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Bài Team-Based Learning 4-8: Các vấn đề thường gặp liên quan đến nửa sau thai kỳ 

Vấn đề liên quan đến các thuật ngữ:  

Thai nhỏ so với tuổi thai (SGA) 

Thai với tăng trưởng trong tử cung bị giới hạn (FGR)(IUGR) 

Âu Nhựt Luân 
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Mục tiêu bài giảng 

Sau khi học xong, sinh viên có khả năng 

1. Phân tích được các nội dung liên quan đến định nghĩa SGA, FGR (IUGR) 

2. Trình bày được các nguyên lý của quản lý SGA, FGR (IUGR) 

  

Các thai nhi với kích cỡ nhỏ hơn bình thường được phân ra các nhóm khác nhau:  

1. Thai nhỏ nhưng là một thai bình thường (constitutionally) 

2. Thai với tăng trưởng trong tử cung bị giới hạn không do nguyên nhân nhau thai như bất thường nhiễm sắc thể, bất thường 

chuyển hóa hay nhiễm trùng bào thai 

3. Thai với tăng trưởng trong tử cung bị giới hạn do nguyên nhân trao đổi qua nhau bất thường. 

Các thai nhi nhỏ, nhưng có cấu trúc bình thường có bệnh suất và tử suất có tăng cao hơn thai nhi với trọng lượng bình thường, tuy 

nhiên, phần lớn các kết cục sản khoa bất lợi về phía thai rơi vào nhóm thai với tăng trưởng trong tử cung bị giới hạn. 

Các yếu tố mẹ có thể ảnh hưởng trên vận chuyển qua nhau của các dưỡng chất như trọng lượng trước khi có thai thấp, mẹ dinh 

dưỡng kém, nghiện thuốc hay thiếu máu nặng.  

Một số tình trạng bệnh lý có thể ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển của nhau thai và hệ thống giường mạch máu của nhau 

thai như tiền sản giật, các bệnh tự miễn kiểu hội chứng kháng phospholipid, bệnh ưa chảy máu, bệnh lý thận, tiểu đường hay cao 

huyết áp mạn tính. 

Vấn đề về định nghĩa liên quan đến các tình trạng thai với trọng lượng nhỏ hơn bình thường còn gây nhiều tranh cãi.  

Hiệp hội các nhà Sản Phụ khoa Hoàng gia Anh (Royal College of Obstetricians and Gynecologists, UK - RCOG) 
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 định nghĩa 

Thai nhỏ so với tuổi thai là thuật ngữ thể hiện một thai nhi được sanh ra với trọng lượng khi sanh nhỏ hơn bách phân vị 10
th

. 

Thai nhỏ so với tuổi thai (Small-for-Gestational Age - SGA) là thuật ngữ thể hiện một thai nhi được sanh ra với trọng lượng khi 

sanh nhỏ hơn bách phân vị 10
th

. 

Một cách lịch sử, sơ sinh SGA được định nghĩa bằng các bách phân vị của dân số khảo sát. Tuy nhiên, việc dùng các bách phân vị 

có hiệu chỉnh theo các đặc điểm khác (1) ở người mẹ như chiều cao, trọng lượng , số con, và chủng tộc, cũng như (2) tuổi thai khi 

sanh và (3) giới tính của sơ sinh, sẽ giúp để nhận biết bệnh suất và tử suất sơ sinh một cách tốt hơn là so với việc dùng các bách 

phân vị theo dân số chung. 

Chú trọng đến yếu tố thai nhi, trong hướng dẫn của RCOG 2014 có định nghĩa như sau về SGA 

Sanh SGA được định nghĩa là khi thai nhi có trọng lượng thai ước tính (Estimated Fetal Weight - EFW) hay chu vi vòng bụng 

(Abdominal Circumference - AC) nằm dưới bách phân vị 10
th

. 

SGA nặng (severe SGA) được định nghĩa là khi thai nhi có EFW hay AC nằm dưới bách phân vị 3
rd

. 

Khi chú trọng đến những mục đích khác, có thể quan tâm đến các định nghĩa khác.  

Thuật ngữ SGA không đồng nghĩa với thuật ngữ thai với tăng trưởng trong tử cung bị giới hạn.  
Thuật ngữ SGA không đồng nghĩa với thuật ngữ thai với tăng trưởng trong tử cung bị giới hạn (Fetal Growth Restriction - FGR 

hoặc Intra-Uterine Growth Restriction - IUGR). FGR trước nay thường quen gọi một các không chính xác là thai chậm tăng 

trưởng trong tử cung (Intra-Uterine Growth Retardation). 

Một phần, nhưng không phải tất cả, các thai nhi/sơ sinh có giới hạn tăng trưởng là SGA. 

Trong khi đó, 50-70% của các SGA là các thai nhi nhỏ nhưng bình thường. Các thai nhi nhỏ này có phát triển tương hợp với 

chủng tộc và các đặc điểm của người mẹ. 

Khả dĩ (likelihood) tìm thấy thai với tăng trưởng trong tử cung bị giới hạn (FGR) là cao trong nhóm có SGA nặng   

FGR ở thai dẫn đến tình trạng suy thai (bất thường khảo sát động học dòng chảy với Doppler, suy giảm thể tích ối). 

Chẩn đoán SGA thường được dựa vào các thông số sinh trắc bào thai. 

Cho dù là các phương pháp lâm sàng vẫn được dùng cho sàng lọc kích thước thai (screening for fetal size), nhưng chúng đều 

không đáng tin cậy cho phát hiện các thai nhi có SGA (detecting SGA fetuses). 

                                                           
1 Giảng viên, Phó trưởng bộ môn Phụ Sản, Khoa Y, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. e-mail: aunhutluan@gmail.com  
2 RCOG. Green-top guideline N.31. The Investigation and Management of the Small–for–Gestational–Age Fetus. 2014. 
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Xác lập chẩn đoán SGA thường được dựa vào thông số sinh trắc thai. Theo RCOG, 2 thông số được dùng là EFW hay AC.  

Xác lập chẩn đoán thai nhỏ thường dễ dàng, trong khi đó, việc phân biệt các tình trạng SGA hay FGR là rất khó khăn. Trong 

trường hợp đó, không chỉ phải lưu tâm đến việc các trị số sinh trắc nằm ở đâu so với các bách phân vị là đủ, mà còn phải lưu tâm 

đến dạng của biểu đồ tăng trưởng.  

Quản lý các thai nhi SGA liên quan mạnh nhất thời điểm quyết định chấm dứt thai kỳ. 

Một điều cần lưu ý trước tiên là phải loại trừ khả năng có các bất thường về di truyền (lệch bội, đột biến gien…) hay dị tật nghiêm 

trọng ở bào thai có SGA/FGR. Các trường hợp này phải được xác nhận thông qua một hay nhiều test tiền sản và tầm soát đã được 

thực hiện sớm trong đầu thai kỳ như test huyết thanh( double-test, triple test), khảo sát hình ảnh (NT, soft-markers), NIPT hay test 

xâm lấn chẩn đoán (CVS, chọc ối karyotype), các khảo sát huyết thanh nhiễm trùng bào thai như Rubella hay CMV… .  

Nếu đã loại trừ các yếu tố bất thường về dị tật hay di truyền cũng như nhiễm trùng bào thai, thì việc theo dõi SGA/FGR là nhằm 

cân bằng giữa:  

1. Lợi ích của việc kéo dài việc nuôi dưỡng thai phát triển trong tử cung cho đến khi sơ sinh có khả năng sống sót khi được đưa 

ra sống môi trường mới ngoài tử cung 

2. Nguy cơ của việc kéo dài cuộc sống trong tử cung với mối đe dọa thiếu hụt về trao đổi chất và khí máu dẫn đến toan hóa máu 

thai  và tử vong của thai nhi trong tử cung.   

Như vậy,  

Về mặt nguyên tắc, thời điểm chấm dứt thai kỳ là thời điểm mà hành động cố lưu giữ thai nhi lại trong tử cung sẽ hoặc 

1. Không còn có lợi thêm nữa hoặc  

2. Là nguy hiểm hơn cho thai, so với việc đem ra môi trường ngoài tử cung để tiếp tục nuôi dưỡng.  

Hiện nay, có rất nhiều test lượng giá sức khỏe thai có thể giúp đỡ cho việc đưa ra thời điểm chấm dứt thai kỳ một cách hợp lý đã 

được trình bày trong chương lượng giá sức khỏe thai (bài TBL 4-5). Các khảo sát thông dụng gồm theo dõi tim thai và cơn co tử 

cung (non-stress test và contraction stress test), khảo sát động học các dòng chảy với hiệu ứng Doppler, trắc đồ sinh vật lý của 

Manning hay trắc đồ sinh vật lý biến đổi. 

Tùy thời điểm mà SGA/FGR xuất hiện, mà việc sử dụng các test có thể khác nhau giữa SGA/FGR xuất hiện sớm và muộn. 

Cần lưu ý rằng giá trị và chỉ định thực hiện của các test lượng giá sức khỏe thai là không như nhau cho các trường hợp SGA/FGR 

xuất hiện sớm trong tam cá nguyệt 2 và các trường hợp SGA/FGR xuất hiện muộn trong tam cá nguyệt 3. Trong SGS/FGR xuất 

hiện sớm, vai trò của velocimetry Doppler là quan trọng, trong khi đó với SGA/FGR xuất hiện muộn trong tam cá nguyệt 3, vai 

trò của EFM trở nên quan trọng hơn rất nhiều.  

Tuy nhiên, có khá nhiều quan điểm trái chiều về việc sử dụng các phương tiện này như thế nào là tốt nhất cho mục đích lượng giá 

sức khỏe thai, cũng như việc các phương này có vai trò cụ thể như thế nào trong việc quyết định thời điểm chấm dứt thai kỳ. 

Thai nhi SGA/FGR gặp rất nhiều vấn đề có thể gây khó khắn cho việc thích ứng với mội trường mới ngoài tử cung. 

Trẻ SGA/FGR có nhiều vấn đề cần lưu ý.  

 Non tháng là vấn đề trước tiên. Non tháng liên quan đến việc phải chấm dứt thai kỳ sớm, trước khi các cơ quan của thai 

trưởng thành về chức năng. Corticosteroid liệu pháp nhằm mục đích dự phòng RDS rất cần thiết. Đối với SGA/FGR, chỉ định 

của corticosteroids liệu pháp cần phải mở rộng thêm, đến 36 tuần vô kinh hay hơn nữa, mà không dừng lại ở 34 tuần vô kinh.  

 Hạ đường huyết là tình trạng thường gặp ở sơ sinh có SGA/FGR. Cần lưu ý biến động glycemia ở nhóm các trẻ này. Với 

những trẻ này, việc bổ sung bằng sữa công thức là cần thiết, do sữa mẹ hoàn toàn không thể đảm bảo nhu cầu về năng lượng 

của các trẻ này. 

 Hoạt động còn non kém của hệ thần kinh thể hiện qua hoạt động không hoàn chỉnh của các trung khu điều nhiệt và hô hấp. 

Hạ thân nhiệt do nhiều yếu tố kết hợp. Các rối loạn hô hấp kiểu các cơn ngưng thở khá phổ biến. Có thể có co giật sơ sinh.  

 Đa hồng cầu 

 Tăng bilirubin máu 

 Nhiễm trùng huyết 


