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Đặt vấn đề

Ngày nay, tỷ lệ các bệnh truyền nhiễm giảm, tỷ lệ 

các bệnh không lây nhiễm tăng. 

BTSS là tình trạng giảm cơ hội sinh ra 1 trẻ khỏe 

mạnh. 

Câu hỏi đặt ra là cần làm gì để phát hiện BTSS, tư 

vấn như thế nào cho các trường hợp BTSS.

Báo cáo này có các mục tiêu:

1. Tổng quan tình hình BTSS ở Việt Nam.

2. Những điểm cần tư vấn cho đối tượng có BTSS.



2.1. Các nhóm BTSS

- Vô sinh.

- Sẩy thai sớm hoặc sẩy thai muộn.

- Thai chết lưu.

- Thai trứng, chửa ngoài tử cung.

- Đẻ non, thai già tháng.

- Thai chậm phát triển trong tử cung, sơ sinh nhẹ 

cân, chậm phát triển tâm thần và thể chất.

- Dị tật bẩm sinh.



2.2. Tình hình VS

- Theo WHO (2010), tỷ lệ VS: 8 - 10% trong đó 

35% do vợ, 30% do chồng, 25% do cả hai và 10% 

là KRNN. Năm 2013 tỷ lệ vô sinh là 10-15% tương 

đương 50-80 triệu người.

- Theo Nguyễn Viết Tiến (2013), tỷ lệ VS ở VN là 

7,7%. Trong đó do nam 25-40%, do nữ 40-55%, 

còn lại là do cả 2 hoặc KRNN 

2.3. Các BTSS khác

Ở VN, tỷ lệ ST, TCL, DTBS cao



3. NGUYÊN NHÂN CỦA BTSS

3.1. Các nguyên nhân trước khi thụ thai

- Bất thường NST

- Do đột biến đơn gen

- Do rối loạn di truyền đa nhân tố

3.2. Các nguyên nhân sau khi thụ thai

- Các tác nhân vật lý

- Các chất ô nhiễm môi trường

- Các bệnh lý và các rối loạn chuyển hóa ở mẹ

- Các bệnh nhiễm trùng ở mẹ

- Mẹ lạm dụng chất gây nghiện và sử dụng một 

thuốc điều trị

- Các lực cơ học gây biến dạng thai



4. CÁC XN XÁC ĐỊNH BTSS

C¸c XN dïng cho sµng läc, chÈn ®o¸n
1. Triple test.

2. Double test.

3. Test lồng ghép PAPP-A+ fbhCG+ NT+AFP+ hCG+ uE3.

4. XN NST ở tế bào lympho máu ngoại vi.

5. XN NST ở tế bào dịch ối.

6. XN NST ở tế tua rau.

7. XN NST thai chết lưu. 

8. XN NST của hội chứng Fragile X.

9. XN DNA của hội chứng Fragile X (đột biến gen FMR1).

10. XN FISH.

11. NIPT.

12. XN sàng lọc tiền sản giật 

PGD, PGS



- XN ĐB gen liên quan đến ST, thai lưu ở nữ:

13. XN gen g©y s¶y thai, TCL: x¸c định 9 §B thuộc 5 gen F5, 

F8, Prothrombin, MTHFR, PAI-1.

ĐB F5: R506Q (đồng vµ dị hợp)

ĐB F5 ở nam giới cũng g©y tăng sảy thai, thai lưu

F2 (G20210A) (đồng vµ dị hợp).

14. §B gen sẩy thai (F2, F5, MTHFR, MTRR, MTR, ITGB3, 

FGB, AGT, SERPINE (PAI)1, EDN, JAK2, SLC19A1 (RFC-1).



C¸c XN chẩn đo¸n VS nam

15. Phân tích tinh dịch đồ.

16. Tìm tinh trùng trong nước tiểu.

17. Định lượng Fructose tinh dịch.

18. Định lượng kẽm.

19. XN gen TDF - gen biệt hóa tinh hoàn.

20. XN đột biến gen gây VS ở nam AZFabcd.

21. Xác định mức độ phân mảnh DNA tinh trùng (Halosperm).

22. XN đột biến gen AR gây VS nam.

23. XN ĐB gen CFTR gây thiểu sản ống dẫn tinh ở nam giới.

24. Đo gốc tự do ở tinh dịch xác định VS nam.

25. XN gen CYP1A, NAT2, GSTP1 gây VS nam.

26. XN gen ty thể liên quan VS: gen COII, gen ATPase6.



Một số XN xác định một số bệnh DT cho thai:

27. Đột biến gây tự kỷ.

28. Xét nghiệm gen gây câm điếc bẩm sinh.

29. Đột biến gen gây α thalassemia.

30. Đột biến gen gây β thalassemia. 

31. Đột biến gen gây thiếu yếu tố 7.

32. QF-PCR. 



5. TƯ VẤN DI TRUYỀN

Nhiệm vụ tư vấn DT là:

- Tư vấn để người bệnh được thăm khám lâm sàng 

và XN thích hợp cho từng trường hợp cụ thể.

- Tư vấn để có các biện pháp phòng ngừa, khắc 

phục bằng chế độ ăn, chế độ sinh hoạt phù hợp cho 

bệnh nhân, để phòng tái xuất hiện bệnh ở các thành 

viên tiếp theo trong gia đình bệnh nhân.

- Tư vấn để có biện pháp điều trị, xử trí thích hợp 

cho từng bệnh nhân, phòng và hạn chế BTSS.



5.1. Tư vấn trước có thai

- Tư vấn trước hôn nhân: kiểm tra sức khỏe sinh sản 

là nội dung quan trọng.

Tránh xu hướng không cần xác định nguyên nhân

Tránh lạm dụng XN

- Tư vấn khi chuẩn bị mang thai: tránh tác động có 

tác hại đến tinh trùng, chứng, dùng một số thuốc để 

tăng chất lượng tinh trùng chứng nếu cần thiết.





5.2. Tư vấn khi có thai

- Sàng lọc bệnh tật di truyền: các XN chẩn đoán 

bệnh tật di truyền thường mất nhiều thời gian, giá 

cao nên không áp dụng được cho nhiều người. XN 

sàng lọc (trước sinh và sơ sinh) là để có thể áp dụng 

cho cộng đồng. 

- Chẩn đoán bệnh tật di truyền: áp dụng cho những 

trường hợp có nguy cơ cao mắc một số bệnh tật di 

truyền.



XN sµng läc vµ siªu ©m

Double, Triple test:

Nguy c¬ Ngìng GtrÞ gi¶ ®Þnh

Down 1/250 1/256

Down theo tuæi mÑ 1/250 1/225

DÞ tËt OTK 1/75 (MoM AFP 2,5) 1/50

Trisomy 18 1/100 1/115

Trisomy 13 1/100 1/130

Tư vấn SLTS



Lưu ý tuæi thai khi SLTS

Achondroplasia Grebe



Lưu ý tuæi thai khi SLTS



Lưu ý sµng lọc tríc sinh

Marfan



ChÈn ®o¸n trưíc sinh

ChØ ®Þnh

- Khi cã nguy c¬ cao qua sµng läc.

- Do tiÒn sö: bè mÑ cã NST chuyÓn ®o¹n…

Nu«i cấy TB ối Ph©n tÝch Karyotyp



Heteromorphysm



5.3. Các bước của tư vấn di truyền

- Lập phả hệ.

- Thăm khám lâm sang, lập bệnh án di truyền.

- Xét nghiệm.

- Tính nguy cơ di truyền.

- Cho lời khuyên.

- Gia đình quyết định.

- Theo dõi đánh giá kết quả 



Tư vấn di truyền sau sinh



Thank you for your attention


