy hô hấp thấp hơn ở 

nhóm được điều trị bằng betamethasone. Hơn thế nữa, 
tỷ lệ hồi sức sơ sinh hay cần sử dụng surfactant giảm 
hơn so với nhóm sơ sinh điều trị bằng giả dược.

Không có can thiệp nào thêm được ghi nhận đối 
với nhóm suy hô hấp sớm. Có sự khác biệt không rõ rệt 
về can thiệp đối với suy hô hấp thứ phát với tỷ lệ thấp 
ở nhóm sử dụng bethamethasone trên thai phụ có chỉ 
định mổ lấy thai chủ động so với nhóm sinh chủ động.

Hai tử vong sơ sinh nằm trong nhóm betamethasone 
ghi nhận nguyên nhân do: một do sốc nhiễm trùng, 
một do bất thường tim. Không có sự khác biệt có ý 
nghĩa thống kê ở tuổi thai sinh ra, cân nặng sơ sinh, thời 
gian nằm viện hay các biến chứng sinh non khác: nhiễm 
trùng sơ sinh, hoại tử ruột, xuất huyết não, hạ thân 
nhiệt… giữa hai nhóm. Khi so sánh hai nhóm sơ sinh, 
nhóm được sử dụng dự phòng bằng bethamethasone 
có thời gian cần chăm sóc sơ sinh ít hơn so với nhóm 
được sử dụng giả dược, nhưng tỷ lệ hạ đường huyết sơ 
sinh trong nhóm được sử dụng betamethasone cao hơn 
so với nhóm còn lại.

Biến chứng mẹ: không có sự khác biệt giữa hai 
nhóm về tỷ lệ nhiễm trùng ối, viêm nội mạc tử cung 
sau sinh, thời gian nằm viện.

THẢO LUẬN
Dựa trên nghiên cứu đa trung tâm, nghiên cứu so 

sánh lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng, chúng tôi ghi 
nhận việc sử dụng bethamethasone ở nhóm thai phụ có 
dấu hiệu dọa sinh non muộn giúp giảm nguy cơ suy hô 
hấp và các chăm sóc hỗ trợ hô hấp sau sinh trong 72 giờ 
đầu đối với trẻ sơ sinh của nhóm thai phụ này. Sử dụng 
betamethasone cũng có tác dụng giảm các biến chứng 
suy hô hấp nặng, nhịp thở nhanh thoáng qua hay xẹp 
phổi, giảm nhu cầu sử dụng surfactant, hồi sức sơ sinh 
và thời gian chăm sóc sau sinh ở trẻ sơ sinh non tháng 
ở tuổi thai muộn. Lợi ích này được ghi nhận có ý nghĩa 
thống kê trên nghiên cứu, mặc dù việc dự đoán thời 
gian chuyển dạ còn gặp nhiều thử thách nên chỉ 60% 
bệnh nhân trong nghiên cứu được sử dụng đủ hai liều 
betamethasone dự phòng.

Nghiên cứu của chúng tôi tương ứng với kết quả 
nghiên cứu về sử dụng steroid trước sinh đối với mổ lấy 
thai chủ động. Tỷ lệ sơ sinh cần chăm sóc đặc biệt vì suy 
hô hấp giảm đáng kể ở nhóm sử dụng betamethasone 
trước phẫu thuật chủ động. Hiện nay, sử dụng 
betamethasone trước mổ lấy thai chủ động đã là chăm 
sóc sản khoa tiêu chuẩn tại Anh.

Việc sử dụng betamethasone không làm tăng tỷ 
lệ nhiễm trùng mẹ và thai nhi, tuy nhiên có ghi nhận 
làm tăng tỷ lệ hạ đường huyết sơ sinh. Đây cũng là biến 
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chứng hay gặp của sơ sinh non tháng muộn. Chúng tôi 
không làm thống kê về mức độ hạ đường huyết thông 
qua chỉ số đường huyết nhưng biến chứng này không 
dẫn đến triệu chứng nặng nào kèm theo hay kéo dài 
thời gian nằm viện của nhóm sơ sinh non tháng. Nhóm 
hạ đường huyết được chăm sóc sớm hơn hai ngày so với 
bình thường, điều này cho thấy rằng biến chứng này có 
cơ chế tự điều chỉnh. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu lâm 
sàng khác không ghi nhận có sự khác biệt thống kê về tỷ 
lệ hạ đường huyết sơ sinh giữa nhóm có mẹ sử dụng và 
không sử dụng corticoid trước sinh. Thế nhưng với dữ 
liệu của chúng tôi ghi nhận, chúng tôi khuyến cáo xét 
nghiệm đường huyết sơ sinh non tháng muộn sau khi 
mẹ được điều trị dự phòng có sử dụng betamethasone 
ở nhóm dọa sinh non này.

Điều rõ ràng rằng việc giảm tỷ lệ xẹp phổi trên 
nhóm sơ sinh non tháng đem lại lợi ích lâu dài đối với 
gia đình và chăm sóc y tế, giảm tỉ lệ bệnh phổi mạn tính 

ở các trẻ em. Đây là lợi ích được ghi nhận trên nhóm 
sơ sinh non tháng đã được điều trị dự phòng trước sinh 
bằng betamethasone.

Trong phác đồ điều trị, chúng tôi không sử dụng 
thuốc giảm gò nên có thể xác định biến chứng nguyên 
phát cải thiện là do sử dụng betamethasone. 

Mặc dù chúng tôi có trì hoãn chuyển dạ dù cổ tử 
cung mở 3 cm hay ối vỡ non trên 12 giờ, nhưng không 
có sự khác biệt thống kê giữa 2 nhóm về nhiễm trùng ối 
hay nhiễm trùng sơ sinh hay các biến chứng đối với mẹ.

KẾT LUẬN
Sử dụng betamethasone trước sinh ở những thai 

phụ có triệu chứng dọa sinh non muộn làm giảm đáng 
kể tỷ lệ biến chứng suy hô hấp sơ sinh ở trẻ sinh non ở 
tuổi thai này. Việc sử dụng betamethasone có thể làm 
tăng tỷ lệ hạ đường huyết sơ sinh nhưng không làm 
tăng tỷ lệ biến chứng xuất hiện trên mẹ và thai nhi.

Bảng 1. Đặc điểm cơ bản của nhóm đối tượng tham gia nghiên cứu.

Đặc điểm Betathasone (N=1.429) Giả dược (N=1.402)

Nguyên nhân chỉ định lâm sàng hỗ trợ phổi − số ca (%)

Dọa sinh non 400 (28,0) 392 (28,0)

Vỡ ối non 316 (22,1) 304 (21,7)

Khả năng sinh non vì tăng huyết áp thai kỳ hoặc tiền sản giật 370 (25,9) 385 (27,5)

Khả năng sinh non vì thai chậm tăng trưởng 46 (3,5) 48 (3,4)

Khả năng sinh non vì thiểu ối 50 (3,5) 42 (3,0)

Khả năng sinh non vì nguyên nhân khác 247 (17,3) 231 (16,5)

Tuổi thai nhóm nghiên cứu − số ca (%)
<35 tuần 0 ngày 369 (25,8)

35 tuần 0 ngày đến 35 tuần 6 ngày 571 (40,0)

≥36 tuần 0 ngày 489 (34,2)

Trung bình tuổi mẹ nhóm nghiên cứu − năm 28,6±6,3 27,8±6,1

Chủng tộc nhóm nghiên cứu − số ca (%)

Da đen 367 (26,3) 381 (27,2)

Da trắng 828 (57,9) 800 (57,1)

Châu Á 57 (4,0) 39 (2,8)

Chủng tộc khác 168 (11,8) 182 (13,0)

Hispanic 405 (28,3) 448 (32,0)

Con so −  số ca (%) 457 (32,0) 448 (32,0)

Hút thuốc lá khi mang thai −  số ca (%) 204 (14,3) 186 (13,3)

Tiền sản giật hay tăng huyết áp thai kỳ −  số ca (%) 433 (30,3) 440 (31.4)

Đái tháo đường thai kỳ −  số ca (%) 153 (10,7) 153 (10,9)

Dị tật bẩm sinh thai nhi −  số ca (%)  11 (0,8) 21 (1,5)

*Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa 2 nhóm nghiên cứu, đặc biệt là tuổi mẹ và chủng tộc.
Dị tật bẩm sinh thai nhi là yếu tố loại đối tượng nghiên cứu, nhưng vẫn có ít tỉ lệ dị tật bẩm sinh phát hiện khi sinh.


