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Định	nghĩa

Theo sách giáo khoa Williams Obstetrics1 
(phiên bản 22) sanh non là chuyển dạ sanh 
trước 37 tuần, định nghĩa này được hầu hết 
các tác giả sử dụng. Một số tác giả còn xem 
xét khả năng chăm sóc sau sinh nên xem là 
sinh non khi xảy ra giữa thời điểm thai có 
khả năng sống đến trọn 37 tuần.2,3 Sinh một 
thai nhi trước khi có khả năng sống được xem 
như sẩy thai hơn là sinh non. 

  Định nghĩa “khả năng sống” thay đổi theo 
từng quốc gia, kể cả từng cơ sở y tế, có thể 
thay đổi từ 20 đến 24 tuần.4,5 Một số sơ sinh 
có thể sống nếu sinh ra trong khoảng 24 tuần 
nhưng nếu xảy ra ở thai nhi vào 20 tuần 4 cực 
kỳ hiếm. Vì vậy sinh non được định nghĩa là 
sinh trong khoảng thai kỳ từ 24 đến 26 tuần 
6 ngày. Một khi kỹ thuật phát triển hơn để có 
thể nuôi sống trẻ sinh trước 24 tuần thai, định 
nghĩa này cần được xem lại. 

  Tổ chức Y Tế Thế Giới ước tính sinh non 
chiếm khoảng 9,6% trên tổng số sinh vào 
năm 2005.6 Trong số 13 triệu trường hợp 
sinh non trong năm này 11 triệu ở châu Phi 
và cháu Á, 500.000 trường hợp xảy ra ở Bắc 
Mỹ hoặc châu Âu. Tỉ lệ cao nhất được ghi 
nhận ở châu Phi 11,9% và 10,6% ở Bắc Mỹ. 
Vào năm 2009, tỉ lệ sinh non ở Hoa Kỳ được 
báo cáo 12,1%.7 

  Trong một tổng quan năm 20118 sanh non 
trước 37 tuần chiếm tỉ lệ 6-10% các cuộc sinh 
ở các nước phát triển. Tại Úc tỉ lệ sanh từ 20 
đến 36 tuần không giảm theo số liệu thống 
kê của tiểu bang và liên bang.9 Số liệu ở các 

nước kém phát triển khó xác định vì việc 
đánh giá tuổi thai đôi khi không chính xác10 
Sanh non là yếu tố quan trong liên quan chặt 
chẽ với bệnh suất chu sinh, tử vong chu sinh, 
nhập chăm sóc tích cực, biến chứng nặng 
trong tuần lễ đầu cuộc đời và tỉ lệ nhập viện 
lại trong năm đầu đời.11 

Yếu	tố	nguy	cơ

Nhận diện nguy cơ sinh non sẽ mang đến cơ 
hội chăm sóc tiền sản tốt hơn nhằm dự phòng 
sinh non. Một số hệ thống cho điểm nguy cơ 
được sử dụng tuy nhiên chưa được đánh giá 
bằng những nghiên cứu lâm sàng ngẫu nhiên 
có kiểm soát vì một số lý do kể cả y đức. do 
vậy cần thiết có những nghiên cứu tiền cứu 
để đánh giá thêm về hệ thống cho điểm nguy 
cơ này.

  Theo Williams,1 nguyên nhân sinh non 
bao gồm dọa sẩy thai, những thói quen sinh 
hoạt, những yếu tố di truyền và viêm màng 
ối. Những yếu tố nguy cơ được kể đến như 
những biến chứng nội khoa hay sản khoa 
(tiền sản giật, mẹ nhỏ con, dinh dưỡng mẹ 
kém) hay môi trường xã hội (điều kiện làm 
việc, stress tâm lý hay thể xác), tiền căn sinh 
non, hở eo tử cung/CTC, viêm nha chu…

  Một số tác giả bổ sung, những nguy cơ này 
còn bao gồm tuổi, tình trạng hôn nhân, đặc 
điểm kinh tế xã hội, hút thuốc lá (OR= 1,7), 
dọa sẩy thai12, tiền căn sinh non13 tiền căn 
sinh trẻ nhẹ cân, tiền căn thai lưu, cân nặng 
và chiều cao của mẹ. Sinh non có khuynh 
hướng tập trung theo gia đình; một phụ nữ 
có chị sinh non, nguy cơ sinh non cao gấp 1,8 
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lần 14 Đa thai đưa nguy cơ sinh non lên gấp 
6 lần.15 Chỉ số BMI cao16 (35–40 kg/m2) hay 
thấp (< 19.8 kg/m2) 17 cũng làm tăng nguy cơ 
sinh non, mặc dù cơ chế chưa được làm rõ, 
tuy nhiên can thiệp làm tăng BMI chưa được 
chứng minh rõ rệt có khả năng giảm nguy cơ 
sinh non. Một tổng quan và phân tích gộp18 
đi đến đề nghị can thiệp bằng dinh dưỡng chế 
tiết có khả năng làm giảm rỏ rệt nguy cơ tiền 
sản giật và sinh non và có khuynh hướng làm 
tần suất tiểu đường thai kỳ và sinh non.

Chẩn	đoán

Triệu chứng lâm sàng thường bị bỏ qua: cơn 
gò (đau hay không đau) cảm giác trằn, đau 
như hành kinh, ra nước âm đạo, đau lưng.1

Cận lâm sàng được kể đến như:

1. Fibronectin thai giá trị dự báo dương thấp 
(30% trong vòng 1 tuần, 41% trong vòng 2 
tuần - dự báo âm 98 và 96%) 19

2. Estriol/nước bọt cần thêm nghiên cứu

3. Siêu âm đo chiều dài kênh cổ CTC qua 
đường âm đạo với bàng quang trống là tiêu 

chuẩn vàng để chẩn đoán và dự báo sinh 
non20. Siêu âm qua đường bụng chỉ phát hiện 
được 13% trường hợp, bàng quang căng đầy 
sẽ chèn ép và kéo dài cổ tử cung 21 đưa đến 
sai số. Một nghiên cứu so sánh siêu âm qua 
ngả bụng và ngả âm đạo cho thấy siêu âm 
ngả bụng bỏ qua 57% bệnh nhân có chiều dài 
CTC < 25mm.22

  Từ “thay đổi động học” là việc rút ngắn độ 
dài CTC và hình thành hình ảnh dạng phễu 
được quan sát trong quá trình thực hiện siêu 
âm. Hình ảnh dạng phễu là do màng ối thò 
vào cổ trong < 3mm. kích thước này có thay 
đổi ngay trong quá trình thực hiện siêu âm. 
Các tác gỉả cho rằng nếu CTC ngắn, hình ảnh 
dạng phễu không cung cấp thêm thông tin 
hơn bên cạnh chiều dài CTC để dự báo sinh 
non 23 CTC ngắn bản thân đã là triệu chứng 
và có thể kết hợp với một số bệnh cảnh lâm 
sàng.

  Các chỉ số chẩn đoán và giá trị dự báo của 
chiều dài, hình dạng phễu và chỉ số Bishop để 
dự báo sinh non trước 35 tuần.24

Nguyên nhân CTC ngắn khó xác định. 

Cổ	tử	cung	ở	24	tuần Cổ	tử	cung	ở	28	tuần
Biến	số ≤	20	

mm
≤	25	
mm

≤	30	
mm

Hình	
phễu

Bishop	
≥	6

Bishop	
≥	4

≤	20	
mm

≤	25	
mm

≤	30	
mm

Hình	
phễu

Bishop	
≥	6

Bishop	
≥	4

%	Sen 23.0 37.3 54.0 25.4 7.9 27.6 31,3 49.4 69.9 32.5 15.8 42.5
%	Spec 97.0 92.2 76.3 94.5 99.4 90.0 94.7 86.8 68.5 91.6 97.9 82.5
%	PPV 25.7 17.8 9.3 17.3 38.5 12.1 16.7 11.3 7.0 11.6 25.6 9.9
%	NPV 96.5 97.0 97.4 96.6 96.0 96.5 97.6 98.0 98.5 97.6 96.3 96.9
Sen: độ nhạy, Spec: độ đặc hiệu, PPV: giá trị tiên đoán dương, NPV: giá trị tiên đoán âm.

Nguồn: The New England Journal of Medicine. Jay D Iams, Robert L Goldenberg, Paul J Mers et al. The Length 
of the Cervix and the Risk of Spontaneous Premature Delivery. 334, 567 - 572. Copyright 1996 Massachusettes 
Medical Society Reprinted with permission from Massachusettes Medical Society.

Yếu tố nguy cơ được ghi nhận 25,26,27 

- Suy giảm tác dụng của progesterone (nhưng 
không phải giảm nồng độ progesterone trong 
máu ngoại biên) dựa trên quan sát khi cho 
các đối vận của thụ cảm progesterone như 
mifepristone ở phụ nữ trong 3 tháng giữa 
hay thai kỳ đủ tháng làm chín muồi và rút 
ngắn CTC.28-31 Đây là cơ sở lý luận của việc 
sử dụng progesterone âm đạo làm giảm tỉ lệ 

sinh non ở phụ nữ có CTC ngắn.

- Phẫu thuật trên CTC: khoét chóp 32 LEEP 33 
làm tổn hại nghiêm trọng đến mô liên kết đưa 
đến CTC ngắn lại.

- Nhiễm trùng ối được phát hiện trong 9% 
trường hợp có CTC ngắn < 25 mm không 
có dấu hiệu lâm sàng của nhiễm trùng như 
sốt, bạch cầu tăng 34 CTC càng ngắn, nguy 
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cơ nhiễm trùng ối càng cao qua quan sát thấy 
việc tăng cytokines trong nước ối.35

- Sử dụng DES trong thai kỳ có thể dẫn đến 
bất thường ống Muller ở thai nhi nữ 36 kể cả 
thiểu sản 37 hay loạn sản 38,39 CTC.

Dự phòng sinh non ở những phụ nữ có 
nguy cơ cao

Ở những thai phụ có CTC ngắn trong tam cá 
nguyệt thứ hai được đề nghị:

- Khâu vòng CTC, đặt vòng nâng CTC.

- Nằm nghỉ tuyệt đối tại giường tuy nhiên 
chưa có bằng chứng việc nằm nghỉ tại giường 
có hiệu quả để dự phòng sinh non 40 do những 
tác dụng phụ của việc bất động kéo dài trên 
phụ nữ và gia tăng chi phí cho hệ thống y tế, 
bác sĩ không thường khuyên điều này.

- Đặt âm đạo progesterone. Progesterone 
có tác dụng giảm cơn gò, duy trì thai kỳ do 
đó được sử dụng để dự phòng chuyển dạ 
sinh non. Các nghiên cứu về tác dụng của 
progestin phân biệt theo các yếu tố nguy cơ 
và tập trung ở hai dạng chích với 17-alpha 
hydroxyprogesterone caproate hay đặt âm 
đạo.

   Meis và cộng sự ghi nhận liều 250mg 
17-alpha hydroxyprogesterone caproate tiêm 
bắp mỗi tuần từ 16-36 tuần ở những phụ nữ 
có tiền căn sinh non có thể làm giảm tỉ lệ sinh 
non trước 37 tuần so với giả dược 41 FDA 
tạm cho phép sử dụng trong chỉ định này tuy 
nhiên còn tiến hành nghiên cứu thêm để thực 
sự đánh giá hiệu quả của nó, dự kiến hoàn 
thành vào 2016. 17αhydroxyprogesterone 
caproate, không có chỉ định ở những phụ nữ 
có tiền căn gia đình sinh non và không hiệu 
quả trong đa thai.

  Progesterone đặt âm đạo: da Fonseca và cs 
ghi nhận 100mg progesterone đặt âm đạo từ 
24-34 tuần có thể giảm tỉ lệ sinh non ở 142 
phụ nữ có tiền căn sinh non, di dạng tử cung 
hoặc được khâu vòng CTC so với giả dược 
(<37 tuần: 13,8% so với 28,5% - <34 tuần 

2,8% so với 18,6%; p=0,002.42 Tuy nhiên, 
O’ Brien và cs trong một nghiên cứu khá lớn 
đa quốc gia (53 trung tâm)43 trên 659 phụ nữ 
có tiền sử sinh non với 90mg progesterone/
ngày dạng gel âm đạo so với giả dược bắt đầu 
từ 28 tuần đến 37 tuần. Kết quả được đánh 
giá vào tuần 32 (Replens®), tác giả ghi nhận 
progesterone âm đạo không có tác dụng giảm 
tỉ lệ sinh non trước 32, 35 hay 37 tuần. Cũng 
không có sự khác biệt giữa hai nhóm về kết 
cục của mẹ hay con. 

  Sự khác biệt giữa 2 nghiên cứu trên do đối 
tượng nghiên cứu của da Fonseca bao gồm 
cả những phụ nữ có dị dạng tử cung hay khâu 
vòng CTC trong khi nghiên cứu sau loại trừ; 
liều của progesterone cũng khác nhau; và địa 
điểm nghiên cứu. Hơn hết trong nghiên cứu 
O’Brien phân tích lợi ích của progesteron âm 
đạo ghi nhận rõ ở nhóm có tiền căn sinh non 
và CTC ngắn trong khi nghiên cứu của da 
Fonseca không đo chiều dài CTC

  Dodd trong một tổng quan 2013 44 khi xem 
xét 36 RCT với 8.523 phụ nữ và 12.515 
trẻ ở những phụ nữ có tiền căn sinh non 
progesterone làm giảm đáng kể tử vong chu 
sinh (RR-0,50; 0,33-0,75. Không có sự khác 
biệt giữa các đường sử dụng, thời gian bắt đầu 
và liều dùng. Trong khi ở những phụ nữ có 
CTC ngắn, progesterone làm giảm có ý nghĩa 
nguy cơ sinh non <37 tuần (RR=0,64;0,45-
0,90), <28 tuần (RR=0,59;0,37-0,93). 
Progesterone tăng nguy cơ nổi mề day 
(RR=5,03; 1,11-22,78). Chưa đánh giá được 
sự khác biệt giữa đường sử dụng, thời gian 
bắt đầu hay liều dồn của thuốc. Đối với đa 
thai không ghi nhận được khác biệt tác dụng 
so với giả dược. Ở những phụ nữ có triệu 
chứng dọa sinh non; progesterone giảm nguy 
cơ trẻ < 2500g (RR=0,52; 0,28-0,98); tuy 
nhiên tác dụng dài lâu của trẻ và trong thời kỳ 
nhi đồng cần được ưu tiên khảo sát thêm bên 
cạnh liều, đường dùng và thời điểm bắt đầu 
đối với những phụ nữ có nguy cơ sinh non.
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Điều	trị

1. Theo Hướng Dẫn Quốc Gia về các dịch 
vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản năm 200945 
cách xử trí gồm có việc sử dụng Salbutamol 
(ngậm hoặc truyền tĩnh mạch) hay Nifedipin 
(ngậm) tùy theo tuyến điều trị.

2. Theo Y văn:

- Kháng sinh để giảm tỉ lệ sinh non thường 
không có tác dụng nếu đã vào chuyển dạ sử 
dụng kháng sinh toàn thân: metronidazole 
uống 

- Các thuốc giãn cơ (tocolytics) ngăn cơn gò 
của cơ tử cung vẫn được một số nhà lâm sàng 
sử dụng 46. hiệu quả (so với các thuốc khác 
và giả dược) không cho thấy khả năng làm 
giảm tỉ lệ sinh non do các nghiên cứu đều có 
cở mẫu nhỏ)

- Các thuốc chẹn kênh Calcium hấp thu nhanh 
qua đường uống. Nifedipin được nghiên 
cứu nhiều nhất. Naik Gaunekar trong một 
tổng quan Cochrane: 47 các thuốc chẹn kênh 
calcium ức chế cơn gò tốt với ít tác dụng phụ 
hơn các chất khác trong việc giảm sinh non 
trong vòng 7 ngày. Tác dụng phụ cho mẹ 
thấp hơn so với betamimetic hay Magnesium 
sulfate ngoại trừ tụt huyết áp, có thể dự phòng 
bằng truyền dịch trước. Không khuyến nghị sử 
dụng cùng lúc hay kế tiếp với beta mimetics. 
Không sử dụng phối hợp với magnesium 
sulfate. Nguy cơ cho thai nhi thấp so với các 
tocolytics khác như suy hô hấp (RR=0,63; 
0,46-0,88) hồi sức tích cực (RR=0,21; 0,05-
0,96) xuất huyết não (RR=0,59; 0,36-0,98) 
vàng da (RR=0,73;0,57-0,93). Tử vong nhi 
không khác biệt. 

- Magnesium Sulfate liều tương tự như trong 
điều trị tiền sản giật: với liều MgSO4 10-20% 
trong nước muối đẳng trương NACL 9%o 
TTM trong 30’ tiếp theo 1g/giờ. Tuy nhiên 
các phân tích gộp 48 cho thấy MgSO4 không 
ngăn được sinh non <37 tuần hay cực non 
< 32 tuần so với giả dược (RR=0,85; 0,58-

1.25) nhưng tử vong sơ sinh hay trẻ cao hơn 
so với không sử dụng (RR=2,82; 1,20-6,62).

- Cyclo-oxygenase (COX) inhibitors: 
Indomethacin46 thường được dùng như 
tocolytic kháng prostaglandin qua đường 
uống. Tổng quan Cochrane cho thấy giảm 
đáng kể sinh non trước 37 tuần và tăng trọng 
lượng thai nhi lúc sinh sử dụng trước 32 tuần 
ở sản phụ có lượng nước ối và chức năng thận 
bình thường, liều 50mg lần đầu tiếp theo là 
20-50mg/6 giờ trong vòng 48 giờ. Cần theo 
dõi lượng nước ối.

- Beta-mimetics (Terbutalin Ritodrine 
albuterol, phenoterol… Salbutamol. 
Cochrane Review năm 2004 49 cho thấy khi 
so sánh với placebo, beta mimetics giảm 
số sinh non trong vòng 48 giờ (RR=0,63; 
0,53-0,75. Tuy nhiên betamimetics không 
làm giảm tử vong chu sinh (RR= 0.84;95%; 
0.46 - 1.55 hay tử vong sơ sinh (RR= 1.00; 
0.48-2.09). Chưa thể kết luận đối với song 
thai. Năm 2012 tổng quan50 cập nhật cho thấy 
Betamimetics làm giảm tỉ lệ chuyển dạ ở song 
thai tỉ suất nguy cơ (RR) là 0.40 (0.19-0.86) 
tuy nhiên không giảm được tỉ lệ sinh non ở 
song thai < 37 tuần (RR=0,85; 0,65-1,10) hay 
< 34 tuần (RR= 0,47; 0,15-1,50). 

- Terbutalin (Bricanyl, Brethaire, Terbulin…) 
được sử dụng thông dụng nhất ở Mỹ hiện nay, 
Tác dụng nhanh trong vòng 3-5 phút, được 
chích dưới da 250 mg mỗi 4 giờ. Liều duy 
nhất 0,25mg dưới da có thể được dùng chẩn 
đoán hay để chuyễn sang tocolytics khác tác 
dụng chậm hơn. FDA cảnh báo “Terbutalin 
tiêm hay truyền qua bơm tự động không nên 
dùng để ngăn chuyển dạ hay kéo dài trên 48-
72 giờ vì nguy cơ biến chứng tim mạch và tử 
vong của mẹ. Thêm vào đó terbutalin không 
nên sử dụng để dự phòng hay ngăn chuyển dạ 
sinh non”.46

- Ritodrin được FDA công nhận trong thập 
niên 80 nhưng do tác dụng phụ nhiều, không 
còn hiện diện ở Mỹ, đã bị rút ra khỏi danh 
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sách vì những tác dụng phụ trở nên nặng nề. 

- Oxytocin–vasopressin receptor antagonist 
(Atosiban) thường được sử dụng ở Châu 
Âu. FDA từ chối phê duyệt việc sử dụng tại 
Mỹ do e ngại về sự an toàn khi sử dụng ở 
thai kỳ < 28 tuần.46 Papatsonis trong tổng 
quan Cochrane 2005 51 ghi nhận trên 1695 
phụ nữ, so với giả dược, Atosiban làm tăng 
nguy cơ tử vong trẻ ở 12 tháng tuổi Mặc dù 
không đạt ý nghĩa thống kê, Atosiban làm 
tăng nguy cơ sinh non trong vòng 48 giờ 
(RR=2,50; 0,50-12,35), tăng nguy cơ sinh 
trước 28 tuần (RR-2,25; 0,80-6,35) và trước 
37 tuần (RR=1,17;0,99-1,37). Tuy nhiên 
những nghiên cứu này có thiên lệch do nhóm 
Atosiban có nhiều trẻ <26 tuần và điều trị 
cứu vớt được quan sát nhiều hơn trong nhóm 
giả dược (tiêu chuẩn chuyển nhóm không xác 
định rõ). Tổng quan Cochrane năm 2013 số 
10 52 so sánh với giả dược, atosiban không 
làm giảm sinh non trước 37 tuần (RR= 0.89; 
0.71- 1.12), hay trước 32 tuần (RR=0.85; 
0.47 - 1.55), hay 28 tuần (RR = 0.75; 0.28 - 
2.01). không có sự khác biệt về bệnh suất sơ 
sinh hay tử vong chu sinh. 

- Nitric oxid donors 46 tác dụng làm giãn cơ 
tử cung. Chưa có tổng quan về điều trị này. 
Gabbe đề nghị hướng dẫn sử dụng lâm sàng 
chất tocolytics 46 trong trường hợp chuyển dạ 
tích cực tiến triển với CTC đã xóa, chẩn đoán 
dọa sinh non không bàn cãi, mục tiêu điều trị 
là làm kéo dài thời gian để chuyển viện hay sử 
dụng corticoid, indomethacin hay nifedipine 
là lựa chọn tốt nhất để chấm dứt cơn gò ngay. 
Điều trị được tiếp tục cho đến dứt hẳn cơn gò 
hay giảm nhịp độ <4 cơn/1 giờ không có thay 
đổi ở CTC hay cho đến khi hoàn tất đợt điều 
trị với corticoid.

Kết	luận	

Khi được sinh ra trước 37 tuần, đặc biệt là 
trước 34 tuần trẻ mang nguy cơ có nhiều vấn 
đề lúc sinh và biến chứng; như tử vong cao 
trong 5 năm đầu, nguy cơ cao phải nhập viện 

nhiều lần, kể cả liệt não và khiếm khuyết kéo 
dài. Sinh non là hậu quả của nhiều quá trình 
chồng chéo khởi động chuyển dạ. Nhận diện 
những phụ nữ nguy cơ sinh non để dự phòng 
bằng progesterone hay khâu vòng CTC qua 
xem xét kỹ lưỡng tiền sử sản khoa và siêu âm 
thường quy CTC là những khuyến cáo cần 
lưu ý ■
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