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Sẩy thai tự nhiên là vấn đề khá thường gặp, 
chiếm khoảng 15-20% các thai kỳ đã được 
nhận biết. 50-60% những trường hợp sẩy 
thai tự nhiên là do bất thường nhiễm sắc thể, 
nhiễm trùng ở mẹ, bất thường đường sinh 
dục hay nội tiết ở người mẹ, kháng thể kháng 
phospholipid, hút thuốc lá, yếu tố môi trường. 

  Dọa sẩy thai là tình trạng ra huyết âm đạo 
và/ hoặc co thắt tử cung trong khi cổ tử cung 
vẫn khép kín. Tình trạng này có thể dẫn đến 
sẩy thai tự nhiên sau đó. Một phần đáng kể 
của sẩy thai tự nhiên không rõ lý do, có thể 
do phản ứng miễn dịch có hại của người mẹ 
đối với phôi thai. Progesterone đóng một vai 
trò quan trọng trong việc thiết lập môi trường 
miễn dịch đầy đủ trong giai đoạn đầu của thai 
kỳ. 

  Progesterone đóng một vai trò quan trọng 
để duy trì thai kỳ. Điều này có thể thông qua 
sự ức chế hoạt động co cơ tử cung gây ra do 
oxytocine hay ức chế sự tiết prostaglandin 
vẫn còn chưa được biết rõ. Tuy nhiên một 
vài nghiên cứu đã chứng minh rằng việc sử 
dụng progestogen điều trị dọa sẩy thai sớm 
là không tỏ ra có hiệu quả hơn giả dược. Mặc 
dù vậy, progestogen đã được các bác sĩ sản 
khoa trên toàn thế giới tin tưởng sử dụng hơn 
30 năm qua để điều trị dọa sẩy thai. Những 
nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng có nhóm 
chứng thiếu bằng chứng vững chắc rằng bất 
cứ loại nội tiết tố nào bị thiếu cũng đều là 
nguyên nhân gây sẩy thai tự nhiên. Vì thế 
việc bổ sung progesterone vẫn được chứng 
minh hiệu quả. Một số phân tích gộp đã 
được thực hiện với nỗ lực xác minh giá trị 
điều trị dọa sẩy thai của progestogen. Năm 
1989 Goldstein và các cộng sự đã phân tích 
gộp những thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên 

có nhóm chứng về việc sử dụng progestatif 
trong thai kỳ và đã kết luận rằng progesterone 
và những chất tương tự không có tác dụng 
duy trì thai kỳ. Keirse đã tiến hành phân tích 
gộp hạn chế hơn liên quan đến việc sử dụng 
progestogenic như 17- hydroxyprogesterone 
acetate, đã kết luận rằng sử dụng bất cứ tác 
nhân progestatif nào cũng ngăn ngừa sẩy 
thai.2 

  Trong những trường hợp có tiền sử sẩy thai 
không rõ nguyên nhân, một trong những cách 
can thiệp hứa hẹn nhất là dùng dydrogesterone 
(6-dehydroretroprogesterone) để bổ sung 
progesterone nội tại bị thiếu. Đây là một 
progestogen hoạt động dùng đường uống có 
ái lực cao với thụ thể progesterone, cấu trúc 
phân tử và tác dụng dược lý tương tự như 
progesterone nội sinh.

  Omar và cộng sự (2004) đã tiến hành nghiên 
cứu tiến cứu để xác định hiệu quả của việc 
sử dụng dydrogesterone điều trị dọa sẩy thai 
3 tháng đầu thai kỳ. Nghiên cứu ngẫu nhiên 
với nhóm dùng dydrogesterone 40mg liều 
khởi đầu và tiếp theo là 10mg, 2 lần mỗi ngày 
trong 1 tuần và nhóm chứng (nghỉ ngơi và sử 
dụng acid folic). Kết quả nghiên cứu cho thấy 
progestogens, sử dụng cho những trường 
hợp dọa sẩy thai nhưng không có tiền sử sẩy 
thai liên tiếp, có hiệu quả duy trì thai kỳ qua 
khỏi 20 tuần. Tỷ lệ duy trì thai đến thời điểm 
20 tuần ở nhóm sử dụng dydrogesterone là 
95,5% và nhóm chứng là 86,3%, sự khác biệt 
có ý nghĩa thống kê. Trong nghiên cứu này, 
hầu hết các trường hợp duy trì thai kỳ nhưng 
vẫn tiếp tục ra huyết âm đạo (93,1% ở nhóm 
dydrogesterone và 83,8% ở nhóm chứng) 
hoặc ra huyết thấm giọt (97,5% ở nhóm 
dydrogesterone và 88,4% ở nhóm chứng).4 
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  Một tổng quan hệ thống từ các tài liệu 
Medline, Embase, và Ovid Medline về việc 
sử dụng dydrogesterone trong điều trị dọa 
sẩy thai 3 tháng đầu thai kỳ ghi nhận được 21 
nghiên cứu, trong đó 5 thử nghiệm lâm sàng 
ngẫu nhiêu có nhóm chứng, với nhóm chứng 
là nghỉ ngơi hoặc sử dụng giả dược. Qua 
phân tích ghi nhận 13% các trường hợp sẩy 
thai tự nhiên sau điều trị với dydrogesterone 
so với 24% ở nhóm chứng OR= 0.47, (CI = 
0.31-0.7), giảm tỷ lệ sẩy thai tự nhiên 11%. 
Tổng kết từ 21 báo cáo này ghi nhận những 
tác dụng phụ, tác dụng bất lợi là rất ít.1

Hiệu	 quả	 của	 dydrogesterone	 lên	
nồng	độ	PIB

Ở phụ nữ mang thai, với sự hiện diện của 
progesterone, lympho bào sản xuất một loại 
protein là progesterone-induced blocking 
factor (PIBF). PIBF làm trung gian cho điều 
hòa miễn dịch và có tác dụng ngăn ngừa sẩy 
thai của progesterone. Nhận diện miễn dịch 
của thai kỳ và tiếp theo kích hoạt hệ thống 
miễn dịch của người mẹ dẫn đến điều hòa 
tăng thụ thể progesterone trên tế bào lympho 
đã được kích hoạt ở tế bào nhau thai và CD8+. 
Trong trường hợp nồng độ progesterone đầy 
đủ, những tế bào này sẽ tổng hợp PIBF. 

  Một sự gia tăng đáng kể biểu hiện của 
T-helper 1 (Th1) cytokine có thể là nguyên 
nhân miễn dịch cơ bản dẫn đến sẩy thai. 
Những bệnh nhân có nguy cơ cao sanh non 
có sự tăng Interleukin (IL)-12, PIBF thấp, và 
biểu hiện IL 10 trên tế bào lympho. 

  Tác dụng miễn dịch bảo vệ thai kỳ của 
progesterone một phần thể hiện qua việc 
kiểm soát những sản phẩm cytokine. PIBF 
thay đổi sự tiết cytokine của tế bào lympho 
đã được kích hoạt thay đổi cán cân về phía 
Th2. 

  Trong một nghiên cứu của Kalinka so sánh 
nồng độ progesterone, estradiol trong máu và 
nồng độ PIBF trong nước tiểu mẹ ở những 
phụ nữ bị dọa sẩy thai với phụ nữ mang 
thai bình thường và đánh giá tác động của 
dydrogesterone. Nghiên cứu này thực hiện 

trên 57 trường hợp mang thai từ 6 – 12 tuần, 
trong đó 36 trường hợp trong nhóm điều trị 
dydrogesterone có triệu chứng dọa sẩy thai 
(xuất huyết, ra máu thấm giọt, co thắt ở tử 
cung) và 21 trường hợp trong nhóm chứng 
mang thai khỏe mạnh, bình thường (không 
có triệu chứng dọa sẩy thai trước và tại thời 
điểm thu nhận vào nghiên cứu). Những bệnh 
nhân có triệu chứng dọa sẩy thai sẽ được 
điều trị 30-40mg dydrogesterone mỗi ngày 
trong 10 ngày. Lấy máu xét nghiệm nồng độ 
progesterone và estradiol trước và sau 10 ngày 
điều trị. Ở nhóm chứng không can thiệp điều 
trị gì giữa 2 lần lấy máu. Xét nghiệm nước 
tiểu định lượng PIBF ở hai lần giống như xét 
nghiệm máu 3. Trong nghiên cứu này Kalinka 
đã ghi nhận sự gia tăng PIBF ở những bệnh 
nhân dọa sẩy thai điều trị với dydrogesterone. 
Ban đầu nồng độ PIBF trong nước tiểu bệnh 
nhân dọa sẩy thai thấp hơn có ý nghĩa thống 
kê với những phụ nữ mang thai khỏe mạnh 
bình thường (453,3 pg/ml so với 1057,94pg/
ml). Sau điều trị với dydrogesterone nồng độ 
PIBF tăng lên 1291,59pg/ml. Tuy nhiên kết 
cục thai kỳ của những trường hợp điều trị với 
dydrogesterone không có sự khác biệt so với 
nhóm thai kỳ khoẻ mạnh bình thường. Qua 
dữ liệu của nghiên cứu đã chứng minh rằng 
dydrogesterone có thể duy trì thai kỳ thông 
qua sự gia tăng sản xuất PIBF.3

Sự	 điều	 hòa	 cytokine	 bằng	
dydrogesterone

Cytokine liên quan đến phản ứng miễn dịch 
tế bào có thể chịu trách nhiệm 40-60% những 
trường hợp sẩy thai tự nhiên liên tiếp không rõ 
nguyên. Tăng nồng độ của cytokine Th1 (IL-
2, IFN-), giảm nồng độ cytokine Th2 (IL-10), 
đã được ghi nhận trong những trường hợp sẩy 
thai tự nhiên liên tiếp. Khả năng kết hợp giữa 
sẩy thai tự nhiên liên tiếp với cytokine Th1 
người mẹ sai lệch tăng khả năng kiểm soát 
cân bằng cytokine Th1/Th2 để điều hoà giảm 
cytokine Th1, và tăng cơ hội duy trì thai kỳ 
thành công. Progesterone, có đặc tính kháng 
viêm và ức chế miễn dịch, giúp tế bào T sản 
xuất cytokines Th2. Progesterone cũng ngăn 



37

TỔNG QUAN Y VĂN

chặn lympho bào sản xuất cytokines Th1 đáp 
ứng với kích thích in-vitro bởi kháng nguyên 
trophoblast. 

  Dydrogesterone có tác dụng đáng kể đến sự 
sản xuất PIBF. PIBF ức chế một vài phản ứng 
miễn dịch qua trung gian tế bào đặc biệt là 
hoạt động của độc tế bào qua trung gian tế bào 
và NK (natural killer) nên đóng vai trò bảo vệ 
miễn dịch trong thai kỳ. Dydrogesterone điều 
hoà giảm cytokines Th1 và điều hoà tăng 
cytokines Th2. 

Xuất	huyết	dưới	màng	đệm

Khối máu tụ dưới màng đệm hay xuất huyết 
dưới màng đệm là tình trạng đặc trưng ở 3 
tháng đầu thai kỳ. Khối máu tụ có thể giới 
hạn hoặc lan rộng xung quanh túi thai tách 
màng đệm với màng rụng.

  Khối máu tụ dưới màng đệm có thể kèm với 
tình trạng suy hoàng thể ở mức độ khác nhau. 
Khối máu tụ dưới màng đệm có thể do sự 
xung đột miễn dịch ở giao diện thai nhi – mẹ. 
Xung đột này do sự thất bại của cơ chế điều 
hòa miễn dịch qua trung gian progesterone. 
Cơ chế liên quan với khối máu tụ dưới 
màng đệm được dẫn dắt bởi cytokine Th1. 
Interleukin (IL-1), tumor necrosis factor – α 
(TNF-α) và interferon-λ (INF-λ) kích hoạt 
tế bào nội mô phóng thích prothrombinase, 
chuyển prothrombin thành thrombin hoạt 
hóa. Thrombin hoạt hóa kích thích tế bào nội 
mô tiết ra IL-8, chiêu mộ tế bào nhân đa hình 
(Polymorphonuclear cell: PMN). Những tế 
bào PMN phá hủy tế bào nội mô màng rụng 
dẫn đến đông các mạch máu màng rụng. 
Trong trường hợp bình thường tình trạng 
đông này được ngăn chặn bởi IL-4 và IL-10, 
ức chế hoạt động của prothombinase tế bào 
nội mô. Tế bào Th1 liên quan đến khối máu 
tụ dưới màng đệm nhưng Th2 có cơ chế bảo 
vệ chống đông máu nội mạch và cắt cụt mạch 
máu màng rụng. Dydrogesterone được biết là 
có ảnh hưởng đến quá trình miễn dịch của 
màng rụng bằng cách kích thích tiến trình 
miễn dịch dưới sự kiểm soát Th2. Vì vậy 
dydrogesterone đã được sử dụng để điều trị 
tình trạng này và đã được chứng minh hiệu 

quả qua nhiều nghiên cứu. 

  Trong một nghiên cứu của Pelinescu trên 
100 bệnh nhân mang thai 3 tháng đầu thai 
kỳ, có phôi thai sống, với dấu hiệu ra máu âm 
đạo và bằng chứng máu tụ dưới màng đệm 
qua siêu âm. Những bệnh nhân này được điều 
trị 40mg dydrogesterone uống mỗi ngày đến 
khi thai 16 tuần. Qua nghiên cứu ghi nhận: 
93 trường hợp duy trì được thai kỳ, chỉ có 7% 
sẩy thai tự nhiên. Vì thế tỷ lệ sẩy thai chỉ là 
7% so với 18,7% ở những nghiên cứu trước 
đây sử dụng micronized progesterone. Khi 
so sánh với 2 nghiên cứu nhận thấy sử dụng 
dydrogesterone giảm 37% tỷ lệ sẩy thai.5

Kết	luận

Dydrogesterone (6-dehydroretroprogesterone) 
là một loại progestogen có tính khả dụng cao 
qua đường uống, đã được chứng minh qua 
nhiều nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng ngẫu 
nhiên có nhóm chứng là hiệu quả duy trì thai 
kỳ trong các trường hợp dọa sẩy thai. Đây 
là một hướng điều trị hứa hẹn cho những 
trường hợp có tiền sử sẩy thai liên tiếp không 
rõ nguyên nhân ■
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Bệnh nha chu là một tình trạng nhiễm trùng 
mạn tính vùng miệng liên quan đến các bộ 
phận nâng đỡ răng như nướu răng, dây chằng 
nha chu, lớp xê măng bọc quanh chân răng 
và xương ổ răng. Bệnh nha chu, bao gồm cả 
viêm nướu và viêm nha chu, được bắt đầu do 
sự tích lũy các vi khuẩn xung quanh răng, có 
thể ảnh hưởng đến một hoặc nhiều răng và 
nếu không được điều trị, có thể dẫn đến mất 
răng, mặc dù răng không bị sâu. Đây là một 
tình trạng bệnh lý răng miệng thường gặp nhất 
ở người trưởng thành, và cũng là một trong 
những bệnh viêm mạn tính phổ biến nhất ảnh 
hưởng đến phần lớn dân số trên toàn thế giới. 
Tại Hoa Kỳ, tỉ lệ bệnh nha chu lên đến 30% 
người trưởng thành, tuy nhiên chỉ khoảng 
10% bị viêm nha chu nặng1. Năm 2010, trên 
toàn thế giới có khoảng 750 triệu người bị 
viêm nha chu mạn tính, chiếm khoảng 10,8% 
dân số thế giới.1

Đo túi nha chu bằng cây thăm dò William có khắc vạch 
từng mm

  Chẩn đoán bệnh nha chu chủ yếu dựa 
vào thăm khám lâm sàng với cây thăm dò 
William có khắc vạch từng mm để ghi nhận 
5 thông số: chỉ số mảng bám (Plaque Index: 
PlI), chỉ số nướu (Gingival Index: GI), độ 
sâu qua thăm dò túi nha chu (Probing Pocket 

Depht: PPD), độ mất bám dính lâm sàng 
(Clinical Attachment loss: CAL), chỉ số phần 
trăm chảy máu khi thăm dò (%Bleeding on 
Probing: %BOP).

Ảnh	hưởng	của	viêm	nha	chu	với	kết	
cuộc	thai	kỳ

Môi trường răng miệng tuy chỉ là một phần 
nhỏ của cơ thể, nhưng có thể xem như một 
tấm gương phản ánh sức khoẻ toàn thân. Ở 
phương Tây, từ xưa, đã có quan niệm “mỗi 
lần có thai người phụ nữ lại mất một chiếc 
răng”2,3 cho thấy rằng sức khoẻ răng miệng 
trong thai kỳ từ lâu đã là một vấn đề thu hút 
được sự quan tâm của cộng đồng. Tương tự, 
ở nước ta, có thể do bị viêm nha chu mà sau 
sinh con răng bị lung lay, nhưng vì không 
hiểu nguyên nhân gây bệnh, nên các sản phụ 
có những kiêng khem vô lý như không chải 
răng mà chỉ súc miệng.

  Ở người phụ nữ có thai, do nội tiết tố 
progesterone làm giảm sức đề kháng miễn 
nhiễm, những bệnh lý răng miệng như viêm 
nướu, viêm nha chu tiến triển rất nhanh1. Nếu 
không điều trị kịp thời, lớp mô nâng đỡ, các 
dây chằng giữ răng sẽ bị phá hủy làm tiêu 
xương ổ răng, răng bị lung lay và cuối cùng 
sẽ mất răng dù răng còn nguyên vẹn.

  Mối liên quan giữa viêm nha chu và sinh 
non-sinh nhẹ cân (SN-SNC) phải đợi đến 
thập niên 90 của thế kỷ trước, những nghiên 
cứu thực nghiệm trên thú vật mới chứng 
minh được vai trò của các vi khuẩn gram 
âm ở dưới nướu răng như: Actinobacillus 
actinomycetemcomitans, Porphyromonas 
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gingivalis và những độc tố lipopolysaccharide 
(LPS) của chúng có thể gây nên một đáp ứng 
miễn dịch toàn thân.2,4,5 Năm 1994, Collins 
và cộng sự 6 đã chứng minh cơ chế vi khuẩn 
hoạt hoá các tế bào trung gian miễn dịch, 
sản xuất ra cytokines (như interleukins IL-1 
và IL-6), yếu tố hoại tử khối u alpha (tumor 
necrosis factor alpha: TNF- α), prostaglandin 
(đặc biệt prostaglandin E2: PGE2). Những 
chất nói trên có thể gây ra cơn co tử cung, 
dẫn đến tình trạng sinh non, sinh nhẹ cân. 

  Sinh non (tuổi thai dưới 37 tuần) và sinh 
nhẹ cân (trọng lượng thai dưới 2500 gram) là 
nguyên nhân chính gây nên tử suất và bệnh 
suất sơ sinh cao với những di chứng dài lâu, 
ảnh hưởng đáng kể đến tình trạng y khoa và 
kinh tế của xã hội. Tại Hoa kỳ, năm 2011, 
tỉ lệ sinh non - sinh nhẹ cân (SN-SNC) là 
6,1% (theo số liệu của Agency for Healthcare 
Research and Quality). Bệnh viện Từ Dũ là 
một bệnh viện sản khoa đầu ngành ở phía 
nam nước ta với số sinh trong năm 2012 lên 
đến 62.022 ca, số trẻ sinh non - sinh nhẹ cân 
(SN-SNC) là 6.051 bé, chiếm tỉ lệ khoảng 
10% (theo số liệu của phòng kế hoạch tổng 
hợp bệnh viện Từ Dũ), con số này cho thấy 
đây là một vấn đề rất đáng quan tâm. Đã có 
nhiều nghiên cứu về vai trò của các yếu tố 
nguy cơ gây SN-SNC như tuổi thai phụ quá 
trẻ (<17 tuổi) hoặc quá lớn (>34 tuổi), khó 
khăn về kinh tế, đa thai, chăm sóc tiền sản 
kém, thai phụ hút thuốc lá, uống rượu, tăng 
huyết áp, đái tháo đường, lao động cực nhọc, 
hoặc nhiễm khuẩn niệu phụ khoa... Tuy vậy, 
vẫn còn khoảng 25% trường hợp SN-SNC 
xảy ra ở những thai phụ không có các yếu tố 
nguy cơ nói trên,4,7 đó là lý do khiến các nhà 
khoa học không ngừng tìm kiếm các nguyên 
nhân khác dẫn đến tình trạng SN-SNC.

  Trên thế giới, về phương diện Y Học Chứng 
Cứ, đã có nhiều nghiên cứu cho thấy viêm 
nha chu là yếu tố nguy cơ độc lập gây ra SN-
SNC8, tuy nhiên ở nước ta, chưa có nhiều 
nghiên cứu về vấn đề này.

Nghiên cứu bệnh chứng tìm hiểu nguy cơ 
gây sinh non-sinh nhẹ cân của bệnh viêm nha 
chu. 9

Tại bệnh viện Từ Dũ, khoa Hậu Sản thường, 
trong khoảng từ tháng 9/2013 đến tháng 
1/2014, một nghiên cứu bệnh chứng không 
bắt cặp được thực hiện với tỉ lệ 1 bệnh/2 
chứng. Nhóm bệnh gồm 76 sản phụ sinh con 
non tháng (tuổi thai dưới 37 tuẩn) sinh nhẹ 
cân (cân nặng< 2.500 gram) và nhóm chứng 
gồm 152 sản phụ sinh đủ tháng – đủ cân 
nặng. Những thông tin về tiền sử sản khoa 
liên quan đến thai kỳ được bác sĩ Sản phỏng 
vấn trực tiếp. Khám nha chu do bác sĩ răng 
hàm mặt thực hiện trên tất cả các răng cho 
các sản phụ tại giường bệnh trong vòng 48 
giờ sau sinh.

  Kết quả nghiên cứu: hai nhóm bệnh-chứng 
tương đối đồng nhất về tuổi, nghề nghiệp, 
trình độ học vấn, tình trạng kinh tế. Về tình 
trạng sức khỏe răng miệng: tỉ lệ viêm nướu 
ở nhóm bệnh là 98,7%, ở nhóm chứng là 
87,5%. Tỉ lệ viêm nha chu ở nhóm bệnh: 
30,3%, ở nhóm chứng: 16,4%. Phân tích hồi 
quy logistic cho thấy viêm nha chu là yếu 
tố nguy cơ gây SN-SNC với OR=2,2 (95% 
KTC: 1,2-4,3) p=0,009. 

Kết	luận	và	đề	xuất

Nghiên cứu nói trên có kết luận: sản phụ bị 
viêm nha chu có nguy cơ SN-SNC tăng gấp 
2,2 lần so với sản phụ không bị viêm nha chu, 
và khuyến cáo thai phụ nên đi khám răng để 
được điều trị nếu có viêm nha chu, nhờ đó 
tránh được nguy cơ SN-SNC.

Trong chăm sóc tiền sản, các nhà sản khoa 
nên chú ý thêm vấn đề sức khỏe răng miệng 
của thai phụ:3 

1. Hướng dẫn chải răng đúng cách, ít nhất 2 
lần mỗi ngày.

2. Hướng dẫn làm sạch kẽ răng bằng chỉ nha 
khoa, ít nhất 1 lần mỗi ngày.
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3. Nên đi khám răng để được làm sạch răng 
(cạo vôi răng) nếu cần thiết, thời điểm thích 
hợp là trong khoảng 3 tháng giữa thai kỳ.
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