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Điều trị hiếm muộn bằng các kỹ thuật hỗ trợ 
sinh sản như thụ tinh trong ống nghiệm đang ngày 
càng gia tăng. Theo ước tính, hiện nay có khoảng 6 
triệu trẻ em sinh ra từ phương pháp thụ tinh trong 
ống nghiệm. Quy trình thực hiện thụ tinh trong 
ống nghiệm bao gồm kích thích đa noãn, chọc hút 
trứng, chuẩn bị tinh trùng, nuôi cấy phôi, các quá 
trình trữ đông phôi, tinh trùng và noãn, mặc dù 
những quá trình kể trên đã được chứng minh tính 
an toàn, tuy nhiên, những kỹ thuật này rất khác 
biệt so với quá trình thụ thai tự nhiên, có liên quan 
đến vấn đề thượng di truyền của phôi, khiến nhiều 
người lo ngại về sức khỏe của trẻ sinh ra sau hỗ trợ 
sinh sản. Vào những ngày đầu sau khi thụ tinh, phôi 
tiền làm tổ rất nhạy cảm với tác động của các yếu tố 
môi trường bên ngoài, các nhà khoa học lo ngại môi 
trường nuôi cấy sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của 
phôi thai.  

Vào năm 2013, một tổng quan hệ thống đã báo 
cáo rằng nguy cơ bị ung thư tăng lên ở những trẻ 
ra đời sau điều trị vô sinh so với trẻ được thụ thai 
tự nhiên (RR: 1,33; KTC 95%, 1,08 – 1,63). Tuy 
nhiên, tác giả không kết luận được chính những 
nguyên nhân gây vô sinh hay quá trình thực hiện 
hỗ trợ sinh sản mới là yếu tố quan trọng đưa đến kết 
quả này, nghiên cứu kết luận cần thêm nhiều bằng 
chứng để tìm ra câu trả lời. Sau đó, hàng loạt các 
nghiên cứu đoàn hệ ra đời đánh giá nguy cơ ung thư 
ở trẻ em sau thụ tinh trong ống nghiệm, nhưng kết 
quả của các nghiên cứu rất khác biệt nhau. Do đó 
câu hỏi “Liệu hỗ trợ sinh sản có ảnh hưởng đến sức 

khỏe lâu dài của trẻ sau này hay không?” vẫn chưa có 
được một câu trả lời chính xác.  

Nghiên cứu đoàn hệ mới nhất (hay còn gọi là 
nghiên cứu OMEGA) được công bố vào tháng 
2/2019, dựa trên thống kê từ 47.690 trẻ em sinh 
sống cho thấy những trẻ sinh ra sau hỗ trợ sinh sản 
không bị tăng nguy cơ ung thư hơn so với những 
trẻ thụ thai tự nhiên, sau khoảng thời gian theo dõi 
trung bình là 21 năm từ lúc trẻ được sinh ra. Việc 
theo dõi bắt đầu từ lúc người mẹ bắt đầu điều trị, 
tiền căn thai sản, nguyên nhân gây vô sinh, phương 
pháp điều trị của những phụ nữ điều trị thụ tinh 
trong ống nghiệm từ năm 1983 – 2000 bằng cách 
thu thập bảng câu hỏi cũng như dữ liệu ghi nhận 
được từ hệ thống các bệnh viện, cho đến khi trẻ 
được sinh ra và tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe 
trong 21 năm sau đó. Tổng cộng có 47.690 trẻ em 
tham gia nghiên cứu, bao gồm 24.269 trẻ sinh ra sau 
các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, 13.761 trẻ thụ thai tự 
nhiên, và 9.660 trẻ thụ thai tự nhiên có sự hỗ trợ của 
thuốc nhưng không phải hỗ trợ sinh sản. 

Trong thời gian theo dõi trung bình là 21 năm, 
có 231 trường hợp ung thư được ghi nhận, trong đó 
93 trường hợp trẻ thuộc nhóm hỗ trợ sinh sản, 138 
trường hợp không thuộc nhóm hỗ trợ sinh sản. Trẻ 
em sinh ra sau hỗ trợ sinh sản có tuổi mẹ lớn hơn, 
tuổi thai ngắn hơn, cân nặng lúc sinh nhẹ hơn, tỷ lệ 
đa thai cao hơn so với nhóm thụ thai tự nhiên. Sau 
khi hiệu chỉnh các yếu tố nguy cơ, nghiên cứu cho 
kết quả nguy cơ ung thư không tăng lên ở nhóm trẻ 
em ra đời sau những kỹ thuật hỗ trợ sinh sản khi 

KỸ THUẬT HỖ TRỢ SINH SẢN
KHÔNG LÀM TĂNG NGUY CƠ UNG THƯ

Ở TRẺ EM VÀ THANH THIẾU NIÊN
Mandy Spaan,  Alexandra W van den Belt-Dusebout,  Marry M van den Heuvel-Eibrink, Michael 

Hauptmann,  Cornelis B Lambalk, Curt W Burger, Flora E van Leeuwen. Risk of cancer in children and 
young adults conceived by assisted reproductive technology. Human Reproduction, Volume 34, Issue 4, 

April 2019, Pages 740–750, https://doi.org/10.1093/humrep/dey394
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so sánh với những trẻ thụ thai tự nhiên hoặc dân 
số chung. Ở nhóm những trẻ sinh ra bằng phương 
pháp tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI) 
hoặc nhóm chuyển phôi trữ, nguy cơ ung thư có sự 
khác biệt nhưng không có ý nghĩa thống kê so với 
dân số chung. Nghiên cứu cũng chỉ ra không có sự 
khác biệt có ý nghĩa đối với từng loại ung thư trên 
nhóm trẻ thụ tinh trong ống nghiệm và trẻ thụ thai 
tự nhiên. Các yếu tố chu sinh như đa thai, cân nặng, 
tuổi thai không có sự liên quan đến nguy cơ ung thư.

Đây là nghiên cứu đầu tiên với cỡ mẫu lớn và 
thời gian theo dõi đối tượng dài (21 năm) đánh 
giá nguy cơ ung thư ở những trẻ thụ thai từ hỗ trợ 
sinh sản và trẻ thụ thai tự nhiên cũng như với dân số 
chung. Như vậy, kỹ thuật hỗ trợ sinh sản không làm 

tăng nguy cơ ung thư ở trẻ em và thanh thiếu niên 
ra đời bằng các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. Một điểm 
hạn chế của nghiên cứu này là ung thư ở trẻ em cũng 
như thanh thiếu niên hiếm xảy ra, số trường hợp 
mắc ung thư trong nghiên cứu khá nhỏ dù cỡ mẫu 
rất lớn và thời gian theo dõi dài.

Với kết quả nghiên cứu này, các nhà lâm sàng sẽ 
có thêm thông tin để cung cấp cho những cặp vợ 
chồng hiếm muộn về tình trạng sức khỏe của trẻ 
sinh ra sau hỗ trợ sinh sản. Tuy nhiên, vẫn cần thêm 
những nghiên cứu có cỡ mẫu lớn và thời gian theo 
dõi dài để có được một câu trả lời chính xác cuối 
cùng về nguy cơ ung thư của trẻ sinh ra sau ICSI và 
chuyển phôi trữ đông./.

Tăng huyết áp nặng khởi phát cấp tính, là một 
tình trạng cấp cứu có thể xảy ra ở bất kỳ thời điểm 
nào trong thai kỳ, khi sinh và thời kỳ hậu sản. Phụ 
nữ đang mang thai hay trong thời kỳ hậu sản xuất 
hiện tăng huyết áp tâm thu hoặc huyết áp tâm 
trương hay cả hai, với mức độ nặng, cấp tính cần 
được điều trị khẩn cấp với các thuốc hạ áp thích 
hợp. Những hướng dẫn dựa trên bằng chứng lâm 
sàng được chuẩn hóa về quản lý bệnh nhân tiền 
sản giật và sản giật đã cho thấy hiệu quả trong việc 
làm giảm những kết cục bất lợi liên quan đến mẹ 
trong thai kỳ. Mỗi bệnh viện nên có sẵn quy trình sử 
dụng thuốc hạ áp khẩn cấp để kịp thời xử trí khi đối 
mặt với những bệnh nhân có tình trạng tăng huyết 
áp cấp cứu. Vào tháng 2/2019, Hội Sản Phụ khoa 
Hoa Kỳ (American College of Obstetricians and 

Gynecologists – ACOG) đã đưa ra những khuyến 
cáo và kết luận về điều trị cấp cứu tăng huyết áp 
nặng cấp tính trong thai kỳ và thời kỳ hậu sản.

CÁC KHUYẾN CÁO VÀ KẾT LUẬN
Tất cả phụ nữ mang thai hay trong thời kỳ hậu 

sản xuất hiện tăng huyết áp tâm thu cấp nặng hoặc 
tăng huyết áp tâm trương cấp nặng hay cả hai đều 
cần điều trị hạ áp khẩn cấp. Trong lúc điều trị hạ 
áp khẩn cấp, cả sản phụ và thai nhi cần được theo 
dõi sát bởi bác sĩ và đội ngũ điều dưỡng. Sau những 
điều trị ổn định huyết áp ban đầu, cần theo dõi sát 
huyết áp của bệnh nhân và khởi đầu điều trị duy trì 
nếu cần thiết.

Thuốc hàng đầu trong điều trị tăng huyết áp 
cấp nặng ở phụ nữ mang thai và thời kỳ hậu sản: 

ĐIỀU TRỊ CẤP CỨU TĂNG HUYẾT ÁP NẶNG CẤP TÍNH 
TRONG THAI KỲ VÀ THỜI KỲ HẬU SẢN

Emergent therapy for acute-onset, severe hypertension during pregnancy and the postpartum period. 
ACOG Committee Opinion No. 767. American College of Obstetricians and Gynecologists. Obstet 

Gynecol 2019;133:e174–80.
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