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TỐNG QUAN VỀ

ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THAI KỲ
NGƯỜI DỊCH: TỪ PHẠM HIỀN TRANG, LƯƠNG ANH TÙNG - ĐH Dược Há Nội

TÓM TẮT: ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THAI KỲ LÀ KẾT QUÀ
CỦA TÌNH TRẠNG KHÁNG INSULIN KHI MANG THAI.
KIẾM SOÁT ĐƯỜNG HUYẾT ĐẦY ĐỦ LÀ BIỆN PHÁP
QUAN TRỌNG GIÚP NGĂN NGỪA CÁC BIÉN CHỨNG Ở
NGƯỜI MẸ NHƯ TIỀN SÀN GIẬT V À Ờ THAI NHI BAO
GỒM THAI TO V À THAI LƯU. CÁC BIỆN PHÁP ĐIÈU TRỊ
KHÔNG DÙNG THUỐC, BAO GÒM ĐIÈU CHỈNH CHẾ
Đ ộ ĂN UỐNG V À LUYỆN TẬP, THƯỜNG LÀ ĐỦ GIÚP
NGƯỜI ME KIỂM SOÁT ĐƯỜNG HUYẾT. TUY NHIÊN,
MỘT SỐ PHỤ Nữ MANG THAI CỐ THỂ CẦN s ử DỤNG
CÁC THUỐC NHƯ INSULIN, METFORMIN. PHỤ NỬ MẮC
ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THAI KỲ NÊN ĐƯỢC TẦM SOÁT
SAU SINH DO TĂNG NGUY c ơ MẮC ĐÁI THÁO ĐƯỜNG
RÕ SAU THỜI KỲ MANG THAI.
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Đ

ái tháo đường thai kỳ (ges

Bên cạnh ảnh hưởng đến sức khỏe, đái

cầu bệnh nhân phải nhịn đói qua đêm

tational diabetes mellitus)

tháo đường thai kỳ cũng tác động đến

ít nhất 8 tiếng trước khi uống glucose.

là bệnh đái tháo đường được

kinh tế, làm kéo dài thời gian nằm viện

Nồng độ đường huyết được đo ở thời

chẩn đoán lần đầu vào quý 2

và tăng chi phí y tế. Mặc dù hầu hết

điểm 0 giờ (lúc đói), 1 giờ và 2 giờ sau

hoặc 3 của thai kỳ và không

các trường hợp đái tháo đường thai kỳ

khi uống glucose. Chẩn đoán đái tháo

thường hồi phục sau khi sinh, nhưng

đường thai kỳ được khẳng định nếu ít

được coi là bệnh đái tháo đường tuyp
1 hoặc tuyp 2 rõ. v i vậy, tất cả phụ

nữ mang thai có các yếu tố nguy cơ
mắc đái tháo đường cần được tầm
soát trong quý 1 của thai kỳ đ ể loại

trừ bệnh đái tháo đường rõ (overt
diabetes) hoặc đã mắc từ trước.
Tỳ lệ mẳc đái tháo đường thai kỳ phụ
thuộc vào nhóm phụ nữ và các tiêu chí
chẩn đoán; ước tính khoảng 4% đến
6% phụ nữ mang thai bị ảnh hưởng bởi
đái tháo đường thai kỳ. Tỳ lệ này ngày
càng tăng lên trong những năm gần

đây, phản ánh xu hướng gia tăng của
béo phì tại Hoa Kỳ.
Đái tháo đường thai kỳ liên quan đến
thay đổi đáp ứng với insulin của cơ
thể phụ nữ khi mang thai. Insulin là
hormon cho phép glucose di chuyển

phụ nữ mắc đái tháo đường thai kỳ được

nhất một trong các giá trị bằng hoặc

đánh giá có nguy cơ tiến triển bệnh đái

cao hơn ngưỡng cho phép (lúc đói: 92

tháo đường rõ rệt sau sinh cao hơn 7 lần

mg/dL (5,1 mmol/L); sau 1 giờ: 180

so với những phụ nữ không mắc đái tháo

mg/dL (10,0 mmol/L); sau 2 giờ: 153

đường thai kỳ. Do đó, những sản phụ

mg/dL (8,5 mmol/L)).

này nên được tầm soát đái tháo đường
trong khoảng thời gian từ 4 đến 12 tuần
sau sinh và ít nhất mỗi 3 năm tiếp theo.

uống (glucose challenge test/
glucose load test) 50 g, không cần

thai kỳ bao gồm tiền sử mẳc đái tháo

nhịn ăn trước đó và đo nồng độ đường

đường thai kỳ, chỉ số khối cơ thể từ 25

huyết 1 giờ sau khi uống glucose. Nếu

kg/m2 trở lên, tiền sử gia đình mắc đái

nồng độ đường huyết của bệnh nhân

tháo đường, trên 35 tuổi (hoặc trên 25

bằng hoặc cao hơn ngưõng cho phép,

tuổi trong một số trường hỢp), sắc tộc

bệnh nhân được tiếp tục thực hiện bước

(châu Á, người Mỹ bản địa, người từ các

2. Ngưỡng đường huyết cho phép khác

đảo ở Thái Binh Dương, người da đen,

nhau tùy thuộc từng bộ tiêu chí, nhưng

người gốc Tây Ban Nha), tiền sử sinh

thông thường ngưỡng cho phép là 130

con to (>4 kg) và thai lưu.

mg/dL (7,2 mmol/L), 135 mg/dL (7,5
mmol/L) hoặc 140 mg/dL (7,8 mmol/L).

từ máu vào tế bào nhằm tạo ra năng
lượng. Đê’ tăng cường các chất dinh

Trường sản - Phụ khoa Hoa Kỳ (Am eri

dưỡng cho thai nhi, bao gồm glucose,

đề kháng này thông qua tăng sản sinh

can College o f Obstetricians and
Gynecologists) và Hội Đái tháo đường
Hoa Kỳ (American Diabetes Associa
tion) khuyến cáo tất cả phụ nữ mang

insulin; tuy nhiên, lượng insulin tăng

thai không mắc đái tháo đường tuyp 1

thêm không đủ để duy trì kiểm soát

hoặc tuyp 2 nên được tầm soát đái tháo

cách tự nhiên, sau đó bù đắp cho sự

đường huyết ở một số sản phụ.
Đường huyết không được kiểm soát
có thể gây biến chứng trên người mẹ
và/hoặc thai nhi. Đái tháo đường thai

nghiệm pháp thử thách glucose đường

Các yếu tố nguy cơ gây đái tháo đường

TÁM SŨAT VA CHẦN ĐŨAN

cơ thể tăng đề kháng với insulin một

Phương pháp 2 bước bắt đầu với

đường thai kỳ ở tuần thứ 24 đến 28 của
thai kỳ. Tâm soát có thể được thực hiện
thông qua phương pháp 1 bước hoặc
phương pháp 2 bước.

BƯỚC 2 là nghiệm pháp dung nạp
glucose đường uống 100 g và yêu cầu
bệnh nhân nhịn đói ít nhất 8 giờ qua
đêm trước khi uống glucose. Nồng độ
đường huyết được đo vào các thời điểm
0 giờ (lúc đói), 1 giờ, 2 giờ và 3 giờ sau
khi uống glucose. Chẩn đoán đái tháo

đường thai kỳ được khẳng định khi
có ít nhất 2 giá trị bằng hoặc cao hơn
ngưỡng cho phép. Hai bộ tiêu chí về

ngưỡng nồng độ đường huyết cho phép
bao gồm tiêu chí của Carpenter - Coustan và tiêu chí của Nhóm Dữ liệu Đái

kỳ có thể làm tăng nguy cơ các biến

Phương pháp 1 bước là nghiệm pháp

tháo đường Quốc gia Hoa Kỳ (National

chứng như thai lưu, tiền sản giật (tăng

dung nạp glucose đường uống (oral

Diabetes Data Group) được trinh bày

huyết áp và protein niệu sau tuần thứ

glucose tolerance test) 75 g, yêu

trong bảng 1.

20 của thai kỳ) và thai to (trẻ sơ sinh
có kích thước lớn hơn bình thường).
Những biến chứng này có thể làm tăng

Bảng 7ế
' Ngưỡng nồng độ đường huyết cho phép trong nghiệm pháp dung nạp glucose
đường uống 100 g trong 3 giờ

tỷ lệ mô’ lấy thai ở phụ nữ mắc đái tháo
TIÊU C H Í CỦ A C A R P E N T E R - C 0 U S T A N

đường thai kỳ nhằm ngăn ngừa các
biến chứng khi sinh bao gồm đẻ khó
do kẹt vai hoặc chấn thương khi sinh.
Trẻ sơ sinh cũng có nguy cơ hạ đường
huyết hoặc tăng bilirubin máu. Nguy
cơ biến chứng có thể giảm khi đường

huyết được kiểm soát hợp lý.

0 giờ (lúc đói)
1 giờ
2 giờ
3 giờ

1

TIÊU CHÍ C Ủ A N H Õ M D Ữ LIỆU ĐÁI TH Á O
Đ Ư Ờ N G QU ỐC GIA H ÒA KỲ

95 mg/dL (5,3 mmol/L)

105 mg/dL (5,8 mmol/L)

180 mg/dL (10,0 mmol/L)

190 mg/dL (10,6 mmol/L)

( > 155 mg/dL (8,6 mmol/L)

165 mg/dL (9,2 mmol/L)

140 rng/dL (7,8 mmol/L)

145 mg/dL (8,0 mmol/L)
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dụng nhanh, như dạng aspart và lispro,
có thể hữu ích hơn trong các bữa ăn so
với insulin tác dụng ngắn thông thường
trong việc làm giảm nồng độ đường huyết
sau ăn. Các tác dụng không mong muốn

TỶ LỆ M ẮC Đ Á I T H Á O ĐƯỜNG
T H AI KỶ PHỤ TH U Ộ C V À O NHÓM

của insulin trên các bệnh nhân mắc đái

PHỤ N ữ V À C Á C TIÊU CHÍ CH ẢN

tháo đường thai kỳ tương tự bệnh nhân

Đ O Á N ; ƯỚC TÍNH K H O Ả N G 4%

đái tháo đường, bao gồm hạ đường huyết

ĐÉN 6% PHỤ N ữ M ANG THAI

và tăng cân. Các biện pháp giám sát bệnh

nhân dùng insulin được khuyến cáo bao

BỊ ẢN H HƯỞNG BỞI Đ Á I T H Á O

gồm tự theo dõi đường huyết trước và

ĐƯỜNG T H A I KỲ.

sau các bữa ăn (lên đến 8 lần/ngày) cũng
như giám sát H bA lc trong suốt thời kỳ
mang thai. Bệnh nhân cần được tư vấn

ĐIỀU TRỊ

DIÊU TRI BẦNGĨHUÙC

Mục tiêu chung của việc xác định và

Một SỐ phụ nữ mắc đái tháo đường thai

kiểm soát đái tháo đường thai kỳ là ngăn

kỳ có thể cần can thiệp bằng thuốc kết

về các dấu hiệu của hạ đường huyết như
chóng mặt, choáng váng và cách xử trí
khi gặp các dấu hiệu này.

ngừa các biến chứng cho người mẹ và

hỢp với điều chỉnh lối sống nhằm kiếm

thai nhi. Nhiều nghiên cứu cho thấy các

soát đường huyết đầy đủ. Các thuốc

biện pháp kiểm soát hợp lý có thể làm

điều trị đái tháo đường thai kỳ tương tự

DƯỢc SĨ có thể hỗ trợ bệnh nhân đái tháo

giảm các biến chứng như tiền sản giật

các thuốc dành cho phụ nữ mang thai

đường thai kỳ thông qua nhiều cách. Do

và thai to, bao gồm các biện pháp không

mắc đái tháo đường , bao gồm insulin.

tự chăm sóc là biện pháp then chốt giúp

dùng thuốc và/hoặc sử dụng thuốc, tùy
thuộc từng bệnh nhân.

Tương tự đái tháo đường, mục tiêu về
nồng độ đường huyết cũng được xây

KIẾM SOAT KHÕNG DUNG THUÕC
Khoảng 3/4 số phụ nữ được chẩn đoán

đái tháo đường thai kỳ có thể kiểm soát
đường huyết thông qua tự điều chỉnh
lối sống, bao gồm thay đổi chế độ ăn
uống và luyện tập thường xuyên. Phụ

nữ mắc đái tháo đường thai kỳ nên tuân
theo tư vấn về chế độ dinh dưỡng của
chuyên gia dinh dưỡng, nếu có thể, giúp
đạt được mức đường huyết mục tiêu,
tăng cân hợp lý và ngăn ngừa ceton
máu. Trường môn Bác sĩ sản - Phụ khoa
Hoa Kỳ nhấn mạnh lượng carbohydrat
được hấp thu vào cơ thể là vấn đề quan

trọng nhất trong các can thiệp về dinh

dựng nhằm kiểm soát đường huyết hợp
lý ở bệnh nhân đái tháo đường thai kỳ.
Các khuyến cáo về theo dõi đường huyết
của Trường sản - Phụ khoa Hoa Kỳ và
Hội Đái tháo đường Hoa Kỳ thống nhất
về nồng độ đường huyết sau ăn 1 giờ
<140 mg/dL (7,8 mmol/L) và nồng độ
đường huyết sau ăn 2 giờ <120 mg/dL
(6,7 mmol/L). Trường sản - Phụ khoa
Hoa Kỳ cho rằng có rất ít bằng chứng về
ảnh hưởng của nồng độ đường huyết lúc
đói và không đưa ra khuyến cáo chính
thức. Trong khi đó, Hội Đái tháo đường
Hoa Kỳ đưa ra nồng độ đường huyết lúc
đói mục tiêu <95 mg/dL (5,3 mmol/L),
nhưng điều này không được nhấn mạnh.

dưỡng. Carbohydrat nên được giới hạn
trong khoảng 33% đến 40% lượng calo

VAI TRÙ CÙA DƯỢC s ỉ

kiểm soát đái tháo đường, dược sĩ có thể
tư vấn cho bệnh nhân về đái tháo đường
thai kỳ. Bệnh nhân nên được tư vấn về
tự theo dõi đường huyết hợp lý, bao gồm
kỹ thuật lấy máu xét nghiệm ở ngón tay

và được giải thích về các nồng độ đường
huyết mục tiêu. Dược sĩ cũng có thể tư
vấn về chế độ dinh dưỡng và luyện tập
giúp kiểm soát đường huyết. Nếu cần
điều trị bằng thuốc, dược sĩ có thể tư
vấn cho bệnh nhân về sử dụng thuốc
hợp lý cho đái tháo đường thai kỳ.

KÉT LUÂN
Đái tháo đường thai kỳ có thể ảnh
hưởng đến cả người mẹ và thai nhi, do
đó cần kiểm soát đường huyết hợp lý
nhằm ngăn ngừa biến chứng. Các biện
pháp không dùng thuốc như điều chỉnh

Insulin: Insulin được coi là lựa chọn

chế độ ăn uống và luyện tập thường là

và lượng calo còn lại bao gồm chất béo

hàng đầu với phụ nữ cần sử dụng thuốc

đủ đối với nhiều phụ nữ trong việc duy

(khoảng 40%), protein (khoảng 20%).

để điều trị đái tháo đường thai kỳ. Các

trì nồng độ đường huyết phù hợp. Tuy

Carbohydrat phức tạp được ưu tiên sử

Tiêu chuẩn Chăm sóc năm 2017 của

nhiên, một số phụ nữ có thể cần được

dụng hơn carbohydrat đơn giản nhằm

Hội Đái tháo đường Hoa Kỳ nhấn mạnh

điều trị thêm bằng thuốc, khi đó insulin

hạn chế ảnh hưởng đến nồng độ đường

insulin là lựa chọn Ưu tiên do không đi

thường là lựa chọn hàng đầu, tiếp đến

huyết sau ăn. Mặc dù dữ liệu từ những

qua nhau thai, nên có thể có ít tác dụng

là metformin. Đê’ đám bảo kiểm soát

thử nghiệm riêng về đái tháo đường thai

không mong muốn hơn các thuốc khác.

đường huyết hợp lý, bệnh nhân đái tháo

kỳ còn hạn chế, 30 phút hoạt động thể

Tùy thuộc loại giá trị đường huyết gia

đường thai kỳ nên tự theo dõi nồng độ

chất trung bình hầu hết các ngày trong

tăng, có thể sử dụng insulin cơ bản và/

đường huyết sau ăn 1 giờ hoặc 2 giờ.

tuần thường được khuyến cáo cho bệnh

hoặc insulin trong bữa ăn. Thông thường,

Những phụ nữ này cũng nên được tầm

nhân, tương tự khuyến cáo dành cho các

liều insulin khởi đầu là 0,7 đến 1,0 UI/

soát sau sinh do tăng nguy cơ tiến triển

trường hợp đái tháo đường khác.

kg/ngày chia làm các liều nhỏ. Insulin tác

đái tháo đường sau đó.»
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