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KẾT QUẢ SÀNG LỌC THIẾU MEN G6PD VÀ SUY GIÁP BẨM SINH  

VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở TRẺ SƠ SINH  

TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC - CƠ SỞ 2 TP. HỒ CHÍ MINH 

Nguyễn Thị Kiều Oanh*, Nguyễn Thị Minh Hiếu**, Nguyễn Thị Diệu My**, Trần Thị Thu Vân**,  

Mai Ngọc Hiền**, Nguyễn Thị Bích Nga** 

TÓM TẮT  

Đặt vấn đề: Thiếu men G6PD là một nguyên nhân gây vàng da sơ sinh, làm tăng nguy cơ vàng da nhân, là 

một trong những nguyên nhân gây tử vong cho trẻ sơ sinh cao, thiếu men này cũng là một trong những nguyên 

nhân gây tán huyết ở mọi lứa tuổi. Đây là một bệnh di truyền, nếu được phát hiện sớm và điều trị kịp thời có thể 

phòng tránh được những cơn tán huyết có thể xảy ra. Suy giáp bẩm sinh là một bệnh dễ bỏ sót vì triệu chứng mơ 

hồ, không rõ ràng, nhưng bệnh lại xảy ra từ rất sớm gây ảnh hưởng trầm trọng trên toàn bộ quá trình phát triển 

thể chất tâm thần vận động của trẻ. Vì vậy, tầm soát giai đoạn sớm giúp phát hiện và điều trị thích hợp nhất cho 

trẻ sơ sinh. 

Mục tiêu nghiên cứu: Xác định tỉ lệ trẻ thiếu men G6PD, suy giáp bẩm sinh và các yếu tố liên quan ở trẻ sơ 

sinh sinh tại bệnh viện trong năm 2016 – 2017. 

Phương pháp nghiên cứu: Cắt ngang và mô tả trên 1592 bé sơ sinh được sinh tại Bệnh viện Đại Học Y 

Dược - Cơ sở 2. 

Kết quả: Tỉ lệ thiếu men G6PD là 3,4% (trong đó tỉ lệ thiếu men toàn phần là 1,1% và thiếu một phần là 

2,3%). Không trẻ nào có suy giáp bẩm sinh. Thiếu men G6PD có liên quan với: giới tính nam có ý nghĩa thống kê 

P < 0,05; mẹ nhiễm viêm gan viêu vi B có ý nghĩa thống kê P <0,05. Trong số này nữ 14 (25,5%) những trường 

hợp này có 11 nữ thiếu men G6PD một phần và nam 41 (74,5%) trong đó 15 nam thiếu men toàn phần và 26 

thiếu men một phần.  

Kết luận: Tỉ lệ thiếu men G6PD ở trẻ sơ sinh sinh tại BV ĐHYD Cơ sở 2 là 3,4%, có mối liên quan 

giữa thiếu men G6PD với giới tính và tình trạng mẹ nhiễm viêm gan viêu vi B có ý nghĩa thống kê với P 

<0,05. Tầm soát sớm các bệnh lý bẩm sinh và di truyền nhằm để chủ động điều trị và dự phòng là một việc 

làm hết sức có ý nghĩa trong giai đoạn sơ sinh, và là một khuynh hướng ngày càng phát triển của y học thế 

giới cũng như tại Việt Nam. 

Từ khóa: vàng da sơ sinh, tán huyết 

ABSTRACT 

RESULT OF GLUCOSE – 6 PHOSPHATE DEHYDROGENASE DEFICIENCY & CONGENITAL 

HYPOTHYROIDISM SCREENING AND RELATED FACTORS  

AMONG NEONATES AT UNIVERSITY MEDICAL CENTER HCMC - BRANCH 2 

Nguyen Thi Kieu Oanh, Nguyen Thi Minh Hieu, Nguyen Thi Dieu My, Tran Thi Thu Van,  

Mai Ngoc Hien, Nguyen Thi Bich Nga 

* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Supplement of Vol. 23 – No. 5 - 2019: 287 – 293 

Background: G6PD deficiency is a cause of neonatal jaundice, which increases the risk of jaundice, which is 

one of the causes of high infant mortality, and is one of the causes of haemolysis in all ages. This is a genetic 

disease, if detected early and timely treatment can prevent the hemolysis can occur. Congenital hypothyroidism is 
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a disease that is easy to miss because of vague, unclear symptoms, but the disease occurs very early, causing 

serious damage to the overall physical mental motor development of the child. Early screening is therefore the best 

way to detect and treat newborns. 

Objective: Identify the prevalence of Glucose – 6 phosphate dehydrogenase deficiency, congenital 

hypothyroidism screening and the related factors among neonates in hospital of medical university branch 2 Ho 

Chi Minh City from January 2016 to december 2017. 

Method: A cross sectional study and describe was carried out on 1592 newborns at hospital of medical 

university branch 2. 

Results: The prevalence of G6PD deficiency in neonates born was 3.4% (in which the totally deficient rate is 

1.1% and 2.3% is partially deficient). No child with congenital hypothyroidism was detected. G6PD deficiency 

was associated with: male sex statistically significant P <0.05; mother who HBV infection was statistically 

significant at P <0.05. Of these, females 14 (25.5%) had 11 female G6PD totally deficient and 41 males (74.5%). 

Of these, 15 males were totally deficient and 26 were partially deficient.  

Conclusion: The prevalence of G6PD deficiency in neonates born at hospital of medical university branch 2 

was 3.4%, there was a statistically significant between G6PD deficiency and among sex, and mother who HBV 

infection was statistically significant at P <0.05. Early screening of congenital and genetic diseases for proactive 

treatment and prevention is of paramount importance in the neonatal period, and is a growing trend in world 

medicine allso as in Vietnam. 

Keywords: neonatal jaundice, haemolysis 

ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong giai đoạn sơ sinh có sự thích nghi và 

tồn tại với vô số những yếu tố kế thừa và bẩm 

sinh mà y học đã và đang tìm ra ngày càng 

nhiều các phương pháp nhằm phát hiện sớm các 

khiếm khuyết di truyền và các bệnh lý bẩm sinh, 

từ đó đưa ra những khuyến cáo dự phòng, điều 

trị có hiệu quả, nhằm hạn chế những tác hại 

nghiêm trọng của chúng trên toàn bộ viễn cảnh 

đời sống của trẻ. Trong số các bệnh lý này, phải 

kể tới thiếu men G6PD và suy giáp bẩm sinh. 

Thiếu men G6PD là một nguyên nhân gây 

vàng da sơ sinh, làm tăng nguy cơ vàng da nhân, 

là một trong những nguyên nhân gây tử vong 

cho trẻ sơ sinh cao, thiếu men này cũng là một 

trong những nguyên nhân gây tán huyết ở mọi 

lứa tuổi. Đây là một bệnh di truyền, nếu được 

phát hiện sớm có thể phòng tránh được những 

cơn tán huyết có thể xảy ra. Người bị thiếu men 

G6PD sẽ có cuộc sống hoàn toàn bình thường, 

tuy nhiên sức khỏe của họ có thể bị ảnh hưởng 

nghiêm trọng khi sử dụng một số thức ăn, dược 

phẩm có khả năng oxy hóa. Nếu được phát hiện 

sớm qua sàng lọc trẻ sẽ được theo dõi tình trạng 

vàng da sơ sinh và được khuyến cáo để tránh 

tiếp xúc hay sử dụng các thức ăn, dược phẩm có 

thể gây ra tình trạng oxy hóa mạnh gây hậu quả 

nặng nề cho sức khỏe.  

Suy giáp bẩm sinh là một bệnh dễ bỏ sót vì 

triệu chứng mơ hồ, không rõ ràng, nhưng bệnh 

lại xảy ra từ rất sớm gây ảnh hưởng trầm trọng 

trên toàn bộ quá trình phát triển thể chất tâm 

thần vận động của trẻ.  

Thiếu men G6PD là bệnh di truyền, chưa có 

cách chữa trị, nên việc phát hiện sớm và phòng 

tránh những tác hại có thể xảy ra là một vấn đề 

thiết thực. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến 

cáo toàn cầu sàng lọc thiếu men G6PD trẻ sơ 

sinh ở những dân số có tỷ lệ thiếu men của nam 

giới ≥ 3 - 5%(20). 

Từ nhiều năm qua, chương trình tầm soát 

thiếu men G6PD và suy giáp bẩm sinh đã được 

thực hiện ở nhiều bệnh viện Sản trong cả nước. 

Tại BV Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh cơ sở 2 

bắt đầu thực hiện chương trình tầm soát này từ 

đầu năm 2014.  
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Mục tiêu nghiên cứu  

Chúng tôi thực hiện đề tài này nhằm tầm 

soát sớm bệnh bẩm sinh và di truyền để chủ 

động điều trị và dự phòng cho trẻ sau sinh với 

mục tiêu nghiên cứu (NC).  

Xác định tỉ lệ trẻ thiếu men G6PD. 

Xác định tỉ lệ trẻ suy giáp bẩm sinh. 

Các yếu tố liên quan ở trẻ sơ sinh sinh tại 

bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh Cơ 

sở 2 trong năm 2016-2017. 

ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đối tượng 

Tất cả trẻ được sinh ra đủ 36 – 48 giờ tuổi tại 

bệnh viện Đại học Y Dược Cơ sở 2 TP. Hồ Chí 

Minh, được giới thiệu về ý nghĩa và lợi ích của 

xét nghiệm tầm soát thiếu men G6PD và suy 

giáp bẩm sinh. 

Được sự chấp thuận của cha, mẹ. 

Tiêu chí loại trừ 

Sơ sinh đang có tình trạng lâm sàng nguy 

cấp được chuyển viện ngay sau sinh hoặc trước 

36 giờ do bệnh lý nặng. 

Gia đình từ chối xét nghiệm cho trẻ. 

Phương pháp nghiên cứu 

Thiết kế nghiên cứu 

Nghiên cứu hàng loạt ca và mô tả các đặc 

điểm. Các phương pháp đo đạc: phương pháp 

Elisa miễn dịch huỳnh quang – PerkinElmer. 

Thiếu men G6PD dựa kết qủa cận lâm sàng: 

Test tầm soát G6PD bình thường: >5,1 U/g Hb. 

Test tầm soát G6PD bất thường:  

+ Thiếu men toàn phần < 2,4 U/g Hb. 

+ Thiếu men một phần: 2,4 – 5,1 U/g Hb.  

Thu thập dữ kiện 

Trẻ sau sinh thời gian 36 – 48 giờ nếu có sự 

đồng ý của cha mẹ, nhân viên Khoa Xét nghiệm 

của Bệnh viện Đại học Y Dược Cơ sở 2 sẽ lấy hai 

giọt máu của bé, nhỏ lên phiếu giấy thấm 

chuyên dùng, có đề rõ các thông tin cá nhân của 

bé trên phiếu xét nghiệm sàng lọc bệnh nhược 

giáp và thiếu men G6PD trẻ sơ sinh và nhận lại 

phiếu kết quả xét nghiệm từ Khoa Xét nghiệm 

của Bệnh viện Hùng Vương. 

Xử lý dữ kiện  

Các bác sĩ nhi đánh giá kết quả nhận được, 

nếu kết quả bất thường: điện thoại báo mời cha 

mẹ bé tới bệnh viện nhận kết quả. Ba mẹ bé 

được bác sĩ tư vấn giải thích về khả năng bệnh lý 

của bé. Ghi lại kết quả kiểm tra vào sổ.  

Xử lý các các số liệu thu được bằng phần 

mềm SPSS 24, sử dụng thống kê mô tả như tần 

suất, phần trăm biểu thị sự phân bố các đặc tính. 

Xác định yếu tố có liên quan bằng phép kiểm 
2 

với độ tin cậy 95%.  

KẾT QUẢ 

Bảng 1. Đặc điểm dân số nghiên cứu 
Đặc điểm Dịch tễ N % 

Tuổi 

< 18 5 0,3 

18 - 34 1333 83,6 

≥ 35 258 16,1 

Địa chỉ 

Thành phố 845 53.1 

Tỉnh 742 46.6 

Nước ngoài 5 0,3 

Nghề nghiệp 

CNV 748 47 

Nội trợ 421 26,4 

Buôn bán 232 14,6 

Tự do 192 12 

Apgar 

<4 2 0,1 

4-6 44 2,8 

≥ 7 1546 97,1 

Giới tính 
Trai 823 51,7 

Gái 769 48,3 

Vàng da 
Có 652 41 

Không 940 59 

Đa số tuổi mẹ trong mẫu nghiên cứu 18 – 34 

tuổi chiếm 83,6%, có tỉ lệ nhỏ 0,3% tuổi vị thành 

niên và có 46,9% là nhân viên làm việc văn 

phòng (Bảng 1).  

Trong mẫu nghiên cứu của chúng tôi có 2 

(0,1%) trường hợp trẻ bị suy hô hấp và những trẻ 

này được chăm sóc tích cực sau đó tình trạng trẻ 

được cải thiện tốt.  

Giới tính nam số lượng 51,7% cao hơn nữ và 

tỉ lệ vàng da sau sinh chiếm tỉ lệ khá cao 41%. 

Trong mẫu nghiên cứu nhóm máu O chiếm 

tỉ lệ cao nhất 42,5%, nhóm máu AB chiếm ít nhất 
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4,9%. Tỉ lệ thiếu máu trong thai kỳ chiếm 12%, 

trong đó tỉ lệ thiếu máu hồng cầu nhỏ nhược sắc 

chiếm 6%. Tỉ lệ mẹ nhiễm viêm gan siêu vi B 

chiếm 4,6% (Bảng 2). 

Bảng 2. Đặc điểm các chỉ số huyết học dân số NC 
Yếu tố Chỉ số N % 

Nhóm máu 

O 677 42,5 

A 354 22,2 

B 484 30,4 

AB 77 4,9 

Hb 
< 11 191 12 

≥ 11 1401 88 

MCV 
< 80 131 8,2 

≥ 80 1461 91,8 

MCH 
< 27 257 16,1 

≥ 27 1335 83,9 

HBsAg 
Dương tính 73 4,6 

Âm tính 1519 95,4 

Tỉ lệ thiếu men G6PD là 3,4% trong đó thiếu 

men toàn phần là 1,1% và thiếu một phần là 

2,3%, trong mẫu nghiên cứu này có 2 cặp song 

sinh, 1 cặp song sinh nam thiếu men toàn phần 

và cặp song sinh nữ có 1 trẻ thiếu men toàn phần 

và 1 trẻ không thiếu men (Bảng 3). Không có 

trường hợp nào bị suy giáp bẩm sinh. 

Bảng 3. Tỉ lệ thiếu men G6PD 

G6DP N % 

Thiếu toàn phần 18 1,1 

Thiếu một phần 37 2,3 

Bình thường 1537 96,6 

Trong mẫu nghiên cứu những bà mẹ có tuổi 

18 đến 34 chiếm đa số và có số con thiếu men 

G6PD nhiều hơn những trẻ có mẹ tuổi ≥35 tuổi, 

nhưng không có ý nghĩa thống kê với p >0,05. 

Nơi cư trú cũng không có sự khác biệt (Bảng 4). 

Có sự liên quan có ý nghĩa thống kê với giới 

tính nam p <0,05. 

Bảng 4. Các yếu tố liên quan giữa thiếu men G6PD với các yếu tố dịch tễ và kết quả thai kỳ 

Yếu tố 

G6PD 

P - value Thiếu toàn phần Thiếu một phần Không thiếu 

N % N % N % 

Tuổi 

< 18 0 0 0 0 5 0,3 

0,280 18 - 34 16 1,0 29 1,8 1034 64,95 

≥ 35 2 0,1 8 0,5 246 15,45 

Nghề nghiệp 

CNV 11 0,7 16 1,0 719 45,2 

0,748 
Nội trợ 5 0,3 10 0,6 406 25,5 

BB 1 0,06 5 0,3 226 14,2 

Tự do 1 0,06 6 0,4 186 11,7 

Địa chỉ 

TP 10 0,6 21 1,3 814 51,1 

0,661 Tỉnh 8 0,5 16 1,0 71 45,1 

NN 0 0 0 0 5 0,3 

APGAR 

<4 0 0 0 0 2 0,1 

0,335 4 – 6 0 0 3 0,2 41 2,6 

≥ 7 18 1,1 34 2,1 1494 93,8 

Vàng da 

Có 4 0,3 10 0,6 637 40,0 
0,065 

Không 14 0,9 27 1,7 899 56,5 

Giới tính 

Nam 15 0,9 26 1,6 782 52,7 
0,003 

Nữ 3 0,2 11 0,7 755 48,3 
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BÀN LUẬN 

Đặc điểm dịch tễ học, yếu tố huyết học liên 

quan trẻ sơ sinh thiếu men G6PD 

Vùng địa lý  

Một số tác giả cho rằng vùng sốt rét lưu 

hành có liên quan đến thiếu G6PD(5,15) nhưng 

chúng tôi không ghi nhận trường hợp mẹ ở miền 

núi hay ven biển cũng như yếu tố vùng sốt rét 

lưu hành, có lẽ những bà mẹ đa số cư ngụ tại TP. 

Hồ Chí Minh và ở tỉnh cũng đa số sống khu vực 

trung tâm, hơn nữa ngày nay yếu tố dịch tễ này 

không còn tồn tại nhiều vì hệ thống dự phòng 

đảm bảo khống chế tương đối dịch này. 

Yếu tố dân tộc 

Theo nghiên cứu tại Ninh Thuận, tỉ lệ thiếu 

men 7,2% là đại diện cho nhóm sơ sinh các dân 

tộc ít người, có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 

về tỷ lệ thiếu G6PD giữa 2 nhóm sơ sinh dân tộc 

Kinh và dân tộc ít người (p <0,05)(7). Như vậy, 

thiếu G6PD liên quan với dân tộc, điều này phù 

hợp với các nghiên cứu trong và ngoài 

nước(5,9,16,18).  Trong mẫu nghiên cứu của chúng tôi 

không ghi nhận yếu tố dân tộc, trong khi có 

nhiều nghiên cứu ở Việt Nam cho thấy tỷ lệ 

thiếu men G6PD ở dân tộc Kinh thấp hơn các 

dân tộc khác(9,16). 

Yếu tố tuổi mẹ 

Tuổi cha mẹ càng cao thì khả năng xuất hiện 

đột biến gen gây thiếu men G6PD nhiều hơn. 

Nghiên cứu tại Ninh Thuận cho thấy không có 

sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về tuổi cha, mẹ 

trung bình giữa 2 nhóm sơ sinh thiếu và không 

thiếu men G6PD (p >0,05)(7). Bất kỳ độ tuổi nào 

của cha, mẹ cũng đều có khả năng sinh con bị 

thiếu G6PD bởi vì đây là một bệnh di truyền, 

gen đột biến đã sẵn có trên nhiễm sắc thể X do di 

truyền từ các thế hệ trước(6) phù hợp nghiên cứu 

của chúng tôi, và yếu tố tuổi mẹ có sự khác biệt 

không có ý nghĩa thống kê với p >0,05, (chúng 

tôi không ghi nhận tuổi cha trong kết quả này). 

Yếu tố nghề nghiệp mẹ  

Hiện nay bệnh nghề nghiệp, nhất là những 

bệnh do nhiễm độc các ion kim loại nặng là vấn 

đề quan tâm của mọi ngành trong xã hội. Trong 

nghiên cứu chúng tôi chỉ ghi nhận nghề nghiệp 

của mẹ nhưng không thấy có sự khác biệt có ý 

nghĩa thống kê với p >0,05; trong nghiên cứu tại 

Ninh Thuận đối với nghề nghiệp của mẹ, tỷ lệ 

thiếu men G6PD ở nhóm sơ sinh có mẹ là thợ 

uốn tóc chiếm 40%, mẹ không là thợ uốn tóc 

3,1%, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p <0,05). 

Những người làm nghề uốn tóc thường xuyên 

tiếp xúc với thuốc nhuộm tóc, trong thành phần 

thuốc nhuộm có chứa acetat chì(8) có thể một số 

bà mẹ làm nghề uốn tóc bị nhiễm độc chì mạn 

tính từ thuốc nhuộm tóc, kim loại chì trong máu 

mẹ qua thai nhi làm giảm hoạt tính G6PD ở con. 

Thiếu men G6PD 

Trong nghiên cứu của chúng tôi có tỉ lệ thiếu 

men G6PD là 3,4%, tương đương nghiên cứu 423 

sơ sinh được sinh ra tại Ninh Thuận năm 2008(7), 

tỉ lệ thiếu men G6PD là 3,5%(1); tỉ lệ này cao hơn 

so một khảo sát khác trên 5444 ca năm 2006(13) tại 

BV Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh Cơ sở 2 

phát hiện có 0,955% thiếu men G6PD và năm 

2007(12) nghiên cứu trên 4930 trẻ thì tỉ lệ thiếu 

men G6PD 0,97% và có 0,062% với TSH cao (3 

trường hợp), so với thống kê tại BV Từ Dũ năm 

2002 – 2007(13) là 2,06% trên số 136.009 ca khảo 

sát. Trong suốt thời gian nghiên cứu không phát 

hiện thấy trường hợp nào có suy giáp bẩm sinh, 

so với 1/4857 ca sinh sống phát hiện được tại BV 

Từ Dũ và trong nghiên cứu 1592 trẻ của chúng 

tôi không ghi nhận có trẻ bị suy giáp bẩm sinh. 

Yếu tố giới tính  

Gen quy định cấu trúc G6PD nằm trên 

nhiễm sắc thể giới tính X, thiếu hụt G6PD là 

bệnh di truyền lặn do mẹ truyền cho con trai(3,15) 

tỉ lệ thiếu G6PD ở nam cao hơn nữ(12,14,16,17) . 

Nghiên cứu tại Ninh Thuận năm 2008, số trẻ 

nam thiếu G6PD cao gấp 4 lần sơ sinh nữ, tỉ lệ 

thiếu men G6PD ở nam là 5,3%, ở nữ là 1,5%, sự 

khác biệt có ý nghĩa thống kê (p <0,05)(7) có sự 

phù hợp này với lý thuyết vì bệnh di truyền liên 

kết nhiễm sắc thể giới tính X(6). Kết quả các 
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nghiên cứu của Phạm Phương Phi(14), Trần Thị 

Hoa Phượng(17) cũng tương tự như nhau.  

Theo nghiên cứu tại BV Đại học Y Dược TP. 

Hồ Chí Minh cơ sở 4, năm 2006(14) trên tổng số 

5444 ca khảo sát, thiếu men có 6 nữ (0,11%), 46 

nam (0,84%), vào năm 2007(12) khảo sát 4930 trẻ 

thì tỉ lệ thiếu men G6PD 5 nữ (0,10%) 43 nam 

(0,87%). Theo một nghiên cứu người Mỹ gốc Phi, 

tỉ lệ thiếu men G6PD của nam 12,2% và nữ là 

4,1%(3). Kết quả nghiên cứu trên 286 trẻ nam mới 

sinh người Ả Rập năm 2015(1) có 3,5% trẻ thiếu 

men G6PD. 

Nghiên cứu của chúng tôi cũng tương tự 

những nghiên cứu trên, tỉ lệ nam thiếu men 

G6PD là 5,0% và nữ 1,8%, sự khác biệt này có ý 

nghĩa thống kê với (p <0,05).  

Yếu tố vàng da sau sinh 

Trong nghiên cứu 286 trẻ nam sau sinh ở Ả 

Rập năm 2015(1) ghi nhận có 3 ca vàng da trong 

10 trường hợp thiếu men G6PD với STB (serum 

total bilirubin) 11,7  3,0 mg/dl và tất cả đáp ứng 

điều trị, không có trường hợp nào bị vàng da 

nhân. Trong nghiên cứu của chúng tôi, có 14/55 

ca vàng da có thiếu men G6PD nhưng không có 

sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với (p >0,05) và 

những ca vàng da đều được đáp ứng điều trị 

bằng chiếu đèn. 

KẾT LUẬN 

Tỉ lệ thiếu men G6PD là 3,4%, trong đó tỉ lệ 

thiếu men toàn phần là 1,1% và thiếu một phần 

là 2,3%.  

Thiếu men G6PD có liên quan với giới tính 

nam, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p <0,05). 

ĐỀ XUẤT 

Theo khuyến cáo của WHO cần phải xét 

nghiệm sàng lọc men G6PD cho tất cả các sơ 

sinh được sinh ra tại các bệnh viện, phát hiện 

sớm những trường hợp thiếu men G6PD và suy 

giáp bẩm sinh để có hướng theo dõi, chăm sóc, 

chế độ dinh dưỡng, những thức ăn cần tránh, 

những dược phẩm không được sử dụng nhằm 

giúp trẻ có cuộc sống hoàn toàn khỏe mạnh và 

phát triển bình thường. 

Vì vậy, các nhân viên y tế và các bậc cha mẹ 

nên thực hiện các lưu ý sau: 

Khi trẻ bị ốm cần điều trị phải thông báo cho 

bác sĩ biết tình trạng thiếu men G6PD của trẻ để 

bác sĩ có chỉ định điều trị phù hợp. Không tự ý 

mua thuốc chữa bệnh cho trẻ. 

Nếu phát hiện trẻ thiếu men G6PD, gia đình 

trẻ sẽ được tư vấn theo dõi và điều trị lâu dài. 

Xét nghiệm lấy máu gót chân còn giúp 

những người cùng bị thiếu men G6PD không kết 

hôn với nhau để tránh sinh con mắc bệnh này. 
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