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    Đái tháo đường thai kỳ: Định nghĩa và ảnh hưởng
đến các kết quả ngắn hạn và dài hạn
cho mẹ và con

R o d r i g o Z a m o r a E s c u d e r o1
Carlos Ortega González2
1

V iện quốc gia Perinatología Isidro
Espinosa de los Reyes, Thành phố Mexico, Mexico.

2

K hoa Nội tiết, Viện quốc gia de Perinatología Isidro
Espinosa de los Reyes, Thành phố Mexico, Mexico
E-Mail rod.zamora@gmail.com

Các thông điệp chính

Khi xem xét sự gia tăng số phụ nữ có
nguy cơ đái tháo đường thai kỳ (ĐTĐTK)
(ví dụ người quá cân hay béo phì), cần
phải xác định được ai có nguy cơ rồi tiến
hành tầm soát và thực hiện xét nghiệm
chẩn đoán từ lần khám thai đầu tiên.
Chẩn đoán và điều trị ĐTĐTK rất quan
trọng để có thể giảm số tai biến nghiêm
trọng của thai kỳ, các tai biến của trẻ sơ
sinh, số lần sinh mổ và tăng nguy cơ phát
sinh Đái tháo đường týp 2 (ĐTĐT2) cho
mẹ và con trong giai đoạn sau của cuộc
đời.

đái tháo đường týp 2 có nghĩa rằng tăng
số phụ nữ mang thai khi quá cân hay béo
phì và tăng số phụ nữ mang thai có
ĐTĐT2 mà không được chẩn đoán. Do đó,
việc thực hiện tầm soát và làm xét nghiệm chẩn đoán cho các phụ nữ có nguy
cơ ĐTĐT2 là cần thiết, trong lần khám thai
đầu tiên, sử dụng các tiêu chuẩn chẩn
đoán đã được chuẩn hóa cho dân số

Trong nhiều năm, đái tháo đường thai
kỳ đã được định nghĩa là khi có bất kì mức
độ không dung nạp glucose nào được
chẩn đoán lần đầu tiên khi mang thai, bất
kể tình trạng này đã có trước khi có thai
hoặc sẽ còn tồn tại đến sau khi sinh. Định
nghĩa này đã dẫn đến một hệ thống
chung cho việc tầm soát và phân loại
ĐTĐTK và lập chiến lược điều trị, nhưng
hệ thống này có tính hạn chế vì sự thiếu
chính xác [1].

trọng vì có liên quan đến các tai biến của
thai kỳ. Đa ối, kẹt vai, và hạ đường huyết
ở sơ sinh là các tai biến nghiêm trọng
thường gặp. Ở các bệnh nhân có ĐTĐTK
thường gặp số trường hợp sinh mổ và
nguy cơ tiền sản giật nhiều hơn. Vàng da,
đa hồng cầu, suy hô hấp và hạ canxi máu
cũng đã được báo cáo là các tai biến sơ
sinh thường gặp, và tăng tỉ lệ tử vong chu
sinh. Khi thai nhi tiếp xúc với lượng đường
huyết cao có thể là tiền đề gây ra ĐTĐT2
ở giai đoạn sau của cuộc đời [4–6].

mẹ tăng nguy cơ tái phát trong các lần
mang thai sau và phát sinh ĐTĐT2, cũng
như có khả năng mắc các bệnh tim mạch.
Tăng đường huyết trong ĐTĐTK thường
ở mức nhẹ và thời gian quá ngắn đến mức
ít ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe
của một người. Tuy nhiên, người có tình
trạng này về lâu dài có nguy cơ cao phát
sinh ĐTĐT2 biểu hiện rõ, trong khoảng
2,6 đến 70% trong các nghiên cứu theo
dõi khoảng 6 tuần đến 28 năm sau sinh
[7].

Hiện tại, ĐTĐT2 là nguyên nhân gây
tử vong hàng đầu ở các phụ nữ Mexico,
và béo phì là nguy cơ chính dẫn đến
ĐTĐT2. Ở Mexico, kết quả ước tính có
69% phụ nữ tuổi mang thai có tình trạng
quá cân hay béo phì, và số phụ nữ mang
thai có ĐTĐTK đang tăng lên, ước tính tỉ
lệ hiện mắc khoảng 8 đến 12%.

Ít nhất một phần ba các phụ nữ có
ĐTĐTK bị tái lại trong các lần mang thai
sau. Những nguy cơ này có thể được giảm
đến tối thiểu bằng việc kiểm soát tốt
đường huyết và chăm sóc sản khoa phù
hợp.

Kết quả này nên là lí do thích đáng để
thiết lập chiến lược tầm soát và chẩn
đoán cho tất cả phụ nữ mang thai ở các
nước có tỉ lệ tương tự, nhưng không may
là điều này chưa đạt được cách phổ quát.
Hơn nữa, tiền căn có ĐTĐTK làm cho

Tỉ lệ hiện mắc toàn cầu có khuynh
hướng tăng lên của tình trạng béo phì và
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chung. Các phụ nữ được chẩn đoán có
mức đường huyết bất thường trong ba
tháng đầu thai kỳ nên được xếp vào
nhóm có nguy cơ ĐTĐT2 tiềm ẩn trước
khi mang thai, trong khi những người
được chẩn đoán ở ba tháng giữa hoặc ba
tháng cuối nên được xếp vào nhóm
ĐTĐTK theo tiêu chuẩn hiện tại [2, 3].
Chẩn đoán và điều trị ĐTĐTK là quan
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