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GIỚI THIỆU 

 
Đa hồng cầu ở trẻ sơ sinh đặc trưng với trị số hematocrit tăng cao trong giai đoạn mang thai 

hoặc sau sinh. Bệnh lý này ảnh hưởng lên 1-5% trẻ sơ sinh. Mặc dù nhiều trẻ bị bệnh không có 

triệu chứng, nhưng biểu hiện lâm sàng được cho là do tình trạng cô đặc máu và/hoặc thay đổi 

chuyển hóa do tăng khối tế bào hồng cầu. 

 

ĐỊNH NGHĨA 

 
Polycythemia — Đa hồng cầu được định nghĩa là tăng hematocrit hoặc hemoglobin cao hơn giới 

hạn trên của mức bình thường (> 2 độ lệch chuẩn) trong giai đoạn mang thai và sau sinh [1]. 

Ở trẻ sinh đủ tháng, giới hạn trên bình thường với HCT và HGB biến đổi phụ thuộc vào mẫu 

máu: 
 

● Đối với mẫu máu tĩnh mạch ngoại biên, giới hạn trên bình thường của HCT là 65% và 

của HGB là 22 g/dL [2-5] 

● Đối với mẫu máu mao mạch, giới hạn trên bình thường của HCT là 75% và của HGB là 

23.7 g/dL [6] 
 

Có sự thay đổi đáng kể trong định lượng mẫu máu mao mạch. HCT từ mẫu máu tĩnh mạch có thể 

thấp hơn 15% so với mẫu máu mao mạch. (See 'Laboratory testing' below.) 
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Vì lý do này, chẩn đoán đa hồng cầu dựa vào mẫu máu tĩnh mạch ngoại biên. Một đứa trẻ sinh đủ 

tháng được cho là đa hồng cầu nếu HCT mẫu máu tĩnh mạch ngoại biên > 65% hoặc HGB > 

22g/dL [2-5]. Theo quy ước, định nghĩa thường dựa vào HCT hơn là HGB. (See 'Diagnosis' below.) 

Hyperviscosity (Cô đặc máu) — Đa hồng cầu cần phải phân biệt với cô đặc máu, được định nghĩa 

là độ nhớt máu > 12 centipoise, được đo ở tốc độ cắt (shear rate) 11.5 mỗi giây; hoặc > 6 

centipoise, được đo ở tốc độ cắt 106 mỗi giây [7]. Một số ít trẻ sơ sinh bị đa hồng cầu có cô đặc 

máu có thể đo được [8]. Ngược lại, một số trẻ sơ sinh cô đặc máu không bị đa hồng cầu. Tuy 

nhiên, đo độ nhớt không được sử dụng rộng rãi trong nhiều bệnh cảnh lâm sàng và do đó quyết 

định lâm sàng dựa vào HCT. 

 

TỶ LỆ MẮC 

 
Đa hồng cầu xuất hiện khoảng 1-2% trẻ khỏe mạnh được sinh ra ở vùng ngang mực nước biển 

và lên đến 5% trẻ được sinh ra ở vùng cao [3,4,6,9,10]. Tỷ lệ mắc đa hồng cầu chịu ảnh hưởng 

trong thực hành kẹp rốn muộn vì lượng máu truyền qua bánh nhau tăng lên khi trì hoãn kẹp dây rốn 

[11]. Điều này được thảo luận riêng. (See "Labor and delivery: Management of the normal third 

stage after vaginal birth", section on 'Early versus delayed cord clamping'.) 

Tỉ lệ mắc cô đặc máu được cho là thấp hơn đa hồng cầu. Trong các nghiên cứu xác định đa 

hồng cầu bằng sàng lọc máu mao mạch thường quy, chỉ 3-5% trẻ đa hồng cầu có bất thường 

độ nhớt [4,12,13]. Trong một nghiên cứu khác sử dụng mẫu máu cuống rốn, cô đặc máu ở khoảng 

một nửa số trẻ có đa hồng cầu [14].  

 

SINH LÝ BỆNH 

 
So sánh với trẻ lớn, trẻ sơ sinh đủ tháng tăng khối hồng cầu do thai nhi tăng sản xuất 

hemoglobin phản ứng với môi trường tương đối thiếu oxy trong tử cung, có thể có rối loạn vận 

mạch và ứ máu tĩnh mạch ở trẻ ngay sau sinh. 

Hematocrit (HCT) tăng sau sinh, đạt tối đa khoảng 2 giờ tuổi, sau đó giảm xuống mức trong 

máu cuống rốn lúc 18 giờ tuổi [8,15,16]. 

Sự tăng khối tế bào hồng cầu ở trẻ sơ sinh có thể làm tăng đáng kể độ nhớt của máu [17]. Độ 

nhớt máu toàn phần cũng có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác trong máu, bao gồm tế bào 

bạch cầu, tiểu cầu, 
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protein huyết tương, immunoglobulin, hoặc các yếu tố đông máu. Tuy nhiên, khối hồng cầu vẫn là 

yếu tố chính ảnh hưởng đến độ nhớt trong máu ở trẻ sơ sinh. 

Độ nhớt trong máu và HCT có mối quan hệ tuyến tính khi HCT < 60% [5,12,18]. Mối quan hệ này 

trở thành cấp số nhân khi HCT vượt mức 65%, khi đó sự gia tăng một lượng nhỏ HCT cũng làm 

tăng đáng kể độ nhớt trong máu. Ví dụ, trong một báo cáo, cô đặc máu xuất hiện ở 23% trẻ sơ sinh 

có HCT trong khoảng 60-64% [5]. 

Ngay cả khi giá trị HCT > 65%, mối tương quan giữa HCT và cô đặc máu hơi thiếu nhất quán. Điều 

này đã được kiểm tra trong một nghiên cứu mẫu máu cuống rốn ở 2461 trẻ sơ sinh ở thai kỳ > 34 

tuần [14]. Trong số trẻ sơ sinh có HCT > 65%, chỉ khoảng một nửa được tìm thấy có bất thường độ 

nhớt (được định nghĩa tăng > 2 độ lệch chuẩn độ nhớt trung bình cho mỗi tuần tuổi thai). 

Cô đặc máu được cho là cơ chế bệnh lý chính gây biến chứng thần kinh do đa hồng cầu [19]. Ở 

mức độ nhớt cao, làm suy giảm dòng máu đến các cơ quan quan trọng, gây giảm tưới máu mô. 

Tuy nhiên, các nghiên cứu trên cừu non sơ sinh cho thấy giảm lưu lượng máu lên não trong đa 

hồng cầu một phần là do phản ứng của mạch máu với sự gia tăng hàm lượng oxy trong động 

mạch liên quan đến tăng nồng độ hemoglobin hơn là cô đặc máu. Khi đa hồng cầu được duy trì 

ở những con cừu này nhưng giảm cung cấp oxy do truyền natri nitrite, lưu máu não tăng lên 

giá trị ban đầu [20]. 

Lưu lượng máu được xác định bởi sức cản của dòng chảy, thay đổi trực tiếp theo độ nhớt của 

máu. Tuy nhiên, kích thước (đường kính) của mạch máu ảnh hưởng đến sức cản của dòng chảy 

nhiều hơn là độ nhớt. Do vậy, cô đặc máu sẽ chỉ làm giảm lưu lượng máu nếu kích thước mạch 

máu không thay đổi. 

 

NGUYÊN NHÂN 

 
Nguyên nhân gây đa hồng cầu có nhiều yếu tố nhưng có hai cơ chế chính: thụ động 

(truyền hồng cầu) và chủ động (tăng tạo hồng cầu trong tử cung) (bảng 1) [21]. 
 

● Kẹp rốn muộn – Nguyên nhân thường gặp nhất gây đa hồng cầu ở trẻ sơ sinh đủ tháng khỏe 

mạnh là kẹp rốn muộn, gây tăng truyền máu từ bánh nhau qua thai nhi (truyền hồng cầu) 

[22,23]. Điều này có thể xảy ra một cách vô ý hoặc cố ý và có thể bùng phát nếu đứa trẻ 

được giữ ở mức thấp hơn so với mẹ ngay sau sinh, trước khi kẹp dây rốn. 
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Trong một phân tích tổng hợp 5 thử nghiệm bao gồm 1025 cặp mẹ-trẻ, đa hồng cầu 

thường gặp hơn ở những trẻ kẹp dây rốn muộn so với kẹp dây rốn sớm (2.5 so với 

0.7%); tuy nhiên, không có giá trị thống kê (RR 2.56, 95% CI 0.79-8.3) [11]. Hemoglobin 

ở trẻ sơ sinh kẹp dây rốn muộn cao hơn nhóm kẹp dây rốn sớm trong 24-48 giờ nhưng không 

cao hơn ở các lần đánh giá tiếp theo. Nhiều đứa trẻ trong nhóm kẹp dây rốn muộn cần 

được chiếu đèn vì vàng da so với nhóm kẹp dây rốn sớm. Không có sự khác biệt rõ ràng 

giữa kẹp dây rốn sớm và muộn ở trẻ sơ sinh về tỉ lệ tử vong hay phát triển thần kinh về 

lâu dài. 

● Các nguyên nhân khác của truyền máu thụ động – bao gồm: 
 

• Truyền máu song thai, xuất hiện với tỉ lệ 10-15% thai đôi monochorionic (see "Twin-

twin transfusion syndrome: Screening, prevalence, pathophysiology, and diagnosis") 

• Truyền máu mẹ-thai nhi, không thường gặp [24] 

 
• Đẻ nhanh hay precipitous delivery (see "Precipitous birth not occurring on a labor and 

delivery unit") 
 

● Các nguyên nhân do tăng sản xuất hồng cầu trong tử cung – Tăng sản xuất hồng cầu 

trong tử cung thường do suy thai và thiếu oxy mạn tính trong tử cung [10,13]. Đa hồng cầu 

ở trẻ sơ sinh do cơ chế này có thể được tìm thấy trong các bệnh cảnh sau (bảng 1): 
 

• Thai nhỏ so với tuổi thai (see "Infants with fetal (intrauterine) growth restriction") 

• Mẹ bị tiền sản giật hoặc tăng huyết áp hoặc bệnh lý mạch máu khác (see 

"Preeclampsia: Clinical features and diagnosis" and "Gestational hypertension") 

• Mẹ mang thai có biến chứng thiếu oxy mạn tính do bệnh lý tim hoặc phổi, các thuốc 

như propranolol, hút thuốc lá, hoặc ở vùng cao (see "Cigarette and tobacco products 

in pregnancy: Impact on pregnancy and the neonate" and "Asthma in pregnancy: 

Clinical course and physiologic changes") 

• Đái tháo đường thai kỳ (see "Infants of women with diabetes") 

 
• Thai già tháng (see "Postterm infant") 
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• Thai to so với tuổi thai, bao gồm những đứa trẻ có hội chứng Beckwith-

Wiedemann  syndrome (see "Large for gestational age newborn" and "Beckwith-

Wiedemann syndrome") 

• Các bệnh lý nội tiết khác, như tăng sản tuyến thượng thận bẩm sinh [25], nhược giáp 

[26], hoặc cường giáp [27] (see "Genetics and clinical presentation of classic congenital 

adrenal hyperplasia due to 21-hydroxylase deficiency" and "Clinical features and 

detection of congenital hypothyroidism" and "Evaluation and management of neonatal 

Graves disease") 

• Bất thường nhiễm sắc thể, như 3 NST 21, 3 NST 18 và 3 NST 13 [28] (see "Down 

syndrome: Clinical features and diagnosis" and "Congenital cytogenetic abnormalities", 

section on 'Trisomy 18 syndrome' and "Congenital cytogenetic abnormalities", section 

on 'Trisomy 13 syndrome') 

 
 

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG 

 
Triệu chứng — Hầu hết trẻ sơ sinh đa hồng cầu không có triệu chứng. Trong số trẻ có triệu chứng, 

thường gặp nhất là các triệu chứng tiêu hóa (bú kém hoặc nôn trớ) và tím tái/ngưng thở [29,30]. 
 

● Không có triệu chứng (thường gặp nhất) – Hầu hết trẻ sơ sinh có đa hồng cầu không có 

triệu chứng kèm theo ngoại trừ sung huyết (plethora) [21]. Tuy nhiên, sung huyết là một 

dấu hiệu chủ quan và có thể không được phát hiện ở trẻ sơ sinh có da sậm màu. Ở những 

bệnh nhân không có triệu chứng, đa hồng cầu có thể là một phát hiện tình cờ khi làm xét 

nghiệm máu vì một nguyên nhân khác. Trong hai nghiên cứu lớn ở những đứa trẻ đa hồng 

cầu, 74-90% trẻ không có triệu chứng [29,30]. 

● Triệu chứng tim phổi – như tím tái và tim nhanh là không thường gặp, được báo cáo 

xuất hiện < 15% trong các nghiên cứu tiến cứu [29,30]. Triệu chứng hô hấp, bao gồm 

thở nhanh, xuất hiện < 5% trẻ [29,30]. 

● Triệu chứng tiêu hóa – có thể bao gồm chướng bụng, nôn ói và bú kém. Các triệu chứng 

này xuất hiện khoảng 15-20% trẻ đa hồng cầu [29-31]. 

● Các biểu hiện khác – Các triệu chứng khác được cho là do đa hồng cầu trong các 

nghiên cứu hồi cứu và một loạt các trường hợp bao gồm khóc bất thường, lơ mơ, tiểu 

máu, huyết khối tĩnh mạch thận, sỏi túi mật, giảm trương lực, quấy, co giật và tăng áp 

phổi dai dẳng [3,8,32-34]. 
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Các triệu chứng thường biểu hiện trong 2 giờ sau sinh, sau truyền dịch và HCT đạt đỉnh [12]. 

Khởi phát có thể chậm đến ngày thứ hai hoặc thứ ba ở một số trẻ đa hồng cầu do mất quá nhiều 

dịch ngoại bào. Trong trường hợp này, mất dịch có thể làm bùng phát biểu hiện của tăng khối 

hồng cầu trước đó. Đứa trẻ không có triệu chứng trong 48-72 giờ có khả năng không biểu hiện 

triệu chứng sau đó [15,35]. 

Triệu chứng liên quan với đa hồng cầu được cho là do giảm tưới máu mô hoặc bất thường chuyển 

hóa, nhưng mối quan hệ nhân quả vẫn chưa được xác định rõ [20]. Các triệu chứng không đặc 

hiệu và có thể xuất hiện trong nhiều bệnh cảnh khác ở trẻ sơ sinh. 

Các xét nghiệm bất thường liên quan 

 
Hạ đường huyết — Hạ đường huyết là một trong những vấn đề thường gặp ở trẻ sơ sinh đa 

hồng cầu. Nó xuất hiện với tỉ lệ 12-40% các trường hợp [3,29,33,36]. Cơ chế có thể liên quan 

đến sự tăng sử dụng glucose do tăng số lượng tế bào hồng cầu trong tuần hoàn. Tuy nhiên, không 

có đủ bằng chứng cho mối liên hệ nhân quả này, và hạ đường huyết ở những đứa trẻ này có thể 

liên quan đến bệnh lý nền gây đa hồng cầu (eg, đa hồng cầu thường gặp ở những đứa trẻ được 

sinh ra từ thai phụ bị đái tháo đường thai kỳ có nguy cơ hạ đường huyết do tăng sản xuất insulin). 

(See "Infants of women with diabetes", section on 'Hypoglycemia'.) 

Tăng bilirubin máu — Ít nhất một phần ba trẻ đa hồng cầu phát triển tình trạng tăng 

bilirubin máu [3], thường gặp nhất là vỡ hồng cầu do tăng số lượng hồng cầu trong tuần hoàn. 

Điều này thỉnh thoảng có thể gây hình thành sỏi mật [21]. Tác động thật sự của đa hồng cầu lên 

tăng bilirubin máu rất khó định lượng vì can thiệp trong đa hồng cầu như thay máu và bù dịch cũng 

làm giảm tình trạng tăng bilirubin máu. Những hiệu quả điều trị này có thể giải thích tại sao một số 

nghiên cứu không cho thấy mối tương quan giữa đa hồng cầu và tăng bilirubin máu [29]. (See 

"Unconjugated hyperbilirubinemia in term and late preterm infants: Epidemiology and clinical 

manifestations" and "Unconjugated hyperbilirubinemia in term and late preterm infants: 

Management".) 

 

CHẨN ĐOÁN 

 
Trẻ nào cần kiểm tra — HCT hay hematocrit nên được đo ở trẻ sơ sinh có triệu chứng do tăng 

hồng cầu, bao gồm tím tái, tim nhanh, bú kém và nôn ói. Chúng ta không làm xét nghiệm 

thường quy HCT ở những đứa trẻ sinh đủ tháng khỏe mạnh (bao gồm các trẻ có giới hạn tăng 

trưởng nhưng không có triệu chứng), bởi vì trẻ sơ sinh đa hồng cầu không triệu chứng dường 

như không có lợi ích từ việc điều trị. [32,37]. (See 'Management' below.) 

Xét nghiệm 
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● Lưu ý trong xét nghiệm – giá trị HCT có thể biến đổi tùy thuộc vào loại mẫu máu được 

dùng, độ tuổi của trẻ sơ sinh và phương pháp đo HCT: 
 

• Loại mẫu máu – giá trị HCT cao nhất trong máu mao mạch, trung bình trong mẫu 

máu tĩnh mạch ngoại biên và thấp nhất trong mẫu máu lấy từ tĩnh mạch cuống rốn 

[5]. Trong một nghiên cứu ở trẻ sơ sinh với HCT máu tĩnh mạch ngoại biên ≥65%, 

giá trị HCT trung bình trong máu mao mạch, tĩnh mạch ngoại biên và tĩnh mạch rốn 

lần lược là 75%, 71% và 63% tương ứng [8]. 

• Độ tuổi tại thời điểm lấy mẫu – HCT tăng sau sinh, đạt ngưỡng đối đa ở khoảng 2 giờ 

tuổi, sau đó giảm xuống mức trong máu cuống rốn lúc 18 giờ tuổi [8,15,16]. 

• Phương pháp đo HCT – Giá trị thu được từ mẫu máu được quay ly tâm cao hơn so 

với sử dụng phương pháp đếm tế bào và chính xác hơn đo độ nhớt của máu [38]. 
 

● Tiếp cận xét nghiệm – Công cụ xét nghiệm tốt nhất để xác định chẩn đoán và quyết 

định nhu cầu can thiệp là đo HCT trong máu tĩnh mạch ngoại biên. Tuy nhiên, bởi vì mẫu 

máu mao mạch nhìn chung dễ lấy nhất, nên HCT thường được đo trong mẫu máu mao 

mạch đầu tiên. Nếu HCT trong máu mao mạch ≤65%, không cần xét nghiệm thêm. Nếu 

HCT trong máu mao mạch > 65%, xét nghiệm lặp lại trong mẫu máu tĩnh mạch. HCT máu 

tĩnh mạch thường thấp hơn 5-15% so với HCT trong máu mao mạch. 

● Xác định chẩn đoán – Chẩn đoán đa hồng cầu xác định nếu HCT máu tĩnh mạch > 65%. 

 
Một số ít trẻ đa hồng cầu có cô đặc máu [8]. Ngược lại, một số trẻ sơ sinh cô đặc máu nhưng 

không bị đa hồng cầu. Tuy nhiên, đo độ nhớt không được áp dụng rộng rãi trên lâm sàng. 

(See 'Hyperviscosity' above.) 

● Các xét nghiệm thêm – Đứa trẻ đa hồng cầu nên được kiểm tra đường máu và 

bilirubin vì hạ đường huyết và tăng bilirubin là các biến chứng thường gặp trong đa 

hồng cầu. (See 'Associated laboratory abnormalities' above.) 

Điều trị hạ đường huyết và tăng bilirubin máu được thảo luận riêng. (See "Pathogenesis, 

screening, and diagnosis of neonatal hypoglycemia", section on 'Timing of glucose screening' 

and "Unconjugated hyperbilirubinemia in term and late preterm infants: Screening".) 

Ở hầu hết trẻ sơ sinh đa hồng cầu, nguyên nhân có thể được xác định rõ ràng dựa vào 

bệnh sử và thăm khám (eg, kẹp rốn muộn, đái tháo đường thai kỳ,   
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tiền sản giật, thai to) (bảng 1). Tuy nhiên, nếu bệnh lý nền không rõ ràng, có thể là lý do 

hợp lý để đánh giá các bất thường nội tiết (eg, tăng sản tuyến thượng thận bẩm sinh 

hoặc bệnh lý tuyến giáp), đặc biệt nếu có các triệu chứng khác gợi ý. 

 
 

CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT 

 
Các triệu chứng liên quan đến đa hồng cầu (eg, tím tái, tim nhanh, thở nhanh, bú kém, nôn ói) 

không đặc hiệu và có thể xuất hiện trong nhiều bệnh lý khác. Do đó, các nguyên nhân khác có thể 

gây triệu chứng tương tự nên được nghĩ đến. Bao gồm: 
 

● Bệnh lý hô hấp (eg, viêm phổi). (See "Overview of neonatal respiratory distress and 

disorders of transition" and "Neonatal pneumonia".) 

● Bệnh lý tim mạch (eg, bệnh tim bẩm sinh, tăng áp động mạch phổi dai dẳng). 

(See "Identifying newborns with critical congenital heart disease" and "Persistent 

pulmonary hypertension of the newborn".) 

● Nhiễm trùng sơ sinh. (See "Clinical features, evaluation, and diagnosis of sepsis in term 

and late preterm infants".) 

● Bệnh lý thần kinh (eg, xuất huyết nội sọ, bất thường nội sọ, hoặc bất thường chuyển hóa). 

(See "Germinal matrix hemorrhage and intraventricular hemorrhage (GMH-IVH) in the 

newborn: Pathogenesis, clinical presentation, and diagnosis" and "Stroke in the newborn: 

Classification, manifestations, and diagnosis" and "Inborn errors of metabolism: 

Epidemiology, pathogenesis, and clinical features".) 

● Mất nước – Khả năng mất nước có thể được đánh giá khi so sánh cân nặng lúc sinh và cân 

nặng hiện tại; mất > 7% cân nặng lúc sinh trong 5 ngày đầu đời gợi ý mất nước. (See 

"Overview of the routine management of the healthy newborn infant", section on 'Weight 

loss'.) 
 

Nếu triệu chứng không nặng, những khả năng này thường có thể được loại trừ bằng cách xem xét 

quá trình chuyển dạ và lúc sinh, khám kĩ lưỡng và theo dõi sát bệnh nhân. Đứa trẻ với các triệu 

chứng nặng hoặc tiến triển nhìn chung thường cần đánh giá thêm, có thể bao gồm: 
 

● Độ bão hòa oxy và chụp x-quang nếu có các triệu chứng hô hấp hoặc tím tái  (See 

"Overview of cyanosis in the newborn", section on 'Evaluation' and "Overview of 

neonatal respiratory distress and disorders of transition", section on 'Diagnostic 

approach'.) 
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● Khám tim mạch thật kĩ (bao gồm huyết áp ở hai tay và hai chân). (See "Identifying 

newborns with critical congenital heart disease", section on 'Physical examination'.) 

● Cấy máu để đánh giá nhiễm trùng sơ sinh. (See "Clinical features, evaluation, and 

diagnosis of sepsis in term and late preterm infants", section on 'Laboratory tests'.) 

● Panel chuyển hóa (eg, điện giải, calcium, BUN, creatinine) nếu bệnh cảnh lâm sàng 

gợi ý mất nước. 

● Hình ảnh học hệ thần kinh (eg, siêu âm thóp) nếu có triệu chứng thần kinh (eg, co giật, 

lơ mơ, dấu thần kinh khu trú). (See "Germinal matrix hemorrhage and intraventricular 

hemorrhage (GMH-IVH) in the newborn: Pathogenesis, clinical presentation, and diagnosis", 

section on 'Cranial ultrasound'.) 

 
 

ĐIỀU TRỊ 

 
Tất cả trẻ sơ sinh đa hồng cầu nên được theo dõi sát các triệu chứng thần kinh, tim mạch và 

biến chứng thường gặp, như hạ đường huyết và tăng bilirubin máu. Mục đích can thiệp để làm 

giảm hematocrit bao gồm truyền dịch tĩnh mạch và lọc máu một phần (PET – partial exchange 

transfusion). Những can thiệp này nhìn chung dành cho trẻ có triệu chứng và/hoặc đa hồng 

cầu nặng. 

Phương pháp điều trị được nêu dưới dây chủ yếu dựa vào ý kiến chuyên gia. Nhìn chung còn 

thiếu bằng chứng chứng minh lợi ích lâu dài của PET. Bằng chứng quan sát hạn chế cho thấy 

có thể có một số lợi ích ngắn hạn; tuy nhiên, nó cũng có những rủi ro nhất định. 

Điều trị các bất thường liên quan 
 

● Hạ đường huyết – Khi bác sĩ lâm sàng đưa ra chẩn đoán đa hồng cầu, nên theo dõi cẩn 

thận trị số đường huyết; nếu hạ đường huyết, đảm bảo cung cấp đủ glucose, như được 

thảo luận riêng. (See "Management and outcome of neonatal hypoglycemia".) 

● Tăng bilirubin máu – Bilirubin huyết thanh nên được theo dõi và tăng bilirubin máu nên 

được điều trị thích hợp, như được thảo luận riêng. (See "Unconjugated hyperbilirubinemia 

in term and late preterm infants: Management".) 
 

Tiếp cận điều trị đa hồng cầu 
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Trẻ không triệu chứng — Ở trẻ sơ sinh không triệu chứng, đa hồng cầu có thể được phát hiện 

tình cờ khi xét nghiệm máu vì các nguyên nhân khác. Điều trị ở trẻ không triệu chứng thường dựa 

vào hematocirt (HCT) (lưu đồ 1): 
 

● HCT ≤70% – Trẻ sơ sinh không triệu chứng và có HCT máu tĩnh mạch ngoại biên ≤70% nên 

được theo dõi. Bù đủ dịch và glucose nên được đảm bảo thông qua theo dõi lượng dịch uống 

vào, cân nặng và nước tiểu. HCT tĩnh mạch nên được lặp lại trong 12-24 giờ, trong khi theo 

dõi sát lâm sàng. Nếu HCT vẫn ≤70% và đứa trẻ vẫn không có triệu chứng, điều trị hỗ trợ 

tiếp tục trong 24 giờ và kiểm tra lại HCT. 

● HCT >70% – Nếu HCT > 70%, các lựa chọn điều trị bao gồm: 
 

• Nhiều trung tâm quản lý những đứa trẻ như vậy với sự theo dõi liên tục, bù hoặc 

không bù dịch tĩnh mạch (see 'Intravenous hydration' below) 

• Một số trung tâm thực hiện PET ở những trẻ không triệu chứng nếu HCT máu tĩnh mạch > 

75% [39,40] (see 'Partial exchange transfusion' below) 

• Một số trung tâm thực hiện PET ở bất kỳ đứa trẻ nào có HCT máu tĩnh mạch > 70%, 

kể cả khi trẻ không triệu chứng (tiếp cận này không thường gặp) [41-43] (see 'Partial 

exchange transfusion' below) 
 

Đứa trẻ có triệu chứng — Tối ưu hóa trong xử trí trẻ đa hồng cầu (ie, HCT máu tĩnh mạch 

ngoại biên > 65%) có triệu chứng kèm theo (tím tái, khó thở, bú kém, nôn ói, hạ đường huyết) 

chưa có sự thống nhất và xử trí đa dạng theo từng trung tâm (lưu đồ 1). 
 

● Triệu chứng không nặng – Đối với đứa trẻ có triệu chứng không nặng, tiếp cận của 

chúng tôi ưu tiên là bù dịch đường tĩnh mạch và tiếp tục theo dõi. (see 'Intravenous 

hydration' below). Các trung tâm khác có thể thực hiện PET trong bệnh cảnh này [40]. 

● Triệu chứng nặng – Đứa trẻ có triệu chứng nặng (eg, tím tái/khó thở nhiều, triệu chứng tiêu 

hóa nặng, hạ đường huyết nặng) nên được đánh giá kĩ các nguyên nhân khác gây triệu chứng 

tương tự, như được thảo luận ở trên (see 'Differential diagnosis' above). Nếu phát hiện 

nguyên nhân khác, xử trí tập trung vào bệnh lý chính. 
 

Nếu triệu chứng xuất hiện là do đa hồng cầu, chúng ta bắt đầu điều trị cho đứa trẻ với bù dịch 

tĩnh mạch (see 'Intravenous hydration' below). Nếu triệu chứng dai dẳng hoặc nghiêm trọng hơn dù 

đã bù đủ dịch tĩnh mạch, chúng ta tiến hành PET. Khi quyết định PET, nó nên được thực hiện càng 

sớm càng tốt  
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vì HCT trẻ sơ sinh và độ nhớt máu đạt đỉnh giữa hai và bốn giờ sau sinh [41]. (See 'Partial 

exchange transfusion' below.) 

Can thiệp 

 
Bù dịch tĩnh mạch — Lý do chính của truyền dịch tĩnh mạch ở trẻ sơ sinh bị đa hồng cầu là 

để phòng ngừa và điều trị hạ đường huyết, một biến chứng thường gặp của đa hồng cầu (see 

'Hypoglycemia' above). Dịch tĩnh mạch truyền trong 24-48 giờ đầu theo tỉ lệ ít nhất 100 mL/kg mỗi 

ngày, bao gồm glucose (dextrose) với tốc độ 6-8 mg/kg mỗi phút, và theo dõi sát đứa trẻ. Mục tiêu 

là duy trì nồng độ đường huyết bình thường và đủ dịch.(See "Management and outcome of 

neonatal hypoglycemia", section on 'IV dextrose infusion'.) 

Lọc máu một phần (PET) — PRT đẳng tích giúp giảm HCT mà không gây giảm thể tích. Có một 

số bằng chứng cho thấy PET hữu ích trong ngắn hạn so với truyền dịch. Tuy nhiên, lợi ích lâu dài 

của PET ở trẻ sơ sinh đa hồng cầu chưa được chứng minh. (See 'Outcome' below.) 

Hiệu quả 
 

● Tác dụng ngắn hạn – Trong các nghiên cứu lâm sàng, PET cho thấy lợi ích tác động lên 

cơ chế sinh lý liên quan đến độ nhớt (eg, lưu lượng máu não, cardiac index, vận chuyển 

oxy) [7,37,44-48]; tuy nhiên, PET không làm thay đổi các triệu chứng liên quan đến đa 

hồng cầu [41]. 

● Tác dụng dài hạn – Dựa vào các bằng chứng sẵn có, PET dường như không cải thiện kết cục 

dài hạn. Nhiều thử nghiệm lâm sàng và hai phân tích tổng hợp cho thấy kết quả phát triển 

thần kinh về lâu dài giống nhau ở những đứa trẻ có hoặc không PET [29,30,32,33,37,49-51]. 

Ngoài ra, nguy cơ tổn thương đường tiêu hóa có thể tăng trong PET [50,51]. (See 

'Complications' below and 'Outcome' below.) 

Trong hầu hết các nghiên cứu đánh giá PET, can thiệp thường được thực hiện 6 giờ sau 

sinh, vì vậy tác dụng của can thiệp sớm hơn vẫn chưa được hiểu rõ. 

Kỹ thuật — PET có thể được thực hiện bằng nhiều cách. Thủ thuật nhìn chung giống với lọc máu 
được dùng trong điều trị tăng bilirubin máu ở trẻ sơ sinh với hai điểm khác biệt mấu chốt: PET có 
thể tích trao đổi ít hơn, và nó dùng nước muối sinh lý thay thế chứ không phải là máu hoàn 
nguyên. (See "Unconjugated hyperbilirubinemia in the newborn: Interventions", section on 
'Exchange transfusion'.) 

http://www.uptodate.com/contents/neonatal-polycythemia/print?search=polycethermia&source=search_result&selectedTitle=2~150&usage_type=d
https://www.uptodate.com/contents/neonatal-polycythemia/abstract/41
https://www.uptodate.com/contents/management-and-outcome-of-neonatal-hypoglycemia?sectionName=IV%20dextrose%20infusion&search=polycethermia&topicRef=5940&anchor=H114410&source=see_link&H114410
https://www.uptodate.com/contents/management-and-outcome-of-neonatal-hypoglycemia?sectionName=IV%20dextrose%20infusion&search=polycethermia&topicRef=5940&anchor=H114410&source=see_link&H114410
https://www.uptodate.com/contents/neonatal-polycythemia/abstract/7%2C37%2C44-48
https://www.uptodate.com/contents/neonatal-polycythemia/abstract/41
https://www.uptodate.com/contents/neonatal-polycythemia/abstract/29%2C30%2C32%2C33%2C37%2C49-51
https://www.uptodate.com/contents/neonatal-polycythemia/abstract/50%2C51
https://www.uptodate.com/contents/unconjugated-hyperbilirubinemia-in-the-newborn-interventions?sectionName=EXCHANGE%20TRANSFUSION&search=polycethermia&topicRef=5940&anchor=H1344437967&source=see_link&H1344437967
https://www.uptodate.com/contents/unconjugated-hyperbilirubinemia-in-the-newborn-interventions?sectionName=EXCHANGE%20TRANSFUSION&search=polycethermia&topicRef=5940&anchor=H1344437967&source=see_link&H1344437967


20:07, 19/09/2022 Neonatal polycythemia - UpToDate 

https://www.uptodate.com/contents/neonatal-polycythemia/print?search=polycethermia&source=search_result&selectedTitle=2~150&usage_type=d… 12/21 

 

 

PET bao gồm lấy máu ra khỏi catheter nội mạch (thường là catheter tĩnh mạch rốn) và truyền 

nước muối sinh lý qua catheter tĩnh mạch ngoại biên [52,53]. 

Thể tích trao đổi thông thường là 15-20 mL/kg. Ngoài ra, nó có thể được tính bằng công thức sau: 
 

Thể tích trao đổi (mL) = [(HCT đo được – HCT kỳ vọng) × thể tích máu theo ml] ÷ HCT đo được 
 

HCT kỳ vọng thường được đặt ở mức 55%. Thể tích máu ước tính khoảng 80-100 mL/kg cân 

nặng. Thể tích cao hơn có thể phù hợp ở những đứa trẻ có tuổi thai nhỏ hơn và/hoặc trẻ bị đa 

hồng cầu do kẹp rốn muộn. 

Ví dụ, trẻ sơ sinh đủ tháng cân nặng 3 kg có HCT > 75%, thể tích trao đổi sẽ được tính như 

sau: 
 

Thể tích trao đổi = [(75% – 55%) × (80 mL/kg × 3 kg)] ÷ 75% = 64 mL 
 

Máu có thể được rút khỏi catheter tĩnh mạch rốn đồng thời truyền nước muối liên tục qua tĩnh 

mạch ngoại biên (kỹ thuật đẳng tích). Kỹ thuật này được ưu tiên ở những đứa trẻ ổn định.  

Biến chứng — Nguy cơ viêm ruột hoại tử có thể tăng ở những đứa trẻ đa hồng cầu được 

điều trị với PET [50,51].  
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TÓM TẮT VÀ KHUYẾN CÁO 
 

● Định nghĩa và tỷ lệ mắc – Đa hồng cầu ở trẻ sơ sinh đặc trưng với HCT máu tĩnh mạch tăng 

cao. Bệnh lý ảnh hưởng khoảng 1-5% trẻ sơ sinh. (See 'Definitions' above and 'Incidence' 

above.) 

● Nguyên nhân và sinh lý bệnh – Nguyên nhân thường gặp nhất gây đa hồng cầu ở trẻ sơ sinh 

đủ tháng khỏe mạnh là kẹp rốn muộn. Các nguyên nhân khác bao gồm truyền máu song thai, 

suy bánh nhau, thiếu oxy ở mẹ hoặc đái tháo đường thai kỳ, và các yếu tố nguy cơ của đứa trẻ 

bao gồm thai do và bất thường nội tiết (bảng 1). Biểu hiện lâm sàng của đa hồng cầu được do 

là do cô đặc máu và/hoặc thay đổi chuyển hóa do tăng khối tế bào hồng cầu. (See 'Causes' 

above and 'Pathophysiology' above.) 

● Đặc điểm lâm sàng 
 

• Triệu chứng – Hầu hết trẻ sơ sinh đa hồng cầu không có triệu chứng. Các triệu chứng 

kèm theo có thể bao gồm tím tái, ngưng thở, nôn ói hoặc bú kém. Khi hiện diện, các triệu 

chứng thường bắt đầu 2 giờ sau sinh nhưng có thể muộn hơn ở ngày thứ hai hoặc thứ ba 

ở một số trẻ. (See 'Signs and symptoms' above.) 

• Xét nghiệm bất thường liên quan – Hạ đường huyết và tăng bilirubin máu thường 

gặp trong đa hồng cầu. (See 'Clinical features' above.) 
 

● Chẩn đoán 
 

• Xét nghiệm cho trẻ nào – HCT nên được đo ở trẻ sơ sinh có triệu chứng có thể do đa 

hồng cầu (tím tái, thở nhanh, bú kém, nôn ói). Chúng ta không đo thường quy HCT ở 

trẻ khỏe mạnh (kể cả những trẻ giới hạn tăng trưởng nhưng không có triệu chứng gì 

đáng lo ngại). (See 'Who to test' above.) 
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• Tiếp cận xét nghiệm – HCT mẫu máu mao mạch thường được đo đầu tiên. Nếu HCT máu 

mao mạch ≤65%, không cần đánh giá thêm. Nếu HCT máu mao mạch > 65%, xét 

nghiệm lặp lại ở mẫu máu tĩnh mạch. Chẩn đoán đa hồng cầu xác định khi HCT máu 

tĩnh mạch > 65%. (See 'Laboratory testing' above.) 

 
• Các xét nghiệm khác – Đứa trẻ đa hồng cầu nên được kiểm tra đường huyết và 

bilirubin máu vì hạ đường huyết và tăng bilirubin máu thường gặp trong đa hồng cầu. 

(See "Pathogenesis, screening, and diagnosis of neonatal hypoglycemia", section on 

'Timing of glucose screening' and "Unconjugated hyperbilirubinemia in term and late 

preterm infants: Screening".) 
 

● Chẩn đoán phân biệt – Triệu chứng liên quan đến đa hồng cầu (eg, tím tái, tim nhanh, thở 

nhanh, bú kém, nôn ói) không đặc hiệu và có thể xuất hiện trong nhiều bệnh lý khác ở trẻ sơ 

sinh. Do đó, các nguyên nhân khác có thể gây triệu chứng nên được tầm soát, bao gồm 

bệnh lý hô hấp (eg, viêm phổi), bất thường tim mạch (eg, bệnh tim bẩm sinh, tăng áp phổi 

dai dẳng), nhiễm trùng huyết, bệnh lý thần kinh (eg, xuất huyết nội sọ, đột quỵ), và mất 

nước. (See 'Differential diagnosis' above.) 

● Điều trị – Điều trị đa hồng cầu ở trẻ sơ sinh phụ thuộc vào mức độ của các triệu 

chứng (lưu đồ 1): 
 

• Bệnh nhân không có triệu chứng – Đối với trẻ sơ sinh không có triệu chứng, chúng tôi 

đề xuất chỉ cần theo dõi thay vì lọc máu một phần (PET) (Grade 2C). Điều trị hỗ trợ bao 

gồm bú đủ, theo dõi cân nặng, nước tiểu đảm bảo đủ dịch và glucose. HCT máu tĩnh mạch 

nên được kiểm tra lại sau 12-24 giờ, theo dõi sát lâm sàng của trẻ. 

Điều trị hỗ trợ nhìn chung phù hợp cho bệnh nhân không triệu chứng. Tuy nhiên, một số 

trung tâm có thể dùng PET ở bệnh nhân không triệu chứng, đặc biệt nếu HCT > 75%. 

(See 'Asymptomatic infants' above.) 

• Bệnh nhân có triệu chứng – Đối với hầu hết trẻ sơ sinh đa hồng cầu có triệu chứng, 

chúng tôi đề xuất bắt đầu với điều trị hỗ trợ (bao gồm truyền dịch tĩnh mạch với dextrose) 

hơn là PET (Grade 2C). Điều trị cũng bao gồm theo dõi sát lượng nước tiểu và đánh giá 

các nguyên nhân khác có thể gây triệu chứng tương tự. Chúng tôi nhìn chung chỉ dùng 

PET trên những trẻ có triệu chứng tiến triển nặng dù đã điều trị ban đầu với bù dịch 

đường tĩnh mạch.  
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HÌNH 

 

Các nguyên nhân gây đa hồng cầu ở trẻ sơ sinh 
 

Truyền hồng cầu (thụ động) 

Kẹp rốn muộn (eg, >2 phút sau sinh) 

Sinh quá nhanh 

Thiếu oxy trong cuộc sanh 

Truyền máu song thai (10 - 15% of monochorionic twins) 

Truyền máu mẹ-thai nhi (hiếm) 

Tăng sản xuất hồng cầu trong tử cung (chủ động) 

Suy bánh nhau 

Tiền sản giật 

Bệnh lý tăng huyết áp khác 

Bệnh lý mạch máu khác 

Mẹ thiếu oxy do bệnh lý tim hoặc bệnh lý phổi 

Bệnh lý tim hoặc bệnh lý phổi 

Thuốc (eg, propranolol) 

Hút thuốc lá 

Ở vùng cao 

Thai già tháng 

Các yếu tố nguy cơ ở trẻ sơ sinh 

Thai to 

Mẹ bị đái tháo đường thai kỳ 

Hội chứng Beckwith-Wiedemann 

Bệnh lý nội tiết (tăng sản tuyến thượng thận bẩm sinh, nhược giáp, cường giáp) 

Bất thường NST (trisomy 21, 18, và 13) 

Courtesy of Joseph Garcia-Prats. 
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Tiếp cận 

 

 

 

BP: blood pressure; BUN: blood urea nitrogen; CBC: complete blood count; IV: intravenous; PET: 

partial exchange transfusion. 
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