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Abstract
Objectives: To describe the clinical and paraclinical characteristics of neonatal respiratory 
distress (NRD).
Method: A cross-sectional descriptive study was carried out on 96 newborns with respiratory 
distress at the Thai Nguyen National Hospital from August to October 2020.
Results: Neonatal respiratory distress was common in males, ≤1 day old (76%); <37 weeks 
(61.5%); birthweight < 2500g (57.3%). The common signs: cyanosis (90.6%); chest wall 
indrawing (87.5%); tachypnea (86.5%); nasal flaring (46.9%); coagulation disorder (92.7%), 
hypoalbuminemia (72.9%) and hypoglycemia (37.5%). NRF in the group of preterm infants 
was more common. The time of onset of NRD, purple signs, fluttering of the nostrils, SpO2 < 
90%, hypothermia, hypoalbuminemia, decreased blood pH in the group of preterm newborns 
were higher than those in full-term ones.
Conclusion: Neonatal respiratory distress usually occurs in preterm newborns, low weight, 
on the first day after birth.
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I. Đặt vấn đề

Suy hô hấp (SHH) là một hội chứng rất 
thường gặp ở thời kì sơ sinh, nhất là những 
ngày đầu sau đẻ, là đáp ứng không đặc trưng 
của những tình trạng bệnh nặng. Trẻ sơ sinh 
càng non tháng, nguy cơ bị SHH càng cao. 
SHH ở trẻ sơ sinh nhanh chóng tiến triển tới 
ngừng thở và sau đó là ngừng tim, gây tỷ lệ tử 

vong cao. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế 
giới (2019), tỷ lệ tử vong của trẻ sơ sinh chiếm 
tới 46% trong tỷ lệ tử vong chung của trẻ dưới 
5 tuổi và tăng lên 75% vào năm 2018, trong đó, 
75% tử vong xảy ra trong tuần đầu sau sinh và 
khoảng một triệu trẻ sơ sinh tử vong ngay trong 
24 giờ đầu mà nguyên nhân tử vong hàng đầu 
là do SHH chiếm đến 70-80% [1]. Nghiên cứu 
của Nguyễn Thị Xuân Hương cho thấy tỷ lệ tử 
vong sơ sinh chiếm 74,74% trong tổng số tử 
vong trẻ em nói chung và nguyên nhân tử vong 
đứng đầu là do SHH; tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh 

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng suy hô hấp 
ở trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
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Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng suy hô hấp ở trẻ sơ sinh.
Đối tượng và phương pháp: Mô tả, điều tra cắt ngang trên 96 trẻ sơ sinh có suy hô hấp tại Bệnh 
viện Trung ương Thái Nguyên từ 01/08 - 31/10/2020.
Kết quả: Suy hô hấp chủ yếu gặp ở trẻ sơ sinh nam, 76,0% trẻ ≤1 ngày tuổi; 61,5% trẻ sơ sinh 
non <37 tuần; cân nặng <2500g (57,3%). Triệu chứng hay gặp: tím (90,6%); rút lõm lồng ngực 
(87,5%); thở nhanh (86,5%); phập phồng cánh mũi (46,9%); rối loạn đông máu (92,7%), giảm 
albumin máu (72,9%) và giảm glucose máu (37,5%). SHH ở nhóm trẻ sơ sinh non tháng gặp 
nhiều hơn. Thời điểm xuất hiện SHH, dấu hiệu tím, phập phồng cánh mũi, SpO2 <90%, hạ thân 
nhiệt, giảm albumin máu, giảm PH máu ở nhóm trẻ sơ sinh non tháng chiếm tỷ lệ cao hơn so 
với nhóm trẻ đủ tháng.
Kết luận: Các dấu hiệu SHH thường gặp ở trẻ sơ sinh non tháng, cân nặng thấp, xuất hiện ngay 
ngày đầu sau sinh.

Từ khóa: sơ sinh, suy hô hấp.
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non tháng chiếm 46,29%; 56,01% trường hợp 
tử vong sơ sinh xảy ra trong ngày đầu nhập 
viện [2]. SHH ở trẻ sơ sinh biểu hiện bởi nhiều 
dấu hiệu như rối loạn nhịp thở, cơn ngừng thở 
bệnh lý, rút lõm lồng ngực nặng, thở rên, tím, 
phập phồng cánh mũi… Các triệu chứng, dấu 
hiệu lâm sàng, cận lâm sàng SHH ở trẻ sơ sinh 
rất đa dạng, phong phú, khác nhau giữa trẻ non 
tháng và đủ tháng, giữa các nguyên nhân và 
mức độ SHH [3-5]. Việc nhận biết sớm và điều 
trị kịp thời SHH ở trẻ sơ sinh là rất cần thiết, 
góp phần làm giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh. 
Chính vì vậy, chúng tôi thực hiện đề tài này 
với mục tiêu mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm 
sàng SHH ở trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Trung 
ương Thái Nguyên năm 2020.

II. Đối tượng và phương pháp

2.1. Đối tượng nghiên cứu
Tất cả trẻ sơ sinh (0-28 ngày tuổi) được 

chẩn đoán suy hô hấp điều trị tại khoa Sơ sinh 
- Cấp cứu Nhi Bệnh viện Trung ương Thái 
Nguyên từ 01/08/2020 đến 31/10/2020.

Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhi
- Trẻ lứa tuổi sơ sinh từ 0-28 ngày tuổi; trẻ 

sơ sinh đủ tháng có tuổi thai từ 37-42 tuần; trẻ 
sơ sinh non tháng có tuổi thai < 37 tuần.

- Nhịp thở nhanh > 60 lần/phút hoặc chậm 
< 30 lần/phút;

- Dấu hiệu tím quanh môi, đầu chi, toàn 
thân;

- Đo SpO2 <90%;

Tiêu chuẩn loại trừ
Gia đình không đồng ý tham gia nghiên 

cứu. Trẻ bị bỏ rơi, không rõ tiền sử của mẹ.

2.2. Phương pháp nghiên cứu
Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả, 

điều tra cắt ngang.
Chọn mẫu nghiên cứu: Chọn mẫu thuận 

tiện, tất cả các bệnh nhân đủ tiêu chuẩn lựa 
chọn được đưa vào nghiên cứu.

Các chỉ tiêu nghiên cứu:
Đặc điểm chung đối tượng nghiên cứu: 

tuổi vào viện, tuổi thai (đủ tháng, non tháng), 
giới tính…

Các dấu hiệu lâm sàng: thời điểm trẻ 
SHH, nhịp thở, cơn ngưng thở bệnh lý, thở 
rên, rút lõm lồng ngực, phập phồng cánh 
mũi, dấu hiệu tím, nhịp tim, nhiệt độ của trẻ, 
mức độ SHH…

Các dấu hiệu cận lâm sàng chính: SpO2, 
tổng phân tích tế bào máu, sinh hóa máu, 
đông máu cơ bản…

Phương pháp thu thập và xử lý số liệu: 
Số liệu nghiên cứu được thu thập vào mẫu 
bệnh án nghiên cứu. Sử dụng dụng phần mềm 
SPSS 26.0 để nhập và xử lý số liệu.

- Tiêu chuẩn chẩn đoán SHH sơ sinh dựa vào bảng điểm Silverman [6]: 
Điểm 0 1 2
Di động ngực bụng Cùng chiều Ngực ít di động Ngược chiều
Cánh mũi đập Không Vừa Mạnh
Rút lõm hõm ức Không Vừa Mạnh
Co kéo liên sườn Không Vừa Mạnh
Tiếng rên Không Qua ống nghe Nghe bằng tai

Điểm phân mức độ SHH: <3 điểm: không SHH; 3-5 điểm: SHH nhẹ;
 6-8 điểm: SHH vừa; 9-10 điểm: SHH
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III. Kết quả

3.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu

Bảng 1. Đặc điểm đối tượng nghiên cứu theo tuổi và giới
Tuổi

Giới
≤1 ngày
SL (%)

>1- ≤7 ngày
SL (%)

>7 ngày
SL (%)

Tổng 
SL (%)

Nam 51 (69,9%) 4 (40%) 8 (61,5%) 63 (65,6%)
Nữ 22 (30,1%) 6 (60%) 5 (38,5%) 33 (33,4%)
Tổng 73 (76%) 10 (10,4%) 13 (13,6%) 96 (100%)

Nhận xét: Tỉ lệ trẻ sơ sinh nam (65,6%) và ≤ 1 ngày tuổi (76%) chiếm đa số
Bảng 2. Đặc điểm tuổi thai theo giới của đối tượng nghiên cứu

Tuổi thai
Giới

Non tháng Đủ tháng Tổng p

SL % SL % SL %
Nam 38 64,4 25 67,7 63 65,6 >0,05
Nữ 21 35,6 12 32,4 33 34,4
Tổng 59 61,5 37 38,5 90 100

Nhận xét: Tỉ lệ trẻ non tháng cao hơn trẻ đủ tháng (61,5% và 38,5%)

3.2. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của đối tượng nghiên cứu

Bảng 3. Các đặc điểmsuy hô hấp theo tuổi thai

Tuổi thai
Đặc điểm

Non tháng
(n= 59)

Đủ tháng
(n= 37)

Tổng
SL (%) p

SL (%) SL (%) %

Thời điểm SHH
Ngay sau sinh 58 (98,3) 13(35,1) 71 (74)

<0,05≤ 24h 0 (0) 13 (35,1) 13 (13,5)
> 24h 1 (1,7) 11 (29,7) 12 (12,5)

Nhịp thở
< 30 lần/ phút 9 (15,3) 3 (8,1) 12 (12,5)

>0,05
≥ 60 lần/ phút 50 (84,7) 33 (89,2) 83 (86,5)

Cơn ngừng thở bệnh lý 11 (18,6) 5 (13,5) 16 (16,7) >0,05
Thở rên 19 (32,2) 8 (21,6) 27 (28,1) >0,05
Rút lõm lồng ngực nặng 52 (88,1) 32 (86,5) 84 (87,5) >0,05
Phập phồng cánh mũi 33 (55,9) 12 (32,4) 45 (46,9) <0,05
Tím 57 (96,6) 30 (81,1) 87 (90,6) <0,05

SpO2 (không có oxy)
< 90% 49 (83,1) 19 (51,4) 68 (70,8)

<0,05
90 - 95% 10 (16,9) 18 (48,6) 28 (29,2)

Nhịp tim
< 100 l/p 6 (10,2) 2 (5,4) 8 (8,3)

>0,05
>180 l/p 5 (8,5) 1 (2,7) 6 (6,3)
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Tuổi thai
Đặc điểm

Non tháng
(n= 59)

Đủ tháng
(n= 37)

Tổng
SL (%) p

SL (%) SL (%) %
Refill ≥ 2 giây 8 (13,6) 4 (10,8) 12 (12,5) >0,05

Nhiệt độ
Giảm 18 (30,5) 2 (5,4) 20 (20,8)

<0,05
Bình thường 0 (0) 2 (5,4) 2 (2,1)

Mức độ SHH
SHH nhẹ 45 (76,3) 33 (89,2) 78 (81,3)

>0,05
SHH nặng 14 (23,7) 4 (10,8) 18 (18,7)

Nhận xét: Dấu hiệu hay gặp nhất là tím chiếm 90,6%; rút lõm lồng ngực nặng (87,5%) và 
thở nhanh ≥ 60 lần/ phút (86,5%). Mức độ SHH nhẹ chiếm 81,3%. Có sự khác nhau có ý nghĩa 
thống kê về tỷ lệ các dấu hiệu SHH giữa trẻ đẻ non và đủ tháng. Ở trẻ sơ sinh non tháng, tỷ lệ 
trẻ có thời điểm SHH sớm ngay sau sinh, dấu hiệu tím, phập phồng cánh mũi, SpO2 <90% và 
hạ thân nhiệt cao hơn so với trẻ sơ sinh đủ tháng.

Bảng 4. Các dấu hiệu cận lâm sàng theo tuổi thai

Tuổi thai
Đặc điểm

Non tháng
(n= 59)

Đủ tháng
(n= 37)

Tổng
SL (%) p

SL (%) SL (%) %

Số lượng bạch cầu
Giảm 11 (18,6) 5 (13,5) 16 (16,7)

>0,05
Bình thường 48 (81,4) 32 (86,5) 80 (83,3)

Hemoglobin
Giảm 13 (22) 4 (10,8) 17 (17,7)

>0,05
Bình thường 45 (76,3) 33 (89,2) 78 (81,3)

Tiểu cầu
Giảm 4 (6,8) 5 (13,5) 9 (9,4)

>0,05
Bình thường 55 (93,2) 30 (81,1) 85 (88,5)

Glucose máu
Giảm 26 (44,1) 10 (27) 36 (37,5)

>0,05
Bình thường 28(47,5) 22 (59,5) 50 (52,1)

Albumin máu
Giảm 49 (83,1) 21 (56,8) 70 (72,9)

<0,05
Bình thường 10 (16,9) 16 (43,2) 26 (27,1)

PT
Giảm 17 (28,8) 7 (18,9) 24 (25)

>0,05
Bình thường 42 (71,2) 30 (81,1) 72 (75)

APTT
Kéo dài 57 (96,6) 32 (86,5) 89 (92,7)

>0,05
Bình thường 2 (3,4) 5 (13,5) 7 (7,3)

PH máu
<7,25 19 (32,2) 4 (10,8) 23(24)

<0,05
≥7,25 40 (67,8) 33 (89,2) 73 (76)

Nhận xét: Rối loạn đông máu, giảm Albumin và Glucose máu chiếm tỉ lệ cao lần lượt là 
92,7%, 72,9% và 37,5%. Có sự khác nhau có ý nghĩa thống kê về tỷ lệ các dấu hiệu cận lâm 
sàng giữa trẻ đẻ non và đủ tháng. Ở trẻ sơ sinh non tháng, tỉ lệ giảm Albumin máu và giảm PH 
máu cao hơn ở trẻ sơ sinh đủ tháng.



58 H.T. Dung et al./Journal of Pediatric Research and Practice, Vol. 5, No. 4 (2021) 53-60

IV. Bàn luận
Trong nghiên cứu của chúng tôi, trẻ ≤ 1 

ngày tuổi bị SHH chiếm tới 76%, trong khi 
đó tỷ lệ trẻ >7ngày tuổi chỉ chiếm 13,6%. Kết 
quả này cao hơn so với nghiên cứu Nguyễn 
Thị Xuân Hương từ năm 2008 - 2010 cho 
thấy tỷ lệ trẻ ≤1 ngày tuổi bị suy hô hấp 
chiếm 60,0% [2]. Nghiên cứu của Zhang và 
cộng sự cũng thấy rằng SHH thường xảy ra 
vào những ngày đầu sau sinh [7]. Tỉ lệ trẻ 
nam cao hơn trẻ nữ. Tỷ lệ nam/nữ là 1/9. Tỉ 
lệ này cũng tương tự với nghiên cứu của một 
số tác giả khác [4,7]. Tỷ lệ trẻ trai tăng nguy 
cơ SHH được đề cập tới trong các bài viết của 
Liu (2014), Aynalem và cộng sự (2020). Các 
tác giả cho rằng androgen ở trẻ trai làm giảm 
trưởng thành sinh học các phospholipide 
[8,9].Tỉ lệ trẻ non tháng bị SHH cao hơn trẻ 
đủ tháng, cũng giống với nghiên cứu của 
Lamichhane và cộng sự [10]. Nghiên cứu của 
Aynalem và cộng sự (2020) cho thấy rằng 
trẻ sinh non có nguy cơ mắc hội chứng SHH 
cao gấp ba lần so với những trẻ sinh đủ tháng 
[7,8].

Trong nghiên cứu của chúng tôi, dấu hiệu 
hay gặp nhất là tím (90,6%), rút lõm lồng 
ngực nặng (87,5%) và thở nhanh (86,5%).
Tương tự nghiên cứu của Nguyễn Thị Tuyết 
(2018) tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang cho 
thấy các dấu hiệu tím, rút lõm lồng ngực và 
thở rên là hay gặp nhất tương ứng là 94,1%, 
64,7% và 40,4% [11]. Nghiên cứu của Trần 
Thị Yến Linh và cộng sự (2012) tại Bệnh viện 
Trung ương Huế cũng ghi nhận tím là dấu 
hiệu chiếm tỉ lệ cao nhất 75,9% [4]. Khác với 
nghiên cứu của chúng tôi, nghiên cứu của một 
số tác giả như Trần Thiên Lý và Lamichhane 
cùng cộng sự cũng ghi nhận các dấu hiệu hay 
gặp nhất là thở nhanh, rút lõm lồng ngực và 
tím [4,10].

Kết quả nghiên cứu ở bảng 3 cho thấy 
mức độ SHH nhẹ chiếm đa số 81,3%, SHH 
nặng chỉ chiếm 18,7%. Tỷ lệ SHH nặng ở trẻ 
sơ sinh non tháng (23,7%) cao hơn ở trẻ sơ 
sinh đủ tháng (10,8%), tuy nhiên sự khác biệt 
không có ý nghĩa thống kê. Nghiên cứu của 
Trần Thị Yến Linh, Lamichhane, Zhang cũng 
đều cho thấy rằng SHH mức độ vừa và nhẹ 
chiếm tỉ lệ cao [4,7,10].

Nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng, có 
sự khác nhau có ý nghĩa thống kê về tỷ lệ các 
dấu hiệu SHH giữa trẻ đẻ non và đủ tháng. Ở 
trẻ sơ sinh non tháng, tỷ lệ trẻ có thời điểm 
SHH sớm, dấu hiệu tím, phập phồng cánh 
mũi, SpO2 <90% và hạ thân nhiệt cao hơn so 
với trẻ sơ sinh đủ tháng.

Kết quả nghiên cứu cho thấy trẻ càng non 
tháng thì tuổi nhập viện trung bình càng thấp. 
Nghiên cứu của Zhang đã chỉ ra rằng có đến 
80% trẻ sơ sinh SHH nhập viện trong 7 ngày 
đầu sau sinh, tuổi nhập viện trung bình là 2 
giờ, thời gian khởi phát SHH trung bình là 
2,8 giờ [7]. Nghiên cứu của Liu và cộng sự 
cũng cho kết quả tương tự [8]. Kết quả nghiên 
cứu của chúng tôi cho thấy 74% bệnh nhân bị 
SHH ngay sau sinh, trong đó 98,3% trẻ sơ 
sinh non tháng SHH ngay sau sinh, cao hơn 
so với nhóm trẻ sơ sinh đủ tháng (35,1%).

Trong các dấu hiệu đã kể trên, hạ thân 
nhiệt là triệu chứng khách quan có thể điều 
chỉnh được. Hạ thân nhiệt là yếu tố nguy cơ 
của nhiều vấn đề sức khỏe ở trẻ sơ sinh trong 
đó có SHH. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi 
thấy rằng dấu hiệu hạ thân nhiệt chiếm tỷ lệ 
20,8% trong số đối tượng nghiên cứu, trong 
đó tỷ lệ hạ thân nhiệt trong nhóm trẻ sơ sinh 
đẻ non là 30,5%. Nghiên cứu của Nguyễn 
Thành Nam (2018) cho thấy rằng hạ thân 
nhiệt là yếu tố nguy cơ gây SHH ở trẻ sơ sinh, 
hạ nhiệt độ < 36°C lúc nhập viện làm tăng 
nguy cơ SHH sau khi sinh lên tới 8 lần [3]. 
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Đảm bảo thân nhiệt cho trẻ sơ sinh là vô cùng 
quan trọng, quyết định đến hiệu quả điều trị. 
Vì thế trong quá trình chăm sóc bệnh nhân sơ 
sinh nhất thiết phải để ý tới vấn đề này.

Các kết quả xét nghiệm cận lâm sàng có 
giá trị trong chẩn đoán, điều trị và tiên lượng 
bệnh nhi bị SHH. Chúng có thể là hậu quả 
của tình trạng suy SHH hoặc cũng có thể góp 
phần thúc đẩy SHH nhanh và nặng hơn. Kết 
quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rối loạn 
đông máu, giảm albumin và giảm glucose 
máu chiếm tỉ lệ cao lần lượt là 92,7%, 72,9% 
và 37,5%. Rối loạn đông máu gặp chủ yếu là 
APTT kéo dài chiếm 92,7%, PT giảm ở 25% 
các bệnh nhi. Tỉ lệ bệnh nhi có APTT kéo dài 
gặp ở 96,6% trong nhóm trẻ non tháng và 
gặp ở 86,5% trong nhóm trẻ đủ tháng. Giảm 
albumin máu là dấu hiệu hay gặp thứ hai, 
chiếm 72,9%. Trong đó, nhóm non tháng gặp 
ở 83,1% bệnh nhi và nhóm đủ tháng gặp ở 
56,8% bệnh nhi.Tỉ lệ bệnh nhi trong nhóm sơ 
sinh non tháng có dấu hiệu giảm glucose máu 
là 44,1% và nhóm đủ tháng là 37,5%.

Có sự khác nhau có ý nghĩa thống kê về 
tỉ lệ các dấu hiệu cận lâm sàng giữa trẻ đẻ 
non và đủ tháng. Ở trẻ sơ sinh non tháng, tỉ 
lệ giảm albumin máu và giảm PH máu cao 
hơn ở trẻ sơ sinh đủ tháng.Theo nghiên cứu 
của Liu và cộng sự cũng thấy rằng nồng độ 
albumin huyết thanh ở nhóm tuổi thai < 34 
tuần thấp hơn đáng kể so với nhóm tuổi thai 
≥ 37 tuần [8]. Nghiên cứu của Zhang và cộng 
sự (2020) cũng thấy rằng có mối liên quan 
giữa suy hô hấp và tình trạng giảm albumin 
máu [7]. Chính vì vậy, trong quá trình chẩn 
đoán, điều trị trẻ sơ sinh bị suy hô hấp, phải 
lưu ý những bất thường này ở trẻ đẻ non.

V. Kết luận
SHH thường gặp ngay ngày đầu sau sinh 

(74%). Dấu hiệu SHH thường gặp là tím 

(90,6%), rút lõm lồng ngực nặng (87,5%), 
nhịp thở nhanh (86,5%), và phập phồng cánh 
mũi (46,9%). SHH ở trẻ non tháng xuất hiện 
sớm hơn các dấu hiệu: thời điểm xuất hiện, 
dấu hiệu tím, phập phồng cánh mũi, SpO2 
<90%, hạ thân nhiệt, giảm albumin và giảm 
pH máu thường gặp nhiều hơn và tỷ lệ gặp 
cao hơn so với nhóm trẻ sơ sinh đủ tháng.
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