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TÓM TẮT9 

Mục tiêu. Mô tả lâm sàng, cận lâm sàng, 

nguyên nhân hạ đường máu ở trẻ sơ sinh tại bệnh 

viện Trẻ em Hải Phòng năm 2021. Đối tượng và 

phương pháp nghiên cứu. Đối tượng gồm 158 

trẻ sơ sinh được chẩn đoán là hạ đường máu. 

Phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang. Kết 

quả và kết luận. Lâm sàng: Triệu chứng nghèo 

nàn, không đặc hiệu gồm: kích thích (1,9%), run 

giật (3,2%), co giật (3,2%), li bì/ngơ ngác (4,4%). 

Khóc bất thường (6,3%), cơn ngừng thở/tím 

(23,4%), thở rên (9,5%), thở nhanh (35,4%). Vã 

mồ hôi (17,1%), nhịp tim nhanh (6,9%), hạ nhiệt 

độ (33,5%), tím (28,5%). Cân lâm sàng : Nồng độ 

glucose trung bình khi vào viện rất thấp 1,8 ± 0,7 

mmo/L. thấp ở nhóm sơ sinh < 2500g, và ở trẻ vào 

viện sau sinh 1 ngày. Nguyên nhân. Ở nhóm giảm 

dự trữ và sản xuất glucose: hàng đầu là đẻ non 

(54,4%), sau đó là trẻ nhẹ cân (46,2%), trẻ được 

cho ăn muộn (43,7%) và đói lâu không được 

truyền đường (36,7%). Nhóm cường Insulin 

thoáng qua: có 12 trẻ chiếm 7,6% trẻ là con mẹ 

đái tháo đường thai kỳ. Tăng tiêu thụ: lạnh 

(33,5%), nhiễm khuẩn (13,9%), khó thở (11,4%), 

ngạt lúc sinh (14,6%). Nguyên nhân khác: đa hồng 

cầu (12,9%), bất thường hệ thần kinh (1,9%), bệnh 

bẩm sinh (3,2%). 
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SUMMARY 

CLINICAL AND PARACLINICAL 

FEATURES, CAUSES OF NEONATAL 

HYPOGLYCEMIA AT HAIPHONG 

CHILDREN’S HOSPITAL IN 2021 

Objectives. The study was done to describe 

clinical and paraclinical features, causes of 

neonatal hypoglycemia at Haiphong Children’s 

hospital in 2021. Subjects and methods. The 

studied subjects included 158 newborns with 

hypoglycemia. Results and conclusions. 

Clinical features: Poor clinical and non-specific 

signs and symptoms included stimulation (1.9%), 

tonus (3.2%), convulsion (3.2%), 

lethargy/bewilder (4.4%), abnormal crying 

(6.3%), apnea/cyanosis (23.4%), grunt (9.5%), 

tachypnea (35.4%), sweating (17.1%), 

tachycardia (6.9%), hypothermia (33.5%), 

cyanosis (28.5%). Paraclinical features: Mean 

glucosemia on admission was very low 1.8 ± 0.7 

mmo/L mainly met in the group < 2500g, and in 

the group of one day old newborns. Causes of 

hypoglycemia. In the groups of decreased 

glucose storage and production: first rank was 

prematurity (54.4%), low birth weight (46.2%), 

late breastfeeding (43.7%), and long hunger not 

due to feed parenteral nutrition (36.7%). 

Transient hyperinsulinism: there were 12 babies 

(7.6%) whose mothers were gestational diabetes. 

Increase consumption: they were cold (33.5%), 

infection (13.9%), dyspnea (11.4%), perinatal 

asphyxia (14.6%). Other causes included 

polycythemia (12.9%), abnormal neurology 
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(1.9%), congenital diseases (3.2%). 

Keywords: Hypoglycemia, clinics, laboratory 

findings, Haiphong children’s hospital, 

Newborns. 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hạ glucose máu (HGM) là một trong 

những vấn đề về chuyển hóa thường gặp nhất 

ở trẻ sơ sinh, đặc biệt ở những trẻ sơ sinh có 

nguy cơ cao [Nikki]  

Nên dùng thông thất là HGM hoặc HĐM 

HGM để lại nhiều hậu quả cho trẻ sơ sinh 

nhất là tổn thương hệ thần kinh trung ương 

[taygen]. Phần lớn HGM ở trẻ sơ sinh là 

không triệu chứng, nếu có thường là những 

biểu hiện lâm sàng không đặc hiệu, dễ nhầm 

lẫn với các bệnh lý khác. Tuy nhiên nếu bệnh 

được phát hiện sớm và điều trị kịp thời trẻ 

hồi phục nhanh và không để lại di chứng. 

Theo Hassan và cộng sự là tỷ lệ HGM 

17,2% []. Còn theo Johanna Stark và cộng sự 

tỷ lệ HGM sơ sinh là 27% []. Trẻ sơ sinh là 

một đối tượng nguy cơ cao, một trong nguy 

cơ đó là HGM. Trên lâm sàng tình trạng 

HĐM thường bị bỏ qua chỉ đến khi xét 

nghiệm tình cờ mới phát hiện ra. 

Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng gần đây 

được trang bị trang thiết bị y tế hiện đại giúp 

các bác sỹ phát hiện được nhiều tình trạng 

bệnh nhất là ở trẻ sơ sinh mà trước kia chưa 

có điều kiện phát hiện được. Đường huyết 

của trẻ sơ sinh là xét nghiệm hiện nay đã 

được làm thường qui, theo quan sát của 

chúng tôi, có khá nhiều trẻ sơ sinh bị HGM 

cho tới khi được làm xét nghiệm. Từ thực tế 

trên chúng tôi tiến hành nghiên cứu “Đặc 

điểm lâm sàng, cận lâm sàng và nguyên nhân 

gây HGM ở trẻ sơ sinh từ 1 tháng tới tháng 9 

năm 2021 tại bệnh viện Trẻ em Hải Phòng” 

với mục tiêu như sau: 

Mô tả Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng 

và nguyên nhân hạ glucose máu sơ sinh tại 

bệnh viện Trẻ em Hải Phòng từ tháng 01 tới 

tháng 09 năm 2021.  

 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu là trẻ sơ sinh từ 0 - 

28 ngày tuổi vào điều trị tại khoa Sơ sinh và 

khoa Hồi sức cấp cứu bệnh viện Trẻ em Hải 

Phòng vì các lý do khác nhau trong thời gian 

nghiên cứu. 

2.1.1. Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân 

- Trẻ sơ sinh 0-≤ 28 ngày tuổi. 

- Mẹ các cháu đồng ý tham gia nghiên 

cứu. 

- Được chẩn đoán HGM [2]: 

+ Trẻ ≤ 3 ngày: [Gm]TM < 1,6 mmol/L 

+ Trẻ > 3 ngày: [Gm]TM < 2,2 mmol/L 

(bất kể tuổi thai, cân nặng của trẻ) 

2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ 

- Bệnh nhân ngoài độ tuổi nghiên cứu. 

- Bố mẹ bệnh nhân không đồng ý tham 

gia nghiên cứu. 

- Bệnh nhân sử dụng các thuốc làm HGM 

2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu 

Nghiên cứu được tiến hành tại Khoa Sơ 

sinh và khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Trẻ 

em Hải Phòng  

2.3. Thời gian nghiên cứu 

Thời gian nghiên cứu từ tháng 01 tới 

tháng 09 năm 2021. 

2.4. Phương pháp nghiên cứu 

2.4.1. Thiết kế nghiên cứu: 

Nghiên cứu mô tả cắt ngang. 

2.4.2. Cỡ mẫu và chọn mẫu 

Cỡ mẫu gồm 158 sơ sinh được chẩn đoán 

HGM theo tiêu chuẩn. Các bệnh nhân được 

thu thập theo phương pháp tiện ích không 

xác suất có nghĩa là bệnh nhân đủ tiêu chuẩn 

chúng tôi để ra sẽ được lựa chọn vào nghiên 

cứu.  
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2.4.3. Chỉ số biến số nghiên cứu 

2.4.3.1. Thông tin về đối tượng nghiên 

cứu. Gồm tuổi (ngày), giới, địa dư, cân khi 

sinh, tuổi thai 

2.4.3.2. Đặc điểm lâm sàng 

Gồm lý do vào viện, triệu chứng lâm sàng 

không đặc hiệu (thần kinh, hô hấp, tim mạch, 

toàn trạng) 

2.4.3.3. Đặc điểm cận lâm sàng 

Clucose máu máu trung bình khi vào viện 

(theo ngày tuổi, theo cân nặng và theo tuổi 

thai) 

2.4.3.4. Nguyên nhân hạ glucose máu 

+ Do giảm dự trữ và sản xuất glucose 

(chậm phát triển trong buồng tử cung, do 

bẩm sinh không sử dụng được glucose, trẻ bị 

đói lâu không được truyền đường, bệnh giảm 

dự trữ glucose, đẻ non, nhẹ cân, cho ăn 

muộn) 

+ Cường Insulin máu thoáng qua (con của 

mẹ đái tháo đường thai kỳ, hồng cầu bào 

thai, hội chứng Beckwith-Widemann, đặt 

nhầm động mạch rốn, tăng sản tế bào tiểu 

đảo, thay máu, chất làm tiêu mỡ mẹ, ngừng 

truyền đường đột ngột) 

+ Bất thường nội tiết khác (suy toàn bộ 

tuyến yên, suy thượng thận, suy giáp) 

+ Tăng tiêu thụ đường (Hạ nhiệt độ, 

nhiễm khuẩn, khó thở, ngạt lúc sinh) 

+ Nguyên nhân khác (đa hồng cầu, bất 

thường hệ thần kinh, tim bẩm sinh) 

2.4.4. Thu thập thông tin 

Bệnh nhân được hỏi kỹ bệnh sử, tiền sử, 

khám lâm sàng và sau đó làm xét nghiệm 

chẩn đoán hạ đường máu, xét nghiệm tìm 1 

số nguyên nhân gây hạ đường máu ở trẻ sơ 

sinh. 

Các xét nghiệm được được thực hiện tại 

Trung tâm xét nghiệm Bệnh viện Trẻ em Hải 

Phòng 

2.4.5. Xử lý số liệu 

Sử dụng phần mềm thống kê xã hội học 

SPSS 22.0 để nhập và phân tích số liệu. 

 

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Một số thông tin về đối tượng 

nghiên cứu. Trong thời gian nghiên cứu 

chúng tôi thu nhận được 158 trẻ HGM, trong 

đó trẻ ≤ 1 ngày chiếm 58,9%, 2-3 ngày 

chiếm 24,1% và trên 3 ngày chiếm 17,1%. 

Trẻ trai chiếm 63,3%, 76,6% ở ngoại thành, 

cân nặng lúc sinh ≥ 2500 g là 53,8% và dưới 

2500 g chiếm 46,2%. Có 54,4% trẻ < 37 

tuần, 45,6% ≥ 37 tuần.  

3.2. Đặc điểm lâm sàng  
 

Bảng 3.1. Lý do vào viện  

Lý  do vào viện Số lượng (n) Tỷ lệ (%) 

Đẻ non 70 44,3 

Suy  hô hấp 25 15,8 

Nhiễm khuẩn sơ sinh 23 14,6 

Vàng da 15 9,5 

Dị tật bẩm sinh 14 8,9 

Hạ glucose máu 4 2,5 

Khác (giảm vận động cánh 

tay, tràn dịch đa màng, nôn, 

tắc ruột, nhịp tim nhanh, tím) 

7 4,4 
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Nhận xét. Đẻ non 70 trường hợp chiếm 44,3%, sau đó là suy hô hấp chiếm 15,8%, nhiễm 

khuẩn sơ sinh  23 ca chiếm 14,6%, vàng da 9,5% và 14 Dị tật bẩm sinh chiếm 8,9%, 4 ca hạ 

glucose máu chiếm 2,5% và các trường hợp khác 7 ca chiếm 4,4%. 

Bảng 3.2. Triệu chứng hạ glucose máu không đặc hiệu 

Triệu chứng Số lượng (n) Tỷ lệ (%) 

Thần kinh   

Kích thích 3 1,9 

Run giật 5 3,2 

Co giật 5 3,2 

Li bì/ngơ ngác 7 4,4 

Hô hấp   

Tiếng khóc bất thường 10 6,3 

Cơn ngừng thở/tím 37 23,4 

Thở rên 15 9,5 

Thở nhanh 56 35,4 

Tim mạch   

Vã mồ hôi 27 17,1 

Nhịp tim nhanh 11 6,9 

Toàn trạng   

Hạ nhiệt độ 53 33,5 

Tím 45 28,5 

Nhận xét. Triệu chứng kích thích 1,9%, rung giật (3,2%), co giật (3,2%), li bì ngơ ngác 

4,4%; thở nhanh 35,4%, cơn ngừng thở/tím 23,4%, thở rên 9,5%, tiếng khóc bất thường 

6,3%; vã mồ hôi 17,1%, tim nhanh 6,9%;  hạ thân nhiệt 33,5%, tím 28,5%. 

 

3.3. Đặc điểm cận lâm sàng 

Bảng 3.3. Glucose máu trung bình theo nhóm tuổi so sánh 3 trung bình mà dùng t-test 

là không hợp lý. Cần kiểm tra lại phân phối chuẩn và so sánh rõ trung bình nào với trung 

bình nào? Kèm theo gía trị p cụ thể 

Nhóm tuổi 

(ngày) 

 

n 

Trung bình 

(mmol/L) 
độ lệch chuẩn p 

1 ngày 93 1,7* 0,7 
 

0,019 
2-3 ngày 38 1,9 0,6 

>3 ngày 27 2,1 0,6 

Tổng 158 1,8 0,7  

* One way - ANOVA được sử dụng để so sánh 3 số trung bình 
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Nhận xét. Glucose máu trung bình khi vào viện thấp nhất ở nhóm 1 ngày tuổi là 1,7 ± 0,7 

mmol/L, cao nhất là ở nhóm trên 3 ngày tuổi là 1,8 ± 0,6 mmol/L. Glucose máu trung bình 

lúc vào là 1,8 ± 0,7 mmol/L.Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,05. 

Bảng 3.4. Glucose máu trung bình theo cân nặng khi vào viện Ghi giá trị p cụ thể 

Cân khi vào viện 

(g) 

 

n 

Trung bình 

(mmol/L) 
độ lệch chuẩn p 

<2500 g 73 1,69* 0,6 
0,008 

≥ 2500 g 85 1,98 0,7 

Tổng 158 1,84 0,7  

* T-test được sử dụng để so sánh 2 số trung bình 

Nhận xét. Glucose máu trung bình khi vào viện của nhóm bệnh nhân có cân nặng ≥ 2500g 

là 1,98 mmol/L cao hơn glucose trung bình của nhóm bệnh nhân có cân nặng <2500g là 1,69 

mmol/L. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,05.  

Bảng 3.5. Glucose máu trung bình theo tuổi thai xem lại phân phối chuẩn chưa để tính 

t-test, ghi giá trị p cụ thể, không ghi chung chung là <0,05 

Tuổi thai 

(Tuần) 

 

n 

Trung bình 

(mmol/L) 
độ lệch chuẩn p 

<37 tuần 86 1,67* 0,7 
0,000 

≥ 37 tuần 72 2,06 0,6 

Tổng 158 1,84 0,7  

* T-test được sử dụng để so sánh 2 số trung bình 

Nhận xét. Glucose máu trung bình của nhóm bệnh nhân ≥ 37 tuần là 2,06 mmol/L cao hơn 

nồng độ glucose máu trung bình của nhóm bệnh nhân <37 tuần là 1,67 tuần và sự khác biệt có 

ý nghĩa thống kê với p<0,05. 

3.4. Nguyên nhân hạ glucose máu 

Bảng 3.6. Giảm dự trữ và sản xuất glucose 

Nguyên nhân Số lượng (n) Tỷ lệ (%) 

Chậm phát triển trong buồng tử cung 2 2,8 

Đói lâu mà không được truyền đường 58 36,7 

Đẻ non 86 54,4 

Nhẹ cân 73 46,2 

Cho ăn muộn 69 43,7 

Nhận xét. Có 2 trường hợp thai kém phát triển chiếm 2,8%, 86 đẻ non chiếm 54,4%, 73 

nhẹ cân chiếm 46,2%, 58 không được truyền đường chiếm 36,7%. Không có trường hợp nào 

mắc bệnh giảm dự trữ đường, không dung nạp đường. Có 69 trường hợp cho ăn muộn sau 2 

giờ sau sinh chiếm 43,7. 
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Bảng 3.7. Cường Insulin máu tạm thời nên dùng từ : Cường insulin máu tạm thời để 

phân biệt với bệnh cường insulin máu 

Nguyên nhân Số lượng (n) Tỷ lệ (%) 

Con của mẹ đái tháo đường 12 7,6 

Thay máu 1 0,06 

Nhận xét. Có 12 trường hợp có mẹ mắc tiểu đường thai kỳ chiếm 7,6%, 1 trường hợp thay 

máu chiếm 0,06%. 

Bảng 3.8. Tăng tiêu thụ đường 

Nguyên nhân Số lượng (n) Tỷ lệ (%) 

Hạ thân nhiệt 53 33,5 

Nhiễm khuẩn 22 13,9 

Khó thở 18 11,4 

Ngạt lúc sinh 23 14,6 

Nhận xét. Có 53 bệnh nhân hạ nhiệt độ chiếm 33,5%, 22 chiếm 13,9% nhiễm khuẩn, 18 

chiếm 11,4% suy hô hấp và 23 bệnh nhân chiếm 14,6% ngạt lúc sinh. 

Bảng 3.9. Nguyên nhân khác Tác giả có chắc các nguyên nhân này gây hạ đường máu 

không? 

Nguyên nhân Số lượng (n) Tỷ lệ (%) 

Đa hồng cầu (n=93) 12 12,9 

Bất thường hệ thần kinh trung ương 3 1,9 

Bệnh tim bẩm sinh 5 3,2 

Nhận xét. Có 12/93 bệnh nhân 1 ngày tuổi mắc đa hồng cầu chiếm 12,9%, 3 bệnh nhân có 

hệ thần kinh bất thường chiếm 1,9% và 5 bệnh nhân chiếm 3,2 có tim bẩm sinh. 

 

IV. BÀN LUẬN 

4.1. Thông tin về đối tượng nghiên cứu 

Thông tin đối  tượng nghiên cứu cho thấy 

gần 60% bệnh nhân vào viện ngày đầu sau 

sinh, ngày thứ 2-3 là 24,1%, trên 3 ngày 

chiếm 17,1%, 63,3% bệnh nhân HGM là trẻ 

trai. Tỷ lệ trai/gái là 1,7 :1. Có 76,6% bệnh 

nhân nguồn gốc từ nông thôn, chỉ có 23,4% 

bệnh nhân từ thành thị. Có 46,2% bệnh nhân 

có cân nặng khi sinh <2500 g, 54,4% bệnh 

nhân có tuổi thai <37 tuần, 42,4%. 

Số bệnh nhân vào trong 24 giờ đầu chiếm 

tỷ lệ cao 58,9% phù hợp với nhận xét của 

Nguyễn Mai Lan (năm 2013) là 69,9% [5].  

4.2. Đặc điểm lâm sàng 

Theo bảng 3.1, lý do vào viện gồm Đẻ 

non (70/158 chiếm 44,3%), Suy hô hấp 

(25/158 chiếm 15,8%), Nhiễm khuẩn sơ sinh 

(23/158 chiếm 14,6%), Vàng da (14/158 

chiếm 9,5%), Dị tật bẩm sinh (14/158 chiếm 

8,9%), Do HGM (4/158 chiếm 2,5%), Các 

nguyên nhân khác (7/158 chiếm 4,4%). 

Chúng tôi cho rằng đây là lý do vào viện 

cũng có thể là bệnh nền của sơ sinh, có thể là 

nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp dẫn đến 

HGM. Nhận xét của chúng tôi phù hợp với 

nhận xét của Nguyễn Mai Lan [2]. 

Bảng 3.2 cho thấy triệu chứng thần kinh : 

Kích thích (3/158 chiếm 1,9%), Run giật 

(5/158 chiếm 3,2%), Co giật (3/158 chiếm 
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3,2%), Li bì/ngơ ngác (7/158 chiếm 4,4%) 

Hô hấp : Tiếng khóc bất thường (10/158 

chiếm 6,3%), Cơn ngừng thở/tím (37/158 

chiếm 23,4%), Thở rên (15/158 chiếm 9,5%), 

Thở nhanh (56/158 chiếm 35,4%) 

Tim mạch : Vã mồ hôi (27/158 chiếm 

17,1%), Nhịp tim nhanh (11/158 chiếm 

6,9%) 

Toàn trạng 

Hạ thân nhiệt (53/158 chiếm 33,5%), Tím 

(45/158 chiếm 28,5%) 

Theo West BA và cộng sự [6] triệu chứng 

lâm sàng của HGM gồm các dấu hiệu thần 

kinh như kích thích, co cứng, giảm trương 

lực cơ, lơ mơ, thân nhiệt không ổn định, 

quấy khóc, nặng có thêm rung giật nhãn cầu, 

co giật, thay đổi tình trạng ý thức. Về hô hấp 

bệnh nhân có thể có thở nhanh, nặng biểu 

hiện tăng thông khí, cơn ngừng thở, tím tái. 

Về  tim mạch có nhịp tim nhanh, vã  mồ hôi. 

Biểu hiện tiêu hóa như ăn kém, nôn/chớ. 

4.3. Đặc điểm cận lâm sàng 

Bảng 3.3-5 cho thấy đường huyết trung 

bình khi vào viện là 1,8 ± 0,7 mmol/L, cao 

nhất ở nhóm trên 3 ngày tuổi 2,1 ± 0,6 

mmol/L, thấp ở nhóm 1 ngày tuổi 1,7 ± 0,7 

mmol/L. Nhóm có cân nặng <2500 g có nồng 

độ glucose máu khi vào viện là 1,69 ± 0,6 

mmol/L so với 1,98 ± 0,7 mmol/L của nhóm 

có cân nặng ≥ 2500g, sự khác biệt có ý nghĩa 

thống kê. Tương tự chúng tôi thấy nồng độ 

glucose máu trung bình của nhóm <37 tuần 

là 1,67 ± 0,7 mmol/L thấp hơn có ý nghĩa 

thống kê so với nhóm ≥ 37 tuần là 2,06 ± 0,6 

mmol/L. 

Nhận xét của chúng tôi tương tự nhận xét 

của Nguyễn Mai Lan [5], Nikki A. Mitchell 

[1], Ruben Bromiker và cộng sự [6] nồng độ 

glucose máu của trẻ khi vào viện thấp, ở trẻ 

cân nặng thấp và tuổi thai thấp. 

4.4. Một số nguyên nhân gây hạ glucose 

máu 

Bảng 3.6-9) cho thấy nguyên nhân gây 

HGM như sau : 

Trong nhóm giảm dự trữ chúng tôi gặp : 

2 (2,8%) chậm phát triển trong buồng tử 

cung, 58 (36,7%) đói lâu không được truyền 

glucose, Đẻ non 86 (54,4%), Nhẹ cân 73 

(46,2%), Cho ăn muộn 69 (43,7%) 

Nhóm cường insulin thoáng qua: 

Có 12 (7,6%) trường hợp con của mẹ đái 

tháo đường thai kỳ, 1 (0,06%) thay máu 

Nhóm tăng tiêu thụ glucose : 

Có 54 (33,5%) do lạnh, Nhiễm khuẩn 22 

(13,9%), Khó thở 18 (11,4%), Apgar thấp 

khi sinh 23 (14,6%) 

Nhóm nguyên nhân khác : 

Đa hồng cầu 12 (12,9%), Tim bẩm sinh 5 

(3,2%), Hệ thần kinh bất thường 3 (1,9%). 

Chúng tôi không phát hiện được trường 

hợp nào bất thường về nội tiết. Có thể năng 

lực phát hiện bệnh này hiện nay tại bệnh viện 

chưa cho phép, các trường hợp HGM kéo dài 

chúng tôi đều phải chuyển lên tuyến trung 

ương. Đó có thể là lý do tại sao trong nhóm 

nguyên nhân này chúng tôi không có bệnh 

nhân. 

Nhìn chung các nguyên nhân mà chúng 

tôi phát hiện được với tỷ lệ thấp hơn của 

Nguyễn Mai Lan [5], của West BA và Aitafo 

JE [7] lý do là vì tác giả nghiên cứu chỉ trên 

trẻ đẻ non còn chúng tôi nghiên cứu trên toàn 

bộ sơ sinh. 

 

V.  KẾT LUẬN 

5.1. Lâm sàng 

Triệu chứng nghèo nàn, không đặc hiệu 

gồm kích thích (1,9%), run giật (3,2%), co 

giật (3,2%), li bì/ngơ ngác (4,4%), khóc bất 

thường (6,3%), cơn ngừng thở/tím (23,4%), 

thở rên (9,5%), thở nhanh (35,4%), vã mồ 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bromiker+R&cauthor_id=29020813
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hôi (17,1%), nhịp tim nhanh (6,9%), hạ nhiệt 

độ (33,5%), tím (28,5%). 

5.2. Cận lâm sàng 

Nồng độ glucose trung bình khi vào viện 

rất thấp 1,8 ± 0,7 mmo/L. thấp ở nhóm < 

2500g, và ở trẻ vào viện sau sinh 1 ngày. 

5.3. Nguyên nhân.  

Ở nhóm giảm dự trữ và sản xuất glucose: 

hàng đầu là đẻ non (54,4%), sau đó là trẻ nhẹ 

cân (46,2%), cho ăn muộn (43,7%) và đói lâu 

không được truyền đường (36,7%). 

Nhóm cường Insulin thoáng qua: có 12 trẻ 

chiếm 7,6% trẻ là con mẹ đái tháo đường thai 

kỳ.  

Tăng tiêu thụ: lạnh (33,5%), nhiễm khuẩn 

(13,9%), khó thở (11,4%), ngạt lúc sinh 

(14,6%). 

Nguyên nhân khác: đa hồng cầu (12,9%), 

bất thường hệ thần kinh (1,9%), bệnh bẩm 

sinh (3,2%). 
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