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Đặt vấn đề: Chưa có nghiên cứu dịch tễ học về chân khoèo đối với quần thể dân cư Đông nam Á nói 

chung và Việt nam nói riêng. Nghiên cứu dịch tễ học mô tả này nhằm xác định các yếu tố nguy cơ liên 

quan đến chân khoèo bẩm sinh vô căn (CKBSVC) ở trẻ em Miền Nam Việt Nam. 

Phương pháp: Nghiên cứu bệnh chứng so sánh trẻ bị CKBSVC và trẻ không bị dị tật bẩm sinh về tỉ lệ 

các đặc điểm nhân khẩu xã hội học và các yếu tố khác. Nhóm bệnh gồm 233 đứa trẻ bị CKBSVC và 

nhóm chứng gồm 232 đứa trẻ không mắc bất kỳ bệnh lý bẩm sinh nào. Tất cả những đứa trẻ đều có năm 

sinh 2003 trở về sau và mẹ sinh sống tại các tỉnh thành phía Nam và Tây nguyên. 

Kết quả: Tỉ lệ bé trai bị CKBSVC nhiều hơn hẳn so với bé gái với tỉ số số chênh =1,75 và khoảng tin cậy 

95%=1,17-2,61. Sinh ngôi mông có nguy cơ cao bị CKBSVC với p=0,001. Mẹ sinh sống ở các tỉnh có 

nguy cơ cao hơn ở Thành phố Hồ Chí Minh với p<0,01. 

Kết luận: Mặc dù nghiên cứu dựa vào bệnh viện này đã cho thấy nguy cơ chân khoèo tăng cao có ý nghĩa 

ở bé trai, sinh ngôi mông và mẹ sinh sống ở các tỉnh, một nghiên cứu dựa vào dân số là cần thiết để xác 

định các yếu tố dịch tễ của CKBSVC. 

RISK FACTORS OF IDIOPATHIC CONGENITAL CLUBFOOT  

IN THE SOUTH OF VIETNAM 

Introduction: No epidemiological studies regarding congenital clubfoot have been reported for the 

Vietnamese population. This study is to recognize risk factors that may be associated with idiopathic 

congenital clubfoot in the South of Vietnam.  

Methods: This case-control study compares between the infants with idiopathic congenital clubfoot and 

the infants without any congenital deformity about enviromental and socio-demographic charaterictics of 

the mothers and the infants. Cases included 233 infants and controls 232 infants. All infants were born 

after 2002 and Mothers were living in southern and highland Provinces. 

Results: Males with clubfoot is significantly higher than females (odds ratio = 1.7; 95% confidence 

interval = 1.1, 2.6). Breech presentation had a significantly high risk (p=0.001). The mothers living in 

provinces had a significantly higher risk than the mother in Hochiminh City (p<0.01). 

Conclusion: Although this study showed a significant association with infants’sex, breech presentation 

and mothers’ living regions, a population – based study is necessary to find the risk factors in Vietnam.       

 



I.  Đặt vấn đề: 

Chân khoèo bẩm sinh vô căn (CKBSVC) là một trong những dị tật bẩm sinh thường gặp nhất, 

với tần suất xấp xỉ 1/1000 trẻ sinh ra còn sống. Tần suất này cũng được ghi nhận trong một số tài 

liệu chưa công bố tại Việt nam [7]. 

Nếu không điều trị, chân khoèo có thể cản trở quá trình phát triển dáng đi bình thường, dẫn đến 

tàn tật suốt đời. Các phương pháp điều trị bảo tồn, như phương pháp Ponseti với nắn chỉnh bằng 

tay và bất động bằng bó bột có thể giảm nhu cầu phẫu thuật. Tuy nhiên, nhiều đứa trẻ vẫn còn bị 

phẫu thuật và vẫn có thể để lại di chứng. 

Mặc dù có nhiều nghiên cứu khoa học cơ bản, lâm sàng cũng như dịch tễ học ở qui mô rộng lớn, 

cho đến nay bệnh nguyên và bệnh sinh của chân khoèo vẫn chưa được biết. Nhiều nghiên cứu 

dịch tễ đã cho thấy một số yếu tố nguy cơ liên quan đến chân khoèo, như thường gặp ở bé trai 

[3],[4],[10],[9], [13], sinh non [11], tuổi mẹ [11], mẹ hút thuốc trong lúc mang thai 

[1],[5],[8],[9],[11],[12],[14],[15], số lần sinh của mẹ [2],[11], tình trạng hôn nhân của mẹ [1], 

trình độ học vấn của mẹ [2], [11], mẹ bị tiểu đường [15]. Chưa có nghiên cứu dịch tễ học về chân 

khoèo đối với quần thể dân cư Đông nam Á nói chung và Việt nam nói riêng. 

Nghiên cứu dịch tễ học mô tả này nhằm xác định các yếu tố nguy cơ liên quan đến CKBSVC ở 

trẻ em Miền nam Việt nam và là tiền đề khả thi cho nghiên cứu dịch tễ học qui mô lớn hơn về 

CKBSVC tại Việt nam 

II. Số liệu và phương pháp: 

Nghiên cứu bệnh chứng so sánh trẻ bị CKBSVC và trẻ không bị dị tật bẩm sinh về tỉ lệ các đặc 

điểm nhân khẩu xã hội học và các yếu tố khác.  

1. Đối tượng nghiên cứu: Từ 2004 đến 2011, 346 trẻ bị chân khoèo bẩm sinh có năm sinh từ 

2003 trở về sau được thu thập số liệu tại Bệnh viện Nhi đồng, Bệnh viện Phụ sản và Bệnh viện 

Chấn thương chỉnh hình bởi nhóm nghiên cứu, là các bác sĩ chuyên điều trị chân khoèo. Những 

trường hợp được loại ra là các chân khoèo bẩm sinh bệnh lý như cứng đa khớp bẩm sinh, thoát vị 

tủy màng tủy, hoặc các chân khoèo bẩm sinh nghi ngờ bệnh lý (thường có các dị tật khác kèm 

theo), sinh đôi, mẹ ở các tỉnh ngoài vùng nghiên cứu, phụ huynh không phải là mẹ vì khai thác 

tiền sử sinh đẻ có thể không chính xác hoặc các trường hợp dữ liệu không đầy đủ. Cuối cùng, 



nhóm bệnh nghiên cứu gồm 233 trẻ  CKBSVC riêng biệt, sinh đơn. Nhóm chứng gồm 232 trẻ 

không có bệnh lý bẩm sinh, sinh đơn, có năm sinh từ 2003 trở về sau, mẹ sinh sống ở các tỉnh 

trong vùng nghiên cứu.   

2. Các biến số:  

 Các biến số của bé: giới, bên bị, tuổi thai (< 37tuần, ≥ 37 tuần), trọng lượng  thai nhi (≤ 

2500gr, > 2500gr), ngôi (mông, ngôi khác), mùa sanh (khô, mưa). 

 Các biến số của mẹ: tuổi mẹ tại lúc sanh (≤ 23 tuổi, 24-34 tuổi, ≥ 35 tuổi), kiểu sanh (thường, 

mổ), số lần sanh sống (con so, con rạ), vùng dân cư (thành phố, miền đông, miền tây, tây 

nguyên). 

3. Phương pháp thu thập số liệu và thống kê: Nhóm chứng và nhóm bệnh được thu thập số 

liệu theo bệnh án mẫu với các câu hỏi liên quan đến yếu tố mẹ và con, và được khám lâm sàng 

bởi các tác giả. Số liệu được xử lý với phần mềm Stata 10.0, bao gồm thống kê mô tả (tỉ số giới 

tính, tỉ lệ theo từng biến số) và thống kê phân tích (tỉ số số chênh, kiểm định chi bình phương, 

hồi qui logistic). 

III. Kết quả:  

Trong số 233 trẻ chân khoèo có 117 (50,2%) bị 2 bên , 70 (30%) phải, 46 (19,8%) trái. 161 

(69%) bé trai là nhiều hơn hẳn so với 72 (31%) bé gái (Bảng 1) với tỉ số số chênh (TSSC) =1,75 

và khoảng tin cậy (KTC)95%=1,17-2,61. Trẻ sinh mùa mưa gặp nhiều hơn mùa khô nhưng 

không có ý nghĩa (TSSC=1,37; KTC95%=0,93-2,01). Sinh non (<37 tuần) tăng nguy cơ nhưng 

không có ý nghĩa (TSSC=1,88; KTC95%= 0,88-4,15). Trẻ thiếu cân (≤ 2500gr) tăng nguy cơ 

nhưng cũng không có ý nghĩa (TSSC=1,62; KTC95%= 0,85-3,11). Sinh ngôi mông có nguy cơ 

rất cao bị chân khoèo với p=0,001 (Bảng 2). 

Bảng 1: Tỉ lệ chân khoèo theo giới 

 Gái Trai Tổng cộng 

Chứng 102 (44%) 130 (56%) 232 (100%) 

Bệnh 72 (31%) 161 (69%) 233 (100%) 

Chi bình phương = 8,47 và p = 0,004. 

Bảng 2: Tỉ lệ chân khoèo theo ngôi 



 Ngôi mông Ngôi khác Tổng cộng 

Chứng 0 (0%) 225 (100%) 225 (100%) 

Bệnh 10 (4,5%) 213 (95,5%) 223 (100%) 

Chi bình phương = 10,32 và p = 0,001. 

Sinh con rạ có xu hướng giảm nguy cơ nhưng không có ý nghĩa (TSSC=0,76; 

KTC95%=0,52;1,12). Sinh thường hay sinh mổ không có ý nghĩa (TSSC=0,89; 

KTC95%=0,57;1,39). Mẹ trẻ tuổi (≤23) hoặc lớn tuổi (≥35) không có ý nghĩa khi so sánh với mẹ 

tuổi chuẩn (24-34), nhưng mẹ lớn tuổi có xu hướng giảm nguy cơ (TSSC=0,63; KTC95%=0,32-

1,21). So với mẹ sinh sống tại Thành phố Hồ chí minh, nguy cơ tăng ở mẹ sinh sống tại miền tây 

(TSSC=2,22; KTC95%=1,39-3,55), miền đông (TSSC=1,97; KTC95%=1,21-3,23), và tây 

nguyên (TSSC=3,68; KTC95%=1,74-7,79). Khi so với mẹ sinh sống tại tây nguyên, nguy cơ 

giảm nhưng không có ý nghĩa ở mẹ sinh sống tại miền tây (TSSC=0,60; KTC95%=0,28-1,26), 

và miền đông (TSSC=0,53; KTC95%=0,25-1,14). 

IV. Bàn luận:  

Nghiên cứu không khảo sát chân khoèo dựa vào số ca sinh tại bệnh viện Phụ sản hoặc dựa vào 

dân số nên không xác định được tần suất chân khoèo. Tuy nhiên theo một số tài liệu chưa công 

bố [7], tần suất chân khoèo tại Việt nam là 0,1%. Theo số liệu thống kê tại Bệnh viện Từ dũ năm 

2010, tần suất CKBSVC tại Bệnh viện Từ dũ là 0,1%. Số trẻ chân khoèo 2 bên chiếm một nữa và 

bên phải chiếm ưu thế so với bên trái là tương đồng với một số nghiên cứu khác [9]. 

Tỉ lệ bé trai nhiều gấp đôi so với bé gái có ý nghĩa (Bảng 1) cũng đã được xác nhận trong nhiều 

nghiên cứu [3],[4],[9],[10],[13]. Vì miền Nam chỉ có 2 mùa là mùa khô (tháng 11- tháng 4) và 

mùa mưa (tháng 5 – tháng 10) nên nghiên cứu khảo sát dựa vào 2 mùa và nhận thấy trẻ sinh mùa 

mưa có nguy cơ cao hơn trẻ sinh mùa khô nhưng không có ý nghĩa thống kê. Trẻ sinh non, sinh 

thiếu cân tăng nguy cơ không có ý nghĩa nhưng Parker [11] cho thấy chân khoèo liên quan chặt 

chẽ với sinh non và sinh thiếu cân. Tuy nhiên có nhiều nghiên cứu không cho thấy sự liên quan 

với mùa sanh [3],[9] hoặc trẻ sinh thiếu cân [3],[9]. Bảng 2 đã cho thấy sinh ngôi mông có nguy 

cơ rất cao giống như Parker [11] nhưng Kanchela [9] cho thấy tầng suất chân khoèo giảm ở trẻ 

sinh ngôi mông. Vì số trẻ ngôi mông ít, ngay cả nhóm chứng không có trường hợp nào sinh ngôi 

mông nên các tác giả không thể trình bày nguy cơ bằng tỉ số số chênh và khoảng tin cậy. 



Các đặc điểm của mẹ như số lần sanh, kiểu sanh, tuổi mẹ không liên quan tới chân khoèo mặc dù 

mẹ sinh con rạ, mẹ lớn tuổi có xu hướng giảm nguy cơ chân khoèo. Trong khi đó, Cardy [2] cho 

rằng số lần mang thai và sinh mổ liên quan có ý nghĩa với nguy cơ CKBSVC trong nghiên cứu 

đa biến. Tuy nhiên, có nhiều nghiên cứu cho thấy không có sự liên quan giữa tuổi mẹ, và số lần 

sinh với CKBSVC [3],[6],[8],[9],[14]. Mẹ sinh sống tại các tỉnh tăng nguy cơ có ý nghĩa so với 

mẹ sinh sống tại thành phố Hồ chí minh và mẹ sinh sống tại miền Đông, miền Tây có nguy cơ 

giảm nhưng không ý nghĩa so với mẹ sinh sống ở Tây nguyên . Điều này có thể gợi ý điều kiện 

kinh tế, y tế và trình độ học vấn của mẹ đã tác động đến nguy cơ chân khoèo. 

Các đặc điểm khác của mẹ như hút thuốc lá, tiểu đường, tình trạng hôn nhân không được khảo 

sát trong nghiên cứu vì tỉ lệ tiểu đường, độc thân và hút thuốc ở phụ nữ trẻ tại Việt nam là rất 

thấp. Có nhiều nghiên cứu cho thấy nguy cơ chân khoèo tăng cao ở mẹ hút thuốc trong lúc mang 

thai [1],[5],[8],[9],[11],[12],[14],[15]. 

V. Kết luận: 

Mặc dù nghiên cứu bệnh chứng dựa vào bệnh viện đã cho thấy nguy cơ chân khoèo tăng cao có ý 

nghĩa ở bé trai, sinh ngôi mông và mẹ sinh sống ở các tỉnh, một nghiên cứu dựa vào dân số là 

cần thiết để xác định các yếu tố dịch tễ của CKBSVC. 
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