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Sinh bệnh học của tiền sản giật vẫn còn chưa được hiểu rõ. Gần đây, nhiều nghiên 
cứu đã chỉ ra vai trò của sự mất cân bằng các yếu tố tạo mạch trong sinh bệnh học của 
căn bệnh này. Sự thay đổi sFlt-1 (soluble fms-like tyrosine kinase-1), PlGF (placental 
growth factor) và tỷ số sFlt-1/PlGF liên quan đến căn bệnh này. Chẩn đoán tiền sản 
giật hiện nay vẫn chủ yếu dựa vào đo huyết áp và xét nghiệm protein nước tiểu. Tuy 
nhiên, những phương tiện này có độ nhạy và độ đặc hiệu thấp trong tiên đoán tiền sản 
giật. Phương cách điều trị triệt để tiền sản giật vẫn là chấm dứt thai kỳ. Việc chẩn đoán 
sớm giúp giảm bệnh suất và tử suất của mẹ và thai nhi. sFlt-1, PlGF và tỷ số sFlt-1/
PlGF cho những thông tin giá trị về tình trạng và tiến triển của bệnh và sẽ là phương 
tiện trong tiên đoán tiền sản giật trong tương lai. Trong bài tổng quan này, chúng tôi 
muốn cung cấp một cái nhìn tổng quát về giá trị của sFlt-1, PlGF và tỷ số sflt-1/PlGF 
trong tiên đoán tiền sản giật.

sFlt-1 and PlGF in prediction of preeclampsia

The pathogenesis of preeclampsia is still not completely known. Recently, there 
have been research efforts leading to impressive results highlighting the role of a 
disturbed angiogenic balance as one of the key features of the disease. A shift in sFlt-
1 (soluble fms-like tyrosine kinase-1), PlGF (placental growth factor) and the sFlt-1/
PlGF ratio is associated with the disease. The only tools to diagnose preeclampsia 
are blood pressure measurement and urine protein sampling. However, these tools 
have a low sensitivity and specificity in prediction of preeclampsia. The only cure for 
the disease is delivery, although a timely diagnosis helps in decreasing maternal and 
fetal morbidity and mortality. The sFlt-1, PlGF and the sFlt-1/PlGF ratio is able to give 
additional valuable information on the status and progression of the disease and will 
be implemented in the predictive algorithm of preeclampsia in future. In the present 
review, we want to provide an overview of the vast literature sFlt-1, PlGF and the sFlt-
1/PlGF ratio in prediction of preeclampsia.

Đặt	vấn	đề

Tiền sản giật là một trong những hội chứng 
gây ra do tình trạng tăng huyết áp và protein 
niệu có thể có kèm theo phù hoặc không, xuất 
hiện sau tuần lễ thứ 20 của thai kỳ.1 Tiền sản 
giật có khả năng dẫn đến hội chứng sản giật, 
gây nguy hiểm đến thai cũng như đe dọa tính 
mạng thai phụ. Yếu tố có liên quan đến tạo 
mạch và kháng tạo mạch được sử dụng nhiều 
trên thế giới, và cũng chứng minh hiệu quả 

của nó trong tiên đoán và chẩn đoán sớm hội 
chứng tiền sản giật qua nhiều nghiên cứu là 
sFlt-1 (Soluble fms-like tyrosine kinase 1) và 
PlGF (Placental Growth Factor).2, 3 Các yếu 
tố này vẫn chưa được đưa vào sử dụng để 
tiên đoán tiền sản giật tại Việt Nam. Để đưa 
ra một tiêu chuẩn tiên đoán tiền sản giật dựa 
vào nồng độ sFlt-1 và PlGF, vấn đề đặt ra là 
cần xác định các giá trị bình thường, giá trị 
bất thường, khuynh hướng thay đổi của nồng 
độ các yếu tố này trong thai kỳ, đặc biệt là 
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giai đoạn ba tháng đầu và ba tháng giữa thai 
kỳ, cũng như ngưỡng giá trị dự báo nguy cơ 
tiền sản giật.

Tổng	quan	tài	liệu

sFlt-1 (Soluble fms-like tyrosine kinase-1) 
hay còn gọi là sVEGFR-1 (Soluble vascular 
endothelial growth factor receptor-1) là một 
protein kháng tạo mạch máu trong huyết 
thanh. sFlt-1 là một biến thể gắn kết của thụ 
thể VEGF1 (yếu tố tăng trưởng nội mô mạch 
máu), được sản xuất bởi nhiều loại mô khác 
nhau 4 như tế bào nuôi, tế bào nội mô mạch 
máu, tế bào đơn nhân và tế bào đơn nhân 
trong máu ngoại vi.

   PlGF (Placental growth factor – Yếu tố 
tăng trưởng nhau thai) là một protein người 
được mã hóa bởi gen qui định yếu tố tăng 
trưởng nhau thai.5 Yếu tố tăng trưởng nhau 
thai (PlGF hay còn gọi là PGF) là một yếu 
tố trong nhóm các yếu tố tăng trưởng nội 
mô mạch máu VEGF, là một phần tử quan 
trọng trong sự hình thành mạch máu, đặc biệt 
trong suốt quá trình tạo phôi. Nguồn chính 
của PGF trong thai kỳ là nguyên bào nuôi 
nhau thai (placental trophoblast). PGF cũng 
hiện diện trong nhiều mô khác, bao gồm lá 
nuôi phôi có lông nhung (được gọi là villous 
trophoblast trong các y văn).4

   sFlt-1 liên kết và làm giảm nồng độ lưu 
thông của các VEGF tự do và PlGF (placental 
growth factor - yếu tố tăng trưởng nhau thai). 
Do đó, sFlt-1 làm giảm các tác động có lợi 
của các yếu tố hỗ trợ tạo mạch ở nội mô mạch 
máu của thai phụ.6 dẫn đến hậu quả tăng 
huyết áp và protein niệu trong thai kỳ. 

Đối	tượng	và	phương	pháp	 
nghiên	cứu

Hồi cứu tổng quan hệ thống qua các nghiên 
cứu thử nghiệm lâm sàng, tổng quan hệ thống 
và phân tích gộp. Đối tượng trong các nghiên 
cứu sẽ được đưa vào là thai phụ trong 3 tháng 

đầu thai kỳ, 3 tháng giữa thai kỳ. Loại đầu ra 
trong các nghiên cứu được đưa vào là giá trị 
sFlt-1, PlGF trong 3 tháng đầu, 3 tháng giữa 
thai kỳ; xu hướng thay đổi nồng độ sFlt-1, 
PlGF trong các giai đoạn của thai kỳ ở thai 
phụ bình thường và thai phụ có hội chứng 
tiền sản giật và mối liên quan giữa sFlt-1, 
PlGF trong tiên đoán tiền sản giật.

 Phân tích dữ liệu: các tài liệu và các nghiên 
cứu sau khi đã được chọn vào sẽ được tìm 
kiếm, lọc trích xuất các thông tin về giá trị 
của các chỉ số sFlt-1 và PlGF trong giai đoạn 
3 tháng đầu, và 3 tháng giữa thai kỳ và vai trò 
của sFlt-1, PlGF trong tiên đoán tiền sản giật.

Kết	quả	nghiên	cứu

Giá trị của các chỉ số sFlt-1 và PlGF trong 
thai kỳ
Chỉ số sFlt-1 huyết tương qua các nghiên cứu 
được hồi cứu cho thấy có các giá trị rất khác 
nhau với khoảng dao động tương đối lớn 
(bảng 1). Trung bình và độ lệch chuẩn của chỉ 
số này ở thai phụ bình thường được khảo sát 
thấy dao động trong khoảng thấp nhất là 973 
± 490 pg/ml (trong nghiên cứu của tác giả 
R. Thadhani cùng cộng sự7) đến cao nhất là 
6150 ± 3400 pg/ml (trong nghiên cứu của tác 
giả P. K. Aggarwal cùng cộng sự8), và ở các 
thai phụ có hội chứng tiền sản giật được khảo 
sát thấy dao động trong khoảng thấp nhất là 
5640 ± 3191 pg/mL (trong nghiên cứu của 
tác giả Y. Li cùng cộng sự9) đến cao nhất là 
41500 ± 15700 pg/ml (trong nghiên cứu của 
tác giả P. K. Aggarwal cùng cộng sự8), ngoại 
trừ các giá trị ngoại lai (từ nghiên cứu của tác 
giả M. Wolf cùng cộng sự10) và chỉ số trung 
vị, khoảng tứ phân vị (từ nghiên cứu của tác 
giả K. A. Wathen cùng cộng sự11). Phân tích 
gộp các nghiên cứu nêu trên, hiệu chỉnh bằng 
trọng số là tần số thai phụ, không xét giá trị 
ngoại lai và trung vị nhằm hạn chế tối đa sai 
lệch số liệu có thể, kết quả cho thấy chỉ số 
sFlt-1 huyết tương trung bình của thai phụ 
bình thường là 3509,927 ± 1724,295 pg/ml, 
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thai phụ tiền sản giật là 28456,21 ± 11349,79 
pg/ml.

   Chỉ số PlGF huyết tương của các thai phụ 
được đề cập đến chủ yếu từ 3 nghiên cứu 
trong số các nghiên cứu được hồi cứu, là 
nghiên cứu của R. Thadhani,7 nghiên cứu 
của P. K. Aggarwal,8 và nghiên cứu của C. 
Hirashima12 (bảng 2). Chỉ số PlGF huyết 
tương trong 3 nghiên cứu nêu trên có sự khác 
biệt rất lớn. Trong khi nồng độ PlGF huyết 
tương ở thai phụ bình thường theo nghiên 
cứu của P. K. Aggarwal cùng cộng sự lên 
đến 497,6 ± 328,2 pg/ml, thì chỉ số này theo 
nghiên cứu của R. Thadhani cùng cộng sự ở 
thai phụ bình thường lại chỉ vào khoảng 63 
± 145 pg/ml trong 3 tháng đầu thai kỳ. Chỉ 
số PlGF ở thai phụ tiền sản giật theo nghiên 
cứu của P. K. Aggarwal cùng cộng sự cũng 
cao hơn chỉ số này ở ba tháng đầu thai kỳ của 
thai phụ tiền sản giật theo nghiên cứu của R. 

Thadhani cùng cộng sự (96,3 ± 47,2 pg/ml so 
với 23 ± 24 pg/ml). Tuy nhiên, nhìn chung 
thì xu hướng nồng độ PlGF ở thai phụ tiền 
sản giật thấp hơn thai phụ bình thường trong 
cả 2 nghiên cứu này. Bên cạnh đó, cùng ở 3 
tháng đầu của thai kỳ, nồng độ PlGF huyết 
tương ở thai phụ bình thường theo nghiên 
cứu của R. Thadhani cùng cộng sự vẫn cao 
hơn nghiên cứu của tác giả C. Hirashima 
cùng cộng sự (63 ± 145 pg/ml so với 36 pg/
ml, 14-89 pg/ml). Ngoài ra, theo nghiên cứu 
của R. Thadhani cùng cộng sự cũng cho thấy 
nồng độ PlGF ở thai phụ tăng huyết áp thai 
kỳ và thai phụ sinh non cũng gần như tương 
đương nhau, và tương đương với 3 tháng đầu 
thai kỳ ở thai phụ tiền sản giật.

Vai trò của sFlt-1 trong tiên đoán tiền sản giật
Qua các nghiên cứu được hồi cứu, hầu hết 
các nghiên cứu đều cho thấy chỉ số sFlt-1 
huyết tương của thai phụ tiền sản giật (sớm 
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hay muộn, nặng hay nhẹ) tăng cao hơn so với 
thai phụ bình thường một cách có ý nghĩa 
thống kê.10, 11, 13-23 Bên cạnh đó, nghiên cứu 
cũng cho thấy ở thai phụ có hội chứng tiền 
sản giật xuất hiện sớm trước 32 tuần có chỉ 
số sFlt-1 huyết tương cao hơn những thai phụ 
có hội chứng tiền sản giật muộn, và chỉ số 
này ở các thai phụ có hội chứng tiền sản giật 
nặng cao hơn những thai phụ có hội chứng 
tiền sản giật nhẹ.17, 24, 25 Chỉ có nghiên cứu do 
tác giả L. J. Vatten cùng cộng sự báo cáo năm 
2007 cho thấy chỉ số sFlt-1 huyết tương ở cả 
thai phụ bình thường hay tiền sản giật trong 
3 tháng giữa thai kỳ cao hơn 3 tháng đầu thai 
kỳ. Tác giả cũng cho thấy ở thai phụ có hội 
chứng tiền sản giật có chỉ số này thấp hơn 
thai phụ bình thường trong 3 tháng đầu thai 
kỳ, nhưng lại cao hơn trong 3 tháng giữa thai 
kỳ.13 Ngược lại, nghiên cứu do tác giả K. A. 
Wathen cùng cộng sự lại kết luận chỉ số sFlt-
1 huyết tương giảm trong 3 tháng giữa thai 
kỳ so với 3 tháng đầu thai kỳ chỉ xảy ra ở thai 
phụ bình thường, không xảy ra ở thai phụ có 
hội chứng tiền sản giật.11 Riêng nghiên cứu 
của tác giả R. Akolekar cùng cộng sự cho 
thấy không có mối liên quan giữa nồng độ 
sFlt-1 huyết tương trong 3 tháng đầu thai kỳ 
của thai phụ có hội chứng tiền sản giật với 
thai phụ bình thường.26

   Trong các nghiên cứu được hồi cứu, tác 
giả Y. H. Ye cùng cộng sự đã đưa ra ngưỡng 
giá trị chẩn đoán tiền sản giật dựa vào chỉ 
số sFlt-1 huyết tương trong 3 tháng giữa thai 
kỳ là 8.750pg/mL với độ nhạy là 87,5%, độ 
đặc hiệu là 97,4%, giá trị tiên lượng dương 
là 80,0% và giá trị tiên lượng âm là 88,5%.19, 

20 Báo cáo của tác giả J. H. Lim cũng cho độ 
nhạy trong chẩn đoán tiền sản giật dựa vào 
chỉ số sFlt-1 huyết tương trong 3 tháng giữa 
thai kỳ là 85,0%, tương đương với nghiên 
cứu của tác giả Y. H. Ye cùng cộng sự. Ngoài 
ra tác giả J. H. Lim còn báo cáo tỷ lệ dương 
tính giả của chẩn đoán tiền sản giật dựa vào 
giá trị sFlt-1 huyết tương trong 3 tháng giữa 

thai kỳ là 45,0%.14 Trong khi đó, tác giả M. 
U. Baumann cùng cộng sự báo cáo độ nhạy 
và độ đặc hiệu trong chẩn đoán tiền sản giật 
dựa vào chỉ số sFlt-1 huyết tương trong 3 
tháng đầu thai kỳ là tương đối thấp, tương 
ứng là 64,0% và 56,0%.23

Vai trò của PlGF trong tiên đoán tiền sản giật
Các nghiên cứu cho thấy chỉ số PlGF huyết 
tương ở các thai phụ có hội chứng tiền sản 
giật (dù sớm hay muộn, dù nặng hay nhẹ) 
thấp hơn ở thai phụ bình thường một cách có 
ý nghĩa thống kê.8, 13-15, 17, 18, 22, 25, 26 Bên cạnh 
đó, các nghiên cứu còn cho thấy chỉ số PlGF 
huyết tương ở thai phụ có hội chứng tiền sản 
giật nặng thấp hơn thai phụ có hội chứng 
tiền sản giật nhẹ, và thai phụ có hội chứng 
tiền sản giật sớm có chỉ số này thấp hơn thai 
phụ có hội chứng tiền sản giật muộn.17, 25 Tuy 
nhiên, nghiên cứu của L. J. Vatten cùng cộng 
sự cho thấy nồng độ PlGF trong 3 tháng giữa 
cao hơn 3 tháng đầu thai kỳ.13 Ngoài ra, tác 
giả R. Thadhani cùng cộng sự cũng cho thấy 
nguy cơ tiền sản giật tăng gần 4 lần khi tăng 
1 đơn vị log cơ số 10 của nồng độ PlGF huyết 
tương trong 3 tháng đầu thai kỳ, cũng như 
thai phụ có nồng độ PlGF huyết tương trong 
3 tháng đầu thai kỳ dưới ngưỡng 12 pg/mL 
có nguy cơ tiền sản giật gấp gần 30 lần thai 
phụ có nồng độ PlGF huyết tương trong 3 
tháng đầu thai kỳ trên ngưỡng 39 pg/mL.7

   Nồng độ PlGF huyết tương được các nghiên 
cứu cho thấy có ý nghĩa trong tiên đoán tiền 
sản giật.24, 25, 27 Theo nghiên cứu của tác giả 
A. Ohkuchi cùng cộng sự, log cơ số 10 của 
nồng độ PlGF có mối liên quan thuận với tuổi 
thai khi có triệu chứng tiền sản giật với r = 
0,574,24 và chính vì vậy, chỉ số này có giá trị 
trong tiên đoán tiền sản giật sớm. Ngoài ra, 
trong nghiên cứu của tác giả P. G. Teixeira 
cùng cộng sự và nghiên cứu của tác giả P. 
M. Villa cùng cộng sự, AUC của ROC trong 
phương pháp tiên đoán tiền sản giật dựa vào 
chỉ số PlGF huyết tương là rất cao, hơn 0,9.25 
Đặc biệt đối với phương pháp tiên đoán tiền 
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sản giật dựa vào nồng độ PlGF huyết tương 
ở tuần thai thứ 18-20 (3 tháng giữa thai kỳ), 
AUC của ROC là 0,998 thể hiện độ tin cậy và 
giá trị tiên đoán của chỉ số này rất cao.25

Vai trò của tỷ số sFlt-1/PlGF trong tiên 
đoán tiền sản giật
Tỷ số sFlt-1/PlGF được các nghiên cứu cho 
thấy có giá trị rất cao trong tiên đoán tiền sản 
giật. Tỷ số này ở các thai phụ có hội chứng 
tiền sản giật cao hơn rất nhiều so với thai phụ 
bình thường.8, 14, 15, 18, 25 Nghiên cứu của tác 
giả J. H. Lim cùng cộng sự cho kết quả tỷ 
số sFlt-1/PlGF ở thai phụ có hội chứng tiền 
sản giật gấp gần 7 lần nhóm thai phụ bình 
thường.14 Ngoài ra, nghiên cứu của tác giả S. 
Y. Kim cùng cộng sự cũng cho thấy log cơ 
số 10 của tỷ số sFlt-1/PlGF ở thai phụ có hội 
chứng tiền sản giật gấp 17 lần thai phụ bình 
thường.15 Các nghiên cứu cũng cho thấy ở 
thai phụ có hội chứng tiền sản giật nặng có tỷ 
số sFlt-1/PlGF cao hơn rất nhiều so với thai 
phụ có hội chứng tiền sản giật nhẹ.14

   Nghiên cứu của tác giả S. Y. Kim cho thấy 
log cơ số 10 của tỷ lệ sFlt-1/PlGF có giá trị 
ngưỡng là 1,4 trong tiên đoán tiền sản giật.15 
Sử dụng tỷ số nồng độ sFlt-1/PlGF trong tiên 
đoán tiền sản giật cho thấy có độ nhạy, độ 
đặc hiệu tương đối cao. Sử dụng log cơ số 
10 của tỷ lệ sFlt-1/PlGF trong tiên đoán tiền 
sản giật cho thấy có độ nhạy 78% và độ đặc 
hiệu 80,4%.15 Trong nghiên cứu của tác giả 
J. H. Lim cùng cộng sự, phương pháp tiên 
đoán tiền sản giật sử dụng tỷ số nồng độ sFlt-
1/PlGF cho độ nhạy là 85% và tỷ lệ dương 
tính giả là 33%.14 Nghiên cứu của tác giả A. 
Ohkuchi cùng cộng sự cho thấy tỷ số nồng độ 
sFlt-1/PlGF trong 3 tháng giữa thai kỳ được 
sử dụng tiên đoán tiền sản giật với độ nhạy, 
độ đặc hiệu, và giá trị tiên lượng dương là 
tuyệt đối 100%.28 Độ nhạy của phương pháp 
tiên đoán tiền sản giật sớm trước 36 tuần thai 
dựa trên chỉ số tỷ số sFlt-1/PlGF trong tuần 
thai 26-31 tương đối thấp, chỉ 36%.21 Đối với 
chỉ số tỷ số sFlt-1/PlGF trong 3 tháng cuối 

thai kỳ, độ nhạy, độ đặc hiệu, và giá trị tiên 
lượng dương cũng tương đối cao, tương ứng 
là 83%, 99,4%, và 50%.28 AUC của ROC 
trong phương pháp tiên đoán tiền sản giật 
dựa vào tỷ số sFlt-1/PlGF qua các nghiên cứu 
cũng rất cao, trên 0,8 đến 1.15, 27, 29

Bàn	luận

Ở thai phụ khỏe mạnh bình thường, yếu tố hỗ 
trợ tạo mạch PlGF tăng trong suốt ba tháng 
đầu và ba tháng giữa của thai kỳ, và càng 
giảm khi càng đến gần thời điểm sinh. Ngược 
lại, yếu tố kháng tạo mạch sFlt-1 vẫn giữ ổn 
định trong suốt ba tháng đầu và ba tháng giữa 
của thai kỳ, và tăng đều cho đến khi sinh. Với 
những thai phụ có hội chứng tiền sản giật, 
nồng độ sFlt-1 đo được cao hơn và nồng độ 
PlGF thấp hơn thai phụ bình thường.6, 30-32

   sFlt-1 ở thai phụ được khảo sát thấy cao 
hơn rõ rệt một cách có ý nghĩa trong những 
trường hợp thai phụ có hội chứng tiền sản 
giật ở mức độ nghiêm trọng so với những 
trường hợp thai phụ có hội chứng tiền sản 
giật ở mức độ nhẹ cũng như những thai phụ 
không có hội chứng tiền sản giật. Cả hai quá 
trình cân bằng yếu tố tạo mạch và điều tiết 
huyết áp trong quá trình mang thai đều là một 
qui trình liên tục, và khi có yếu tố nào đó đột 
biến thì đó là dấu hiệu tiên đoán tiền sản giật. 
Nhiều nghiên cứu cho thấy các yếu tố và đặc 
tính xuất hiện trong các trường hợp thai phụ 
có hội chứng tiền sản giật không phải là yếu 
tố duy nhất chỉ có trong các trường hợp có 
tiền sản giật, mà chúng còn tồn tại trong các 
trường hợp thai phụ khỏe mạnh bình thường, 
nhưng ở mức độ thấp hơn.33

   Qua nhiều nghiên cứu, tỷ số sFlt-1/PlGF 
được cho thấy là yếu tố tiên lượng tiền sản 
giật tốt hơn là chỉ căn cứ trên mỗi chỉ số đơn 
lẻ 34. Nồng độ PlGF và sFlt-1 được đo lường 
qua xét nghiệm miễn dịch mẫu máu của thai 
phụ đã nâng cao khả năng chẩn đoán tiền sản 
giật,3, 7, 12 hứa hẹn là một công cụ trong tầm 
soát cũng như chẩn đoán tiền sản giật.
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