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Mời viết bài Y học sinh sản
Chuyên đề Y học sinh sản - tập 46: “TĂNG HUYẾT ÁP THAI KỲ”

Tập 46 sẽ xuất bản vào tháng 5/2018. Hạn gửi bài cho tập 45 là 20/02/2018.

Chuyên đề Y học sinh sản - tập 47: “UNG THƯ PHỤ KHOA”
Tập 47 sẽ xuất bản vào tháng 8/2018. Hạn gửi bài cho tập 47 là 20/05/2018.

Tập sách sẽ ưu tiên đăng tải các bài viết thuộc chủ đề như đã nêu ra ở từng tập. Ngoài ra, các bài viết khác trong lĩnh vực 
sức khỏe sinh sản có nội dung hay, hấp dẫn và mang tính cập nhật thông tin - kiến thức cũng sẽ được lựa chọn. Quy cách: 
2.000-3.000 từ, font hệ Unicode (Times New Roman hoặc Arial), bảng biểu rõ ràng, hình ảnh rõ và chất lượng cao, phần tài 
liệu tham khảo vui lòng trích dẫn ở bài vui lòng đặt trong ngoặc đơn (Tác giả, năm xuất bản), phần tài liệu tham khảo chính 
ở cuối bài vui lòng chỉ chọn 5-7 tài liệu tham khảo chính (quan trọng hoặc được trích dẫn nhiều nhất toàn bài).
Journal club là chuyên mục nhằm giới thiệu đến độc giả các bài báo, đề tài quan trọng xuất hiện trên y văn trong thời gian 
gần, mang tính cập nhật cao. Quy cách bài cho mục Journal Club: 500-1.000 từ, bảng biểu và hình ảnh minh họa rõ ràng.

Để gửi bài duyệt đăng, vui lòng liên hệ: BS. Huỳnh Thị Tuyết (huynhthituyet@hosrem.vn), văn phòng HOSREM (hosrem@hosrem.vn) 
Để gửi trang quảng cáo, vui lòng liên hệ: Anh Bá Đức (ngoduc@hosrem.vn, 0934.024.906).
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MỞ ĐẦU
Nhiễm khuẩn sơ sinh sớm được định nghĩa 

là các trường hợp nhiễm khuẩn xảy ra ở trẻ trong 
vòng 7 ngày đầu sau sinh, trong đó tác nhân thường 
gặp nhất là liên cầu khuẩn beta tan huyết nhóm B 
(Group B streptococcus – GBS). GBS là vi khuẩn 
Gram dương, có thể hiện diện trong phổ vi khuẩn 
đường tiêu hóa ở 20-40% người lớn mà không gây 
ra bất kỳ triệu chứng gì và được xem như “người 
lành mang trùng”. Tỷ lệ này không khác biệt trong 
nhóm phụ nữ mang thai. Việc lây truyền dọc từ 
mẹ sang con trong quá trình sinh có thể là nguyên 
nhân dẫn đến tình trạng nhiễm khuẩn sơ sinh sớm 
do GBS. Do đó, việc tầm soát và điều trị dự phòng 
trước sinh cho các thai phụ nhiễm GBS luôn là mối 
quan tâm của cả ngành Sản khoa và Nhi khoa, với 
mong muốn giảm tỷ lệ nhiễm trùng sơ sinh sớm do 
nguyên nhân này.

TẦM SOÁT LIÊN CẦU KHUẨN BETA 
TAN HUYẾT NHÓM B
Từ năm 2002, CDC và Hiệp hội Sản Phụ khoa 

Hoa Kỳ (ACOG) khuyến cáo nên tầm soát thường 
quy GBS trên tất cả các thai phụ ở tuổi thai 35-37 
tuần. Theo khuyến cáo này, những thai phụ có kết 
quả tầm soát dương tính với GBS hoặc vào chuyển 
dạ trước thời điểm tầm soát này, nên được sử dụng 
kháng sinh dự phòng trong quá trình chuyển dạ. 
Việc sử dụng kháng sinh dự phòng theo hướng tiếp 
cận này đã giúp làm giảm đáng kể tỷ lệ nhiễm trùng 
sơ sinh sớm do GBS, tuy không có khác biệt đối với 

CẬP NHẬT KHUYẾN CÁO VỀ 
TẦM SOÁT VÀ DỰ PHÒNG 
NHIỄM KHUẨN SƠ SINH SỚM 
DO LIÊN CẦU KHUẨN BETA 
TAN HUYẾT NHÓM B

Nguyễn Mai An, Phạm Thị Minh Trang
Bệnh viện Mỹ Đức Phú Nhuận

các trường hợp nhiễm trùng sơ sinh muộn (khởi 
phát sau 7 ngày tuổi). Một tổng quan hệ thống 
Cochrane năm 2014 tổng kết số liệu từ 3 nghiên 
cứu trên tổng cộng 500 thai phụ cho thấy việc sử 
dụng kháng sinh dự phòng làm giảm tỷ lệ nhiễm 
trùng sơ sinh sớm do GBS (RR 0,14; KTC 95%, 
0,04-0,74) tuy không đánh giá được khác biệt trên 
tần suất tử vong chung do tỷ lệ này quá thấp.

Tuy nhiên, việc áp dụng phác đồ tầm soát thường 
quy GBS có thể làm tăng gánh nặng đối với các 
phòng xét nghiệm, cũng như tăng chi phí y tế, nhất là 
đối với các nước có nền kinh tế thấp như Việt Nam. 
Ngoài ra, cho đến nay, chưa có nghiên cứu nào đánh 
giá liệu việc tầm soát thường quy có giúp làm giảm 
tỷ lệ tử vong sơ sinh hay không. Kết quả tầm soát 
dương tính đồng nghĩa với việc thai phụ sẽ phải sử 
dụng kháng sinh trong quá trình chuyển dạ, kéo theo 
một số nguy cơ cho thai phụ và thai nhi. Các nguy 
cơ này bao gồm: sốc phản vệ, tăng tỷ lệ can thiệp y 
khoa trên thai phụ và trẻ sơ sinh và nguy cơ nhiễm 
các chủng vi khuẩn kháng thuốc nếu sử dụng các 
kháng sinh phổ rộng như amoxicillin trong phác đồ 
dự phòng nhất là ở Việt Nam – nơi mà kháng sinh 
đang được sử dụng lan tràn và chưa được kiểm soát 
tốt. Như vậy, nên hay không nên áp dụng việc tầm 
soát thường quy GBS vào quy trình quản lý thai kỳ?

KHUYẾN CÁO MỚI VỀ CHIẾN LƯỢC 
TẦM SOÁT GBS CỦA HIỆP HỘI
SẢN PHỤ KHOA VƯƠNG QUỐC ANH
Hội đồng đánh giá các chiến lược tầm soát 
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Vương quốc Anh đã tiến hành xem xét hiệu quả của 
chiến lược dự phòng nhiễm khuẩn sơ sinh sớm do 
GBS trong 2 năm 2016-2017 và đến tháng 3 năm 
2017, đưa ra khuyến cáo không nên áp dụng chương 
trình tầm soát thường quy trong thai kỳ với GBS 
(khuyến cáo mức độ D). Hội đồng này cho rằng 
không có bằng chứng rõ ràng cho thấy việc tầm soát 
thường quy GBS đem lại nhiều lợi ích hơn những 
nguy cơ tiềm ẩn của nó. Các bằng chứng cho thấy 
phần lớn trẻ sinh ra trong nhóm thai phụ có kết quả 
tầm soát GBS dương tính không bị nhiễm trùng sơ 
sinh. Do đó, việc sử dụng kháng sinh dự phòng cho 
tất cả các thai phụ nhóm này đồng nghĩa với một số 
lượng lớn thai phụ nhận được điều trị không cần 
thiết, kèm với tăng tỷ lệ các kết cục bất lợi cho cả 
thai phụ và trẻ sơ sinh. Kết quả tầm soát GBS vào 
cuối thai kỳ không thể giúp dự đoán được những 
trẻ nào sẽ bị nhiễm trùng sơ sinh do GBS. Ngoài 
ra, hiện tại cũng chưa có xét nghiệm tầm soát nào 
hoàn toàn chính xác. Các số liệu nghiên cứu cho 
thấy khoảng 17-25% các thai phụ có kết quả tầm 
soát GBS dương tính ở thời điểm 35-37 tuần sẽ có 
kết quả cấy GBS âm tính tại thời điểm chuyển dạ 
sinh. Ngược lại, 5-7% thai phụ có kết quả tầm soát 
âm tính trước đó sẽ có kết quả dương tính khi vào 
chuyển dạ. Thêm vào đó, rất nhiều trẻ trong nhóm 
bị nhiễm khuẩn nặng do GBS là trẻ sinh non, trước 
thời điểm người mẹ được tầm soát GBS. 

Dựa vào các lý do nêu trên, việc tầm soát thường 
quy GBS vào cuối thai kỳ (thời điểm 35-37 tuần) 
không được khuyến cáo ở Anh. Tuy nhiên, nếu thai 
phụ đã làm xét nghiệm tầm soát và có kết quả dương 
tính thì kháng sinh dự phòng vẫn nên được sử dụng.

Với cách tiếp cận này, quyết định sử dụng kháng 
sinh dự phòng trong chuyển dạ sẽ dựa trên sự hiện 
diện các yếu tố nguy cơ của nhiễm khuẩn sơ sinh 
sớm do GBS. Cụ thể, các yếu tố nguy cơ này bao 
gồm: tiền căn sinh con bị nhiễm khuẩn sơ sinh 
do GBS, bao gồm cả nhiễm khuẩn sơ sinh sớm 
và nhiễm khuẩn sơ sinh muộn; tình cờ được phát 
hiện có mang GBS trong thai kỳ này, có thể qua sự 
hiện diện của GBS trong các xét nghiệm dịch âm 
đạo hoặc có tình trạng nhiễm trùng tiểu do GBS; 
chuyển dạ sinh non; ối vỡ lâu; mẹ sốt trong chuyển 
dạ hoặc có các triệu chứng nghi ngờ nhiễm trùng 

trong chuyển dạ, bao gồm nguy cơ nhiễm trùng ối.

KHUYẾN CÁO CÁC TRƯỜNG HỢP 
CẦN SỬ DỤNG KHÁNG SINH DỰ 
PHÒNG ĐỐI VỚI GBS
Tiền sử GBS dương tính ở thai kỳ trước
Theo chiến lược tầm soát thường quy của ACOG 

và CDC, các trường hợp thai phụ có GBS dương 
tính ở thai kỳ trước, xét nghiệm GBS vẫn được thực 
hiện ở cuối thai kỳ này và quyết định sử dụng kháng 
sinh dự phòng sẽ dựa trên kết quả của xét nghiệm 
tầm soát. Trong khi đó, Hiệp hội Sản Phụ khoa 
Hoàng gia Anh (RCOG) khuyến cáo rằng nên giải 
thích với thai phụ nguy cơ hiện diện của GBS trong 
thai kỳ này là khoảng 50%. Như vậy, nguy cơ của trẻ 
bị nhiễm trùng sơ sinh sớm do GBS cao gấp 2 đến 
2,5 lần so với dân số chung. Thai phụ có thể chọn 
lựa hoặc chấp nhận sử dụng kháng sinh dự phòng 
trong chuyển dạ, hoặc sẽ làm lại xét nghiệm tầm soát 
GBS vào cuối thai kỳ và chỉ sử dụng kháng sinh nếu 
xét nghiệm này dương tính (khuyến cáo mức độ B). 

Xét nghiệm tầm soát GBS, nếu được chỉ định, 
sẽ được tiến hành vào thời điểm thai được 35-37 
tuần hoặc từ 3 đến 5 tuần trước thời điểm có khả 
năng vào chuyển dạ, chẳng hạn 32-34 tuần đối với 
các trường hợp song thai (khuyến cáo mức độ C). 
Không có bằng chứng ủng hộ các thời điểm tầm 
soát khác.

Tiền sử sinh con lần trước bị nhiễm trùng
sơ sinh do GBS
Cả ACOG và RCOG đều đồng thuận rằng 

đối với các thai phụ có tiền căn sinh con bị nhiễm 
GBS, việc làm xét nghiệm tầm soát GBS là không 
cần thiết và cần phải sử dụng kháng sinh dự phòng 
trong chuyển dạ (khuyến cáo mức độ D).

Nhiễm trùng tiểu do GBS dù đã được điều trị
Đối với các trường hợp bị nhiễm trùng tiểu do 

GBS ở bất kỳ thời điểm nào trong thai kỳ này (kết 
quả cấy nước tiểu >105 cfu/mL), ngoài việc sử dụng 
kháng sinh điều trị nhiễm trùng tiểu thích hợp tại 
thời điểm chẩn đoán, thai phụ sẽ được chỉ định 
dùng kháng sinh dự phòng ở thời điểm chuyển 
dạ mà không cần làm xét nghiệm tầm soát GBS 
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(Khuyến cáo mức độ C).

Thai đủ tháng
 – Đối với các thai kỳ đủ tháng có ối vỡ, nếu thai 

phụ đã biết trước có GBS dương tính sẽ được chỉ 
định kháng sinh dự phòng và tiến hành khởi phát 
chuyển dạ sớm nhất có thể. Các trường hợp còn lại, 
việc chỉ định khởi phát chuyển dạ ngay hoặc chờ đợi 
sau 24 giờ đều được chấp nhận.

 – Với thai kỳ đã vào chuyển dạ thật sự (tự nhiên 
hoặc do khởi phát chuyển dạ) nếu kết quả GBS 
dương tính, kháng sinh dự phòng được khuyến cáo 
sử dụng dù có hay không có ối vỡ non.

 – Nếu thai phụ có sốt trong chuyển dạ (nhiệt độ 
>380C), bất chấp kết quả GBS, khuyến cáo nên sử 
dụng kháng sinh phổ rộng với phổ kháng khuẩn 
phủ cả GBS.

Thai non tháng
Nguy cơ nhiễm GBS cũng như nguy cơ tử vong 

do nhiễm trùng sơ sinh cao hơn ở trẻ non tháng so 
với trẻ đủ tháng. Do đó, kháng sinh dự phòng được 
khuyến cáo sử dụng cho các trường hợp thai non 
tháng vào chuyển dạ thật sự hoặc có chỉ định khởi 
phát chuyển dạ do một nguyên nhân khác (ối vỡ 
non, bệnh lý nội khoa của mẹ,...). Quan điểm điều 
trị này đạt sự đồng thuận giữa ACOG và RCOG, 
tuy nhiên, RCOG không khuyến cáo thực hiện xét 
nghiệm tầm soát GBS trên thai phụ nhập viện vì 
chuyển dạ sinh non.

Đối với trường hợp thai non tháng ối vỡ và chưa 
vào chuyển dạ thật sự, chưa cần thiết sử dụng kháng 
sinh dự phòng cho GBS và cũng không khuyến cáo 
thực hiện xét nghiệm tầm soát GBS. Trong trường 
hợp này, khuyến cáo là sử dụng Erythromycin 250 
mg x 4 lần/ngày, cho đến khi vào chuyển dạ thật 
sự hoặc tối đa 10 ngày hoặc sử dụng kháng sinh 
nhóm Co-amoxiclav nếu không dung nạp được 
Erythromycin. Đây là điểm khác biệt trong khuyến 
cáo của RCOG. Theo ACOG, các trường hợp thai 
phụ nhập viện vì ối vỡ trên thai non tháng, xét 
nghiệm GBS cần được thực hiện ngay và bắt đầu sử 
dụng kháng sinh dự phòng. Kháng sinh dự phòng 
sau đó sẽ được tiếp tục đến lúc sinh hoặc ngưng sau 
48 giờ nếu không vào chuyển dạ thật sự.

Không có chỉ định sử dụng kháng sinh
dự phòng cho GBS nếu mổ lấy thai chủ động
Cả ACOG và RCOG đều đồng thuận không 

có chỉ định sử dụng kháng sinh cho GBS trong các 
trường hợp mổ lấy thai trước khi vào chuyển dạ và 
màng ối còn nguyên vẹn, bất kể tuổi thai và tình 
trạng GBS.

GBS phát hiện tình cờ trong thai kỳ
Điểm khác biệt trong khuyến cáo của RCOG 

là đối với các thai phụ đã có một lần vô tình phát 
hiện GBS dương tính trong thai kỳ, sẽ được sử dụng 
kháng sinh dự phòng trong chuyển dạ mà không cần 
làm lại xét nghiệm tầm soát ở cuối thai kỳ. 

Tình trạng nhiễm GBS không làm thay đổi 
các quyết định can thiệp sản khoa như lóc ối, 
chỉ định và chọn lựa phương pháp khởi phát 
chuyển dạ, phương pháp sinh.

CHỌN LỰA KHÁNG SINH DỰ PHÒNG 
ĐỐI VỚI GBS
Các Hiệp hội Sản Phụ khoa trên thế giới vẫn 

đồng thuận với việc sử dụng benzylpenicillin 
như phác đồ đầu tay. Liều được khuyến cáo là 3 g 
benzylpenicillin tiêm tĩnh mạch càng sớm càng tốt 
sau khi thai phụ vào chuyển dạ, sau đó 1,5 g mỗi 4 
giờ cho đến lúc sinh. Để kháng sinh dự phòng đạt 
hiệu quả cao nhất, liều đầu tiên nên được sử dụng 
ít nhất 4 giờ trước khi sinh. Amoxicillin có thể sử 
dụng thay cho penicillin, tuy nhiên, bằng chứng từ 
tổng quan Cochrane 2014 cho thấy không có khác 
biệt về hiệu quả giữa amoxicillin và penicillin, do 
đó, nên ưu tiên sử dụng kháng sinh phổ hẹp như 
penicillin. 

Trong trường hợp thai phụ bị dị ứng với 
penicillin, chọn lựa kháng sinh tùy thuộc vào 
mức độ nghiêm trọng của các phản ứng ghi nhận 
trước đó. Nếu thai phụ có tiền căn dị ứng với các 
kháng sinh thuộc nhóm beta-lactam nhưng không 
có các triệu chứng nặng (như shock phản vệ, phù 
mạch máu, nổi mề đay, suy hô hấp), có thể sử dụng 
cephalosporin tĩnh mạch (chẳng hạn, cefuroxime 
1,5 g liều khởi đầu, sau đó 750 mg mỗi 8 giờ). Nếu 
tiền căn dị ứng nặng với các kháng sinh nhóm beta-
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lactam, nên sử dụng vancomycin (1 g mỗi 12 giờ). 
Do Clindamycin đề kháng nhiều ở Anh nên không 
còn được khuyến cáo sử dụng.

 KẾT LUẬN
Nhiễm khuẩn sơ sinh sớm do liên cầu khuẩn 

beta tan huyết nhóm B vẫn sẽ là 1 trong các thách 
thức toàn cầu ở hiện tại và trong tương lai, chiến 
lược tầm soát GBS tại Việt Nam vẫn còn bị bỏ ngỏ 
và chưa được quan tâm đúng mức. Cần có thêm các 

nghiên cứu từ Việt Nam để tìm ra mô hình tầm soát 
và dự phòng phù hợp với nền kinh tế nước nhà.
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