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ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THAI KỲ 

1. Định nghĩa 
• Là ĐTĐ được chẩn đoán 

trong 3 tháng giữa hoặc 
3 tháng cuối của thai kỳ 
và không có bằng chứng 
ĐTĐ típ 1, típ 2 trước 
đó.  

• Nếu phụ nữ có thai 3 
tháng đầu được phát hiện 
tăng glucose huyết: chẩn 
đoán là ĐTĐ chưa được 
chẩn đoán hoặc chưa 
được phát hiện và dùng 
tiêu chuẩn chẩn đoán 
ĐTĐ như ở người không 
có thai. 

 

 



Theo các bác sĩ chuyên khoa, những năm gần đây, tỷ 

lệ ĐTĐTK trên Thế Giới nói chung và tại Việt Nam 

nói riêng đều tăng nhanh. Trung bình có 16% mẹ bầu 

trên thế giới mắc ĐTĐTK. Theo một số báo cáo, tại 

Việt Nam, con số này lên đến 20%. 
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2 .Đối tượng có nguy cơ mắc ĐTĐ thai kỳ 

Tiền sử gia đình có người bị đái tháo đường 

Chỉ số cơ thể ( BMI) >30 

Tuổi >25 

Tiền sử bản thân có đái tháo đường thai kỳ trong 

lần mang thai trước. 

Trước đây đã sinh một bé nặng trên 4,1 kg hoặc 

một thai chết lưu không rõ nguyên nhân. 



ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THAI KỲ 
3. Phân tầng nguy cơ ĐTĐ thai kỳ 

- Nhóm nguy cơ cao 

  + BMI > 30 , Bệnh buồng trứng đa nang ,tuổi > 35 

  + Gia đình có bố mẹ , anh chị em ruột bị bệnh đái tháo 

đường 

  + Chủng tộc để bị đái tháo đường thai kỳ ; Acanthois 

  + Tiền căn sanh con > 4kg hoặc được chẩn đoán đái tháo 

đường thai kỳ lần trước 

  + Đường niệu + 

  + Đã được chẩn đoán rối loạn dung nạp hoặc rối loạn 

đường huyết đói. 



- Nhóm nguy cơ thấp  

  +  Tuổi< 25  

  + BMI < 23  

  + Không tiền sử ĐTĐ  hoặc rối loạn dung nạp 

glucose 

  +  Không tai biến sản khoa 
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4. Hậu quả 

 



5. Phòng tránh ĐTĐ thai kỳ 

Giữ đường huyết ổn định: 
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Giữ thói quen vận động: tập thể dục trước và 

trong khi mang thai có thể giúp bảo vệ chống lại 

việc phát triển bệnh đái tháo đường thai kỳ. 

 



Ăn các thực phẩm lành mạnh: chọn thực phẩm đa dạng với 

nhiều chất xơ, ít chất béo và calo, ăn nhiều trái cây, rau và 

ngũ cốc. 



 Khi có thai cần đi khám thai đúng lịch: tuân thủ chỉ định 

của bác sĩ và thường xuyên kiểm tra đường máu để có thể 

có các biện pháp can thiệp kịp thời 



6. Điều trị ĐTĐ thai kỳ  
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Mục tiêu kiểm soát đường huyết 

•  Các bệnh nhân này phải được kiểm soát 

đường huyết tích cực và an toàn trong một 

khoảng hẹp, để đảm bảo an toàn cho cả sản 

phụ và thai nhi. 

•  Đường huyết lúc đói < 5,8 mmo/l, đường 

huyết 1 giờ sau ăn < 7,8 mmol/l và 2 giờ sau 

ăn < 7,2 mmol/l. Không nên để mức đường 

huyết lúc đói thấp < 3,4 mmol/l. 



 Dinh dưỡng điều trị 

•  Tổng số năng lượng mỗi ngày dành cho bệnh 

nhân ĐTĐ thai kỳ được tính dựa trên cân 

nặng lý tưởng. Tổng số năng lượng mỗi ngày 

là 30 Kcal/kg. Chế độ dinh dưỡng cần đảm 

bảo sự tăng trọng cần thiết trong thai kỳ: 

0,45kg/mỗi tháng trong quý đầu, 0,2 - 0,35 

kg/mỗi tuần trong quý 2 và quý 3 của thai kỳ. 

• Tổng số năng lượng trong cả ngày nên chia 

đều cho 3 bữa ăn chính và 3 bữa ăn phụ 

nhưng không nên ăn quá nhiều carbon hydrat 

vào bữa sáng. 





 Điều trị bằng thuốc 

  Insulin tác dụng nhanh (Actrapid): tác dụng nhanh sau tiêm nhưng 

không kéo dài lâu, khởi đầu tác dụng sau tiêm 30 phút, đạt đỉnh sau 

1-3 giờ, thời gian tác dụng kéo dài 8 giờ. Thường tiêm trước ăn 30 

phút. Đóng dạng lọ 10ml, 100 IU/ml. 

 

297,000 VNĐ/lọ 



• Insulin tác dụng bán chậm (Insulatard, Humulin N): khởi 

đầu tác dụng sau tiêm 1.5 giờ, đạt đỉnh sau 4-12 giờ, thời 

gian tác dụng kéo dài 24 giờ. Đóng dạng lọ 10ml, 100 

IU/ml 

159,000 VNĐ/lọ 280,000 VNĐ/lọ 



• Insulin hỗn hợp pha sẵn (Mixtard): gồm 30% insulin tác dụng 

nhanh và 70% insulin tác dụng bán chậm; khởi đầu tác dụng 

sau 30 phút, đạt đỉnh sau 2-8 giờ, thời gian tác dụng 24 giờ. 

Đóng dạng lọ 10ml, 100 IU/ml. 

200,000 VNĐ/Lọ 



  Hạ glucose máu: do tiêm quá 
liều, ăn muộn, ăn thiếu hoặc bỏ 
bữa ăn, vận động quá mức, rối 
loạn tiêu hóa. 

  Loạn dưỡng mỡ tại chỗ tiêm 
(teo, phì đại) do không thay 
đổi vị trí tiêm. 

 Kháng insulin: dùng > 200 UI / 
ngày mà glucose máu không 
cân bằng được. 

  Dị ứng: biểu hiện bằng dấu 
hiệu mẩn ngứa trên da 

 Tác dụng phụ của thuốc 




