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BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ SGA  

BẰNG GROWTH HORMON TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 TỪ 2017-2018: 

BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP 

Nguyễn Hiếu Trung*, Trần Thị Bích Huyền* 

TÓM TẮT 

Mục tiêu: Trẻ nhỏ so với tuổi thai (SGA) được định nghĩa là trẻ sinh ra có cân nặng và hoặc chiều dài nhỏ 

hơn 2 độ lệch chuẩn (2sd) so với cân nặng và hoặc chiều cao trung bình theo tuổi và giới. Một phần nhỏ trẻ SGA 

sẽ không bắt kịp đà tăng trưởng và có chiều cao thấp lùn khi trưởng thành. Hormone tăng trưởng (GH) được 

chứng minh an toàn và có hiệu quả trong việc cải thiện chiều cao ở những trẻ này và kết quả cuối cùng là cải 

thiện chiều cao lúc trưởng thành. 

Phương pháp nghiên cứu: Báo cáo 3 ca. 

Kết quả: Chúng tôi theo dõi và điều trị 3 trường hợp trẻ SGA với GH liều thấp (35mcg/kg/ngày) trong 

vòng 6 tháng đến 3 năm. Tuổi bắt đầu điều trị khá sớm từ 2,3 đến 4,5 tuổi. Cả 3 trường hợp đều có sds cân nặng 

lúc sanh < -2 và sds chiều cao lúc bắt đầu điều trị < -3. Sau điều trị, chiều cao cải thiện rõ rệt ở cả 3 trường hợp, 

với ∆sd chiều cao = 0.94 (0.34-1.43). Báo cáo cũng cho thấy chiều cao trung bình ba mẹ và tuổi bắt đầu điều trị 

cũng ảnh hưởng đến kết quả điều trị. 

Kết luận: GH liều thấp bước đầu cho thấy hiệu quả và an toàn trên bệnh nhân SGA được điều trị sớm. Liều 

GH khởi đầu nên dựa trên tiên lượng đáp ứng điều trị của từng cá nhân cụ thể. Bên cạnh đó, việc sử dụng GH 

cần cân nhắc giữa hiệu quả và chi phí điều trị. 

Từ khóa: hormone tăng trưởng, trẻ nhỏ so với tuổi thai 

ABSTRACT 

INITIAL ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF SGA TREATMENT WITH GROWTH 

HORMONE AT CHILDREN HOSPITAL 1 FROM 2017-2018: CASE REPORT 

Nguyen Hieu Trung, Tran Thi Bich Huyen 

 * Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Supplement of Vol. 23 – No. 4 - 2019: 190 – 196 

Objective: Small for gestation age (SGA) is defined as birth weight and/or birth length two or more 

standard deviation scores below the mean for gender and gestation (-2sds). A small part of SGA children will not 

catch up with growth and have a low height in adulthood. Growth hormone (GH) is demonstrated benefits and 

safety in treatment these children to get a normal adult height.   

Methods: 3 cases report 

Results: We present 3 cases of SGA treated with low dose GH (35mcg/kg/day) for 6 months to 3 years. Age 

of onset treatment is relatively early, from 2.3 to 4.5 years old. All 3 cases have birth weight sds below -2 and 

height sds at beginning of treatment below -3. After treatment, height improved significantly in all 3 cases, with 

∆sd height = 0.94 (0.34-1.43). Besides, midparental height and age of onset treatment affect the treatment result. 

Conclusion: Low dose GH is effective and safe enough to treat SGA children at early age. Midparental 

height may contribute to the effect of GH in treatment of SGA, so dose of GH can be individualized. Besides, 

treatment should be based on the balance between benefit and cost. 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trẻ em nhỏ so với tuổi thai (SGA) là tình 

trạng trẻ có cân nặng và hoặc chiều dài lúc sinh 

<-2 độ lệch chuẩn (-2sd) so với tuổi thai và 

giới(13). Nguyên nhân gây nên tình trạng này là 

do nhiều yếu tố như: dinh dưỡng, bệnh lý của 

mẹ trong thai kỳ, các bất thường về mạch máu 

nhau thai, di truyền hoặc không có nguyên nhân. 

Trẻ SGA không chỉ bị ảnh hưởng đến chiều 

cao mà còn có những nguy cơ tiềm ẩn về sức 

khỏe như: béo phì, rối loạn chuyển hóa và bệnh 

lý tim mạch trong cuộc sống sau này. Nhưng 

những nguy cơ này thực sự không cao và rõ rệt 

bằng ảnh hưởng lên chiều cao lúc trưởng thành. 

Khoảng 85-90% các trẻ SGA có thể tăng trưởng 

nhanh bù trừ và bắt kịp chiều cao trong vài năm 

đầu, tuy nhiên 10-15% còn lại sẽ không đạt được 

chiều cao ở mức bình thường lúc 2 tuổi(15). Nhóm 

trẻ SGA có chiều cao dưới -2sd lúc 2 tuổi thường 

có xu hướng thấp lùn lúc trưởng thành. 

Do đó vấn đề quan trọng là cần theo dõi sát 

và can thiệp kịp thời để trẻ SGA có thể bắt kịp 

tốc độ tăng trưởng và đạt được chiều cao bình 

thường lúc trưởng thành. Thế giới đã có nhiều 

nghiên cứu chứng minh growth hormone (GH) 

giúp cải thiện chiều cao đáng kể ở trẻ SGA(23). 

Bên cạnh đó GH còn giúp tăng khối cơ và giảm 

tỉ lệ mỡ cơ thể, một kiểu hình thường thấy ở trẻ 

SGA lúc trưởng thành(14). Ngoài ra, cải thiện thể 

chất còn góp phần tích cực vào sự phát triển tâm 

lý trẻ(16). Việc điều trị trẻ nhỏ so với tuổi thai 

bằng GH có lịch sử gần 50 năm(20). Và đến năm 

2001 đã được chỉ định một cách chính thức bởi 

FDA Hoa Kỳ, sau đó được cơ quan đánh giá 

dược phẩm Châu Âu chấp thuận từ năm 2003(7). 

Điều trị GH được chỉ định cho những trẻ SGA 

lúc 2 - 4 tuổi và có chiều cao thấp hơn hoặc bằng 

-2sd theo tuổi và giới.  

Tại Việt Nam, mặc dù vấn đề chiều cao và 

hóc môn tăng trưởng đang được quan tâm rất 

nhiều trong khoảng một thập niên gần đây 

nhưng trẻ SGA vẫn chưa được quan tâm và theo 

dõi đúng mức. Chưa có một báo cáo nào về tỉ lệ 

trẻ SGA tại Việt Nam, cũng như không có 

nghiên cứu về việc sử dụng và đánh giá hiệu 

quả của GH trên những trẻ SGA tại nước ta. 

Tại bệnh viện Nhi Đồng 1, chúng tôi đã triển 

khai tiếp nhận chẩn đoán và điều trị cho trẻ SGA 

trong 2 năm gần đây. Từ năm 2017 - 2018 nhiều 

bệnh nhi đến khám vì chậm tăng chiều cao do 

nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có 3 

bệnh nhi SGA được điều trị với GH.  

Báo cáo này là những đánh giá ban đầu về 

kết quả điều trị bằng GH cho 3 bệnh nhi chậm 

tăng chiều cao do tình trạng SGA. 

ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đối tượng nghiên cứu 

Chúng tôi phân tích 3 trường hợp đến khám 

vì chậm tăng chiều cao được chẩn đoán SGA 

thỏa các tiêu chuẩn sau: 

Tiêu chuẩn chẩn đoán SGA 

Trẻ em sinh ra có cân nặng và hoặc chiều 

dài lúc sinh ≤ -2sd so với tuổi thai và giới tính 

theo WHO(21). 

Tiêu chuẩn điều trị GH 

Trẻ SGA ≥ 2 tuổi mà không bắt kịp chiều cao 

(chiều cao ≤ -sd theo tuổi và giới).  

Các bệnh nhi này được đánh giá chiều cao 

theo biểu đồ tăng trưởng của WHO(21). 

*Bệnh viện Nhi Đồng 1 

Tác giả liên lạc: BS. Nguyễn Hiếu Trung ĐT: 0978422155 Email: hieutrungy@yahoo.com 
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Cả 3 bệnh nhi đều được điều trị với GH liều 

trung bình là 0,035 mg/kg/ngày, tiêm dưới da 

mỗi ngày trước khi ngủ. 

Theo dõi: bệnh nhi được theo dõi tái khám 

mỗi 3 tháng, đánh giá chiều cao, cân nặng và 

các tác dụng Pm hụ của GH như: tăng áp lực 

nội sọ lành tính, đau nhức khớp, trượt chỏm 

xương đùi, tăng trưởng tuyến vú ở nam, tăng 

đường huyết.  

Tiêu chuẩn loại trừ 

Xquang xương dài để loại trừ các bệnh lý bất 

thường về xương.  

Nhiễm sắc thể đồ (karyotype) thực hiện 

thường qui ở nữ để loại trừ hội chứng Turner. 

MRI não để loại trừ bệnh lý thần kinh 

trung ương. 

Một số xét nghiệm để loại trừ các bệnh mạn 

tính khác như: các hormone khác của tuyến yên, 

chức năng tuyến giáp, chức năng thận. 

KẾT QUẢ 

Cả 3 bệnh nhi nhập viện trong tình trạng 

chiều cao rất thấp ≤ -3sd so với chiều cao trung 

bình theo tuổi và giới (Bảng 1, 2). 

Các xét nghiệm về chức năng gan, thận, 

đường huyết, điện giải trong giới hạn bình 

thường (Bảng 3). 

Cả 3 trường hợp đều cải thiện chiều cao 

đáng kể với ∆ sd chiều cao = 0,94 (0,34-1,43) 

(Bảng 4). 

Không ghi nhận các tác dụng phụ của GH 

như: tăng áp lực nội sọ lành tính, đau nhức 

khớp, trượt chỏm xương đùi, tăng đường huyết 

(Hình 1). 

Bảng 1. Chiều cao và cân nặng lúc nhập viện 

Ca bệnh Giới Tuổi (năm) Chiều cao (cm) Chiều cao Z-Score Cân nặng (Kg) Cân nặng Z-Score 
Cân nặng/chiều 

cao Z-score 

1 Nữ 4,3 86  -4,35 10 -3,89 -1,76 

2 Nữ 2,3 80 -3,16 8,5 -3,00 -2  

3 Nữ 2,3 73 -4,68 6,5 -5,03 -3,6 

Bảng 2. Tiền sử lúc sanh 

Ca bệnh Giới Tuổi thai Chiều cao (cm) Chiều cao Z-Score Cân nặng (gr) Cân nặng Z-Score 
Cân nặng/ chiều 

cao Z-score 

1 Nữ 39 48 - 0,66 1800  -3,68  < -3 

2 Nữ 40 42 - 3,71 2500 -2,07 Không xác định 

3 Nữ 38 44 -1,89) 2000 -2,58  < -3 

Bảng 3. Cận lâm sàng 

Cận lâm sàng Ca bệnh 1 Ca bệnh 2 Ca bệnh 3 Giá trị bình thường 

Tuổi xương 3,5 tuổi 2 tuổi 1 tuổi  

IGF1 30,6 61 31,7 20 - 250 (ng/ml)  

TSH 1,75  2,04 2,1 0,32 – 5 (mUI/ml)  

FT4  0,99  1,02 1,31 0,71 – 1,85 (ng/ml) 

Cotisol  12,36  7,8  8,32 6,2-19,4(mcg/dl) 

Karyotype 46XX 46XX 46XX  

MRI não Bình thường Bình thường Bình thường  

Bảng 4. Đáp ứng điều trị 

Ca 
bệnh 

Liều GH 

(mg/Kg/ngày) 

Thời gian 
điều trị 
(Tháng) 

CC 

trước (cm) 

Z-Score 

trước 

CC 

Sau (cm) 

Z-Score 

sau 

CÂN NẶNG 
trước (Kg) 

Z-Score 
Cân nặng 
sau (Kg) 

Z-Score 
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1 0,03-0,05 35 86 -4,35 109 -2,43 10 -3,89 17 -2,12 

2 0,03-0,04 11 80 -3,16 91 -1,73 8.5 -3,00 11 -2,27 

3 0,03-0,04 05 73 -4,68 77 -4,34 6.5 -5,03 8.4 -3,84 

   
Bệnh nhi 1      Bệnh nhi 2 

 
Bệnh nhi 3 

Hình 1. Biểu đồ tăng trưởng trong khi điều trị với GH của 3 bệnh nhi SGA 

BÀN LUẬN 

Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị 

của GH trong năm đầu tiên gồm: liều điều trị 

GH, tuổi bắt đầu điều trị, chiều cao ba mẹ(17). 

Liều điều trị GH cao, tuổi điều trị nhỏ và chiều 

cao trung bình ba mẹ cao cho hiệu quả điều trị 

càng lớn. Trong đó liều GH là yếu tố quan trọng 

nhất(1,10,17). 

Liều điều trị GH ở bệnh nhân SGA cao hơn 

so với bệnh nhân thiếu hormone tăng trưởng 

khác vì cơ chế bệnh sinh của trẻ SGA không phải 

do thiếu GH mà vì tình trạng đề kháng một 

phần GH hoặc bất thường trục GH-IGF1(2,5). Tuy 

nhiên có khoảng 50-60% trẻ SGA không bắt kịp 

chiều cao có kèm bất thường tiết GH(11). Hiện nay 

chưa có một sự đồng thuận nào giữa các hiệp 

hội nội tiết về liều điều trị GH cụ thể cho bệnh 

nhân SGA. Khoảng liều đang được chấp nhận 

khá rộng từ 35-70 mcg/kg/ngày(7). Theo hội nội 

tiết tại Mỹ, khởi đầu điều trị GH với liều cao khi 

đạt đươc tốc độ tăng chiều cao tốt sẽ giảm liều 

dần. Bên cạnh đó, các tác giả cũng cho rằng 

khoảng thời gian 2 năm kể từ lúc sanh là đủ để 

đánh giá trẻ có thể bắt kịp chiều cao hay không, 
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và điều này được chứng minh bằng nhiều 

nghiên cứu(12,15), do đó các tác giả cho rằng điều 

trị càng sớm thì khả năng để tối ưu hóa chiều 

cao trưởng thành càng lớn. Ngược lai, hiệp hội 

nội tiết tại Châu Âu lại cho rằng có thể chờ đến 4 

tuổi vì có khoảng 5-10% trẻ SGA sẽ bắt kịp dần 

chiều cao; và liều GH điều trị ban đầu thấp, có 

thể tăng dần nếu tốc độ tăng chiều cao không 

đáp ứng tốt. Nhiều nghiên cứu cho thấy liều GH 

cao có ưu thế cải thiện chiều cao trong 1-2 năm 

đầu so với liều thấp nhưng về lâu dài thì chiều 

cao lúc trưởng thành không có sự khác biệt giữa 

liều cao và liều thấp(9,19,23). Mặt khác liều cao có 

thể tăng nguy cơ đề kháng insulin ở một số trẻ(8), 

đồng thời chi phí điều trị có thể tăng gần gấp 

đôi. Theo khuyến cáo của hội nội tiết thế giới, 

khởi đầu điều trị GH cho trẻ SGA trong khoảng 

2-4 tuổi khi chiều cao của trẻ thấp hơn -2sd so 

vơi tuổi và giới, liều khởi đầu tùy theo tưng cá 

thể. Ở ba trường hợp nêu trên, chúng tôi đều 

khởi đầu GH liều thấp là 35 mcg/kg/ngày và 

hiệu quả trong năm đầu là cải thiện chiều cao 

đáng kể với ∆sd chiều cao = 1,14(0,81-1,56). Kết 

quả ban đầu của nghiên cứu của chúng tương 

đồng với một số nghiên cứu khác với mức ∆sd 

chiều cao từ 1,05-1,2(11,22). Măc dù liều điều trị GH 

của chúng tôi là bắt đầu với liều thấp và tăng 

dần, tuy nhiên tốc độ tăng chiều các của các trẻ 

là khá tốt trên +1sd. Bên cạnh đó với liều điều trị 

GH liều thấp và tăng dần sẽ giúp cân bằng giữa 

chi phí và hiệu quả điều trị, phù hợp với tình 

hình kinh tế của bệnh nhân ở nước ta, điều này 

cũng đã được một số tác giả đề nghị(6,22). 

Tuổi bắt đầu điều trị GH cho bệnh nhân 

SGA vẫn chưa có sự thống nhất giữa các hiệp 

hội nội tiết như Mỹ bắt đầu trị từ 2 tuổi, Châu 

Âu 4 tuổi, Nhật 3 tuổi(7,22). Nhiều tác giả cho rằng 

tuổi càng nhỏ thì mức độ thiếu hụt về chiều cao 

càng ít(3) nên điều trị sẽ càng hiệu quả. Ngược lại 

một số tác giả lại cho rằng nên trì hoãn điều trị vì 

một số bé có thể tự động bắt kịp chiều cao về sau 

nhưng điều này chỉ đặc biệt đúng với trẻ sanh 

non SGA(7). Ba trẻ SGA trên đều là trẻ đủ tháng 

nên chúng tôi quyết định điều trị sớm ngay khi 

phát hiện với bé nhỏ nhất là 2 tuổi 3 tháng. Điều 

này đã được lý giải ở trên là nhằm tối ưu hóa 

chiều cao lúc trưởng thành, đồng thời tránh tình 

trạng mất theo dõi do bỏ tái khám.  

Ca 2 và 3 có cùng tuổi bắt đầu điều trị, với 

cùng liều GH nhưng ca 2 có ∆sd chiều cao lớn 

hơn (1,56 so với 0,81). Điều này có thể lý giải 

bằng chiều cao trung bình của ba mẹ tương ứng 

157cm so với 148,5 cm. Chiều cao trung bình ba 

mẹ là một trong ba yếu tố ảnh hưởng đến hiệu 

quả điều trị GH(17). Trong 3 yếu tố liều GH, tuổi 

bắt đầu điều trị, chiều cao ba mẹ thì yếu tố chiều 

cao ba mẹ và tuổi bắt đầu điều trị là không thể 

can thiệp được, chỉ còn liều GH là có thể điều 

chỉnh. Theo định nghĩa trong đồng thuận về 

SGA và hướng dẫn điều trị SGA của Nhật thì 

thất bại điều trị là độ lệch chuẩn chiều cao không 

tăng được ít nhất 0,5 trong năm đầu tiên(7,22). Với 

những trẻ có chiều cao ba mẹ thấp, tuổi bắt đầu 

điều trị trễ thì chúng tôi cân nhắc tăng liều GH 

sớm nếu chiều cao trẻ đáp ứng kém, hoặc sử 

dụng GH liều cao ngay từ đầu. 

Đa phần trẻ SGA có tuổi xương thấp hơn 

tuổi thật vì các vấn đề liên quan đến GH như đã 

nói ở trên. Sau thời gian điều trị với GH thì 

xương tăng tốc độ cốt hóa(4,18). Có nghiên cứu cho 

rằng liều GH không ảnh hưởng đến mức độ cốt 

hóa xương(18), nhưng tác giả khác chứng minh 

rằng liều GH càng lớn thì mức độ cốt hóa xương 

càng mạnh(10). Sau thời gian điều trị 5 năm thì 

50% trường hợp có tuổi xương lớn hơn tuổi 

thật(10). Đây cũng là một trong những lý do mà 

hiệu quả GH liều cao trên chiều cao trưởng 

thành không thực sự khác biệt so với GH liều 

thấp vì mức độ cốt hóa xương mạnh hơn dẫn 

đến chiều cao trưởng thành dừng lại sớm hơn. 

Ba trẻ SGA trên đều có tuổi xương thấp so với 

tuổi thật. Vì thời gian điều trị và theo dõi ngắn 

nên chỉ duy nhất ca 1 được chụp tuổi xương 

theo dõi. Sau 2 năm điều trị thì tuổi xương tăng 

1,5 tuổi với ∆ tuổi xương/ ∆ tuổi thật = 0,75 < 1. 

Như vậy với liều điều trị GH thấp, tốc độ tăng 

trưởng chiều cao tốt cũng không làm cốt hóa 
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xương sớm dẫn đến tiên lượng hiệu quả điều trị 

lâu dài tốt. 

Nồng độ IGF1 ở cả 3 trẻ nằm trong ngưỡng 

cho phép, tuy nhiên thấp hơn mức trung bình 

theo tuổi. Điều này được giải thích vì thiếu hụt 

GH một phần hay đề kháng GH ở những trẻ 

SGA(2,5). Sau khi điều trị thì IGF1 tăng, tương ứng 

với chiều cao được cải thiện. Việc kiểm soát liều 

GH, đặc biệt là GH liều cao dựa trên nồng độ 

IGF1 được khuyến cáo trong đồng thuận điều trị 

SGA nhằm tránh các tác dụng phụ ngoại ý(7). Và 

cho đến nay, song song với việc kiểm tra nồng 

độ IGF1 định kỳ, chúng tôi vẫn chưa ghi nhận 

tác dụng phụ nào của GH trên ba trẻ SGA này. 

Tuy nhiên quá trình điều trị trẻ SGA có thể lên 

đến hơn 10 năm nên việc theo dõi hiệu quả và 

tác dụng phụ cần được tiếp tục trong một thời 

gian dài. 

KẾT LUẬN 

Điều trị GH trên bệnh nhân SGA bước đầu 

cho thấy an toàn và hiệu quả đáng kể trong việc 

cải thiện chiều cao, cho dù ở liều thấp. Điều trị 

hormone GH cho bệnh nhân SGA là điều trị cá 

thể hóa. Dựa trên từng trường hợp cụ thể, tiên 

lượng hiệu quả của việc cải thiện chiều cao mà 

quyết định liều GH phù hợp, bên cạnh đó còn 

phải cân nhắc giữa hiệu quả và chi phí điều trị.  
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