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THỂ LỆ ĐĂNG BÀI 

Các ký hiệu, đường kẻ trong sơ đồ, đồ thị phải 
đủ lớn để vẫn có thể đọc được khi cần thu nhỏ 
trong in ấn. Hình ảnh phải được lưu ở định dạng 
JPEG trong 1 file riêng biệt, dung lượng không quá 
2Mb, có kèm chú thích. Tất cả bảng, sơ đồ, hình 
minh họa phải đặt trong những trang riêng biệt 
cuối bản thảo.

Tác giả chỉ nên trích dẫn các tài liệu thật cần 
thiết, và cần thẩm tra lại các tài liệu tham khảo 
trong bản thảo. Tài liệu tham khảo được trình bày 
theo Chuẩn Vancouver, đặt cuối bản thảo, được 
đánh số liên tục theo trình tự trích dẫn trong bản 
thảo, không phân biệt loại ngôn ngữ. Cụ thể, với 
bài báo nghiên cứu, phải có: Tên của tất cả tác giả; 
tên bài báo; tên tạp chí được viết tắt theo ước như 
trong Medline; năm xuất bản; tập số; trang đầu và 
trang cuối của bài báo. Đối với tài liệu tham khảo 
là sách; tên tác giả, tựa sách, nơi xuất bản, nhà xuất 
bản, năm. Ví dụ (1,2) là của bài báo nghiên cứu, 
(3,4) là của sách và một chương trong sách, và (5) 
là của trang web.
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bất thường về mặt chức năng, vì vậy không thể 
thụ tinh với noãn. Để chẩn đoán các bất thường 
về mặt chức năng, có thể sử dụng các xét nghiệm 
như xét nghiệm đánh giá sự xâm nhập của tinh 
trùng, xét nghiệm hemizona, định lượng các tác 
nhân gây phản ứng oxy hóa hay phân tích sự 
phân mảnh của DNA tinh trùng. Nếu xác định 
được các bất thường về mặt chức năng, nên lặp 
lại các đánh giá để có thể đưa ra các nguyên nhân 
chữa trị được. Nếu vẫn không xác định được 
nguyên nhân, nên chỉ định thụ tinh trong ống 
nghiệm hay tiêm tinh trùng vào bào tương trứng 
ở các cặp vợ chồng có bất thường chức năng tinh 
trùng. Đối với các trường hợp vô sinh không rõ 
nguyên nhân và không có bất thường chức năng 
tinh trùng, có thể chỉ định bơm tinh trùng vào 
buồng tử cung có phối hợp với kích thích buồng 
trứng hay thụ tinh trong ống nghiệm[5].

3.2. Không tinh trùng
Vô tinh thường được phân thành vô tinh do 

bế tắc và không do bế tắc. Để chẩn đoán phân 

học, chẩn đoán hình ảnh cũng như sự cải thiện về kỹ 
thuật (xét nghiệm đánh giá chức năng tinh trùng), 
đánh giá kết quả của tinh dịch đồ theo phiên bản 
mới nhất của Tổ chức Y tế thế giới (2010), chẩn 
đoán vô sinh nam đã xác định được nhiều nguyên 
nhân đặc hiệu hơn so với trước đây, giảm đáng kể 
các trường hợp vô sinh nam vô căn[3].

Trong phân loại mới của Tổ chức Y tế Thế giới, 
nhóm một nguyên nhân, phối hợp 2 nguyên nhân 
và từ 3 nguyên nhân trở lên đã được xem như 
là những nhóm nguyên nhân riêng biệt. Đối với 
nhóm một nguyên nhân, bệnh lý mào tinh, yếu 
tố môi trường (chủ yếu là nghề nghiệp), các hoạt 
động liên quan đến giải trí (lái mô tô, xe đạp…) và 
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1. Đại cương
Vô sinh do yếu tố nam chiếm 50% nguyên nhân 

vô sinh[1]. Mặc dù có nhiều hệ thống phân loại nguyên 
nhân vô sinh nam nhưng chưa có hệ thống nào được 
xem là hoàn hảo[2]. Với sự phát triển của nhiều lĩnh 
vực liên quan như nội tiết sinh sản, chẩn đoán hình 
ảnh, nam khoa, chẩn đoán vô sinh nam có sự tiến bộ 
đáng kể, giúp giảm tỉ lệ các trường hợp vô sinh nam 
không rõ nguyên nhân[3].

2. Phân loại nguyên nhân vô sinh nam
Vẫn chưa có một hệ thống phân loại vô sinh 

nam nào được xem là hoàn hảo. Các nguyên nhân 
của vô sinh nam có thể phân loại theo Tổ chức Y 
tế Thế giới (bảng 1) hay theo vị trí giải phẫu như 
trước tinh hoàn (chủ yếu là nguyên nhân nội tiết), 
tại tinh hoàn (dãn tĩnh mạch thừng tinh, tinh hoàn 
ẩn, viêm tinh hoàn, chấn thương tinh hoàn), sau 
tinh hoàn (tắc nghẽn, xuất tinh ngược dòng, rối 
loạn chức năng cương dương) và sau giao hợp 
(bảng 2)[2],[3].

Hiện nay, với sự tiến bộ của nhiều lĩnh vực như 
nội tiết sinh sản (định lượng inhibin B, hormone 
kháng ống Muller), kỹ thuật sinh học di truyền - 
phân tử (mất đoạn nhỏ trên nhiễm sắc thể Y), nam 

Cao Ngọc Thành(1), Phạm Chí Kông (2)

(1) Trung tâm Nội tiết sinh sản & Vô sinh, Bệnh viện Đại học Y Dược Huế, (2) Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng

CHẨN ĐOÁN VÔ SINH NAM các thói quen liên quan đến lối sống (hút thuốc, 
uống rượu) được xem là một thực thể riêng biệt. 
Phối hợp các nguyên nhân cũ (nhóm A) và mới 
(nhóm B) là một đặc điểm quan trọng khác của 
hệ thống phân loại này. 

Vì vậy, với sự tiến bộ của các phương tiện chẩn 
đoán hiện nay, việc chẩn đoán nguyên nhân vô 
sinh nam được mở rộng hơn và kết quả là (i) giảm 
các trường hợp không rõ nguyên nhân (vô căn), 
(ii) hiểu được sinh lý bệnh và khả năng sinh sản 
trong tương lai ở các bệnh nhân vô sinh nam và 
(iii) tiên lượng tốt trong vấn đề điều trị.

3. Chẩn đoán vô sinh nam
Chẩn đoán vô sinh nam chủ yếu dựa vào kết 

quả tinh dịch đồ do Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra 
nhưng các tiêu chuẩn này có giá trị chẩn đoán 
hạn chế vì tỉ lệ lớn nam giới có chất lượng tinh 
dịch đồ bình thường nhưng vẫn bị vô sinh do 
bất thường chức năng tinh trùng. Ngược lại, một 
số khác có chất lượng tinh dịch đồ bất thường 
nhưng chức năng tinh trùng bình thường và họ 
vẫn có con bình thường[4].

Có thể đưa ra chẩn đoán ban đầu sau khi hỏi 
bệnh sử, tiền sử, khám lâm sàng, phân tích dịch 
đồ và chỉ định thêm một số xét nghiệm để đưa 
ra một chẩn đoán đặc hiệu hơn, giúp lựa chọn 
biện pháp điều trị thích hợp. Nên đưa các thông 
tin thu nhận được trong đánh giá ban đầu vào 
các lưu đồ chẩn đoán để việc chỉ định thêm các 
xét nghiệm cận lâm sàng cũng như chỉ định điều 
trị theo một cách thức có tổ chức và có tính hệ 
thống. Theo cách tiếp cận này, kết quả tinh dịch 
đồ được phân thành (i) tất cả các thông số bình 
thường, (ii) không tinh trùng, (iii) bất thường cả 
mật độ, hình dạng và độ di động, (iv) bất thường 
một thông số về thể tích, mật độ, độ di động và 
hình thái[5].

3.1. Tất cả các thông số tinh dịch đồ bình thường
Nếu tất cả các thông số tinh dịch đồ bình 

thường, nguyên nhân vô sinh có thể do người vợ, 
giao hợp chưa đúng, rối loạn chức năng cương 
dương, bất thường chức năng tinh trùng hay có 
kháng thể kháng tinh trùng. Thuật ngữ “vô sinh 
không rõ nguyên nhân” được dùng cho những 
trường hợp vô sinh đã loại trừ yếu tố nữ và kết 
quả tinh dịch đồ ở nam bình thường. Nên xét 
nghiệm đánh giá kháng thể kháng tinh trùng. 
Mặc dù ít gặp nhưng một số nam giới có tất cả 
các thông số tinh dịch đồ bình thường nhưng 

Nhóm a
Rối loạn chức năng tình dục/xuất tinh Dãn tĩnh mạch thừng tinh
Nguyên nhân miễn dịch Nhiễm trùng tuyến sinh dục phụ
Không rõ nguyên nhân Nguyên nhân nội tiết
Bất thường tinh dịch Vô căn
Nguyên nhân do điều trị Tinh trùng ít
Bệnh toàn thân Tinh trùng yếu
Bất thường bẩm sinh Tinh trùng dị dạng
Tinh hoàn ẩn Vài tinh trùng trong mẫu (Cryptozoospermia)
Bất thường nhiễm sắc đồ Vô tinh
Bất sản mào tinh/túi tinh Bế tắc
Tổn thương tinh hoàn mắc phải Vô căn

Nhóm B
một nguyên nhân
Bệnh lý mào tinh, yếu tố môi trường, lối sống
Bất thường di truyền (mất đoạn nhỏ nhiễm sắc thể Y, đột biến gen gây xơ hóa nang)
Phối hợp hai nguyên nhân
Phối hợp nhóm một nguyên nhân và nguyên nhân nhóm a
Phối hợp từ 3 nguyên nhân trở lên
Phối hợp nhóm một nguyên và ≥2 nguyên nhân nhóm a trở lên

Bảng1. Phân loại nguyên nhân vô sinh nam theo Tổ chức Y tế Thế giới[3]

Nguyên nhân trước tinh hoàn
giảm gnRh nguyên phát và thứ phát
hội chứng Kallmann
giảm Lh đơn thuần
hội chứng Prader  -Labhart - Willi
hội chứng suy sinh dục
Dậy thì trễ
suy tuyến yên (phẫu thuật, khối u, thuốc, xạ trị, thiếu máu, u tiết prolactin)
Đột biến Fsh, Lh
Đột biến thụ thể Fsh, Lh

Tại tinh hoàn
Không có tinh hoàn, loạn sản tuyến sinh dục
Rối loạn nhiễm sắc thể (47, XXY, 47, XYY)
Teo tinh hoàn sau nhiễm trùng (quai bị)
Ngưng quá trình sinh tinh (mất đoạn, vô căn)
hội chứng chỉ có tế bào sertoli
Các yếu tố ngoại lai (thuốc, hóa trị liệu…)
hôi chứng bất động lông chuyển

sau tinh hoàn
Tắc nghẽn do nguyên nhân cơ học (ống dẫn tinh, ống phóng tinh)
Xơ nang, bất sản bẩm sinh ống dẫn tinh hai bên
Xuất tinh ngược dòng
Rối loạn chức năng cương dương
Dị dạng dương vật (lỗ tiểu thấp, hẹp bao quy đầu)

sau giao hợp (các bước quan trọng để tinh trùng thụ tinh với noãn)
hoạt hóa tinh trùng
Phản ứng cực đầu
Tăng động
hòa nhập với noãn
Thành lập thoi vô sắc
hoạt hóa trứng
sự nguyên vẹn của DNa tinh trùng

Bảng2. Phân loại nguyên nhân theo vị trí giải phẫu[2]

Lưu đồ 1. Đánh giá bệnh nhân không có tinh trùng trong tinh dịch. VTKBT: Vô tinh không bế 
tắc, VTBT: Vô tinh do bế tắc, TEsE: Trích tinh trùng từ tinh hoàn, BT: Bình thường[8]

Không tinh trùng

Quay li tâm tinh dịch

Không tinh trùng Có tinh 
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Đánh giá như tinh trùng ít



hiện diện của tinh trùng trong nước tiểu sau xuất 
tinh cho thấy xuất tinh ngược dòng hay ít nhất là 
có tinh trùng đi vào niệu đạo. Có thể có xuất tinh 
ngược dòng ở những bệnh nhân có tinh trùng 
nhưng thể tích tinh dịch ít và số lượng tinh trùng 
trong nước tiểu nhiều hơn so với trong tinh dịch 
xuất ra ngoài. Cần nhớ rằng có tinh trùng trong 
nước tiểu sau xuất tinh ở bệnh nhân không tinh 
trùng sẽ giúp loại trừ được tắc ống dẫn tinh hai 
bên. Nên nghi ngờ tắc ống phóng tinh trong 
trường hợp không có tinh trùng trong nước tiểu 
sau xuất tinh. Tắc ống phóng tinh hai bên sẽ dẫn 
đến không có tinh trùng, thể tích tinh dịch ít và 
pH tinh dịch acid. Cả bất sản bẩm sinh ống dẫn 
tinh hai bên lẫn tắc ống phóng tinh đơn thuần 
đều có đặc điểm tinh dịch như nhau. Khám thực 
thể cẩn thận sẽ xác định được các bệnh nhân bị 
bất sản bẩm sinh ống dẫn tinh hai bên. Siêu âm 
qua trực tràng có thể giúp loại trừ tắc ống phóng 
tinh. Theo nghiên cứu của Nguyễn Thành Như 
và cộng sự, độ nhạy của siêu âm qua trực tràng 
trong chẩn đoán tắc ống phóng tinh là 100% và 
độ đặc hiệu là 48,23%[13]. Người ta vẫn còn bàn 
cãi về giá trị của siêu âm đường trực tràng trong 
chẩn đoán tắc ống phóng tinh bán phần ở các 
bệnh nhân có tinh trùng nhưng thể tích tinh dịch 
ít và không nên đưa ra chẩn đoán này nếu không 
có chọc hút túi tinh[5].

3.4.2. Mật độ tinh trùng ít
Ở một số bệnh nhân, chỉ có bất thường một 

thông số là giảm mật độ tinh trùng (<15x106/mL, 
WHO 2010). Nên định lượng FSH và testosterone 
ở các bệnh nhân có mật độ tinh trùng <10x106/
ml và chỉ định thêm phân tích nhiễm sắc đồ, 
mất đoạn nhỏ trên nhiễm sắc thể Y ở các bệnh 
nhân có mật độ tinh trùng <5x106/ml. Nếu nồng 
độ gonadotropin giảm, cần đánh giá chức năng 
nội tiết một cách toàn diện. FSH tăng có thể do 
suy tinh hoàn nguyên phát. Tuy nhiên, phần lớn 
trường hợp tinh trùng ít là không rõ nguyên 
nhân. Dãn tĩnh mạch thừng tinh thường gây 
giảm mật độ và các thông số khác như độ di 
động. Nếu loại trừ được bất thường về nội tiết và 
di truyền, các lựa chọn điều trị bao gồm điều trị 
nội khoa theo kinh nghiệm và các kỹ thuật hỗ trợ 
sinh sản[5]. Các bước chẩn đoán tinh trùng ít được 
trình bày trong lưu đồ 3.

3.4.3. Tinh trùng yếu
Các nguyên nhân của tinh trùng yếu (tỉ lệ tinh 

trùng di động tiến tới <32% hoặc tỉ lệ tinh trùng 
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biệt giữa hai loại này, sinh thiết tinh hoàn được 
xem là tiêu chuẩn vàng. Nếu quá trình sinh 
tinh bình thường, thường là vô tinh do bế tắc. 
Ngược lại, giảm sinh tinh, hội chứng chỉ có tế 
bào Sertoli, gián đoạn quá trình trưởng thành 
tinh trùng (maturation arrest) thường là biểu 
hiện của rối loạn sinh tinh[6]. Đối với các trường 
hợp không tinh trùng, bước đầu tiên là quay li 
tâm mẫu tinh dịch để tìm tinh trùng. Khám thể 
tích tinh hoàn, ống dẫn tinh và định lượng FSH 
giúp phân biệt các nguyên nhân của vô tinh có 
thể tích tinh dịch bình thường. Tinh hoàn nhỏ 
thường là vô tinh không do bế tắc. Chẩn đoán 
bất sản ống dẫn tinh hai bên bằng khám thực 
thể. Bất thường này thường do đột biến gen 
điều hòa xuyên màng xơ nang (cystic fibrosis 
transmembrane regulator gene - CFTR). Tinh 
dịch của những bệnh nhân này thường là không 
tinh trùng với thể tích tinh dịch ít và có pH acid. 
Các trường hợp có sản xuất tinh trùng bình 
thường thì nồng độ FSH có giá trị thấp hơn giới 
hạn dưới của giá trị bình thường (<5 - 6mIU/mL). 
Nên nghi ngờ bất thường quá trình sinh tinh nếu 
nồng độ FSH trên giá trị này. Các bệnh nhân vô 
tinh không do bế tắc do suy tinh hoàn nguyên 
phát mà không phải do bất thường hormone 
cần được xét nghiệm di truyền gồm phân tích 
nhiễm sắc đồ và mất đoạn nhỏ trên nhiễm sắc 
thể Y. Nếu có bất thường, cần phải tư vấn di 
truyền trước khi thực hiện điều trị bằng các kỹ 
thuật hỗ trợ sinh sản[5].

3.3. Bất thường phối hợp mật độ, độ di động 
và hình dạng tinh trùng

Bất thường cả 3 thông số này được gọi là hội 
chứng tinh trùng ít - yếu - dị dạng. Nguyên nhân 

Nguyên nhân Đặc điểm

Phương pháp lấy mẫu sai Thời gian kiêng giao hợp ngắn
Lấy mẫu không đủ, rơi ra ngoài

Tâm lý Không có cực khoái
Xuất tinh ngược dòng
Cấu trúc (tổn thương cổ bàng quang)
Chức năng (dây thần kinh và các chất dẫn truyền thần kinh)

Bệnh lý Không có tiết tinh
Tắc ống phóng tinh
Bẩm sinh (bất thường túi tinh hoặc ống dẫn tinh)
mắc phải
Bất sản túi tinh, tiền liệt tuyến
Bệnh túi tinh (nhiễm trùng, nang)
suy sinh dục

Bảng3. Các nguyên nhân của thể tích tinh dịch ít[9]

thường gặp nhất là dãn tĩnh mạch thừng tinh. 
Nên xem xét các yếu tố thuận lợi như làm việc 
trong môi trường có nhiệt độ cao hoặc sốt trước 
khi xét nghiệm tinh trùng 3 tháng. Các nguyên 
nhân khác của hội chứng này là chất độc môi 
trường, thuốc hay tinh hoàn ẩn. Ngoài ra, cần 
phải nghĩ đến tắc ống phóng tinh vì liên quan 
đến thể tích tinh dịch ít và bất thường phần lớn 
các thông số tinh dịch đồ[5].

3.4. Bất thường đơn thuần một thông số tinh 
dịch đồ

Khoảng 30% bệnh nhân có bất thường đơn 
thuần một thông số tinh dịch đồ[5].

3.4.1. Thể tích xuất tinh ít
Thể tích xuất tinh ít (<1,5ml, Tổ chức Y tế Thế 

giới, 2010[7]) có thể do cách lấy mẫu không đúng, 
không có ống dẫn tinh và/hoặc túi tinh bẩm sinh, 
giảm androgen, xuất tinh ngược dòng hoặc tắc 
ống phóng tinh[8]. Các nguyên nhân của thể tích 
xuất tinh ít được trình bày trong bảng 3 và các 
bước đánh giá trường hợp thể tích xuất tinh ít 
được trình bày trong lưu đồ 2.[5]

Không xuất tinh hoàn toàn còn được gọi là 
không có tinh dịch (aspermia) hay xuất tinh khô 
(dry ejaculate) nếu không có dịch xuất ra ngoài 

Lưu đồ 2. Đánh giá bệnh nhân có thể tích tinh dịch ít KThTss: Kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, oDT: 
Ống dẫn tinh, mT: mào tinh
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Lưu đồ 2. Đánh giá bệnh nhân có thể tích tinh dịch ítKTHTSS: Kỹ thuật hỗ trợ sinh 
sản, ODT: Ống dẫn tinh, MT: Mào tinh 

Không xuất tinh hoàn toàn còn được gọi là không có tinh dịch (aspermia) hay xuất 
tinh khô (dry ejaculate) nếu không có dịch xuất ra ngoài khi người nam đạt cực khoái. 
Cần phân biệt với không tinh trùng, trong trường hợp này tinh dịch được xuất ra ngoài 
nhưng không có tinh trùng trong tinh dịch. Không phóng tinh có thể do xuất tinh ngược 
dòng (tinh dịch chảy ngược lại vào bàng quang) hoặc không tiết tinh (tinh dịch không 
được phóng thích thông qua ống dẫn tinh và ống phóng tinh vào niệu đạo). Nguyên nhân 
hay gặp của không xuất tinh là tổn thương tuỷ sống, đái đường, xơ cứng rải rác và sử 

khi người nam đạt cực khoái. Cần phân biệt với 
không tinh trùng, trong trường hợp này tinh dịch 
được xuất ra ngoài nhưng không có tinh trùng 
trong tinh dịch. Không phóng tinh có thể do 
xuất tinh ngược dòng (tinh dịch chảy ngược lại 
vào bàng quang) hoặc không tiết tinh (tinh dịch 
không được phóng thích thông qua ống dẫn tinh 
và ống phóng tinh vào niệu đạo). Nguyên nhân 
hay gặp của không xuất tinh là tổn thương tuỷ 
sống, đái đường, xơ cứng rải rác và sử dụng thuốc 
ức chế thụ thể α. Các phẫu thuật sau phúc mạc 
như phẫu thuật đại tràng và lấy hạch lympho sau 
phúc mạc có thể làm giảm xuất tinh[5].

Thường gặp trường hợp thể tích tinh dịch 
ít hơn là không xuất tinh hoàn toàn. Cần phải 
hỏi bệnh nhân để chắc chắn rằng mẫu tinh dịch 
đã được lấy hết, không vơi ra ngoài. Phân tích 
nước tiểu nên được thực hiện ở tất cả bệnh 
nhân không xuất tinh hay có tinh trùng nhưng 
thể tích tinh dịch ít. Bệnh nhân đi tiểu trước khi 
xuất tinh. Sau đó hướng dẫn bệnh nhân cho xuất 
tinh và nếu có xuất tinh ra ngoài thì lấy mẫu cho 
vào lọ vô trùng. Sau đó cho bệnh nhân lấy nước 
tiểu vào lọ thứ hai. Quay li tâm nước tiểu ở tốc 
độ 300 vòng trong 10 phút. Tinh trùng hiện diện 
trong nước tiểu có thể do xuất tinh ngược dòng 
hay do sự tống xuất tinh trùng vào niệu đạo khi 
đi tiểu. Có nhiều ngưỡng về số lượng tinh trùng 
trong nước tiểu được sử dụng để xác định xuất 
tinh ngược dòng nhưng các tác giả vẫn chưa đạt 
được sự đồng thuận và có rất ít số liệu về vấn đề 
này. Theo Laborde EE và cộng sự, nếu có >10 - 
15 tinh trùng/vi trường trong nước tiểu sau xuất 
tinh được xem như là xuất tinh ngược dòng[10]. 
Tuy nhiên, cần phải chú ý rằng 65% nam giới có 
khả năng sinh sản bình thường và 73% - 90% 
bệnh nhân vô sinh có tinh trùng trong nước tiểu 
sau xuất tinh[11]. Sigman và cộng sự đã so sánh số 
lượng tinh trùng trong nước tiểu và trong trong 
tinh dịch ở nam giới có khả năng sinh sản bình 
thường và bệnh nhân vô sinh. Kết quả cho thấy 
không có sự khác biệt đáng kể về số lượng tinh 
trùng trong nước tiểu và tỉ lệ tinh trùng trong 
nước tiểu ở cả hai nhóm tương tự như nhau 
(15%). Vì vậy, ngoại trừ trường hợp hiếm gặp là 
không có tinh trùng trong tinh dịch nhưng có 
tinh trùng trong nước tiểu thì việc chẩn đoán 
xuất tinh ngược dòng dựa vào xét nghiệm nước 
tiểu sau xuất tinh vẫn còn nhiều khó khăn[11].

Ở những bệnh nhân không có tinh dịch, sự 
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di động tiến tới và di động không tiến tới <40%) 
gồm thời gian kiêng giao hợp dài, nhiễm trùng 
đường sinh dục, kháng thể kháng tinh trùng, bất 
thường cấu trúc tinh trùng, tắc ống phóng tinh 
bán phần và không rõ nguyên nhân. Cần chẩn 
đoán phân biệt tinh trùng yếu với tinh trùng kết 
đám. Nghi ngờ có kháng thể kháng tinh trùng 
nếu có cả tinh trùng yếu và tinh trùng kết đám. 
Nếu có kháng thể kháng tinh trùng, có thể sử 
dụng các steroid ức chế miễn dịch. Tuy nhiên, 
hiệu quả của biện pháp điều trị này thấp và mặc 
dù hiếm gặp nhưng thể có nguy cơ hoại tử vô 
trùng khớp háng. Biện pháp điều trị phổ biến là 
bơm tinh trùng vào buồng tử cung hay tiêm tinh 
trùng vào bào tương trứng. Không có bất thường 
nội tiết ở các bệnh nhân có kết quả tinh dịch đồ 
là tinh trùng yếu đơn thuần, vì vậy, không cần chỉ 
định xét nghiệm nội tiết ở các bệnh nhân này[5].

Tinh trùng không di động hầu hết là bị chết. 
Cần xem xét lại lọ lấy tinh trùng có bị nhiễm khuẩn 
hay không, hoặc có tiếp xúc với nhiệt độ cao hay 
không hay thời gian kiêng giao hợp quá dài. Nếu 
toàn bộ tinh trùng không di động hay tỉ lệ tinh 
trùng di động <5 - 10% thì có khả năng là do 
bất thường trong cấu trúc của tinh trùng. Trong 

Lưu đồ 4. Đánh giá trường hợp tinh trùng yếu đơn thuần[5]
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Lưu đồ 4. Đánh giá trường hợp tinh trùng yếu đơn thuần[5] 

4. KẾT LUẬN 

Mặc dù có rất nhiều xét nghiệm để chẩn đoán nguyên nhân vô sinh nam nhưng việc 
hỏi chi tiết tiền sử, bệnh sử, khám thực thể và phân tích tinh dịch đồ vẫn là các biện pháp 
cơ bản và quan trọng trong đánh giá vô sinh nam. Việc sử dụng các xét nghiệm đặc hiệu 
(nhiễm sắc đồ, gen, siêu âm) nên theo các lưu đồ chẩn đoán trên. 
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trường hợp này, cần làm các xét nghiệm đánh giá 
chức năng sống của tinh trùng. Tinh trùng bị hoại 
tử (necrospermia) nếu tất cả các tinh trùng bị 
chết. Ngược lại, bất thường về cấu trúc tinh trùng 
nếu tỉ lệ tinh trùng sống cao nhưng tỉ lệ di động 
cực kỳ thấp. Nên đánh giá tinh trùng dưới kính 
hiển vi điện tử ở các trường hợp này. Bất thường 
hay gặp nhất trong trường hợp này là rối loạn vận 
động lông chuyển nguyên phát (primary ciliary 
dyskinesia) hay còn gọi là hội chứng bất động 
lông chuyển và hội chứng Kartagener nếu phối 
hợp thêm đảo ngược phủ tạng.

3.4.5. Bất thường về hình dạng
Phần lớn các trường hợp tinh trùng dị dạng 

(tỉ lệ tinh trùng có hình dạng bình thường <4%, 
WHO 2010) là không có nguyên nhân. Dãn tĩnh 
mạch thừng tinh và nhiệt độ cao cũng có thể gây 
tinh trùng dị dạng. Nguyên nhân hiếm gặp là bất 
thường về cấu trúc như tinh trùng đầu tròn. Mặc 
dù được điều trị bằng kỹ thuật tiêm tinh trùng 
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tinh bán phần ở các bệnh nhân có tinh trùng nhưng thể tích tinh dịch ít và không nên đưa 
ra chẩn đoán này nếu không có chọc hút túi tinh[5]. 

3.4.2. Mật độ tinh trùng ít 

Ở một số bệnh nhân, chỉ có bất thường một thông số là giảm mật độ tinh trùng 
(<15x106/mL, WHO 2010). Nên định lượng FSH và testosterone ở các bệnh nhân có mật 
độ tinh trùng <10x106/ml và chỉ định thêm phân tích nhiễm sắc đồ, mất đoạn nhỏ trên 
nhiễm sắc thể Y ở các bệnh nhân có mật độ tinh trùng <5x106/ml. Nếu nồng độ 
gonadotropin giảm, cần đánh giá chức năng nội tiết một cách toàn diện. FSH tăng có thể 
do suy tinh hoàn nguyên phát. Tuy nhiên, phần lớn trường hợp tinh trùng ít là không rõ 
nguyên nhân. Dãn tĩnh mạch thừng tinh thường gây giảm mật độ và các thông số khác 
như độ di động. Nếu loại trừ được bất thường về nội tiết và di truyền, các lựa chọn điều trị 
bao gồm điều trị nội khoa theo kinh nghiệm và các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản[5]. Các bước 
chẩn đoán tinh trùng ít được trình bày trong lưu đồ 3. 

 

nguyên nhân vô sinh nam nhưng việc hỏi chi tiết 
tiền sử, bệnh sử, khám thực thể và phân tích tinh 
dịch đồ vẫn là các biện pháp cơ bản và quan trọng 

trong đánh giá vô sinh nam. Việc sử dụng các xét 
nghiệm đặc hiệu (nhiễm sắc đồ, gen, siêu âm) nên 
theo các lưu đồ chẩn đoán trên.
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1. Đại cương
Suy thận cấp là hội chứng suy giảm hoặc mất 

chức năng tạm thời, cấp tính của cả 2 thận, làm 
ngừng hoặc suy giảm nhanh chóng độ lọc cầu thận 
dẫn tới thiểu niệu hoặc vô niệu, nitơ phi protein trong 
máu tăng, rối loạn cân bằng nước-điện giải, rối loạn 
cân bằng kiềm-toan...Sau một thời gian từ vài ngày 
đến vài tuần, khi nguyên nhân gây tổn thương thận 
được loại trừ, chức năng thận có thể dần dần phục 
hồi trở lại bình thường hoặc gần bình thường. Tuy 
nhiên, trong thời gian thận mất chức năng, bệnh 
nhân có thể chết vì các biến loạn nội môi. Lọc máu và 
các phương pháp điều trị bảo tồn sẽ giúp điều chỉnh 
các rối loạn này, bảo vệ bệnh nhân đến khi chức năng 
thận hồi phục hoàn toàn [1].

Như vậy suy thận cấp có một số đặc điểm sau:
- Đặc điểm lâm sàng của suy thận cấp là thiểu niệu 

hoặc vô niệu kéo dài, trung bình từ 1-3 tuần, đôi khi 
dài hơn, dẫn tới tình trạng tăng nitơ phi protein trong 
máu cấp tính, rối loạn cân bằng nước-điện giải và rối 
loạn cân bằng kiềm-toan...

- Suy thận cấp có tỉ lệ tử vong cao, nhưng nếu được 
chẩn đoán và điều trị kịp thời thì chức năng thận có 
thể phục hồi hoàn toàn hoặc gần hoàn toàn. Hiện nay 
phương pháp điều trị hữu hiệu nhất là lọc máu bằng 
thận nhân tạo, kết hợp với điều trị bệnh chính.

- Suy thận cấp do nhiều nguyên nhân khác nhau 
gây nên, nhưng lại giống nhau về bệnh cảnh lâm 
sàng và tổn thương mô bệnh học.

2. Nguyên nhân suy thận cấp
Nguyên nhân trước thận
Nguyên nhân trước thận là các nguyên nhân gây 

giảm dòng máu tới thận, làm giảm áp lực lọc cầu thận, 
hay gặp là sốc do các nguyên nhân khác nhau như:

+ Sốc do giảm thể tích:
 - Chảy máu: chấn thương, mổ lớn, phá thai, 

chảy máu tiêu hoá.
 - Mất nước: nôn, ỉa chảy, bỏng diện rộng, 

dùng thuốc lợi tiểu.
+ Sốc do tim: nhồi máu cơ tim cấp, hội chứng ép 

tim, viêm cơ tim cấp, loạn nhịp tim.
+ Sốc do nhiễm khuẩn: nhiễm khuẩn huyết, 

nhiễm khuẩn đường tiêu hoá, nhiễm khuẩn tử cung, 
viêm tuỵ cấp.

+ Sốc do quá mẫn: sốc phản vệ.
+ Sốc do chấn thương: hội chứng vùi lấp, gãy 

xương lớn.
+ Sốc do tan máu cấp: gây tắc ống thận do 

hemoglobin, myoglobin:
 - Dập cơ lớn trong hội chứng vùi lấp.
 - Tan máu cấp: do độc tố nọc rắn, do truyền 

nhầm nhóm máu, sốt rét đái ra huyết cầu tố.
 - Hemoglobin niệu do lạnh.
 - Hemoglobin niệu do thuốc ở người thiếu 

men G6PD (glucose 6 phosphat dehydrogenase). Khi 
hemoglobin trong huyết thanh trên 100 mg/dl sẽ có 
hemoglobin niệu.

+ Phá thai nhiễm trùng, sẩy thai, sản giật.

Lê Thị Thu hà
Bệnh viện Từ Dũ

Tóm tắt
Suy thận cấp còn được gọi bằng nhiều tên khác nhau: 

viêm ống thận cấp; viêm ống- kẽ thận cấp; hoại tử ống 
thận cấp. Thực tế, ngoài tổn thương ống thận còn luôn 
có phù nề và viêm tổ chức kẽ thận, chỉ có cầu thận và 
mạch máu thận là được bảo toàn, vì vậy thuật ngữ viêm 
ống-kẽ thận cấp là thích hợp nhất, nó nhấn mạnh tới tổn 
thương mô bệnh học. Trong lâm sàng, người ta thường 
dùng thuật ngữ suy thận cấp (STC) là muốn nhấn mạnh 
đến tổn thương chức năng của viêm ống-kẽ thận cấp.

Abstract
Acute Renal Failure in Pregnancy

Acute renal failure is also known by many different 
names: acute tubular inflammation, acute renal 
interstitial inflammation; acute tubular necrosis. In 
fact, in addition to renal tubular injury was always 
edema and renal interstitial inflammation, only 
glomeruli and renal blood vessels are preserved, 
hence the term acute renal interstitial inflammation 
is the most appropriate, it shows histopathological 
lesions. Clinically, it is common used the term acute 
renal failure is a strong emphasis on functional lesions 
of acute renal interstitial inflammation.

Key words:  Acute renal failure, Acute tubular 
necrosis, Renal cortical necrosis, Acute pyelonephritis 

SUY THẬN CẤP TRONG THAI KỲ Thời gian thiếu máu thận rất quan trọng, nếu 
thiếu máu thời gian ngắn dưới 72 giờ thì chức năng 
thận có thể phục hồi sau khi được bù đủ máu và dịch 
(suy thận cấp chức năng), nếu thời gian thiếu máu 
kéo dài trên 72 giờ thì hoại tử ống thận cấp có thể xảy 
ra và gây suy thận cấp thực thể.

Những nghiên cứu gần đây cho thấy: các thuốc 
chống viêm nhóm non-steroid làm thận giảm tiết 
prostaglandin (là yếu tố gây giãn mạch), do đó có thể 
gây thiếu máu thận. Vì vậy, sử dụng các thuốc này ở 
các bệnh nhân có nguy cơ giảm dòng máu thận (suy 
tim, xơ gan, hội chứng thận hư, viêm cầu thận) có thể 
gây ra suy thận cấp.

Nguyên nhân tại thận
+ Do các tác nhân gây độc cho thận:
 - Nguyên nhân thường gặp trước đây: nhiễm 

độc kim loại nặng, nhiễm khuẩn, nhiễm độc rượu, các 
tác nhân độc trong nghề nghiệp và môi trường.

 - Các chất độc tự nhiên: mật cá trắm, mật các 
loại cá lớn.

 - Các chất độc là thuốc: thuốc kháng sinh 
nhóm aminoglycoside, thuốc gây mê (methoxyfluran, 
enfluran), cyclosporin A, manitol dùng quá liều,….

+ Các bệnh thận đặc biệt:
 - Bệnh mạch máu thận: tăng huyết áp ác 

tính, nghẽn tắc động mạch hoặc tĩnh mạch thận.
 - Viêm cầu thận: bệnh kháng thể kháng 

màng nền cầu thận (hội chứng Goodpasture), viêm 
cầu thận hình liềm (viêm cầu thận tiến triển nhanh).

 - Viêm kẽ thận: do thuốc, do tinh thể axit 
uric, tinh thể canxi, nhiễm khuẩn lan toả.

+ Tắc nghẽn trong thận do các tinh thể: tinh thể 
axit uric, thuốc sulfamit, methotrexate...

Nguyên nhân sau thận
Bao gồm các nguyên nhân gây tắc nghẽn ngoài 

thận: tắc nghẽn bể thận, niệu quản, bàng quang 
do sỏi hoặc do u đè ép. Liệt bàng quang do tổn 
thương thần kinh. Thắt nhầm niệu quản khi mổ 
vùng chậu hông.

Suy thận cấp cần được thẩm phân hiếm gặp 
trong thai kỳ. Mặc dù chấn thương thận cấp tính 
có thể xảy ra từ bất kỳ nguyên nhân nào không liên 
quan đến thai kỳ. Một số rối loạn đặc trưng cho thời 
kỳ mang thai và có thể được chia thành những rối 
loạn xảy ra trong khi mang thai sớm (ví dụ: chứng 
nito huyết trước thận, hoại tử ống thận cấp, hoại tử 
vỏ thận, viêm bể thận, huyết khối huyết giảm tiểu 
cầu, ban xuất huyết) và những phát sinh trong giai 
đoạn cuối thai kỳ (ví dụ: hoại tử ống thận cấp, gan 
nhiễm mỡ cấp tính).

3.Suy thận cấp trong thai kỳ
Suy thận cấp giai đoạn đầu thai kỳ
Chứng nito-huyết trước thận có thể được gây ra 

bởi chứng nôn nghén, mà thường kết hợp với nhiễm 
kiềm chuyển hóa. Việc chẩn đoán chứng nôn nghén 
được thực hiện qua tiền sử, và điều trị tình trạng này 
đòi hỏi truyền dịch tĩnh mạch. Xuất huyết liên quan 
với sẩy thai tự phát cũng có thể dẫn đến chứng nito-
huyết trước thận. 

Hoại tử ống thận cấp tính có thể được gây ra 
bởi sự suy giảm thể tích tuần hoàn nghiêm trọng 
liên quan đến chứng nôn nghén, xuất huyết từ sẩy 
thai tự nhiên, thai ngoài tử cung vỡ hoặc sốc do phá 
thai nhiễm trùng. Phá thai nhiễm trùng thường do 
vi khuẩn Escherichia coli nhất, mặc dù trong một số 
trường hợp do Clostridium perfringens, có thể gây 
hoại tử cơ tử cung và myoglobin niệu. Chẩn đoán 
hoại tử ống thận cấp tính có thể được thiết lập qua 
thực tế lâm sàng, xét nghiệm nước tiểu, và chỉ số tiết 
niệu. Điều trị bao gồm dịch, thuốc kháng sinh và lọc 
máu khi cần thiết.

Hoại tử vỏ thận rất có thể được khởi đầu bởi tình 
trạng đông máu nội mạch lan tỏa nguyên phát của 
thiếu máu cục bộ thận nặng. Tình trạng này là một 
nguyên nhân hiếm gặp của suy thận cấp nghiêm 
trọng, mặc dù nó thường được kết hợp với thai kỳ.

Hoại tử vỏ thận biểu hiện với tiểu máu đại thể, đau 
hông, và thiểu niệu hoặc vô niệu nặng nề sau một 
thảm họa sản khoa (nhau bong non, phá thai nhiễm 
trùng, thai lưu, thuyên tắc ối). Việc chẩn đoán thường 
có thể được khẳng định bằng cách chứng minh một 
vành thấu xạ trong vỏ thận trên chụp cắt lớp vi tính 
(CT). Phục hồi từ hoại tử vỏ thận thường đòi hỏi nhiều 
tháng, và phục hồi chức năng thận thường không 
hoàn toàn [1].

Viêm thận bể thận cấp tính được kèm với giảm độ 
lọc cầu thận (GFR) có thể được phục hồi với điều trị 
các nhiễm trùng tiềm ẩn. Điều trị đòi hỏi phải nhập 
viện và sử dụng kháng sinh đường tĩnh mạch và 
truyền dịch tĩnh mạch. Ceftriaxone là một sự lựa chọn 
thích hợp cho điều trị ban đầu.

Mặc dù ban xuất huyết giảm tiểu cầu huyết khối 
(TTP: throbotic thrombocytopenic purpura) và hội 
chứng urê huyết tán huyết biểu hiện phổ bao gồm 
thiếu máu tán huyết bệnh vi mạch, giảm tiểu cầu và 
suy thận, TTP có nhiều khả năng xảy ra trong ba tháng 
đầu thai kỳ và thường không gây ra suy thận nặng.

Suy thận ở cuối thai kỳ
Những nguyên nhân quan trọng nhất của suy 

thận ở cuối thai kỳ là tiền sản giật và các rối loạn liên 
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quan đến sản giật và hội chứng HELLP (tán huyết, 
tăng men gan, giảm tiểu cầu). 

Hoại tử ống thận cấp tính
Những tháng cuối thai kỳ, hoại tử ống thận cấp 

tính thường là kết quả của tiền sản giật, nhưng nó 
cũng có thể được gây ra bởi hội chứng HELLP hoặc 
xuất huyết tử cung với nhau bong non. Hoại tử ống 
thận cấp nên được nghi ngờ từ tình trạng lâm sàng 
và xét nghiệm nước tiểu có trụ hạt và nồng độ muối 
natri cao.

Gan nhiễm mỡ cấp tính của thai kỳ
Gan nhiễm mỡ cấp tính của thai kỳ là một rối 

loạn hiếm gặp, đặc trưng bởi sự khởi đầu của đau 
bụng và vàng da, thường xảy ra sau tuần 34 của 
thai kỳ. Bilirubin tăng cao, tăng nhẹ của aspartate 
aminotransferase (AST) và alanine aminotransferase 
(ALT). Trường hợp nghiêm trọng có thể biểu hiện 
suy gan tối cấp. Rối loạn này thường liên quan đến 
suy thận cấp.

Chẩn đoán được thiết lập thông qua các biểu 
hiện lâm sàng và xét nghiệm cận lâm sàng; hình ảnh 
không xâm lấn cũng có thể cung cấp bằng chứng của 
gan nhiễm mỡ. Sinh bệnh học gan nhiễm mỡ cấp tính 
thai kỳ liên quan đến việc thâm nhiễm mỡ vi mạch 
của tế bào gan, có thể liên quan đến khiếm khuyết 
ti thể beta- oxy hóa acid béo. Điều trị bao gồm chấm 
dứt thai kỳ ngay và chăm sóc hỗ trợ. Hầu hết bệnh 
nhân hồi phục hoàn toàn.

Suy thận sau sinh
Suy thận cấp sau sinh và hội chứng urê huyết 

giảm tiểu cầu ban xuất huyết - tán huyết -huyết khối 
biểu hiện những hội chứng chồng chéo, thường xuất 
hiện trong tăng huyết áp trầm trọng, thiếu máu tán 
huyết bệnh vi mạch, giảm tiểu cầu và suy thận cấp. 
Hội chứng urê huyết tán huyết có thể khó phân biệt 
với tiền sản giật nặng hoặc HELLP (tán huyết, tăng 
men gan, giảm tiểu cầu) và có thể đòi hỏi sinh thiết 
thận để chẩn đoán.

Suy thận cấp xuất hiện vài ngày đến vài tuần sau 
khi sinh thường và có thể liên quan đến sót nhau.

4. Điều trị
Giai đoạn khởi đầu
Cần nhanh chóng loại bỏ nguyên nhân gây suy 

thận. Việc nhận biết giai đoạn này rất quan trọng, nếu 
phát hiện sớm và điều trị kịp thời có thể biến suy thận 
cấp thể vô niệu thành suy thận cấp thể có bảo tồn 
nước tiểu (không có vô niệu).

- Cầm máu; điều trị đi ngoài, nôn; loại trừ 
nguyên nhân gây tắc đường dẫn nước tiểu (mổ lấy 

sỏi, u nếu sức khoẻ bệnh nhân cho phép). Loại bỏ 
chất độc nếu có nhiễm độc (rửa dạ dày, dùng chất 
kháng độc đặc hiệu).

- Bù máu, dịch; nâng huyết áp: dựa vào áp lực tĩnh 
mạch trung tâm (CVP), nếu có giảm thể tích thì áp lực 
tĩnh mạch trung tâm giảm.

- Khi đã bù đủ dịch mà huyết áp tâm thu chưa 
đạt trên 90mmHg thì nâng huyết áp bằng dopamin 
pha vào huyết thanh ngọt 5%, truyền tĩnh mạch 
5-10àg/kg/ph.

Giai đoạn toàn phát
+ Gây bài niệu rất quan trọng. Chỉ dùng lợi tiểu 

khi không còn dấu hiệu mất nước, huyết áp tâm 
thu trên 90 mmHg.

- Lasix 20 mg: tiêm tĩnh mạch 4 ống/lần, cách 4 giờ 
tiêm 1 lần. Tuỳ theo đáp ứng để điều chỉnh liều, có thể 
cho tới 24 ống/ngày, nếu cho 2 ngày không thấy có 
đáp ứng thì phải ngừng.

- Manitol 20% x 100 ml, truyền tĩnh mạch nhanh. 
Chỉ cần truyền 1 lần mà không thấy có đáp ứng thì 
phải ngừng ngay để tránh hoại tử ống thận do tăng 
thẩm thấu. Nếu có đáp ứng thì lượng nước tiểu 3 giờ 
>120 ml (> 40 ml/giờ, cần đặt thông bàng quang để 
thu nước tiểu); có thể cho tiếp liều thứ hai.

+ Điều chỉnh cân bằng nội môi:
- Cân bằng nước nên giữ ở mức âm tính nhẹ để 

tránh tăng huyết áp gây phù phổi cấp.
Lượng nước vào (gồm có nước ăn, uống, 

truyền)/24giờ = 500 ml + lượng nước tiểu trong 24giờ.
Khi tăng thể tích không điều chỉnh được bằng nội 

khoa, có triệu chứng đe doạ phù phổi cấp (huyết áp 
tăng, ran ẩm ở phổi, khó thở, X quang có phù tổ chức 
kẽ, áp lực tĩnh mạch trung tâm (CVP) > 12 cmH2O, 
áp lực phổi bít >20 mmHg) thì phải chỉ định lọc máu 
bằng thận nhân tạo.

- Hạn chế tăng kali máu:
Không dùng các thuốc, dịch truyền, thức ăn có 

nhiều kali; loại bỏ các ổ hoại tử, các ổ nhiễm khuẩn. 
Nếu có chảy máu đường tiêu hoá, cần loại nhanh máu 
trong đường tiêu hóa ra...

Nếu kali máu < 6 mmol/l thì chỉ cần điều chỉnh 
bằng chế độ ăn.

Nếu kali máu từ 6 đến 6,5 mmol/l thì phải dùng 
thuốc để làm giảm nồng độ kali máu:

• Glucoza ưu trương 20% hoặc 30% + insulin (cứ 
3-5g đường cho 1 đơn vị insulin nhanh) truyền tĩnh 
mạch, lượng glucoza phải dùng tối thiểu 50 - 100g. 
Insulin có tác dụng chuyển kali từ ngoại bào vào 
trong nội bào, do đó làm giảm kali máu. Cần loại trừ 
bệnh Addison trước khi dùng insulin, vì có thể gây hạ 

đường huyết tới mức nguy hiểm (bệnh nhân bị bệnh 
Addison thường có tình trạng hạ đường huyết mạn 
tính và tăng nhạy cảm với insulin).

Không nên dùng loại dung dịch glucoza quá ưu 
trương (40-50%), vì khi truyền tĩnh mạch sẽ gây ưu 
trương dịch ngoại bào nhanh, làm mất nước tế bào, 
do đó kali sẽ từ trong tế bào ra ngoại bào làm tăng 
vọt kali máu gây nguy hiểm trước khi kali máu giảm.

+ Bicacbonat 8,4%, dùng 50ml cho mỗi lần, tiêm 
tĩnh mạch; nên chọn tĩnh mạch lớn để truyền; cần 
thận trọng vì có thể gây quá tải natri. Thuốc gây kiềm 
hoá máu, có tác dụng chuyển kali từ ngoại bào vào 
trong nội bào.

+ Canxi gluconat hoặc canxi clorua 0,5 x 01 ống tiêm 
tĩnh mạch chậm trong 2 phút, có thể nhắc lại sau 5 phút 
dưới sự giám sát điện tim trên monitoring. Canxi có tác 
dụng đối kháng với tác dụng của tăng kali máu lên 
tim. Chống chỉ định tiêm canxi khi bệnh nhân đang 
dùng digitalis.

Nếu kali máu > 6,5 mmol/l, hoặc kali máu tăng 
đã gây biến đổi điện tim giai đoạn 3, 4 thì phải chỉ 
định lọc máu bằng thận nhân tạo hoặc lọc màng 
bụng cấp cứu.

+ Huyết áp phải được đánh giá tức khắc và điều 
chỉnh ngay:

- Huyết áp giảm phải bù dịch, điện giải, máu; dùng 
thuốc vận mạch để nhanh chóng nâng huyết áp tâm 
thu lên 100-120 mmHg.

- Huyết áp cao thường do quá tải thể tích, cần 
điều trị tích cực để đề phòng phù phổi cấp.

+ Hạn chế urê máu tăng:
- Chế độ ăn: cung cấp đủ calo từ 35-40 kcalo/kg/

ngày bằng glucoza và lipit.
- Giảm protein: cho ăn không quá 0,5g protein/kg 

cân nặng/24giờ; cung cấp đủ vitamin.
- Cho viên ketosteril: 1viên/5kg cân nặng/ngày 

chia làm 3- 4 lần/ngày.
- Làm tăng đồng hoá đạm có thể cho các thuốc: 

nerobon, durabolin, testosteron [2].
+ Chống nhiễm khuẩn, chống loét:
Chú ý không dùng kháng sinh có độc cho thận. 

Kháng sinh ít độc nhất cho thận là nhóm β-lactam 
(penicilin, amoxixilin...), nhóm erythromycin; còn 
nhóm aminoglycozit (streptomycin, kanamycin, 
gentamycin...) thì rất độc với thận.

+ Điều trị nhiễm toan chuyển hoá:
Khi nồng độ bicacbonat trong máu >16 mmol/l 

thì chưa cần điều trị.
Khi bicacbonat < 16 mmol/l hoặc pH máu ≤ 7,2 là 

biểu hiện có nhiễm toan nặng cần phải điều trị.

Lượng kiềm cần đưa vào có thể được tính toán 
như sau:

Kiềm thiếu (mmol/l) = (25 - [HCO3 -] ) x 0,2 x kg; 
Hoặc kiềm thiếu (mmol/l) = BE x 0,2 x kg.

- [HCO3] là nồng độ bicacbonat trong máu bệnh 
nhân; kg: là cân nặng của bệnh nhân; BE (base exess): 
là lượng kiềm thừa hoặc thiếu của bệnh nhân được 
đo bằng máy ASTRUP (bình thường = ± 2).

Các loại dung dịch kiềm được sử dụng:
Bicacbonat 1,4% có 0,16 mmol kiềm/1ml. 
Bicacbonat 4,2% có 0,5 mmol kiềm/1ml. 
Bicacbonat 8,4% có 1,0 mmol kiềm/1ml. 
Lactat natri 11% có 1 mmol kiềm/1 ml.
Cần thận trọng khi dùng dung dịch kiềm, vì đưa 

thêm một lượng natri vào cơ thể và gây giảm canxi 
máu. Khi cần hạn chế nước thì nên chọn loại đậm đặc.

+ Chỉ định lọc máu khi bệnh nhân có 1 trong 
các triệu chứng sau [3,5]:

- Kali máu > 6,5 mmol/l.
- Urê máu > 30 mmol/l.
- pH máu < 7,2.
- Quá tải thể tích gây đe doạ phù phổi cấp với 

biểu hiện: huyết áp tăng cao, phù, khó thở, phổi có 
nhiều ran ẩm, X quang có phù tổ chức kẽ; áp lực 
tĩnh mạch trung tâm > 12 cmH2O; áp lực phổi bít > 
20 mmHg; đặc biệt chú ý những bệnh nhân đã có 
tổn thương phổi.

Các chỉ số trên tăng càng nhanh thì càng cần chỉ 
định lọc máu sớm.

- Lọc máu sớm là cần thiết ở phụ nữ mang thai 
bị suy thận và cần được xem xét khi creatinine huyết 
thanh đạt 3,5 mg/dL hoặc độ lọc cầu thận (GFR) dưới 
20 ml/phút. Lọc máu thường xuyên hơn (20 giờ/tuần) 
có liên quan với kết quả thai nhi tốt nhất. Do đó, chạy 
thận nhân tạo có thể cần thiết ít nhất 5 ngày mỗi 
tuần. Cẩn thận tránh hạ huyết áp là rất quan trọng. 
Thẩm phân phúc mạc với thể tích nhỏ hơn và trao đổi 
thường xuyên là một tùy chọn khác.

Sinh non và thai nhẹ cân là điển hình ở những 
phụ nữ mang thai chạy thận nhân tạo. Thiếu máu cần 
được điều trị với erythropoietin và cẩn thận chú ý để 
điều trị sắt. Hỗ trợ dinh dưỡng cho phép tăng trọng 
lượng 0,3-0,5 kg/tuần nên được duy trì trong tam 
cá nguyệt thứ hai và thứ ba. Mặc dù tỷ lệ sẩy thai tự 
nhiên là khoảng 50% đối với phụ nữ mang thai phải 
chạy thận, tỷ lệ sống sót của thai nhi với những thai 
kỳ tiếp tục cao đến 71%.

Ghép thận [4,5]
Ghép thận phục hồi khả năng sinh sản, mặc dù 

hầu hết phụ nữ với ghép thận có thể sinh thành công, 



Tập 12, số 01
Tháng 4-2014

Tạp chí Phụ Sản 

17

Lê Thị Thu hà TạP Chí Phụ sảN - 11(2), 08-17, 2013TỔNG QUAN

Tập 12, số 01
Tháng 4-2014

Tạp chí Phụ Sản 

16

nhưng nguy cơ sẩy thai cao hơn, có thể phải chấm 
dứt thai kỳ vì bệnh lý, thai chết lưu, thai ngoài tử cung, 
sinh non, trẻ nhẹ cân, và tử vong sơ sinh. 

Hướng dẫn cho việc mang thai được ghép thận bao 
gồm những điều sau đây: 

• Hai năm sau ghép thận, với nồng độ creatinin 
huyết thanh và sức khỏe nói chung tốt ít hơn 2,0 mg/
dL (tốt nhất là <1,5 mg/dL) 

• Không có hiện tượng thải ghép gần đây.
• Huyết áp trong giới hạn bình thường.
• Protein niệu vết hoặc âm tính.
• Không có bằng chứng của sự giãn nở đài bể thận 

trên siêu âm thận 
Thuốc ức chế miễn dịch trong ghép thận bao gồm:
• Prednisone - Ít hơn 15 mg mỗi ngày.
• Azathioprine - 2 mg/kg/ngày hoặc ít hơn. 
• Thuốc ức chế calcineurin - Điều trị cơ bản.
• Mycophenolate mofetil và sirolimus - Ngừng 6 

tuần trước khi thụ thai 
• Methylprednisolone – Thuốc ưa thích dành cho 

điều trị thải mảnh ghép trong khi mang thai.
Sau đây là những biến chứng nguy cơ người ghép thận: 
• Thuốc ức chế miễn dịch làm tăng nguy cơ cao 

huyết áp trong thai kỳ. 
• Tiền sản giật xảy ra trong khoảng một phần ba số 

người nhận thận ghép. 
• Gần 50% trường hợp có thai ở những phụ nữ kết 

thúc trong sinh non do tăng huyết áp. 
• Nồng độ trong máu các chất ức chế calcineurin 

cần phải được thường xuyên theo dõi do sự thay đổi 
trong thể tích phân phối dịch ngoại bào 

• Có một nguy cơ gia tăng tình trạng nhiễm 
cytomegalovirus, toxoplasmosis, và herpes, tăng 
nguy cơ cho thai nhi.

Giai đoạn hồi phục:
+ Giai đoạn này chủ yếu là bù nước-điện giải bằng 

truyền tĩnh mạch các dung dịch đẳng trương: glucoza 
5%, natri clorua 0,9%, ringer lactat.

+ Vẫn phải hạn chế tăng kali máu và tăng urê máu 
bằng chế độ ăn và thuốc.

+ Khi nồng độ urê máu về bình thường thì phải 
cho ăn đủ đạm và vitamin.

+ Tiếp tục điều trị bệnh chính và các biến chứng khác.
+ Thăm dò mức lọc cầu thận và chức năng ống 

thận để đánh giá mức độ hồi phục chức năng thận 
sau một vài tháng.

Tiên lượng.
Người ta khó đưa ra được một tiên lượng chung 

cho các bệnh nhân bị suy thận cấp vì phụ thuộc vào 
nguyên nhân bệnh; mức độ tổn thương mô bệnh học; 
mức độ và thời gian thiểu niệu hoặc vô niệu; phương 
pháp điều trị; các biến chứng. Theo Hamburger, khi 
chưa có thận nhân tạo thì tỉ lệ tử vong chiếm 71% số 
bệnh nhân suy thận cấp; từ khi có thận nhân tạo thì 
tỉ lệ tử vong chỉ còn 10,5% tổng số bệnh nhân. Tiên 
lượng mức độ nặng của suy thận cấp có thể dựa vào:

+ Những nguyên nhân có tỉ lệ tử vong cao: phẫu 
thuật lớn, chấn thương, bỏng rộng và sâu, viêm tuỵ 
cấp, nhiễm khuẩn huyết...

+ Thời gian vô niệu và tốc độ tiến triển của các 
triệu chứng suy thận cấp là một yếu tố giúp cho tiên 
lượng: vô niệu kéo dài; tốc độ tăng urê, tăng creatinin 
máu nhanh thì có tiên lượng xấu.

+ Các biến chứng: nếu có biến chứng thì làm xấu 
thêm tiên lượng (như nhiễm khuẩn thứ phát, tăng 
kali máu, phù phổi cấp...).

+ Tiên lượng còn phụ thuộc vào chẩn đoán sớm hay 
muộn, phương pháp điều trị và chăm sóc đúng hay sai.
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1. Tổng quan
1.1. Giới thiệu:
Ngày nay, trên toàn thế giới, ung thư vú (UTV) là 

bệnh ung thư hàng đầu ở nữ giới. Tần suất mắc UTV khác 
nhau ở các nước khác nhau, tuy nhiên tỷ lệ mắc UTV luôn 
ở mức cao nhất so với các ung thư khác. Từ những năm 
1990 đến nay, theo ghi nhận từ các nghiên cứu của nhiều 
trung tâm ở trong nước và các bệnh viện lớn thì tỷ lệ mắc 
UTV ở phụ nữ Việt nam ngày một tăng dần. Từ năm 2000 
đến 2010, tần suất mắc UTV ở Việt nam đã tăng hơn hai 
lần, từ 17.9/100,000 lên đến 29.9/100,000 phụ nữ; và UTV 
đã thực sự trở thành loại ung thư hàng đầu ở phụ nữ Việt 
nam [1]. Tại Hội nghị Phòng chống Ung thư toàn quốc 
lần thứ XVI, tháng 12 năm 2013, Bùi Diệu và CS. đã đưa ra 
những con số khá ấn tượng về tình hình mắc UTV và xu 
hướng phát triển của bệnh tại Việt nam vào những năm 
tiếp theo [2]. Ở các nước châu Âu và Mỹ, người ta ước 
tính rằng cứ 1 trong 8 người phụ nữ sẽ mắc ung thư vú 
tại một thời điểm nào đó trong cuộc đời của họ [3]. Mỗi 
năm, toàn thế giới có hơn 1,1 triệu phụ nữ được chẩn 
đoán UTV và có khoảng 410.000 người chết vì UTV [4]. 

Chất lượng sống (CLS) là một thuật ngữ được sử 
dụng để đánh giá chung về mức độ tốt đẹp của cuộc 
sống đối với các cá nhân và trên phạm vi toàn xã hội, 

bao gồm các lượng giá về mức độ sảng khoái, sự hài 
lòng hoàn toàn về thể chất, tâm thần và xã hội. Con 
người Chúng ta ngày càng coi trọng tình trạng sức khoẻ 
và xem đó là một yếu tố quan trọng tạo nên CLS. Chính 
vì vậy, mà trong các nghiên cứu liên quan đến sức khoẻ, 
bệnh tật, và trong thực hành lâm sàng, khái niệm Chất 
lượng sống luôn được hiểu theo nghĩa là Chất lượng 
sống liên quan đến sức khoẻ (Health-related Quality 
of Life), là một khái niệm chủ quan của người bệnh khi 
bị ảnh hưởng bởi các tác động của một tình trạng sức 
khoẻ hay một bệnh lý nào đó, ảnh hưởng lên khả năng 
sống cuộc sống bình thường của họ. Đối với bệnh nhân 
UTV, khái niệm CLS nói đến tình trạng hài lòng của bệnh 
nhân về các phương diện hoạt động thể chất, tinh thần, 
và xã hội trong quá trình mắc bệnh và điều trị bệnh; 
cũng như nói đến tác động của bệnh UTV và quá trình 
điều trị UTV đã ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống và 
hoạt động bình thường của người bệnh [5].

Lượng giá CLS là sử dụng các bộ câu hỏi (các bộ 
công cụ) đã được các Trung tâm nghiên cứu CLS thiết 
kế nên để phỏng vấn bệnh nhân hoặc để bệnh nhân 
tự trả lời. Mỗi bộ công cụ được thiết kế gồm nhiều câu 
hỏi đi sâu vào chi tiết một số tiêu chí đại diện cho CLS 
của bệnh nhân về mặt sức khoẻ, ví dụ mức độ đau, 

Nguyễn Thị Kim Tuyến
Trường Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng

Tóm tắt
Khái niệm chất lượng sống ngày càng đóng một vai 

trò quan trọng trong vấn đề chăm sóc sức khoẻ trên toàn 
thế giới, đặc biệt là trong chăm sóc và điều trị cho bệnh 
nhân ung thư. Trong những năm gần đây, tần suất mắc 
bệnh ung thư vú tại Việt nam ngày một gia tăng, và bệnh 
lý này cũng đã được xác định là bệnh ung thư phổ biến 
nhất ở phụ nữ. Mặc dù vậy, chất lượng sống và việc lượng 
giá chất lượng sống vẫn còn là một khái niệm tương đối 
mới mẻ trong các phác đồ điều trị và chăm sóc cho bệnh 
nhân ung thư vú ở nước ta. Mục tiêu của bài báo này 
nhằm tóm lược tổng quan tài liệu y văn trên thế giới được 
xuất bản gần đây về những lợi ích, những thuận lợi và 
không thuận lợi cũng như thực trạng của việc triển khai 
áp dụng lượng giá chất lượng sống trong các nghiên cứu 
y học cũng như trong thực hành lâm sàng hiện nay, góp 

phần làm tiền đề cho các nghiên cứu trong lĩnh vực này 
ở nước ta trong tương lai.

Abstract
Quality of life has an increasingly important role in 

healthcare worldwide, especially in the management for 
cancer patients. In recent years, the incidence of breast 
cancer in Vietnam rises up, and the disease has been 
known as the most common cancer in women nowadays. 
The concept of Quality of life and its assessment, however, 
remains relatively new in treatment modalities for breast 
cancer patient in our country. The purpose of this article is 
to review the benefits, advantages, disadvantages, as well 
as the current situation of the implementation of quality 
of life assessment in medical researches and in daily 
practice published recently in medical literature. 

CHẤT LƯỢNG SỐNG CỦA BỆNH NHÂN UNG THƯ VÚ
TỪ NGHIÊN CỨU ĐẾN THỰC TIỄN

khó thở, mất ngủ, khả năng tự mình thực hiện các sinh 
hoạt cơ thể…Mỗi bộ công cụ có thể đi sâu vào lượng 
giá một số lĩnh vực chuyên biệt khác nhau, ví dụ có 
bộ chuyên về trầm cảm, có bộ chuyên về hoạt động 
chức năng, có bộ chuyên cho bệnh nhân ung thư…
Ngày nay, ngày càng có nhiều bằng chứng khoa học 
cho thấy rằng Lượng giá CLS có một ý nghĩa quan 
trọng trong chẩn đoán, dự báo tiên lượng bệnh, đánh 
giá diễn tiến và theo dõi bệnh, quyết định thái độ xử 
trí lâm sàng, giao tiếp giữa bệnh nhân và thầy thuốc 
trong khi điều trị... Lượng giá CLS còn có thể được sử 
dụng trong xây dựng chiến lược can thiệp một cách hệ 
thống, phân chia nguồn lực y tế và các nỗ lực nghiên 
cứu, đào tạo nhân viên y tế và làm giảm chi phí y tế. 

1.2. Tác động của bệnh ung thư vú lên 
người bệnh:

Bệnh nhân UTV phải chịu đựng các triệu chứng thực 
thể và tình trạng đau đớn về tâm lý, ảnh hưởng xấu đến 
CLS của họ. Những trải nghiệm về UTV của bệnh nhân có 
thể khác nhau, nhưng hầu hết đều trải qua các giai đoạn 
sau: (1) Chẩn đoán bệnh, (2) Điều trị đầu tiên, (3) Phát 
hiện các nguy cơ di truyền và giải quyết tình trạng tâm lý 
phát sinh khi biết nguy cơ, (4) Các vấn đề đặc thù ở mỗi 
giai đoạn bệnh như: bệnh chưa xâm lấn, bệnh đã xâm 
lấn hạch, bệnh tái phát…, (5) Kết thúc điều trị và tái hòa 
nhập với cuộc sống, (6) Thời gian sống thêm, và (7) Chăm 
sóc giảm nhẹ đối với bệnh ở giai đoạn muộn. Các vấn đề 
tâm lý xã hội cùng với những khó khăn do triệu chứng 
thực thể của bệnh gây ra ảnh hưởng xấu đến CLS. Tình 
trạng đau đớn về tâm lý và xã hội khi được chẩn đoán 
UTV có thể ảnh hưởng xấu đến việc điều trị bởi vì khi đó 
những triệu chứng này đã lấn át tất cả. Người ta cảm thấy 
buồn rầu, lo lắng bất an, thậm chí sốc và quá sợ hãi [6].

Theo Sharpe và CS., một vấn đề quan trọng của việc 
sống chung với bệnh chính là quá trình mà một người 
quen dần với bệnh và tự điều chỉnh cuộc sống để thích 
nghi. Nghiên cứu cho thấy những bệnh nhân gần đây 
được chẩn đoán UTV di căn đã báo cáo ngày một nhiều 
các lĩnh vực họ xem là quan trọng trong cuộc sống 
qua những lần được hỏi. Đặc biệt, 47% người tham gia 
nghiên cứu đã thay đổi những vấn đề mà họ cho là quan 
trọng nhất qua 2 lần hỏi cách nhau 3 tháng. 43% người 
tham gia đã thay đổi các câu trả lời từ lần hỏi thứ hai 
sang thứ ba (tức sau 6 tháng kể từ lần hỏi đầu tiên) [7].

1.3. Điều trị UTV và chất lượng sống:
Trong đa số các trung tâm y tế trên thế giới, khi điều 

trị bệnh ung thư thì Tiêu chí Đáp ứng của khối u một cách 
khách quan và Sự sống còn sau bệnh đã được sử dụng 
một cách thường quy để đánh giá kết cục/dự hậu của 
việc điều trị. Tuy nhiên, do nhận thức về CLS và nhu cầu 

về CLS của bệnh nhân ngày một cao, nên đã có 2 thay 
đổi quan trọng trong y học đã diễn ra trong khoảng 10 
năm gần đây. Thứ nhất là việc nhận thức được rằng tình 
trạng hài lòng của người bệnh là rất quan trọng khi điều 
trị ung thư, và CLS của bệnh nhân ung thư đã được xem 
là một Tiêu chí quan trọng thứ ba để lượng giá kết quả 
điều trị. Thứ hai, việc sử dụng các bộ công cụ lượng giá 
CLS để đánh giá tình trạng hài lòng của người bệnh. Các 
bộ công cụ CLS hiện nay đang được dùng trong nhiều 
thử nghiệm lâm sàng để dự báo thời gian sống thêm, 
đáp ứng với điều trị, và để phát hiện sớm các biến chứng 
về tâm lý/tâm thần [8]. Việc hiểu được tác động của điều 
trị UTV lên CLS của người bệnh đã trở thành một vấn 
đề trung tâm của nhiều nghiên cứu và thử nghiệm lâm 
sàng kể từ hơn 25 năm qua. Theo Ganz và Goodwin, với 
thời gian sống sau điều trị ngày càng tăng, bệnh nhân 
UTV đã được lượng giá với nhiều công cụ CLS khác nhau 
để so sánh tác động của bệnh UTV và điều trị UTV với 
những người mắc các bệnh mạn tính khác cũng như với 
những người phụ nữ khỏe mạnh [9].

1.4. Tầm quan trọng của việc đáp ứng được 
những nhu cầu của bệnh nhân UTV:

Theo Ganz và Goodwin, khi lượng giá CLS của bệnh 
nhân UTV, ta cần chú ý đến các giai đoạn của bệnh, bao 
gồm: bệnh nhân UTV chưa xâm lấn; UTV giai đoạn sớm 
hoặc UTV tại chỗ giai đoạn muộn; bệnh nhân đang sống 
thêm không bệnh sau điều trị bước một; người sống 
thêm 5 năm hay nhiều hơn; người mắc UTV tái phát lần 
đầu sau một thời gian sống thêm không bệnh; và cuối 
cùng là những người đang sống hoặc đang chết dần với 
bệnh tái phát giai đoạn muộn [9]. Một tình huống hay 
gặp là trong khi người bệnh muốn nhân viên y tế hỏi 
thăm về sự hài lòng và họat động hằng ngày của họ thì 
nhân viên y tế lại hiếm khi quan tâm đến điều đó [10]. 
Tuy nhiên, nếu không quan tâm đến kết quả tổng thể 
của bệnh nhân thì việc thăm khám, theo dõi sau điều trị 
trở nên vô nghĩa.

 Các bác sỹ ung thư, điều dưỡng và bác sỹ tâm lý 
đều thống nhất rằng CLS là một biến quan trọng khi 
xem xét đánh giá việc điều trị ung thư [11]. Sử dụng 
quan điểm của bệnh nhân trong khi ra quyết định 
sẽ không những đề cao người bệnh mà còn giúp cải 
thiện được mức độ hài lòng và thái độ hợp tác của 
người bệnh. Bằng cách lượng giá CLS người ta có thể 
phát hiện và điều trị các vấn đề thuộc về tâm lý và 
chức năng mà trước đây ít được quan tâm [12].

1.5. Mục tiêu của bài viết này
CLS và việc lượng giá CLS trên bệnh nhân nói chung 

và bệnh nhân UTV nói riêng tại Việt nam chúng ta vẫn 
còn là một khái niệm khá mới mẻ và chưa được nghiên 
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cứu nhiều, chưa thực sự trở thành một tiêu chí trong 
điều trị và theo dõi bệnh nhân. Tổng hợp y văn trong 
nước cho đến này chỉ có Trường Đại học Y Dược Huế và 
gần đây là Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh có hai 
báo cáo về CLS trên bệnh nhân UTV nhưng đó mới chỉ là 
những nghiên cứu cắt ngang, nhằm lượng giá CLS của 
bệnh nhân tại một thời điểm nào đó, chứ không có sự 
theo dõi biến đổi của CLS qua nhiều thời điểm [13,14]. 
Chúng tôi thực hiện bài viết này nhằm mục đích điểm lại 
một số y văn trên thế giới để cung cấp một cái nhìn tổng 
quát về khái niệm và tầm quan trọng của CLS, tình hình 
ứng dụng lượng giá CLS trong thực hành lâm sàng và 
ý nghĩa của nó. Trong phạm vi bài viết, chúng tôi cũng 
giới thiệu tóm tắt các bộ công cụ lượng giá CLS đã được 
sử dụng trong y văn, đồng thời cũng nêu lên những 
quan điểm hiện nay có tính đồng thuận về ý nghĩa, tầm 
quan trọng của CLS và phạm vi ứng dụng của nó.

2. Các bộ công cụ lượng giá Chất 
lượng sống:

Do tính phức tạp của bệnh UTV và bản chất khác 
nhau của các quần thể người bệnh trong các nghiên 
cứu nên không thể có được một bộ công cụ nào vừa 
có tính bao quát, lại vừa đủ nhạy để nói lên những biến 
đổi có ý nghĩa lâm sàng trong những kết quả điều trị 
trên bệnh nhân trong mọi giai đoạn của sự chăm sóc 
y tế. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực này 
đã cố gắng xây dựng được một số bộ câu hỏi “cốt lõi” 
để lượng giá kết quả của UTV. Dưới đây là một số bộ 
công cụ được sử dụng nhiều trong các nghiên cứu, tập 
trung vào một số điểm ưu tiên trong CLS. Tuy nhiên, 
cũng có nhiều nghiên cứu sử dụng phối hợp hai bộ 
công cụ hoặc nhiều hơn để đánh giá được đầy đủ hơn.

2.1. The Breast Cancer Chemotherapy 
Questionnaire (BCQ)

Gồm 30 câu, nhằm lượng giá kết quả của bệnh 
nhân UTV giai đoạn II có hoá trị hỗ trợ. Bộ này bao 
gồm 7 trường (hậu quả rụng tóc, hài lòng chủ quan, 
triệu chứng thực thể, bất tiện và phiền toái, mệt mỏi, 
rối loạn cảm giác, nôn mửa) [15].

2.2. Breast Cancer Prevention Trial Symptom 
Checklist (BCPT) 

Gồm 43 câu, khảo sát các triệu chứng thực thể và 
tâm lý liên quan đến mãn kinh và sử dụng Tamoxifen, 
như: bốc hỏa, nôn mửa, kiểm soát bàng quang, rối 
loạn ở âm đạo, đau cơ xương khớp, vấn đề về nhận 
thức, về cân nặng, và các vấn đề của tay) [16].

2.3. Cancer Needs Questionnaire – Short 
Form (CNQ-SF)

Gồm 32 câu, nhằm lượng giá các nhu cầu của 

bệnh nhân ung thư. Bao gồm 5 trường (tâm lý, thông 
tin về sức khỏe, hoạt động thể lực và cuộc sống hằng 
ngày, sự chăm sóc và hỗ trợ dành cho bệnh nhân, và 
trao đổi thông tin giữa người với người) [17].

2.4. Cancer Rehabilitation Evaluation System 
– Short Form (CARES-SF)

Gồm 59 câu, nhằm lượng giá các vấn đề liên quan 
đến bệnh ung thư. Bao hàm 6 trường (thể chất, tâm 
lý, tương tác y tế, bề ngoài, tình dục và sự hài lòng 
chung); và được phân chia thành thang điểm gồm 5 
mức, từ 0 (không có gì) đến 4 (rất nhiều) [18]. 

2.5. European Organization for Research and 
Treatment of Cancer QOL Cancer Specific Version 
(EORTC QLQ-C30) [19,20].

Gồm 30 câu đặc thù để khảo sát CLS của bệnh nhân 
ung thư. Lượng giá gồm 9 trường (thể chất, vai trò, nhận 
thức, cảm xúc, xã hội, mệt mỏi, đau, buồn nôn và nôn) 

2.6. European Organization for Research and 
Treatment of Cancer QOL Breast Cancer Specific 
Version (EORTC QLQ-BR23)

Gồm 23 câu đặc thù cho bệnh UTV, thường được 
khảo sát chung với bộ EORTC QLQ30, dùng để lượng giá 
CLS của cộng đồng UTV ở nhiều giai đoạn và được điều trị 
với các mô thức khác nhau. Bộ bao gồm 5 lĩnh vực (hình 
ảnh cơ thể, tình dục, các triệu chứng ở tay, các triệu chứng 
ở vú, và các tác dụng phụ của điều trị toàn thân) [21].

2.7. Functional Assessment of Cancer Therapy 
– Breast Symptom Index (FACT-B – FBSI) (44 items)

Gồm 44 câu đặc thù dành cho bệnh nhân UTV, 
bao hàm 6 lĩnh vực (hài lòng về thể chất; hài lòng về 
các yếu tố xã hội/gia đình; quan hệ với thầy thuốc, hài 
lòng về cảm xúc; về họat động chức năng; và những 
mối quan tâm khác) [22].

2.8. Functional Assessment of Cancer Therapy 
– Endocrine Symptom Subscale (FACT-ES)

Gồm 18 câu, thường dùng chung với bộ FACT-B, 
tập trung vào các vấn đề về nội tiết mà bệnh nhân trải 
qua trong quá trình điều trị bệnh UTV[23].

2.9. Life Satisfaction Questionnaire (LSQ)
Gồm 32 câu, dùng để lượng giá cảm giác chung về 

sự thỏa mãn trong cuộc sống vì nó liên quan đến trường 
học, các mối quan hệ, thời gian rỗi, tín ngưỡng và sự hài 
lòng chung. Bộ này thiết kế dành riêng cho phụ nữ bị 
UTV, bao hàm 6 trường: chất lượng các mối quan hệ gia 
đình, triệu chứng thực thể, tình hình KTXH, chất lượng 
của họat động hằng ngày, ảnh thưởng của bệnh tật, 
chất lượng của các mối quan hệ bạn thân [24].

2.10. World Health Organization Quality of 
Life – Brief Version (WHOQOL-BREF)

Gồm 26 câu để khảo sát các mức độ về từng lĩnh vực 

trong lượng giá CLS. Bao hàm 4 lĩnh vực (sức khỏe thể 
chất, tâm lý, mối quan hệ xã hội, yếu tố môi trường) [25].

3. Lợi ích của việc  giá CLS:
3.1.  Lợi ích chung của việc lượng giá CLS:
Lượng giá CLS có thể được dùng trong các can 

thiệp dự phòng cũng như để thông tin cho bác sỹ về 
tình trạng bệnh lý của bệnh nhân, giúp bác sỹ biết một 
phương pháp điều trị nào đó có thể ảnh hưởng như 
thế nào đến CLS. Theo Jacobsen, sự hiểu biết về CLS 
sẽ cải thiện mối liên hệ giao tiếp giữa bác sỹ với bệnh 
nhân [26]. Sau khi xem xét các ưu điểm của lượng giá 
CLS, Viện Y tế quốc gia và Viện Ung thư quốc gia Hoa 
Kỳ đã kết luận cần phải đưa việc lượng giá CLS vào 
trong các nghiên cứu bất cứ khi nào có thể.

3.2. Lợi ích của lượng giá CLS trong thực hành 
lâm sàng:

Magruder-Habib [27] và Rubenstein [28] báo cáo 
đã có nhiều thay đổi hơn một cách có ý nghĩa về điều 
trị trong nhóm có can thiệp- tức nhóm có lượng giá 
CLS - so với nhóm chứng- tức nhóm không lượng 
giá CLS. Các thầy thuốc đã tác động nhiều hơn lên 
các phạm trù được bệnh nhân báo cáo trong nhóm 
nghiên cứu so với nhóm chứng (73% so với 68,3%) 
[27]. Theo Gold, Baraff [29] và Mazonson [30], có một 
tỷ lệ chuyển bệnh đến các bác sỹ chuyên khoa cao 
hơn một cách có ý nghĩa ở nhóm có can thiệp so với 
nhóm chứng. Các bác sỹ đã nhận ra rằng, các bộ công 
cụ trở nên hữu ích hơn nhiều đối với những bệnh 
nhân có lượng giá điểm chức năng ban đầu là xấu 
[31]. Như vậy, lượng giá CLS đã phần nào giúp phân 
loại bệnh nhân để có thái độ điều trị chuyên biệt hơn.

Về phía bệnh nhân, theo Detmar, 97% bệnh nhân nói 
rằng điểm số CLS đã mang lại sự lượng giá đầy đủ về sức 
khỏe và hoạt động chức năng của họ; 57% nói rằng các 
bác sỹ đã dùng điểm số CLS một cách rõ ràng khi khám 
bệnh; 79% tin rằng điểm số CLS làm tăng hiểu biết của 
bác sỹ về bệnh nhân; và 87% cho rằng rất hữu ích khi coi 
CLS là một tiêu chuẩn trong khi khám bệnh. Về thời gian 
khám bệnh, nghiên cứu này không thấy có sự khác biệt 
có ý nghĩa nào về khoảng thời gian khám giữa hai nhóm, 
hơn thế nữa, thời gian khám ở nhóm chứng còn dài hơn 
ở nhóm can thiệp (20.4 phút so với 19.8 phút) [32].

3.3. Vai trò của lượng giá CLS trong việc tạo 
thuận lợi cho giao tiếp:

Mazonson [30] báo cáo có sự tăng giao tiếp giữa 
thầy thuốc và bệnh nhân ở nhóm can thiệp so với nhóm 
chứng. Theo Wagner [31], có 67% bệnh nhân báo cáo 
có thái độ tích cực về việc hoàn thành lượng giá cũng 
như chia sẻ cảm giác và những khả năng về thể chất của 

họ với thầy thuốc. Hơn nữa, nghiên cứu còn cho thấy 
có nhiều bệnh nhân muốn các bác sỹ hỏi về các cảm 
xúc (80%), so với số người muốn hỏi về khả năng thể 
chất (71%). Hầu hết bệnh nhân muốn bác sỹ hỏi về sự 
sống còn, họat động thể chất, và các hạn chế trong thể 
hiện vai trò do các vấn đề thể chất. Những nghiên cứu 
khác cho một tỷ lệ trung bình các bác sỹ đã có thay đổi 
trong việc khám chữa bệnh của mình kể từ khi bắt đầu 
sử dụng các bộ công cụ lượng giá CLS [33].

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng các vấn đề về CLS trong 
nhóm can thiệp đã được thảo luận thường xuyên hơn 
khi các lượng giá CLS, đặc biệt là bộ EORTC-C30 được 
sử dụng, so với nhóm chứng [32,34]. Theo Taenzer, 49% 
các câu hỏi CLS bệnh nhân nhận diện đã được các bác sỹ 
nêu ra trong quá trình khám [34]. Trong nghiên cứu của 
Detmar, 10 trong 12 vấn đề CLS đã được thảo luận nhiều 
hơn trong nhóm có can thiệp. Các bác sỹ trong nhóm 
can thiệp đã có thể chỉ ra một tỷ lệ bệnh nhân lớn hơn có 
các vấn đề CLS từ trung bình đến nặng (ví dụ: khó khăn 
trong sinh hoạt, cảm giác, hoạt động xã hội, đau, mệt 
mỏi); so với bác sỹ ở nhóm chứng - chỉ nhận diện được 
các vấn đề khó khăn trong sinh hoạt và đau. Sự gia tăng 
đáng lưu ý nhất là việc thảo luận về những vấn đề ít quan 
sát thấy, như chức năng xã hội, hoặc những vấn đề mà 
bản chất của nó có tính lan tỏa và lâu dài hơn như là mệt 
mỏi- vấn đềcác bác sỹ  thường ít nhắc đến [32].

Cũng trong nghiên cứu của Detmar [32], nhóm can 
thiệp đã nhận được nhiều tư vấn hơn về việc làm sao 
giải quyết những vấn đề sức khỏe so với nhóm chứng. 
Khi khảo sát mức độ thỏa mãn, sự khác biệt có ý nghĩa 
thống kê duy nhất giữa hai nhóm được chỉ ra là mức độ 
hỗ trợ về cảm xúc mà họ nhận được- nhóm can thiệp 
nhận được nhiều hơn nhóm chứng. Nhìn chung, nhóm 
can thiệp có sự cải thiện khác biệt có ý nghĩa qua thời 
gian liên quan đến sức khỏe tinh thần và thể hiện vai trò 
(vai trò gì?). Tất cả các bác sỹ đều nói rằng hồ sơ CLS đã 
tạo ra bức tranh toàn cảnh về các trải nghiệm liên quan 
đến sức khỏe; họ cũng chỉ ra rằng chúng cũng giúp cho 
việc thông tin qua lại, đặc biệt là trong khi nói đến các 
chủ đề về tâm lý xã hội và những triệu chứng “không 
mong đợi” như là rối loạn giấc ngủ.

3.4. Vai trò của lượng giá CLS trong ra quyết 
định lâm sàng:

Bendsten và CS. kết luận rằng, các bác sỹ lâm sàng 
đã cho rằng cách tiếp cận toàn diện, bao gồm cả lượng 
giá CLS là rất cần thiết cho việc điều trị bệnh nhân [35]. 
Cả Di Maio, và Le đã phát hiện ra một lợi ích quan trọng 
của CLS là để khuyến khích việc chia sẻ các quyết định và 
để tạo thuận lợi cho trao đổi thông tin giữa thầy thuốc 
và bệnh nhân [36,37] bằng cách cung cấp sự phản hồi 
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từ phía bệnh nhân liên quan đến quá trình (điều trị) của 
họ, mục tiêu điều trị và những kỳ vọng họ sẽ đạt được. 
Những lợi ích lớn khác của lượng giá CLS bao gồm phát 
hiện những vấn đề có thể xử lý được mà thường thì 
chúng hay bị bỏ qua trong quá trình chăm sóc như việc 
giáo dục về bệnh, tư vấn về dinh dưỡng cũng như việc 
đạt được một sự đồng thuận cơ bản giữa bác sỹ và bệnh 
nhân khi bắt đầu chăm sóc hoặc điều trị. Lượng giá CLS 
có thể rất hữu ích trong theo dõi suy giảm năng lực hoạt 
động chức năng và trong nhận diện những vấn đề về 
thể chất lẫn cảm xúc khác. Bendsten và Le đã tìm thấy 
rằng việc phản hồi đều đặn có thể làm giảm lo âu, từ đó 
tránh được sự hạn chế đi khám hoặc gọi điện thoại cho 
bác sỹ, nhờ đó mà cải thiện được sự thỏa mãn trong quá 
trình chăm sóc [35,37]. Nếu bệnh nhân làm chủ được 
vai trò tự mình xử lý tình huống nhiều hơn khi sử dụng 
thước đo CLS, thì việc sử dụng các nguồn lực sẽ hiệu quả 
hơn, chi phí sẽ giảm đi.

Detmar khám phá rằng ngay cả khi tất cả thầy thuốc 
lâm sàng nói họ muốn sử dụng liên tục thước đo CLS 
trong việc khám chữa bệnh, thì nhiều thầy thuốc vẫn 
cho rằng họ cần có các bộ công cụ chi tiết hơn, dành cho 
các nhóm bệnh nhân đặc thù, ví dụ vị trí đau và việc giảm 
đau cho bệnh nhân di căn xương [32]. Một nghiên cứu 
của Middeke cho thấy tất cả thầy thuốc tham gia nghiên 
cứu cho rằng các điểm số CLS đều dễ hiểu và rất thuận 
tiện trong lâm sàng, và hơn một nửa số bác sỹ nói rằng 
các điểm số CLS đã cung cấp được những thông tin hỗ 
trợ giúp có được chẩn đoán đầy đủ hơn [38].

Các kế họach điều trị có thể được thay đổi hoặc 
phụ thuộc vào chỉ số CLS của từng cá thể. Di Maio 
[36] thấy rằng bệnh nhân ung thư lớn tuổi thường ưa 
thích những trị liệu nào có thể làm tăng được CLS của 
họ hơn là những trị liệu giúp kéo dài thời gian sống 
thêm; chỉ 22% chọn lựa hóa trị vì được biết trị liệu đó 
theo lý thuyết sẽ có thể kéo dài thời gian sống thêm 
là 3 tháng, và 68% chọn lựa hóa trị nếu như nó có thể 
làm giảm triệu chứng một cách rõ ràng, cho dù không 
kéo dài thời gian sống thêm bao nhiêu.

3.5. Lợi ích của lượng giá CLS  không dựa vào 
thăm khám:

Một nghiên cứu của Donaldson cho thấy rằng 
internet, máy tính, điện thoại và những thiết bị công 
nghệ cầm tay ngày nay có thể cho phép lượng giá 
được CLS mà không cần thăm khám bệnh. Những 
công nghệ này giúp tiếp cận với việc lượng giá CLS có 
hiệu quả cao, kịp thời và cá nhân hóa hơn.

Với phương thức cho bệnh nhân ghi chú toàn bộ 
vào các bộ câu hỏi lượng giá CLS ngay khi họ không 
ở trong phòng khám và khi đang trải qua các triệu 

chứng của bệnh, sau đó nộp lại phản hồi của mình 
bất cứ lúc nào trong ngày. Các bảng kết quả do bệnh 
nhân tự báo cáo (Patient- reported Outcomes- báo 
cáo PRO), nếu nộp trong ngày có thể được các bác sỹ 
xem xét ngay lập tức, và nếu nộp sau giờ làm việc sẽ 
được xem xét vào hôm sau. Bằng cách đánh giá các 
báo cáo PRO, bác sỹ có thể ưu tiên lọc ra những bệnh 
nhân nào là cần thiết can thiệp trước nhất và quyết 
định chọn phương án điều trị nào thích hợp nhất [39].

4. Tính chấp nhận của lượng giá CLS:
4.1. Tổng quan:
Nhân viên y tế lẫn bệnh nhân đều nhận thấy rằng 

việc lượng giá CLS là chấp nhận được trong việc giúp 
cho bệnh nhân UTV vượt qua những vấn đề về CLS 
do bệnh gây ra. Có nhiều nghiên cứu đã minh họa 
được những lý do tại sao các thầy thuốc cho rằng việc 
thực hiện lượng giá CLS là chấp nhận được.

4.2. Tính chấp nhận trong nhân viên y tế:
Finlay cũng như Bezjak báo cáo rằng nhân viên y tế 

đồng ý lượng giá CLS có giá trị trong thực hành lâm sàng. 
Bezjak tiến hành điều tra trên 271 thầy thuốc của Nhóm 
Hợp tác Ung thư học miền Đông (Eastern Cooperative 
Oncology Group- ECOG) và thấy rằng 94% số người trả 
lời không đồng ý với phát biểu “Tôi không có kế hoạch 
đưa các dữ kiện về CLS vào thực hành lâm sàng”. Ngoài 
ra, 75% không đồng ý với câu phát biểu “Tôi chỉ sẵn sàng 
sử dụng các công cụ lượng giá CLS chính thức khi mà 
bệnh viện hoặc cấp trên của tôi yêu cầu”. 82% cho rằng 
họ đã có khuynh hướng gia tăng việc sử dụng CLS trong 
việc chăm sóc bệnh nhân của họ trong tương lai [11]. 
Nhiều nghiên cứu đã cho thấy ít nhất cũng có một tỷ 
lệ trung bình các thầy thuốc đã có thái độ tích cực về 
việc thực hiện và sự dễ dàng áp dụng của lượng giá CLS 
trong thực hành. Moore [40] cho thấy có một tỷ lệ lớn 
các bác sỹ nội khoa và bác sỹ gia đình báo cáo các thông 
tin CLS một cách chính xác và sẽ sử dụng công cụ này 
nhiều hơn trong tương lai.

Một nghiên cứu khác của Taenzer cho thấy có đáp 
ứng tích cực trong một tỷ lệ lớn các điều dưỡng viên 
ung thư, liên quan đến tính hữu ích của một bảng câu 
hỏi được quản lý bằng máy tính, với 91% nói rằng bản 
cáo cáo đã cho thấy những mối quan tâm phù hợp, 
và 74% nói rằng bản báo cáo đã cho thấy các lĩnh vực 
cần thiết cho bệnh nhân [41]. Velikova báo cáo rằng 
khi đánh giá các bảng kiểm của bác sỹ ung thư, người 
ta thấy các bác sỹ lâm sàng nghĩ rằng thông tin về 
CLS là rất hữu ích trong 43% các cuộc thăm khám; 
khá hữu ích trong 28%; ít hữu ích trong 21% và không 
hữu ích trong 9% [42].

4.3. Mức độ chấp nhận của bệnh nhân:
 Stiggelbout [43] thấy rằng việc sử dụng các bảng 

hỏi để lượng giá cảm xúc của bệnh nhân liên quan đến 
CLS là dễ dàng. Apolone [44] khảo sát tính chấp nhận 
của các bộ công cụ CLS trong cộng đồng bệnh nhân và 
cho thấy tỷ lệ đáp ứng là 64% với một vài câu hỏi còn bị 
bỏ ngỏ. Kết quả này là một ví dụ về tính chấp nhận của 
bệnh nhân đối với các bộ công cụ, trong nghiên cứu 
này, bộ được sử dụng là bộ EORTC QLQ-C30.

Để dễ được chấp nhận, các bộ công cụ phải nhạy với 
các nhu cầu của bệnh nhân. Bệnh nhân ung thư cho rằng 
lượng giá dùng các câu hỏi bằng lời để hỏi thường dễ 
chấp nhận hơn các câu hỏi chỉ dùng số và đưa ra ít chọn 
lựa trả lời. Hơn nữa, các nghiên cứu của Pijls-Johannesma 
đã phát hiện rằng người được hỏi thường thích các câu 
hỏi không có những câu quá thiên về cá nhân, về cảm 
giác, hoặc ít liên quan đến vấn đề họ cần [45].

5. Những khó khăn trong  lượng giá CLS 
và những rào cản trong việc thực hiện:

5.1. Tổng quan:
Morris thấy rằng mặc dù 80% nhân viên y tế tin rằng 

thông tin lấy từ các lượng giá CLS là có giá trị, nhưng 
chỉ dưới 50% trong số họ đưa CLS vào thực hành. Các 
tác giả quy vấn đề này cho sự không sẵn lòng sử dụng 
của các thầy thuốc bởi họ cho rằng điều đó không cần 
thiết; cho niềm tin của một số bác sỹ rằng họ không có 
đủ công cụ thích hợp; và cho những khó khăn thực tế 
như hạn chế về nguồn lực và ít thời gian [46].

5.2. Các khó khăn do những đặc tính của các bộ 
công cụ lượng giá CLS:

Mặc dù thông tin về CLS là có giá trị trong lâm sàng, 
các thầy thuốc vẫn thường cho rằng nó chỉ cung cấp 
những dữ liệu “mềm” mà không phải là những thông 
số “cứng” như các dữ liệu từ các phòng xét nghiệm. Các 
rào cản trong việc thực hiện cũng có thể phát sinh do 
loại hình câu hỏi được đưa ra. Những câu quá thiên về 
cá nhân, quá nhạy cảm, hoặc những câu ít liên quan 
thường bị người trả lời bỏ qua. Ví dụ, những câu  hỏi về 
sự nghiệp của bệnh nhân chẳng hạn. Những bộ công 
cụ như thế là không thích hợp với cộng đồng người lớn 
tuổi, bởi vì nhiều người trong số đó đã nghỉ hưu [45].

5.3. Các khó khăn trong thực hiện có liên quan 
đến cộng đồng bệnh nhân:

Một số khó khăn trong lượng giá CLS có thể phát sinh 
từ trước khi đưa chúng vào thực hành. Một vài nghiên 
cứu đã lượng giá CLS trên những bệnh nhân sống được 
lâu sau bệnh (hơn 5 năm sau chẩn đoán), trong khi đó 
hầu hết chỉ lượng giá trên bệnh nhân vào 1 năm sau 
chẩn đoán. Việc đưa vào nghiên cứu những bệnh nhân 

sống lâu sau bệnh sẵn lòng tham gia là rất cần thiết bởi 
vì quan điểm của họ có thể được gắn kết, hòa vào trong 
quá trình phát triển của bộ công cụ ban đầu.

Một khó khăn khác là ở cộng đồng lớn tuổi, các công 
cụ lượng giá CLS có thể khó phối hợp vào thực hành 
lâm sàng vì trong số họ có tỷ lệ cao không biết đọc, khó 
làm được theo yêu cầu của câu hỏi, hoặc có rối loạn về 
nhận thức, hoặc có nhiều bệnh đi kèm, và khó khăn khi 
sử dụng các bộ công cụ chưa được lượng giá trong cộng 
đồng này. Di Maio và Perrone [36] thấy rằng tỷ lệ làm 
theo là thấp ở người lớn tuổi, chỉ có 21,5% bệnh nhân 
lớn tuổi trả lời xong bảng hỏi sau 6 tháng, trong khi đó 
có 37,2% bệnh nhân trẻ hơn đã hoàn thành bảng hỏi. 

5.4. Các khó khăn trong thực hiện có liên quan 
đến việc sử dụng của nhân viên y tế:

Một số nghiên cứu cho thấy rằng thầy thuốc vẫn 
còn chưa quen với các lượng giá CLS, so với các chẩn 
đoán hình ảnh hay các xét nghiệm, và thường là không 
hề quen với việc làm thế nào để diễn giải kết quả hoặc 
những câu trả lời dành cho họ. Người ta thường nói đến 
việc hạn chế thời gian như là một trong những khó khăn 
gắn liền với việc thực hiện lượng giá CLS trong thực hành; 
tuy nhiên, Maguire thấy rằng thường chỉ tốn khoảng 60 
giây nhiều hơn để người bác sỹ trích xuất toàn bộ các 
vấn đề hiện tại của bệnh nhân mà thôi [47].

5.5. Những vấn đề khó khăn khác:
Gotay thấy rằng các rào cản khác của việc thực hiện 

lượng giá CLS bao gồm các hạn chế về nhân lực và tài 
chính cần thiết để tạo ra các dữ liệu chất lượng cao, có 
kiểm soát; các thủ thuật theo dõi, thu thập dữ liệu và 
trình ra xem xét [48]. Một số tác giả tin rằng nên dùng 
các cuộc phỏng vấn bởi chuyên gia hơn là các bộ công 
cụ tự lượng giá để hạn chế lượng dữ liệu bị mất.

Như Velikova và Allenby đã báo cáo, điểm số CLS 
thường được thu thập từ các bộ công cụ tự lượng giá 
in sẵn và được nhập bằng tay vào cơ sở dữ liệu [8], hiện 
nay đây vẫn đang là phương pháp được dùng phổ biến 
nhất. Tuy nhiên, Le cho thấy phương pháp này mất nhiều 
công sức, nhiều thời gian (phát và thu lại bảng hỏi), và 
có nhiều sai số [37]. Gần đây, người ta đã phát triển các 
hệ thống nhận diện điểm số bằng quang học (optical 
mark-recognition systems) để thúc đẩy việc nhập dữ liệu 
vào cơ sở dữ liệu. Hình thức nhập dữ liệu này có thể xử 
lý được một số lượng lớn dữ liệu và rất thực dụng đối với 
các bảng hỏi được gửi tới bằng bưu điện. Tuy nhiên, hệ 
thống này cũng có khó khăn nhất định, ví dụ nó đòi hỏi 
các biểu mẫu đặc biệt, nhận diện được nhiều câu trả lời, 
vấn đề mất dữ liệu và chúng ta phải kiểm tra cơ sở dữ 
liệu mới phát hiện được sai số. Velikova và Allenby báo 
cáo rằng, gần đây, các phương tiện điện tử để quản lý các 
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lượng giá CLS đã được đưa vào sử dụng để chống lại một 
số trục trặc có liên quan đến các biểu mẫu in sẵn và các hệ 
thống đọc quang học.

6. Bàn luận:
6.1. Tổng quan:
Mục tiêu chung của bài viết này là tìm hiểu trong y văn 

thế giới về một vấn đề còn tương đối khá mới mẻ ở Việt 
nam, đó là các nghiên cứu về CLS cũng như khả năng ứng 
dụng của lượng giá CLS vào trong thực hành lâm sàng 
trên bệnh nhân nói chung và bệnh nhân UTV nói riêng. 
Bài viết cũng nhằm tìm hiểu xem việc đưa lượng giá CLS 
vào thực hành có mang lại lợi ích đối với CLS của bệnh 
nhân hay không, bằng cách khảo sát tính chấp nhận của 
lượng giá CLS trong giới nhân viên y tế, chỉ ra các lượng 
giá CLS được sử dụng như thế nào, gợi ý các giải pháp đối 
với những thách thức của việc thực hiện, và tìm ra các giải 
pháp kỹ thuật có thể cải thiện được tính chính xác của 
lượng giá CLS giúp việc đưa nó vào thực hành lâm sàng 
về ung thư một cách dễ dàng.

6.2. Tính chấp nhận và lợi ích chung của lượng 
giá CLS cho bệnh nhân UTV

Lượng giá CLS đã được chứng minh là được chấp 
nhận cao trong giới thầy thuốc, điều dưỡng, và các nhân 
viên làm về tâm lý vì nhiều lý do. Lượng giá CLS mang lại 
lợi ích cho bệnh nhân UTV bởi nó cho phép ta nhìn sâu 
vào bên trong các của cuộc sống bị ảnh hưởng bởi UTV 
mà thường không được đề cập đến, bao gồm sức khỏe 
tinh thần, tình trạng hài lòng về cảm giác, về gia đình và xã 
hội, và khả năng duy trì sự nghiệp, tăng thu nhập tài chính 
và theo đuổi các họat động vui chơi giải trí. Kiến thức này 
là quan trọng bởi vì nhiều bệnh nhân UTV luôn nghĩ rằng 
CLS không quan trọng bằng thời gian được sống. Nỗ lực 
tìm hiểu, điều tra về CLS đã cải thiện được mối liên hệ giữa 
bác sỹ và bệnh nhân và cho bệnh nhân thấy rằng bác sỹ 
đã luôn chăm sóc và quan tâm tới tình trạng sức khỏe của 
họ. Đối với bệnh nhân, điều này thực sự có ý nghĩa.

6.3. Hướng đi tương lai trong lĩnh vực lượng giá 
CLS trên bệnh nhân UTV- Các đề xuất đối với việc 
thực hiện lượng giá CLS

Việc đưa vào thực hiện trong tương lai sẽ không diễn 
ra theo hướng đơn giản là thêm việc lượng giá CLS vào 
trong các nhiệm vụ hằng ngày của nhân viên y tế chăm 
sóc bệnh ung thư. Với mục đích cung cấp các đáp ứng 
kịp thời đối với nhu cầu của bệnh nhân, CLS sẽ được gắn 
vào trong quá trình chăm sóc bệnh nhân theo mô hình 
Báo cáo PRO (Patient-reported Outcomes) bằng cách 
thiết kế lại việc chăm sóc, đặc biệt là hết sức chú ý đến 
các nguyên tắc phân bố có hiệu quả cũng như đưa vào 
các cấu trúc hạ tầng và các kỹ thuật mới [49].

Để được coi là một hệ thống lượng giá lý tưởng, hệ 
thống đó phải thuận tiện về lâm sàng (phải hữu ích và 
được trình bày theo thứ tự thời gian), phải nhạy với các 
thay đổi, nhạy về văn hóa, gánh nặng thấp, ít tốn kém, 
được gắn kết vào trong các thủ thuật vận hành tiêu 
chuẩn và đáp ứng được các đòi hỏi của cộng đồng, của 
người sử dụng và người điều phối [50]. Để phương pháp 
lượng giá CLS dễ dàng đưa vào thực hiện hằng ngày, đòi 
hỏi chúng phải ngắn, dễ diễn dịch kết quả, và không 
cần thiết phải đào tạo hay ghi điểm rắc rối [51]. Những 
lượng giá này phải được bệnh nhân dễ dàng chấp nhận 
và phản hồi nhanh chóng, không gây gián đoạn [37]. 
Lưu ý rằng, do hạn chế thời gian nên cả bệnh nhân, bác 
sỹ và nhân viên y tế đều không muốn đưa vào điều gì 
mới trong công việc hằng ngày của họ. Việc cung cấp các 
bảng diễn giải, các khuyến cáo về những nguồn lực có 
sẵn và bảng điểm có thể hữu ích hơn là chỉ cung cấp cho 
các bác sỹ một thang điểm về trạng thái chức năng [52].

6.4. Đề xuất các giải pháp hướng đến các thách 
thức trong việc thực hiện

Qua tham khảo nhiều nghiên cứu, chúng tôi tổng 
kết được một số đề xuất của các tác giả về những giải 
pháp nhằm vượt qua những thách thức hay rào cản 
để đưa việc lượng giá CLS vào với thực hành lâm sàng 
ngày một nhiều hơn, như sau:

6.5. Sử dụng công nghệ để làm dễ cho việc 
lượng giá CLS trong thực hành lâm sàng

Sử dụng công nghệ vào việc đưa lượng giá CLS vào 

trong thực hành lâm sàng đã mang lại nhiều thuận lợi 
và làm dễ dàng hơn cho thầy thuốc sử dụng thông tin 
về CLS với bệnh nhân. Ví dụ máy tính màn hình cảm 
ứng giúp bệnh nhân dễ thao tác. Các phương pháp 
lượng giá điện tử chính xác hơn và ít tốn thời gian 
hơn các bảng hỏi bằng giấy bút.

7. Kết luận
Tóm lại, các phương tiện lượng giá CLS hữu ích và 

mang lại nhiều thuận lợi và rất cho bệnh nhân UTV. Việc 
đưa lượng giá CLS vào thực hành lâm sàng khám chữa 
bệnh có nhiều tiềm năng mang lại lợi ích cao. CLS ngày 
càng trở thành một yếu tố quan trọng phải xét đến khi 
điều trị toàn diện cho bệnh nhân UTV. Việc cung cấp góc 
nhìn chính xác vào bên trong CLS thông qua các bộ công 
cụ lượng giá, các bác sỹ lâm sàng sẽ đưa ra các quyết định 
điều trị một cách tốt hơn. Ngày nay, ứng dụng phương 
tiện công nghệ thông tin trong lượng giá CLS thuận lợi, 
mang lại kết quả chính xác và có hiệu quả cao, do đó nó 
có thể giúp thực hiện trên diện bao phủ rộng lớn.

Lợi ích của sử dụng các công cụ CLS càng được củng 
cố thêm bởi các nghiên cứu so sánh các nhóm can thiệp 
và nhóm chứng, tất cả đều cho kết quả rằng các nhóm 
can thiệp đã nhận được nhiều tư vấn và các thảo luận 
hữu ích hơn với thầy thuốc. Thông tin và lời khuyên nhận 

được trong các buổi tư vấn này mang lại nhiều lợi ích. 
Ngoài việc học được về UTV, bệnh nhân còn biết được 
làm thế nào để sử dụng tốt nhất các lời khuyên khi họ 
nhận được để cải thiện CLS của chính mình. Vì các công 
cụ CLS mang lại sự lượng giá chính xác về tình trạng hài 
lòng về thể chất và họat động chức năng nên việc sử 
dụng chúng trong thực hành lâm sàng sẽ mang lại lợi 
ích đáng kể cho bệnh nhân và giúp cho họ tự chăm sóc 
bản thân được kỹ càng hơn. Các nghiên cứu tương lai 
liên quan đến CLS bệnh nhân UTV sẽ khảo sát các vấn đề 
khoa học nổi bật xung quanh việc thực hiện các bộ công 
cụ CLS, như là các phiên bản vi tính hóa và việc lượng giá 
qua điện thoại, để làm cho quá trình lượng giá được trôi 
chảy hơn nữa đối với cả bệnh nhân và thầy thuốc cũng 
như những nhân viên y tế khác. 

Tại Việt nam chúng ta, trong bối cảnh bệnh UTV ngày 
càng tăng, chúng ta càng cần phải tập trung phát triển 
nhiều hơn nữa các phương tiện chẩn đoán, phát hiện 
sớm, điều trị và chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân. 
Theo xu hướng chung của nền y tế thế giới, chúng ta cần 
sớm tiến hành nhiều nghiên cứu hơn nữa về vấn đề CLS 
và sớm đưa việc lượng giá CLS trên bệnh nhân UTV vào 
trong thực hành lâm sàng tại các cơ sở y tế. Có như thế 
mới mang lại lợi ích toàn diện cho bệnh nhân, nâng cao 
chất lượng điều trị và chăm sóc y tế.

Khó khăn thách thức giải pháp được đề xuất
Về đặc điểm của bộ công cụ:
Lượng giá CLs chỉ cung cấp 
những dữ liệu “mềm”

Các kiểu câu hỏi có thể quá 
nhạy cảm, mang tính cá nhân 
hoặc không phù hợp

Khuyến cáo thực hiện lượng giá CLs, vì nó cung cấp cái 
nhìn sâu vào bên trong tình trạng sức khoẻ bệnh nhân; 
cung cấp các dữ liệu chất lượng, khác với các dữ liệu số 
lượng mà các đo đạc “cứng” mang lại
Khi xây dựng một bộ công cụ, cần nhắm đến một 
nhóm bệnh nhân cụ thể; cần test bộ công cụ nhiều lần 
trước khi ứng dụng 

Về cộng đồng bệnh nhân:
Không lượng giá bệnh nhân sống 
lâu (trên 5 năm) mà chỉ lượng giá 
bệnh nhân sống sau 1 năm
Người già, ít đáp ứng, khó 
nhận biết, không biết chữ

Phải xây dựng và thẩm định ngay từ đầu những 
bộ công cụ phù hợp với những người sống sau 
bệnh trên 5 năm
Nên dùng hình thức phỏng vấn trực tiếp hơn là gửi 
bảng hỏi để bệnh nhân tự lượng giá

Về nhân viên y tế:
Thầy thuốc chưa quen với lượng 
giá CLs và diễn giải kết quả 
Không có sẵn các bộ công cụ 
thích hợp để tiện dùng khi 
cần thiết

Tốt nhất là tổ chức các khoá học về vấn đề ứng dụng 
lượng giá CLs vào thực hành 
Các cơ sở y tế cần xây dựng, nghiên cứu và đưa vào 
ứng dụng một số bộ công cụ thích hợp, có sẵn tại cơ sở 
của mình để làm dễ cho việc sử dụng

Một số khó khăn khác:
Thiếu thời gian
Các bảng lượng giá thường 
được báo cáo “bằng tay”, tốn 
nhiều thời gian và ít chính xác.

Nên cho bệnh nhân tự lượng giá CLs trong lúc chờ đợi 
đến lượt vào khám bệnh
Khuyến cáo sử dụng việc nhập dữ liệu bằng máy 
vi tính để tránh sai sót, dễ dàng thống kê và báo 
cáo kết quả.
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Với mục đích tăng cường 
phương tiện chẩn đoán Và điều 
trị tại phòng mạch riêng của Quý 
bác sĩ, công ty Y Đức chúng tôi 
chỉ chuyên cung cấp các loại thiết bị 
y tế nhập trực tiếp từ nhật bản, hoa Kỳ, 
đức, anh, hàn Quốc.

Kính gửi: 
Quý Bác sĩ

chúng tôi chuyên cung cấp các loại thiết bị y tế

Công ty tnHH MtV tHiết bị y tế y ĐứC
509 Lê Văn Sỹ, P.2, Q. Tân Bình, TP.HCM
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Hotline:

Máy điều trị LASErMáy điện tiMMáy đo Loãng xươngMáy DoppLEr tiM thAi

Máy Siêu âM Máy Soi CtC

Monitor Sản KhoA Máy đốt Lạnh

Máy đốt điện 
vòng LEEp 

Sản xuất tại nHật bản
u Máy siêu âm hiệu HONDA
u Máy điện tim hiệu SUZUKEN 
u Máy đo loãng xương FURUNO

Sản xuất tại AnH
u Máy Doppler tim thai
u Monitor Sản khoa 
   ULTRATEC 

Sản xuất tại Hàn QuốC
u Máy đốt, điều trị da bằng 
   Laser SNJ

Chuyên ThiếT Bị Sản Phụ Khoa

Sản xuất tại Hoa kỳ
u Máy đốt lạnh, đốt điện vòng LEEP

Sản xuất tại ĐứC
u Máy soi CTC LEISEGANG
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Đặt vấn đề
Đáp ứng kém với kích thích buồng trứng (KTBT) 

xảy ra trong khoảng 10-20% chu kỳ điều trị thụ tinh 
trong ống nghiệm (TTTON) [3]. Đáp ứng kém là từ 
dùng để chỉ nhóm bệnh nhân có ít nang noãn phát 
triển, có ít noãn chọc hút được, và do đó, cơ hội có 

thai từ chu kỳ điều trị rất thấp. Tiêu chuẩn chẩn đoán 
đáp ứng kém rất thay đổi tùy theo nghiên cứu. Gần 
đây, Hiệp hội Sinh sản người và Phôi học Châu Âu 
đã thống nhất tiêu chuẩn chẩn đoán đáp ứng kém 
nhằm tạo sự đồng thuận giữa các nghiên cứu, từ đó, 
có thể sử dụng và so sánh kết quả của các nghiên 

Vương Thị Ngọc Lan, Võ minh Tuấn
Bộ môn Phụ Sản, Đại học Y Dược TPHCM

Tóm tắt
Giới thiệu: Đáp ứng kém với kích thích buồng trứng 

(KTBT) có liên quan với số noãn thu được ít và tỉ lệ có thai 
thấp. Dự đoán đáp ứng kém trước điều trị có ý nghĩa quan 
trọng trong tư vấn và điều trị cho bệnh nhân, giảm gánh 
nặng tâm lý, thể chất và chi phí cho họ khi điều trị thụ tinh 
trong ống nghiệm. 

Mục tiêu: So sánh giá trị của AMH, FSH, AFC và xác 
định giá trị ngưỡng của các xét nghiệm này trong dự 
đoán đáp ứng kém với KTBT.

Phương pháp: Nghiên cứu đoàn hệ tiền cứu trên 
820 bệnh nhân. Mỗi bệnh nhân được thực hiện cả 3 xét 
nghiệm AMH, FSH và AFC vào ngày thứ 2 của chu kỳ kinh. 
Đáp ứng kém được chẩn đoán ở 2 mức độ: ≤ 3 noãn chọc 
hút được và hủy chu kỳ do không nang noãn phát triển.

Kết quả: Tỉ lệ đáp ứng kém (≤ 3 noãn) là 13,8% và hủy 
chu kỳ là 3,4%. AMH có giá trị dự đoán tốt nhất, kế đến 
là AFC và sau cùng là FSH. AMH ≤ 1,25 ng/ml (độ nhạy 
86,7%, độ đặc hiệu 84,8%) dự đoán đáp ứng kém; AMH ≤ 
0,77 ng/ml (độ nhạy 96,4%, độ đặc hiệu 84,4%) dự đoán 
hủy chu kỳ. 

Kết luận: AMH có giá trị tốt nhất trong dự đoán đáp 
ứng kém và hủy chu kỳ. Việc áp dụng kết quả nghiên cứu 
và giá trị ngưỡng của xét nghiệm vào thực hành lâm sàng 
cần xem xét thêm điều kiện của trung tâm và các dữ kiện 
lâm sàng khác của bệnh nhân.

Từ khóa: Giá trị dự đoán, AMH, FSH, AFC, đáp ứng 
kém với kích thích buồng trứng

Abstract 
A COMPARISON OF THE ACCURACY OF AMH, FSH, AND 

AFC FOR PREDICTING POOR OVARIAN RESPONSE AND CYCLE 
CANCELLATION IN IN-VITRO FERTILIZATION

Introduction: Poor ovarian response to controlled 
ovarian stimulation is associated with low numbers of 
oocytes retrieved and low pregnancy rate. Prediction of 
ovarian response is vital for the pre-treatment counseling 
and management of these patients, reducing their 
psychological, physical and financial burden. 

Objectives: To compare the accuracy of AMH, FSH, 
and AFC and to indentify their cut-offs for predicting 
ovarian response.

Methods: A prospective cohort study was conducted 
on 820 patients. Each patient had AMH, FSH and AFC 
measured on cycle day 2. Poor ovarian response was 
diagnosed when patients had ≤ 3 oocytes retrieved or 
had the cycle cancelled due to no follicular development.

Results: The rate of poor response was 13.8% and 
cycle cancellation was 3.4%. The AMH test was the most 
accurate in predicting poor ovarian response, followed 
by AFC, and the least accurate predictive test was the 
FSH. AMH ≤ 1.25 ng/ml predicted poor ovarian response 
of  ≤ 3 oocytes with a sensitivity of 86.7% and specificity 
of 84.8%; AMH ≤ 0.77 ng/ml predicted cycle cancellation 
with a sensitivity of 96.4% and specificity of 84.5%.

Conclusion: AMH has the highest accuracy in 
predicting poor ovarian response. Clinicians who adopt 
the study results and cut-off values into clinical practice 
should further consider the capability of the center 
and other patients’ information in order to counsel the 
patients about the possibility of being poor responders, 
their success rate, their choice of treatment methods, and 
the appropriate protocol and dosage of FSH for ovarian 
stimulation.   

Keywords: predictive value, AMH, FSH, AFC, poor 
ovarian response

SO SÁNH GIÁ TRỊ DỰ ĐOÁN CỦA AMH, FSH Và AFC ĐỐI 
VỚI ĐÁP ỨNG KÉM Và HỦY CHU KỲ DO KHÔNG NANG 
PHÁT TRIỂN Ở BỆNH NHÂN THỤ TINH ỐNG NGHIỆM

cứu để tìm ra chiến lược điều trị thích hợp cho các 
bệnh nhân này [3].

Đáp ứng buồng trứng kém đưa đến kết quả có thai 
thấp, là một nguyên nhân chính gây bỏ dở điều trị, tác 
động sâu sắc đến tâm lý và tốn kém chi phí điều trị cho 
bệnh nhân. Dự đoán đáp ứng kém với kích thích buồng 
trứng có vai trò quan trọng trong việc tư vấn cho bệnh 
nhân trước điều trị thụ tinh ống nghiệm về cơ hội có 
thai của họ, về khả năng xin trứng nhằm cải thiện số 
lượng trứng, số phôi và cơ hội có thai, từ đó, giảm gánh 
nặng về vật chất và tinh thần cho bệnh nhân cũng như 
giảm tỉ lệ bỏ dở điều trị của thụ tinh ống nghiệm. Có 
khá nhiều nghiên cứu về dự đoán đáp ứng kém với kích 
thích buồng trứng, tuy nhiên, việc ứng dụng các kết quả 
nghiên cứu vào thực hành lâm sàng còn khó khăn do sự 
khác biệt về tiêu chuẩn chẩn đoán, các bộ kit xét nghiệm 
được sử dụng khác nhau, cỡ mẫu của nghiên cứu khá 
nhỏ và các giá trị ngưỡng được xác định để chẩn đoán 
đáp ứng kém cũng rất khác nhau. 

Tại Việt Nam, thụ tinh ống nghiệm ngày càng 
phát triển. Nhu cầu dự đoán đáp ứng buồng trứng, từ 
đó, cá thể hóa từng bệnh nhân khi kích thích buồng 
trứng là cần thiết nhằm giảm gánh nặng điều trị, tăng 
hiệu quả và giảm biến chứng cho bệnh nhân. Các 
khảo sát thường được các trung tâm thụ tinh trong 
ống nghiệm ở Việt Nam sử dụng để dự đoán đáp 
ứng buồng trứng gồm: FSH, AFC và gần đây là AMH. 
Số lượng nghiên cứu dự đoán đáp ứng kém với kích 
thích buồng trứng ở Việt Nam còn rất hạn chế. Một 
số nghiên cứu về vấn đề này ghi nhận AMH, FSH và 
AFC trước điều trị [7,11] là các yếu tố liên quan và dự 
đoán đáp ứng kém. Chưa có nghiên cứu nào so sánh 
giá trị dự đoán của 3 xét nghiệm FSH, AMH và AFC đối 
với đáp ứng kém với kích thích buồng trứng. Chúng 
tôi thực hiện nghiên cứu này nhằm so sánh giá trị 
dự đoán đáp ứng kém với kích thích buồng trứng và 
xác định các giá trị ngưỡng chẩn đoán đáp ứng kém 
của các xét nghiệm FSH, AMH và AFC. Mục tiêu của 
nghiên cứu là:

1. So sánh giá trị dự đoán của các xét nghiệm AMH, 
FSH và AFC đối với đáp ứng kém với kích thích buồng 
trứng thụ tinh ống nghiệm.

2. Xác định giá trị ngưỡng của các xét nghiệm AMH, 
FSH và AFC trong dự đoán đáp ứng buồng trứng kém. 

Phương pháp nghiên cứu
1. Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu đoàn hệ tiền cứu. 
2. Đối tượng nghiên cứu:
Tiêu chuẩn nhận:
• Tuổi ≤ 45, BMI ≤ 25 kg/m2

• Kích thích buồng trứng thụ tinh ống nghiệm lần 
đầu bằng phác đồ GnRH đối vận

• Đồng ý tham gia vào nghiên cứu
 Tiêu chuẩn loại
• Có sử dụng thuốc kích thích buồng trứng trong 

vòng 2 tháng trước lần điều trị này 
• Rối loạn nội tiết như tăng Prolactin máu, bệnh 

lý tuyến giáp, suy tuyến yên, hội chứng buồng trứng 
đa nang

• Các bệnh nhân không hoàn thành kích thích 
buồng trứng ví lý do cá nhân mà không vì lý do đáp 
ứng kém với KTBT

3. Địa điểm và thời gian tiến hành nghiên cứu
Nghiên cứu được thực hiện tại đơn vị Hỗ trợ Sinh sản 

Bệnh viện An Sinh từ tháng 12/2012 đến tháng 12/2013.
4. Phương pháp tiến hành
• Định lượng AMH, FSH và AFC: được thực hiện 

vào ngày 2 của chu kỳ kinh. Bệnh nhân được rút 3 ml 
máu cho vào ống nghiệm không có chất chống đông, 
sau đó, tách huyết thanh trong vòng 1 giờ sau khi lấy 
máu để định lượng FSH và AMH. Mẫu huyết thanh sau 
đó được trữ lạnh ở -200C. Xét nghiệm được thực hiện 
trong vòng 24 giờ sau khi lấy máu. Định lượng FSH 
được thực hiện bằng phương pháp miễn dịch điện hóa 
phát quang (Electrochemilunescence, Roche, Đức). 
Định lượng AMH trong máu được thực hiện sử dụng 
AMH Gen II Elisa assay (Beckman Coulter, Mỹ). Đếm 
AFC được thực hiện bằng siêu âm đầu dò âm đạo với 
tần số 7,5 MHz (Capasee II, Toshiba, Nhật).

• Kích thích buồng trứng: Kích thích buồng trứng 
được thực hiện với phác đồ GnRH đối vận. Bệnh nhân 
được tiêm FSH tái tổ hợp (Gonal F, Merck-Serono, Mỹ) 
dưới da bụng từ ngày thứ 2 của chu kỳ kinh. GnRH đối 
vận (Cetrotide, Merck-Serono, Mỹ) được bắt đầu tiêm 
dưới da bụng từ ngày 5 của FSH với liều 0,25mg/ngày 
cho đến ngày khởi động trưởng thành noãn. Liều 
đầu FSH: được xác định dựa trên tuổi của bệnh nhân. 
Nếu bệnh nhân < 36 tuổi, liều đầu 225 IU/ngày; bệnh 
nhân ≥ 36 tuổi thì sử dụng liều đầu 300 IU/ngày [8]

• Chọc hút noãn, thụ tinh và chuyển phôi: Chọc 
hút noãn được tiến hành 36 giờ sau tiêm thuốc gây 
trưởng thành noãn. Thụ tinh được thực hiện bằng 
phương pháp tiêm tinh trùng vào bào tương noãn 
(ICSI). Chuyển phôi được thực hiện 2 ngày sau chọc 
hút noãn. Thử thai được thực hiện 14 ngày sau chuyển 
phôi. Thai lâm sàng được xác nhận khi có túi thai có 
phôi và hoạt động tim thai trong buồng tử cung.

5. Cỡ mẫu
Với mục tiêu chính là so sánh giá trị của AMH, FSH 

và AFC trong dự đoán đáp ứng kém với buồng trứng, 
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cỡ mẫu được tính theo công thức so sánh độ chính 
xác của 2 xét nghiệm bằng cách so sánh diện tích dưới 
đường cong (AUC) của hai đường cong ROC. Trước 
tiên, cỡ mẫu được tính theo công thức tính cỡ mẫu 
để so sánh 2 diện tích dưới đường cong ROC dành 
cho thiết kế không bắt cặp, sau đó được hiệu chỉnh 
cho thiết kế bắt cặp vì các xét nghiệm được thực hiện 
trên cùng một bệnh nhân. Cỡ mẫu cuối cùng được 
hiệu chỉnh cho tỉ lệ mất mẫu dự đoán là 10%.

Tỉ lệ đáp ứng buồng trứng kém là 14,8% [11]. Các 
diện tích dưới đường cong của các xét nghiệm dự 
đoán đáp ứng kém với KTBT là: của AMH là 0,97 [11], 
của FSH là 0,83 [5] và của AFC là 0,83 [5]. Thay vào 
các công thức trên, cỡ mẫu tính được là 162 bệnh 
nhân. Cỡ mẫu sau khi hiệu chỉnh mất mẫu 10% là 
180 bệnh nhân. Ngoài ra, để khử yếu tố gây nhiễu 
kết quả đáp ứng buồng trứng là liều đầu FSH, cỡ 
mẫu tối thiểu cuối cùng cần thu thập là 360 (gồm 
180 bệnh nhân cho nhóm bệnh nhân < 36 tuổi được 
dùng liều đầu FSH là 225 IU/ngày và 180 bệnh nhân 
cho nhóm bệnh nhân ≥ 36 tuổi được dùng liều đầu 
FSH là 300 IU/ngày).

6. Các biến số cần nghiên cứu
• Biến số nền: tuổi, BMI, thời gian vô sinh, loại vô 

sinh, chỉ định TTTON
• Biến số độc lập: AMH, FSH, AFC, tổng liều FSH, 

thời gian KTBT
• Biến số phụ thuộc: tỉ lệ bệnh nhân đáp ứng 

buồng trứng kém (ở 2 mức độ gồm ≤ 3 noãn chọc 
hút được và không có nang phát triển ở N5 của KTBT 
phải hủy chu kỳ điều trị), tỉ lệ thai lâm sàng, tỉ lệ quá 
kích buồng trứng 

7. Phương pháp thu thập và xử lý số liệu
Số liệu được thu thập thông qua bảng thu thập số 

liệu và xử lý bằng phần mềm thống kê SPSS 19.0 và 
MedCalc 12.0. Số liệu được trình bày bằng các bảng, biểu 
phù hợp. Giá trị p <0,05 được xem là có ý nghĩa thống kê.

Kết quả
Từ tháng 12/2012 đến 12/2013, có 820 bệnh nhân 

tham gia vào nghiên cứu. Có 2 bệnh nhân hủy chu kỳ 
do lý do cá nhân (0,2%). Có 790 bệnh nhân được chọc 
hút noãn và 719 bệnh nhân có chuyển phôi. Có 28 bệnh 
nhân hủy chu kỳ do không có nang noãn phát triển, 
chiếm tỉ lệ 3,4%. Số bệnh nhân đáp ứng kém (≤ 3 noãn 
chọc hút được) là 113, chiếm tỉ lệ 13,8%.

1. Đặc điểm bệnh nhân
Tuổi trung bình của bệnh nhân trong nghiên cứu 

này là 35,03 ± 5 với BMI (kg/m2) 20,96 ± 1,94. Thời gian 
vô sinh trung bình là 48 tháng. Chỉ định TTTON gồm 

tai vòi (22%), do chồng (43,2%), chưa rõ nguyên nhân 
(15,8%), lớn tuổi (10,4%) và khác (8,7%). Trung vị và 
khoảng tứ phân vị của các xét nghiệm dự đoán đáp 
ứng buồng trứng trước KTBT như sau: AMH 2,37ng/ml 
(1,11-4,34), FSH 6,89 IU/L (5,82-8,62) và AFC 9 (5-14).

2. Kết quả kích thích buồng trứng
Kết quả kích thích buồng trứng và tạo phôi được 

phân tích trên các bệnh nhân hoàn thành kích thích 
buồng trứng và có chọc hút noãn, gồm 790 bệnh 
nhân. Thời gian kích thích buồng trứng trung bình là 
8,96 ± 1,4 ngày với tổng liều FSH sử dụng trung bình 
là 2346 ± 516 IU. Nồng độ estradiol ở ngày khởi động 
trưởng thành noãn có trung vị là 2668 pg/ml (Khoảng 
tứ phân vị: 1328 – 6621). Số noãn chọc hút được là 
10,5 ± 6,8, số noãn trưởng thành là 8,8 ± 5,7 và số 
phôi tạo được là 6,3 ± 4,5.

3. Kết quả chuyển phôi
Có 719 trường hợp được chuyển phôi. Số phôi 

chuyển trung bình là 3,02 ± 0,9 (1 – 5). Số phôi dư 
được trữ lạnh trung bình là 1,6 ± 2,7 (0 – 16). 

Tỉ lệ thai lâm sàng chung tính trên số chu kỳ nhận 
vào nghiên cứu là 31,3% (256/818), tính trên số trường 
hợp có chuyển phôi là 35,6% (256/719). Tỉ lệ đa thai (≥ 
2 thai), thai lưu, thai ngoài tử cung lần lượt là 7,5%, 2% 
và 1%. Tỉ lệ làm tổ của phôi (được tính bằng tổng số 
túi thai trên siêu âm/tổng số phôi chuyển) là 15,6% 
(339/2171). Có 4 trường hợp quá kích buồng trứng 
được ghi nhận, chiếm tỉ lệ 0,5%, trong đó 2 trường 
hợp mức độ trung bình và 2 trường hợp nhẹ. 

Có 113 trường hợp đáp ứng kém ≤ 3 noãn chọc 
hút được, tỉ lệ 13,8%. Tỉ lệ có thai ở nhóm đáp ứng 
kém là 8% (9/113), trong khi đó, ở nhóm không đáp 
ứng kém là 36,5% (247/677).

4. So sánh giá trị của AMH, FSH và AFC trong dự 
đoán đáp ứng buồng trứng kém

Đáp ứng kém trong nghiên cứu này được chúng 
tôi đánh giá ở 2 mức độ gồm (1) các bệnh nhân đáp 
ứng kém trầm trọng, không có nang phát triển khi 
tiêm thuốc kích thích buồng trứng, nhóm này được 
gọi là nhóm hủy chu kỳ do không nang phát triển và 
(2) các bệnh nhân có nang phát triển ít, được thực 
hiện chọc hút noãn nhưng có ≤ 3 noãn thu được.

Xét 
nghiệm

Dự đoán đáp ứng kém (≤ 3 noãn) Dự đoán hủy chu kỳ do không nang phát triển
auC 95% KTC p auC 95% KTC p

amh 0,92 0,90-0,95 <0,01 0,92 0,86-0,98 <0,01
Fsh 0,75 0,69-0,80 <0,01 0,79 0,67-0,91 <0,01
aFC 0,88 0,85-0,92 <0,01 0,91 0,87-0,94 <0,01

Bảng1. Diện tích dưới đường cong RoC của các xét nghiệm amh, Fsh và aFC dự đoán 
đáp ứng buồng trứng kém (≤ 3 noãn) và hủy chu kỳ do không nang phát triển

Xét nghiệm Dự đoán đáp ứng kém (≤ 3 noãn) Dự đoán hủy chu kỳ do không nang phát triển
giá trị ngưỡng Độ nhạy Độ đặc hiệu PPV NPV giá trị ngưỡng Độ nhạy Độ đặc hiệu PPV NPV

amh (ng/ml) ≤1,25 86,7% 84,8% 48,8 97,5 ≤0,77 96,4% 84,4% 18,0 99,9
Fsh (Iu/L) >8,94 57,5% 85,4% 39,6 92,3 >10,7 75% 89,6% 20,4 99,0
aFC ≤5 78,7% 85,9% 48,4 96,0 ≤4 85,7% 83,1% 15,3 99,4

Bảng2. giá trị ngưỡng các xét nghiệm amh, Fsh và Fsh dự đoán đáp ứng buồng trứng kém (≤ 3 noãn) và hủy chu kỳ do không nang phát triển

PPV: giá trị dự đoán dương; NPV: giá trị dự đoán âm

Khi so sánh sự khác biệt giữa các diện tích dưới 
đường cong (AUC) của AMH, FSH và AFC trong dự 
đoán đáp ứng buồng trứng kém (≤ 3 noãn), kết quả 
cho thấy AMH có độ chính xác cao nhất, kế đến là AFC 
và cuối cùng là FSH (p<0,001) (biểu đồ 1A) (phương 
pháp Hanley & McNeil). Với dự đoán khả năng hủy chu 
kỳ do không nang phát triển, AUC của AMH lớn hơn 
có ý nghĩa thống kê so với FSH, nhưng không khác 
so với AFC, đồng thời AUC của AFC cũng không khác 
biệt so với FSH (biểu đồ 1B). Như vậy có thể nói AMH 
có độ chính xác cao nhất trong dự đoán đáp ứng kém 
và hủy chu kỳ, tiếp theo là AFC và cuối cùng là FSH.

Bàn luận
Tiêu chuẩn chẩn đoán đáp ứng kém
Tiêu chuẩn chẩn đoán đáp ứng kém là rất khác nhau 

giữa các trung tâm, có nơi dựa trên số noãn thu được, có 
nơi chọn số nang phát triển hay tỉ lệ hủy chu kỳ điều trị,… 
Do đó, việc sử dụng kết quả của các nghiên cứu vào thực 
hành lâm sàng gặp nhiều khó khăn. Gần đây, Hiệp hội 
Sinh sản ngưởi và Phôi học Châu Âu đã họp tại Bologna 
năm 2011 và đưa ra đồng thuận về tiêu chuẩn chẩn 
đoán đáp ứng kém (tiêu chuẩn Bologna) dựa trên các xét 
nghiệm khảo sát dự trữ buồng trứng và các yếu tố tiên 
lượng đáp ứng buồng trứng [3]. Trong nghiên cứu này, 
chúng tôi chọn tiêu chuẩn đáp ứng kém theo Bologna 
để thống nhất với các trung tâm khác về tiêu chuẩn chẩn 
đoán và có thể so sánh kết quả của nghiên cứu này với 

Biểu đồ 1. so sánh diện tích dưới đường cong RoC (auC) của amh, Fsh và aFC trong dự đoán đáp ứng buồng trứng kém (≤ 3 noãn) (a) và trong dự đoán hủy chu kỳ do không nang phát triển (B)
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Biều đồ 1. So sánh diện tích dưới đường cong ROC (AUC) của AMH, FSH và AFC trong dự 
đoán đáp ứng buồng trứng kém (≤ 3 noãn) (A) và trong dự đoán hủy chu kỳ do không nang phát 
triển (B) 
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BÀN LUẬN 

Tiêu chuẩn chẩn đoán đáp ứng kém 

Tiêu chuẩn chẩn đoán đáp ứng kém là rất khác nhau giữa các trung tâm, có nơi dựa trên số noãn 
thu được, có nơi chọn số nang phát triển hay tỉ lệ hủy chu kỳ điều trị,….Do đó, việc sử dụng kết 
quả của các nghiên cứu vào thực hành lâm sàng gặp nhiều khó khăn. Gần đây, Hiệp hội Sinh sản 
ngưởi và Phôi học Châu Âu đã họp tại Bologna năm 2011 và đưa ra đồng thuận về tiêu chuẩn 
chẩn đoán đáp ứng kém (tiêu chuẩn Bologna) dựa trên các xét nghiệm khảo sát dự trữ buồng 
trứng và các yếu tố tiên lượng đáp ứng buồng trứng [3]. Trong nghiên cứu này, chúng tôi chọn 
tiêu chuẩn đáp ứng kém theo Bologna để thống nhất với các trung tâm khác về tiêu chuẩn chẩn 
đoán và có thể so sánh kết quả của nghiên cứu này với các nghiên cứu khác. Ngoài ra, chúng tôi 
cũng phân tích thêm trên nhóm bệnh nhân đáp ứng kém trầm trọng, phải hủy chu kỳ vì không có 
nang phát triển với mong muốn có thể tiên lượng những bệnh nhân nào thuộc nhóm này từ trước 
khi KTBT để tư vấn họ về việc hủy chu kỳ có thể xảy ra, xem xét khả năng xin noãn hơn là 
KTBT, giảm chi phí sử dụng thuốc KTBT cho bệnh nhân.  

Giá trị AMH, FSH và AFC trong dự đoán đáp ứng kém và hủy chu kỳ do không nang phát 
triển 

Nghiên cứu này ghi nhận cả 3 xét nghiệm AMH, FSH và AFC đều có giá trị dự đoán đáp ứng 
kém và hủy chu kỳ. Trong cả 3 xét nghiệm này, AMH có giá trị tốt nhất, kế đến là AFC và cuối 
cùng là FSH. Trong một phân tích gộp được thực hiện bởi Broer và cs. (2009) [1], tác giả so sánh 
giá trị của AMH và AFC trong dự đoán đáp ứng buồng trứng kém, ghi nhận AMH và AFC có độ 
chính xác tương đương nhau. Tuy nhiên, các nghiên cứu được chọn vào phân tích gộp sử dụng 
tiêu chuẩn chấn đoán kém lại không thống nhất. Một nghiên cứu khác tại Việt Nam cũng ghi 
nhận AMH có liên quan chặt chẽ nhất với số noãn thu được so với AFC và FSH, tuy nhiên, 
nghiên cứu có cỡ mẫu nhỏ (53 bệnh nhân) và tiêu chuẩn chẩn đoán khác với chúng tôi (< 5 noãn) 
[5]. 

A B 

các nghiên cứu khác. Ngoài ra, chúng tôi cũng phân tích 
thêm trên nhóm bệnh nhân đáp ứng kém trầm trọng, 
phải hủy chu kỳ vì không có nang phát triển với mong 
muốn có thể tiên lượng những bệnh nhân nào thuộc 
nhóm này từ trước khi KTBT để tư vấn họ về việc hủy chu 
kỳ có thể xảy ra, xem xét khả năng xin noãn hơn là KTBT, 
giảm chi phí sử dụng thuốc KTBT cho bệnh nhân. 

Giá trị AMH, FSH và AFC trong dự đoán đáp 
ứng kém và hủy chu kỳ do không nang phát triển

Nghiên cứu này ghi nhận cả 3 xét nghiệm AMH, FSH 
và AFC đều có giá trị dự đoán đáp ứng kém và hủy chu 
kỳ. Trong cả 3 xét nghiệm này, AMH có giá trị tốt nhất, kế 
đến là AFC và cuối cùng là FSH. Trong một phân tích gộp 
được thực hiện bởi Broer và cs. (2009) [1], tác giả so sánh 
giá trị của AMH và AFC trong dự đoán đáp ứng buồng 
trứng kém, ghi nhận AMH và AFC có độ chính xác tương 
đương nhau. Tuy nhiên, các nghiên cứu được chọn vào 
phân tích gộp sử dụng tiêu chuẩn chấn đoán kém lại 
không thống nhất. Một nghiên cứu khác tại Việt Nam 
cũng ghi nhận AMH có liên quan chặt chẽ nhất với số 
noãn thu được so với AFC và FSH, tuy nhiên, nghiên cứu 
có cỡ mẫu nhỏ (53 bệnh nhân) và tiêu chuẩn chẩn đoán 
khác với chúng tôi (< 5 noãn) [5].

Giá trị ngưỡng của các xét nghiệm AMH, FSH và 
AFC trong nghiên cứu này khác với các giá trị ngưỡng 
tìm được từ các nghiên cứu khác trên thế giới. Thật ra, 
vẫn chưa có giá trị ngưỡng chung  của các xét nghiệm 
này trên thế giới trong dự đoán đáp ứng kém, nguyên 
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nhân chủ yếu do các nghiên cứu sử dụng các bộ kit xét 
nghiệm AMH và FSH, kỹ thuật thực hiện AFC và tiêu 
chuẩn chẩn đoán đáp ứng kém cũng khác nhau. Ngoài 
ra, giá trị AMH còn có thể thay đổi theo chủng tộc và 
đặc điểm bệnh nhân [9]. Nghiên cứu này thực hiện trên 
cỡ mẫu lớn 820 bệnh nhân, ghi nhận AMH ≤ 1,25 ng/ml 
(Gen II assay) dự đoán đáp ứng kém ≤ 3 noãn (độ nhạy 
86,7%, độ đặc hiệu 84,8%). Theo La Marca 2013, tổng 
hợp từ các nghiên cứu đã đăng tải, giá trị ngưỡng của 
AMH trong khoảng từ < 0,7-1,3 ng/ml có thể chấp nhận 
được trong dự đoán đáp ứng kém [6].

Giá trị ngưỡng của AFC cũng thay đổi rất nhiều 
giữa các nghiên cứu, thay đổi từ < 5 đến < 7 [6]. Sự 
khác biệt này liên quan chủ yếu đến kỹ thuật thực 
hiện AFC. Nghiên cứu của chúng tôi ghi nhận giá trị 
ngưỡng AFC dự đoán đáp ứng kém là ≤ 5 (độ nhạy 
78,7%, đặc hiệu 85,9%), cũng khá giống với kết quả 
các nghiên cứu trên.

Theo Esposito 2002, FSH > 11,4 IU/L có giá trị dự 
đoán ≤ 4 noãn chọc hút được [2]. Nghiên cứu của chúng 
tôi có giá trị ngưỡng của FSH thấp hơn, có thể do tiêu 
chuẩn chẩn đoán khác với Esposito. Ngoài ra, FSH được 
đánh giá là có độ chính xác không cao trong dự đoán 
đáp ứng buồng trứng [2]. Nghiên cứu của chúng tôi 
cũng ghi nhận FSH có giá trị dự đoán thấp nhất.

Điểm mạnh và yếu của nghiên cứu
Điểm mạnh của nghiên cứu là chúng tôi thực hiện 

trên cỡ mẫu lớn, 820 bệnh nhân. Mặc dù cỡ mẫu tối 
thiểu cẩn thiết chỉ là 360, nhưng nghiên cứu này trong 
khuôn khổ của nghiên cứu dự đoán đáp ứng buồng 
trứng chung, gồm cả đáp ứng kém và nhiều, do đó, số 
bệnh nhân thu nhận vào nghiên cứu lớn hơn. Thiết kế 
nghiên cứu đoàn hệ tiền cứu đem lại tính khách quan 
cho kết quả và các phân tích, hơn nữa tỉ lệ mất mẫu của 
nghiên cứu này rất thấp (ngưng điều trị do nguyên nhân 
không liên quan đến đáp ứng buồng trứng) là 0,2%. 

Qui trình thực hiện xét nghiệm trong nghiên cứu 
của chúng tôi được thực hiện nghiêm ngặt do đó, kết 
quả đáng tin cậy. Một số báo cáo gần đây ghi nhận, giá 
trị xét nghiệm AMH không ổn định khi các điều kiện sau 
đây không được đảm bảo: (i) mẫu máu phải được tách 
huyết thanh trong vòng 8 tiếng ở nhiệt độ phòng, (ii) 
nếu xét nghiệm không được thực hiện ngay thì mẫu 
huyết thanh phải được trữ lạnh ở nhiệt độ phù hợp từ 
-200C đến -800C, (iii) xét nghiệm nên được thực hiện 
trong vòng 1 tuần sau khi thu nhận mẫu [4].

Hạn chế của nghiên cứu này liên quan đến việc chọn 
“tiêu chuẩn vàng” để so sánh giá trị dự đoán của các xét 
nghiệm. Tiêu chuẩn vàng trong nghiên cứu này là số 
noãn chọc hút được mà số noãn lại bị tác động bởi các 

yếu tố gây nhiễu chính là liều thuốc FSH sử dụng để KTBT 
và kỹ thuật chọc hút noãn. Chúng tôi chọn số noãn vì 
các lý do (i) theo nhiều nghiên cứu, số noãn được xem là 
một kết cục gián tiếp (kết cục thay thế) của thai lâm sàng 
[10] bởi vì thai lâm sàng còn chịu nhiều tác động khác 
nữa như chất lượng tinh trùng, chất lượng phôi,…nên 
khó tìm được yếu tố dự đoán trực tiếp tỉ lệ thai lâm sàng 
từ trước khi bắt đầu điều trị, (ii) tiêu chuẩn đáp ứng kém 
được sử dụng hiện nay dựa trên số noãn chọc hút được, 
(iii) đa số các nghiên cứu về lĩnh vực này đều sử dụng số 
noãn chọc hút được, do đó, nghiên cứu của chúng tôi sẽ 
dễ dàng so sánh kết quả với các nghiên cứu khác.

Để loại yếu tố gây nhiễu là liều FSH sử dụng KTBT, 
chúng tôi tăng cỡ mẫu lên gấp đôi, thực hiện lấy mẫu 
ở cả 2 nhóm nhận liều FSH khác nhau (225 IU và 300 
IU). Về tác động của kỹ thuật chọc hút noãn trên số 
noãn thu được, thật ra, yếu tố gây nhiễu này không 
tác động lên kết quả so sánh giữa các xét nghiệm vì 
các xét nghiệm được thực hiện trên cùng một bệnh 
nhân. Tuy nhiên, kỹ thuật chọc hút noãn có thể tác 
động lên số noãn thu được, làm thay đổi tỉ lệ đáp ứng 
kém. Để hạn chế tác động của yếu tố gây nhiễu này, 
tất cả bệnh nhân trong nghiên cứu này đều được 
thực hiện chọc hút noãn bởi một người (người thực 
hiện đề tài), có kinh nghiệm chọc hút noãn trên 15 
năm với số ca thực hiện trên 15.000 trường hợp. 

Ứng dụng kết quả nghiên cứu vào lâm sàng
Nghiên cứu tìm thấy AMH có giá trị dự đoán tốt 

nhất, kế đến là AFC và cuối cùng là FSH trong dự đoán 
đáp ứng buồng trứng. Do đó, các trung tâm TTTON 
chỉ cần thực hiện AMH để dự đoán đáp ứng kém, 
nếu không có điều kiện xét nghiệm AMH, có thể chỉ 
thực hiện AFC, nhằm giảm chi phí xét nghiệm cho 
bệnh nhân. Trong thực tế lâm sàng, đôi khi giá trị của 
các xét nghiệm khảo sát dự trữ buồng trứng không 
tương đồng với nhau như một số trường hợp AMH 
thấp nhưng FSH bình thường,…Áp dụng kết quả của 
nghiên cứu này, các bác sĩ sẽ dựa vào kết quả của xét 
nghiệm nào có giá trị dự đoán tốt nhất để sử dụng.

Tỉ lệ thai lâm sàng của nhóm đáp ứng kém (≤ 3 
noãn) trong nghiên cứu này là thấp, khoảng 8%, so 
với không đáp ứng kém là 36,5%. Như vậy, việc dự 
đoán đáp ứng kém trước khi điều trị là hết sức có ý 
nghĩa trong tư vấn chiến lược điều trị, sử dụng phác 
đồ và liều thuốc KTBT phù hợp cũng như chuẩn bị 
tâm lý cho bệnh nhân, cho họ biết về cơ hội thành 
công của mình. Ngoài ra, nghiên cứu này cũng dự 
đoán tình trạng đáp ứng kém trầm trọng, phải hủy 
chu kỳ do không nang phát triển. Các bệnh nhân có 
AMH ≤ 0,77 ng/ml, AFC ≤ 4 hay FSH > 10,7 IU/L nên 

được tư vấn biện pháp xin noãn để cải thiện kết quả. 
Các giá trị ngưỡng của các xét nghiệm AMH, FSH và 
AFC trong nghiên cứu này được thực hiện trên một cỡ 
mẫu lớn người Việt Nam, có các đặc điểm nhân chủng 
học của người Việt Nam và bộ kit xét nghiệm được sử 
dụng là loại mới nhất (AMH Gen II assay), do đó, có 
thể áp dụng để dự đoán đáp ứng kém cho bệnh nhân 
người Việt Nam. Một vấn đề của các giá trị ngưỡng 
của các xét nghiệm là giá trị dự đoán dương khá thấp, 
trong khi giá trị dự đoán âm khá cao. Như vậy, khi sử 
dụng các xét nghiệm và giá trị ngưỡng để tư vấn cho 
bệnh nhân trước điều trị, cần xem xét thêm các dữ 
kiện lâm sàng khác của bệnh nhân.

Kết luận
- AMH có giá trị dự đoán đáp ứng kém với KTBT 

tốt nhất, kế đến là AFC và cuối cùng là FSH. - - AMH 
≤ 1,25 ng/ml dự đoán đáp ứng kém (≤ 3 noãn) với độ 
nhạy 86,7% và độ đặc hiệu 84,8%. - AMH ≤ 0,77 ng/ml 
dự đoán hủy chu kỳ với độ nhạy 96,4% và độ đặc hiệu 
84,4%. Khi áp dụng kết quả nghiên cứu với các giá trị 
ngưỡng được xác định vào thực hành lâm sàng, cần 
lưu ý xem xét thêm điều kiện của trung tâm và các dữ 
kiện lâm sàng khác của bệnh nhân để tư vấn cho họ 
về khả năng đáp ứng kém, cơ hội thành công, chọn 
lựa biện pháp điều trị, sử dụng phác đồ và liều thuốc 
FSH phù hợp để KTBT.
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Đặt vấn đề
Đáp ứng nhiều với kích thích buồng trứng (KTBT) 

là từ dùng để chỉ các trường hợp có số noãn thu được 
nhiều sau khi buồng trứng được kích thích với phác đồ 
chuẩn. Tùy theo nghiên cứu mà tiêu chuẩn chẩn đoán 
đáp ứng nhiều được sử dụng là >15 noãn [1] hay >20 
noãn [2]. Dự đoán bệnh nhân nào có nguy cơ đáp ứng 
buồng trứng nhiều có ý nghĩa quan trọng vì đáp ứng 
buồng trứng nhiều là yếu tố nguy cơ chính của quá 
kích buồng trứng (QKBT) - là một trong những biến 
chứng trầm trọng của KTBT và có thể đe dọa tính mạng 
của bệnh nhân [1]. Thụ tinh trong ống nghiệm ở Việt 

Nam ngày càng phát triển với số chu kỳ điều trị hàng 
năm ngày càng tăng. Việc xác định các yếu tố liên quan 
đến đáp ứng buồng trứng nhiều giúp chọn lựa phác 
đồ điều trị phù hợp, tăng hiệu quả và giảm biến chứng 
cho bệnh nhân. Chúng tôi thực hiện nghiên cứu này 
với mục tiêu “Xác định tỉ lệ đáp ứng nhiều và các yếu 
tố liên quan đến đáp ứng nhiều với KTBT ở bệnh nhân 
người Việt Nam thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm”.

Phương pháp nghiên cứu
1. Thiết kế nghiên cứu: nghiên cứu đoàn hệ tiền cứu. 
2. Đối tượng nghiên cứu:

Vương Thị Ngọc Lan, Võ minh Tuấn
Bộ môn Phụ Sản, Đại học Y Dược TPHCM

Tóm tắt
Giới thiệu: Đáp ứng nhiều với kích thích buồng trứng 

(KTBT) là yếu tố nguy cơ chính của quá kích buồng trứng 
(QKBT). Xác định các yếu tố liên quan đến đáp ứng nhiều 
giúp chọn lựa phác đồ điều trị phù hợp, tránh QKBT cho 
các bệnh nhân này.

Mục tiêu: Xác định tỉ lệ và các yếu tố liên quan đến 
đáp ứng nhiều với KTBT.

Phương pháp: Nghiên cứu đoàn hệ tiền cứu trên 
820 bệnh nhân. Đáp ứng nhiều được chẩn đoán là > 15 
noãn chọc hút được. Phân tích đường cong ROC và hồi 
qui logistic được thực hiện để tìm các yếu tố liên quan với 
đáp ứng nhiều.

Kết quả: Tỉ lệ đáp ứng nhiều là 21,8%. AMH, FSH và 
AFC là 3 yếu tố tiên lượng độc lập có ý nghĩa thống kê cho 
đáp ứng nhiều. AMH > 3,57 ng/ml (độ nhạy 83,7%, độ đặc 
hiệu 79,8%); FSH ≤ 7,36 IU/L (độ nhạy 88,4%, độ đặc hiệu 
46,9%) và AFC > 12 (độ nhạy 76,2%, độ đặc hiệu 81,7%) 
dự đoán đáp ứng nhiều.

Kết luận: Thực hiện xét nghiệm AMH, FSH và AFC 
trước điều trị giúp tiên lượng và lựa chọn phác đồ KTBT 
phù hợp cho các bệnh nhân có nguy cơ đáp ứng buồng 
trứng nhiều, tránh quá kích buồng trứng cho các bệnh 
nhân này.

Từ khóa: AMH, FSH, AFC, đáp ứng nhiều với kích thích 
buồng trứng

Abstract 
THE PREVALENCE AND ASSOCIATED FACTORS OF HYPER-

RESPONSE IN IN-VITRO FERTILIZATION
Introduction: Hyper-response is a primary risk factor 

for ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS). Prediction 
of hyper-response is vital for choosing an appropriate 
controlled ovarian stimulation (COS) protocol to avoid 
OHSS in these patients. 

Objectives: To identify the prevalence and the 
associated factors of hyper-response.

Methods: A prospective cohort study was conducted 
on 820 patients. Hyper-response was diagnosed when 
patients had > 15 oocytes retrieved. ROC curves and 
logistic regression analyses were performed to identify 
the associated factors of hyper-response. 

Results: The rate of hyper-response was 21.8%. AMH, 
FSH and AFC were the 3 significant independent prognostic 
factors for hyper-response. AMH > 3.57 ng/ml (sensitivity: 
83.7%, specificity: 79.8%); FSH ≤ 7.36 IU/L (sensitivity: 
88.4%, specificity: 46.9%) và AFC > 12 (sensitivity: 76.2%, 
specificity: 81.7%) predicted hyper-response.

Conclusion: Pre-treatment AMH, FSH and AFC tests 
can be used to predict patients who are at risk of hyper-
response, choosing an appropriate protocol for COS in 
these patients to avoid OHSS. 

Keywords: AMH, FSH, AFC, hyper-response

TỈ LỆ Và CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN 
ĐẾN ĐÁP ỨNG NHIỀU VỚI KÍCH THÍCH BUỒNG TRỨNG 

THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM

• Tiêu chuẩn nhận:
-Tuổi ≤ 45, BMI ≤ 25 kg/m2
- KTBT làm TTTON lần đầu bằng phác đồ GnRH đối 

vận, có chọc hút noãn
- Đồng ý tham gia vào nghiên cứu
•  Tiêu chuẩn loại
- Có sử dụng thuốc KTBT trong vòng 2 tháng trước 

lần điều trị này 
- Hội chứng buồng trứng đa nang, hiện đang có 

u buồng trứng, u lạc nội mạc tử cung ở buồng trứng, 
rối loạn nội tiết như tăng Prolactin máu, bệnh lý tuyến 
giáp, suy tuyến yên

3. Địa điểm và thời gian tiến hành nghiên cứu: 
Nghiên cứu được thực hiện tại Đơn vị Hỗ trợ sinh sản 
Bệnh viện An Sinh từ 12/2012 đến 12/2013.

4. Phương pháp tiến hành
• Chọn bệnh nhân và khảo sát cơ bản: Các bệnh nhân 

có chỉ định thụ tinh ống nghiệm, được thực hiện các 
khảo sát thường qui cho kỹ thuật thụ tinh trong ống 
nghiệm (TTTON). Nếu thỏa các tiêu chuẩn chọn mẫu, 
bệnh nhân được giải thích về nghiên cứu và ký cam kết 
đồng ý tham gia nghiên cứu. Thông tin nền của bệnh 
nhân được khảo sát bằng bảng câu hỏi.

• Đo lường AMH, FSH và AFC: được thực hiện vào 
ngày 2 của chu kỳ kinh. Định lượng FSH được thực hiện 
bằng phương pháp miễn dịch điện hóa phát quang 
(Electrochemilunescence, Roche, Đức). Định lượng 
AMH trong máu được thực hiện sử dụng AMH Gen II 
Elisa assay (Beckman Coulter, Mỹ). Đếm AFC được thực 
hiện bằng siêu âm đầu dò âm đạo với tần số 7,5 MHz 
(Capasee II, Toshiba, Nhật). 

• Kích thích buồng trứng, chọc hút noãn và chuyển phôi: 
KTBT được thực hiện với phác đồ GnRH đối vận. Liều đầu 
FSH được xác định dựa trên tuổi của bệnh nhân, < 36 
tuổi nhận liều đầu 225 IU/ngày, ≥ 36 tuổi nhận liều đầu 
300 IU/ngày [2]. Khi có ít nhất 2 nang ≥ 17mm, hCG được 
sử dụng để gây trưởng thành noãn. Nếu có hơn 20 nang 
phát triển, GnRH đồng vận 0,2mg (Triptorelin, Beaufour 
Ipsen, Pháp) được tiêm thay cho hCG. Chọc hút noãn 
được tiến hành 36 giờ sau khi tiêm thuốc gây trưởng 
thành noãn. Thụ tinh được thực hiện bằng phương pháp 
tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI). Chuyển phôi 
được thực hiện 2 ngày sau chọc hút noãn. 

5. Cỡ mẫu
Cỡ mẫu được tính theo công thức ước lượng một tỉ 

lệ trong một quần thể. Tỉ lệ mất mẫu dự đoán là 10%.

                    
Với: α = 0,05, Z1-α/2 = 1.96; d là độ chính xác tuyệt 

đối, d = 0,05.

P là tỷ lệ phần trăm mong đợi của đáp ứng nhiều 
với KTBT, p = 24,4% [3] 

Thay vào công thức ta có n = 703, điều chỉnh mất 
mẫu 10%, cỡ mẫu tối thiểu là 782.

Cách chọn mẫu: Chọn tất cả bệnh nhân thực hiện 
thụ tinh ống nghiệm thỏa các tiêu chuẩn nhận mẫu 
tại đơn vị Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện An Sinh trong thời 
gian tiến hành nghiên cứu.

6. Các biến số nghiên cứu
Biến số nền: tuổi vợ, BMI, thời gian vô sinh, chỉ 

định TTTON
Biến độc lập: AMH, FSH, AFC, tổng liều FSH sử 

dụng, thời gian kích thích buồng trứng
Biến phụ thuộc: tỉ lệ đáp ứng nhiều (> 15 noãn 

chọc hút được), tỉ lệ thai lâm sàng.
7. Phương pháp xử lý số liệu: Số liệu được nhập 

và xử lý bằng phần mềm thống kê SPSS 19.0. Giá trị p 
< 0,05 được xem là có ý nghĩa thống kê.

8. Đạo đức nghiên cứu: Đây là một nghiên cứu 
không can thiệp, do đó, không gây ảnh hưởng đến bệnh 
nhân. Các thông tin của bệnh nhân được ghi nhận và 
bảo mật. Nghiên cứu đã được Hội đồng Đạo đức Đại học 
Y Dược TPHCM thông qua (Quyết định số 53/ĐHYD-HĐ).

Kết quả
Từ tháng 12/2012 đến 12/2013, có 820 bệnh nhân 

được nhận vào nghiên cứu (nhiều hơn cỡ mẫu tối 
thiểu do nghiên cứu này trong khuôn khổ nghiên cứu 
dự đoán đáp ứng buồng trứng chung, gồm cả đáp ứng 
kém và nhiều). Trong đó, 30 trường hợp (3,7%) bị loại 
khỏi nghiên cứu với lý do không hoàn thành kích thích 
buồng trứng. Có 790 bệnh nhân được chọc hút noãn 
và 719 trường hợp có chuyển phôi. 

1. Đặc điểm bệnh nhân trước KTBT
Tuổi trung bình của bệnh nhân trong nghiên cứu 

này là 34,9 ± 5 với BMI (kg/m2) 20,93 ± 1,95. Thời gian vô 
sinh trung bình là 48 tháng. Chỉ định TTTON gồm tai vòi 
(22,4%), do chồng (43,7%), chưa rõ nguyên nhân (16,3%), 
lớn tuổi (9,5%) và khác (8,1%). Trung vị và khoảng tứ phân 
vị của các xét nghiệm khảo sát dự trữ buồng trứng như 
sau: AMH 2,44 (1,23 – 4,42) ng/ml, FSH 6,82 (5,80 – 8,47) 
IU/L và AFC 9 (6 – 14). Thời gian KTBT trung bình là 8,96 ± 
1,4 ngày với tổng liều FSH sử dụng là 2346 ± 516 IU.

2. Kết quả kích thích buồng trứng và chuyển phôi
Số noãn chọc hút được là 10,5 ± 6,8, số noãn trưởng 

thành là 8,8 ± 5,7 và số phôi tạo được là 6,3 ± 4,5. Có 719 
trường hợp có chuyển phôi. Số phôi chuyển trung bình 
là 3,02 ± 0,9 (1 – 5). Tỉ lệ thai lâm sàng chung tính trên 
số chu kỳ nhận vào nghiên cứu là 32,4% (256/790), tính 
trên số trường hợp có chuyển phôi là 35,6% (256/719). Tỉ 
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lệ đa thai (≥ 2 thai), thai lưu, thai ngoài tử cung lần lượt là 
7,6%, 2% và 1%. Tỉ lệ làm tổ của phôi là 15,6% (339/2171). 
Có 4 trường hợp quá kích buồng trứng, chiếm tỉ lệ 0,5%, 
trong đó 2 trường hợp mức độ trung bình và 2 nhẹ. Có 
172 trường hợp đáp ứng nhiều, tỉ lệ 21,8%. Tỉ lệ có thai ở 
nhóm đáp ứng nhiều là 35% (60/172).

3. Phân tích mối liên quan giữa các biến số nền và 
biến độc lập với đáp ứng buồng trứng nhiều (n = 790) 

Phân tích đường cong ROC cho thấy cả 3 xét nghiệm 
đều có giá trị dự đoán đáp ứng nhiều với diện tích 
dưới đường cong (AUC) lần lượt là: AUC (AMH) = 0,89 
(95% KTC 0,87-0,91, p<0,01); AUC (FSH) = 0,72 (95% 
KTC 0,69-0,75, p<0,01); AUC (AFC) = 0,86 (95% KTC 
0,83-0,88, p<0,01).

Bàn luận
Tỉ lệ đáp ứng buồng trứng nhiều và quá kích 

buồng trứng
Tỉ lệ đáp ứng nhiều trong nghiên cứu của chúng 

tôi là 21,8%, cao hơn nghiên cứu của Nelson (2007) 

Biến số Đáp ứng buồng trứng nhiều PCó Không
Tuổi vợ 31,8 ± 4,5 (20 – 44) 35,7 ± 4,8 (23 – 45) 0,000 **
Thời gian vô sinh 48 (24 - 72) 48 ( 24 – 84) 0,11*
BmI 20,5 ± 2,1 (19,2 – 25) 21,1 ± 1,9 (15,2 – 25) 0,002**
amh 5,4 (3,9 – 7,5) 1,86 (1 – 3,82) 0,000*
aFC 17 (13 – 21) 8 (5 – 11) 0,000*
Fsh 5,9 (5,1 – 6,8) 7,2 (6,1 – 8,9) 0,000*
Tổng liều Fsh sử dụng (Iu) 2156 ± 390 (1575 – 3600) 2398 ± 534 (1125 – 4200) 0,000**
Thời gian KTBT 8,9 ± 1,2 (7 - 12) 8,9 ± 1,4 (5 – 14) 0,86**

Bảng1. Phân tích liên quan đơn biến giữa các biến số nền, biến độc lập với đáp 
ứng buồng trứng nhiều (n = 790)

Biến số hệ số hồi quy OR KTC 95% của oR P*
Tuổi vợ - 0,03 0,96 0,91 – 1,03 0,32
BmI - 0,47 0,95 0,84 – 1,08 0,45
amh 0,51 1,67 1,46 – 1,91 0,000
aFC 0,08 1,08 1,03 – 1,14 0,001
Fsh - 0,3 0,73 064 – 0,85 0,000
Tổng liều Fsh sử dụng (Iu) 0,00 1,00 0,99 – 1,00 0,67

Bảng2. Phân tích liên quan đa biến giữa các biến số nền, biến độc lập với đáp 
ứng buồng trứng nhiều (n = 790).

giá trị ngưỡng Độ nhạy Độ đặc hiệu giá trị dự đoán dương giá trị dự đoán âm
amh (ng/ml) >3,57 83,7% 79,8% 53,5 94,6
Fsh (Iu/L) ≤7,36 88,4% 46,9% 31,7 93,5
aFC >12 76,2% 81,7% 53,7 92,5

Bảng3. giá trị ngưỡng các xét nghiệm amh, Fsh và aFC dự đoán đáp ứng buồng trứng nhiều 

*Các số đo mô tả được trình bày bằng trung vị (khoảng tứ phân vị). giá trị P được 
tính toán bởi phép kiểm phi tham số mann-Whitney
**Phép kiểm t - student

*hồi quy logistic đa biến

là 7,5% [2] và thấp hơn nghiên cứu của Delvigne 
(2002) là 30% [4]. Sự khác biệt này chủ yếu do tiêu 
chuẩn được sử dụng để chẩn đoán đáp ứng nhiều. 
Trong nghiên cứu này, chúng tôi chọn > 15 noãn, 
thấp hơn Nelson, 2007 [2] là > 20 noãn vì chúng tôi 
muốn phát hiện sớm nhóm nguy cơ QKBT để có 
chiến lược điều trị phù hợp, tránh QKBT. Tỉ lệ QKBT 
trong nghiên cứu của chúng tôi thấp và không có 
trường hợp nặng do chúng tôi thay thế hCG bằng 
GnRH đồng vận để khởi động trưởng thành noãn. 
Đây là phác đồ được nghiên cứu áp dụng trên thế 
giới và đã được chứng minh không ảnh hưởng đến 
số lượng noãn và tỉ lệ trưởng thành của noãn thu 
được [5]. Tuy nhiên, tỉ lệ có thai của phác đồ này 
được ghi nhận thấp hơn sử dụng hCG để khởi động 
trưởng thành noãn. Điều này chủ yếu liên quan 
đến sự thiếu hụt pha hoàng thể và hiện tại đang 
có nhiều nghiên cứu về phác đồ hỗ trợ hoàng thể 
được tiến hành nhằm cải thiện tỉ lệ thành công 
của sử dụng GnRH đồng vận để khởi động trưởng 
thành noãn [6].

Các yếu tố liên quan với đáp ứng nhiều
Nghiên cứu này ghi nhận chỉ có AMH, FSH và 

AFC có liên quan với đáp ứng nhiều, độc lập với 
tuổi vợ, BMI, tổng liều FSH sử dụng, số ngày kích 
thích buồng trứng và các biến số nền khác. Giá 
trị ngưỡng để dự đoán đáp ứng nhiều của AMH 
(>3,57ng/ml) trong nghiên cứu này khá phù hợp 
với nghiên cứu của Polyzos 2013, cũng sử dụng bộ 
kit AMH Gen II là > 3,52 ng/ml [7]. Giá trị ngưỡng 
của AFC cũng nằm trong giới hạn của các nghiên 
cứu khác từ 9 -14 [1]. Khác với nghiên cứu của 
Esposito (2002) [8], nghiên cứu của chúng tôi ghi 
nhận FSH có liên quan với đáp ứng nhiều với giá 
trị ngưỡng là FSH ≤ 7,36, tuy nhiên giá trị dự đoán 
dương của xét nghiệm này khá thấp.

Ứng dụng kết quả nghiên cứu vào lâm sàng
Quá kích buồng trứng là một trong những biến 

chứng trầm trọng của KTBT. Đáp ứng nhiều là yếu 
tố nguy cơ chính của tình trạng này. Thực hiện các 
xét nghiệm khảo sát dự trữ buồng trứng gồm AMH, 
FSH và AFC giúp dự đoán các bệnh nhân có nguy cơ 
đáp ứng buồng trứng nhiều. Với các bệnh nhân này, 
KTBT nên được thực hiện với phác đồ GnRH đối vận, 
để khi cần, có thể thay thế hCG bằng GnRH đồng 
vận để tránh quá kích buồng trứng cho bệnh nhân. 
Xem xét hệ số hồi quy, OR và giá trị p, có thể nói 
AMH có mối liên quan chặt chẽ nhất với đáp ứng 
buồng trứng nhiều, kế đến là AFC và FSH. Như vậy, 
các trung tâm thụ tinh trong ống nghiệm có thể cân 

nhắc tùy theo điều kiện tại chỗ, có thể giảm số xét 
nghiệm cần thiết, giúp giảm chi phí của một chu kỳ 
điều trị cho bệnh nhân.

Kết luận
Tỉ lệ đáp ứng nhiều với KTBT là 21,8%. Các yếu 

tố liên quan với đáp ứng nhiều gồm AMH, FSH và 

AFC. Thực hiện các xét nghiệm này trước điều trị 
giúp tiên lượng các bệnh nhân có nguy cơ đáp 
ứng nhiều. Với các bệnh nhân này, các bác sĩ nên 
sử dụng phác đồ GnRH đối vận để KTBT, vì khi cần 
thiết, có thể khởi động trưởng thành noãn bằng 
GnRH đồng vận thay cho hCG để tránh quá kích 
buồng trứng cho bệnh nhân.
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1. Giới thiệu
Ở nữ giới, có nhiều nguyên nhân có thể ngăn cản 

khả năng có thai tự nhiên, trong đó nguyên nhân do vòi 
tử cung thường gặp thứ hai sau nguyên nhân rối loạn 
phóng noãn [2]. Vòi tử cung có thể bị tổn thương do hậu 
quả của nhiễm trùng, do ruột thừa vỡ mủ, phẫu thuật 
vùng bụng chậu hay dùng dụng cụ tránh thai... Một số 
tác nhân, đặc biệt là Chlamydia, thường gây ảnh hưởng 
trên vòi tiềm tàng mà không biểu hiện triệu chứng trên 
lâm sàng. Vì thế, việc khảo sát độ thông vòi tử cung là 
cần thiết trong tất cả các trường hợp vô sinh [4].

Từ trước đến nay, việc khảo sát độ thông vòi tử cung 
thường quy dựa vào phim chụp tử cung – vòi tử cung 
có bơm thuốc cản quang (hysterosalpingography 
-HSG) hay nội soi ổ bụng có bơm thuốc. Phương pháp 
chụp phim HSG khá đơn giản, không cần nhập viện  
nhưng lại có nhược điểm: gây phơi nhiễm bệnh nhân 
với tia X, dị ứng iodine, ít thông tin về bệnh lý tử cung 
như u xơ hay các bất thường buồng trứng, lạc nội 
mạc tử cung...[25]. Phương pháp phẫu thuật nội soi 
ổ bụng có thể chẩn đoán chắc chắn tình trạng vòi tử 
cung, được xem là tiêu chuẩn vàng nhưng đây là một 
phẫu thuật thật sự, cần gây mê toàn thân, nhập viện, 
tốn kém và đau sau mổ [25].

Từ thập niên 80, siêu âm âm đạo bơm nước muối sinh 
lý vào buồng tử cung được sử dụng để chẩn đoán bệnh 
lý tử cung, vòi tử cung [21]. Từ thập niên 90, phương 
pháp siêu âm tử cung – vòi tử cung có bơm chất cản 
âm (HyCoSy - Hysterosalpingo Contrast Sonography), 
với nhiều điểm ưu việt đã được chỉ định rộng rãi hơn 
trong khảo sát chức năng sinh sản ở nữ giới. HyCoSy là 
phương pháp siêu âm tử cung – vòi tử cung qua đường 
âm đạo kết hợp bơm dịch cản âm sau đó theo dõi sự 
lưu thông của dịch qua vòi tử cung nhờ vào đường hồi 
âm sáng bên trong lòng vòi. Phương pháp HyCoSy cho 
phép khảo sát toàn bộ cơ quan vùng chậu, đánh giá tử 
cung về kích thước, cấu trúc bất thường như: u xơ, polyp 
dưới niêm mạc; đánh giá buồng trứng về kích thước, vị 
trí, nang noãn, lạc nội mạc tử cung, khối u nếu có và đặc 
biệt đánh giá sự thông vòi tử cung trong quá trình động 
đem lại nhiều thông tin về chức năng vòi. HyCoSy hoàn 
toàn có thể thực hiện ngay tại phòng siêu âm phụ khoa, 
không gây đau, ít tốn kém với độ nhạy, độ đặc hiệu 
bằng hoặc cao hơn HSG [14], [19], [30], khả năng chấp 
nhận cao và ít biến chứng hơn [26].

Hơn nữa, hiện nay, echovist không còn được sản 
xuất. Trên thị trường có một vài sản phẩm là dung dịch 
cản âm dùng trong siêu âm thăm dò, tuy nhiên, giá 
thành rất đắt và không sẵn có tại thị trường Việt nam. 
Với mong muốn tìm kiếm dung dịch thay thế và có 

Lê minh Tâm
Bộ môn Phụ Sản, Trường Đại học Y Dược Huế

Tóm tắt
Giới thiệu: Khảo sát độ thông vòi tử cung bằng phim 

chụp tử cung-vòi tử cung (hysterosalpingography-HSG) 
có bơm thuốc cản quang là một chỉ định thường quy ở 
các trường hợp vô sinh. Đây là một phương pháp đơn 
giản, tuy nhiên, còn một số hạn chế như: phơi nhiễm 
với tia X, dị ứng iodine, ít thông tin về bệnh lý tử cung. 
Những năm gần đây, phương pháp siêu âm tử cung-vòi 
tử cung có bơm chất cản âm (Hysterosalpingo Contrast 
Sonography-HyCoSy) đã được chỉ định rộng rãi hơn trong 
khảo sát chức năng sinh sản ở người nữ. Mục tiêu đề tài 
này nhằm khảo sát hình ảnh tử cung-vòi tử cung bằng 
phương pháp HyCoSy cải tiến ở các trường hợp vô sinh và 
tìm hiểu một số yếu tố liên quan.

Cơ sở lý luận: Chất cản âm phổ biến nhất trước đây là 
Echovist đã không còn sản xuất từ năm 2009. Một số sản 
phẩm hiện có giá thành khá đắt và không sẵn có tại Việt 
nam. Trên cơ sở sự hồi âm nhờ vào bọt khí và chất khoáng, 
chúng tôi sử dụng nước khoáng có gaz hiệu Thạch Bích, 
được tiệt khuẩn bằng màng lọc vi sinh Minisart™ của 
hãng Sartorius Stedim Biotech®, North America Inc. 

Đối tượng và phương pháp: Mô tả cắt ngang 
trên 133 phụ nữ ở các cặp vợ chồng vô sinh theo tiêu 
chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới, đến khám tại Bệnh viện 
Trường Đại học Y Dược Huế trong thời gian từ 01/2012 
đến tháng 12/2013. Không có yếu tố loại trừ và đồng ý 
tham gia vào nghiên cứu. 

Kết quả: HyCoSy phát hiện 32,3% (43/133) trường hợp 
vô sinh có bất thường buồng tử cung và vòi tử cung, trong 
đó bất thường vòi tử cung là 21,1%. Ngoài ra, HyCoSy còn 
cho kết quả bất thường tại buồng trứng (22,6%). Kết quả 
chẩn đoán bất thường độ thông vòi tử cung qua HyCoSy 
phù hợp cao với chụp phim HSG (Kappa=0,62). Tuy nhiên, 
HyCoSy không xác định được vị trí tắc hay giãn vòi tử 
cung. Một số yếu tố như độ tuổi trên 35, vô sinh thứ phát và 
nhiễm Chlamydia làm tăng tỷ lệ bất thường khi HyCoSy. 
Tỷ lệ biến chứng do HyCoSy thấp (18,0%), chủ yếu là đau 
bụng và ít phù hợp so với chụp HSG.

Kết luận: Phương pháp HyCoSy cải tiến khá đơn 
giản, an toàn, hiệu quả, giúp đánh giá ban đầu tình trạng 
tử cung - vòi tử cung ở các trường hợp vô sinh, đồng thời 
giúp phát hiện nhiều trường hợp bất thường sinh dục nhờ 
siêu âm mà phim HSG không thể đánh giá được. Trong 

một số trường hợp cần thiết có thể kết hợp với HSG để 
tăng khả năng chẩn đoán. 

Abstract 
APPLICATION OF IMPROVED HYCOSY IN ASSESSMENT 

OF UTERUS – FALLOPIAN TUBES IN INFERTILE WOMEN
Introduction: Examination of the uterus and 

Fallopian tubes by HSG is a routine indication in the case 
of infertility. This is a simple method but has also some 
limitations such as X-ray exposure, iodine allergy, limited 
information about uterine pathology. In recent years, 
Hysterosalpingo Contrast Sonography (HyCoSy) has 
been indicated more popular in survey of genital tract. 
This study aims to examine uterus and Fallopian tubes by 
improved HyCoSy and find some involved factors.

Scientific basis: The most common contrast fluid 
Echovist was no longer produced since 2009. Some 
products are quite expensive and not available in Vietnam. 
On the basis of contrast materials is due to air bubbles and 
minerals, we use carbonated mineral water, brandname 
Thach Bich, which is sterilized by microbial filter Minisart 
™Sartorius Stedim Biotech®, North America Inc.

Materials & methods: Cross-sectional descriptive 
in 133 women in infertile couples according to criteria 
of the World Health Organization, examined at Hue 
University Hospital, from 01/2012 to 12/2013, agreed 
to participate in the study.

Results: HyCoSy detected 32.3% (43/133) of infertility 
cases with uterus and tube abnormalities, in which 
abnormal fallopian tubes count for 21.1%. Besides, HyCoSy 
also revealed abnormal ovaries in 22.6%. The diagnostic 
results through HyCoSy are highly suitable with HSG results 
(Kappa = 0.62). However, HyCoSy could not identify the 
location tube occlusion. Some factors such as age over 35, 
secondary infertility and Chlamydia infection increase the 
rate of abnormal HyCoSy. The complication rate in HyCoSy 
is low (18.0%), mainly abdominal pain and lower than HSG.

Conclusion: The improved HyCoSy is a quite simple, 
safe and efficient method in screening condition of the 
uterus - Fallopian tubes in the case of infertility, and help 
detecting many genital abnormalities which cannot be 
assessed by HSG. In some cases, HyCoSy followed with 
HSG can increase diagnostic capabilities.

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP HYCOSY CẢI TIẾN
TRONG ĐÁNH GIÁ TỬ CUNG - VÒI TỬ CUNG 

khả năng tăng hồi âm trên hình ảnh siêu âm, chúng 
tôi chúng tôi tiến hành đề tài “Ứng dụng phương pháp 
HyCoSy cải tiến trong đánh giá tử cung - vòi tử cung” 
nhằm mục tiêu khảo sát hình ảnh tử cung - vòi tử cung 
bằng phương pháp HyCoSy ở các trường hợp vô sinh và 
tìm hiểu một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả HyCoSy.

2. Phương pháp nghiên cứu
2.1. Đối tượng nghiên cứu: Tổng số 133 phụ nữ 

được chẩn đoán là vô sinh theo tiêu chuẩn của Tổ 
chức y tế thế giới, đến khám tại Bệnh viện Trường Đại 
học Y Dược Huế trong thời gian từ 01/2012 đến tháng 
8/2013 đồng ý tham gia vào nghiên cứu. Loại khỏi 
nghiên cứu những trường hợp đang mắc viêm nhiễm 
đường sinh dục, không đặt được catheter vào buồng 
tử cung, không có kết quả chụp tử cung-vòi tử cung 
kèm theo hay những phụ nữ có vấn đề tâm thần. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu
Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang. Cỡ mẫu tối 

thiểu 130 người được tính theo công thức ước lượng 
một tỷ lệ:

n = (1,96)2 x 0,21 x 0,79 / (0,07)2 = 130
Các trường hợp nghiên cứu được hỏi thông tin hành 

chính, tiền sử sản phụ khoa theo mẫu soạn sẵn, khám 
phụ khoa, xét nghiệm Chlamydia. Siêu âm phụ khoa 
qua đường âm đạo, bơm nước muối để quan sát buồng 
tử cung và dịch cản âm đánh giá vòi tử cung được thực 
hiện vào thời điểm sau khi sạch kinh. Bệnh nhân dùng 
thuốc giảm đau Dolfenal 500 mg, và giảm co thắt Nospa 
40 mg uống trước khi làm thủ thuật khoảng 30-60 phút 
và dự phòng bằng kháng sinh Cefalexin 500 mg.

Dựa trên cơ sở dung dịch có chứa các bọt khí giúp 
tăng cản âm, chúng tôi lựa chọn dung dịch nước 
khoáng đóng chai hiệu Thạch Bích đã được sục khí CO2. 
Để đảm bảo vô khuẩn dung dịch trước khi bơm vào tử 
cung, chúng tôi sử dụng màng lọc vi sinh Minisart™ của 
hãng Sartorius Stedim Biotech®, North America Inc kích 
thước 0.2 μm với màng lọc bằng cellulose acetate để 
lọc toàn bộ dung dịch và sau đó lắc kỹ để tạo nhiều bọt 
khí ngay trước khi bơm. Để có bằng chứng dung dịch 
sục khí sau khi lọc qua màng lọc đã vô khuẩn, chúng 
tôi nuôi cấy vi sinh mẫu ngẫu nhiên sau lọc và kết quả 
nuôi cấy không thấy tác nhân gây bệnh nào. Chúng tôi 
sử dụng ống sond Foley cỡ nhỏ, 8F của hãng Thomson 
Medicare Co. Ltd., Thailand với giá thành rất rẻ, sẵn có và 
vẫn đảm bảo kỹ thuật khi đặt vào tử cung và bơm dịch.

Sau khi bơm dịch muối sinh lý vào buồng tử cung, 
tiến hành bơm tiếp dung dịch nước khoáng có gaz đã 



Tỷ lệ bất thường qua HyCoSy ở bệnh nhân có nhiễm 
Chlamydia (87,5%) cao hơn so với bệnh nhân không 
nhiễm (28,8%) và sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê 
với p = 0,002; OR = 17,31;(CI 95%: 0,91-35,75). 

Sự khác biệt không có ý nghĩa về kết quả HyCoSy của 
bệnh nhân có thời gian vô sinh khác nhau, làm các nghề 
khác nhau, ở các vùng miền khác nhau. Tỷ lệ bất thường 
qua HyCoSy ở bệnh nhân có tiền sử viêm nhiễm sinh dục 
(40%) cao hơn so với bệnh nhân không có tiền sử viêm 
nhiễm (29,6%) tuy nhiên sự khác biệt không có ý nghĩa. 
Tương tự, tỷ lệ bất thường qua HyCoSy ở bệnh nhân có 
tiền sử phẫu thuật bụng chậu (54,5%) và phẫu thuật vòi 
tử cung (50%) cao hơn so với bệnh nhân không có tiền 
sử phẫu thuật (29,5%) hay phẫu thuật trên tử cung (25%) 
tuy nhiên sự khác biệt không có ý nghĩa (p > 0,05).

3.3. Đối chiếu kết quả HyCoSy và phim HSG

Biến chứng do HyCoSy gây ra chỉ ghi nhận ở 
18,1% tổng số trường hợp, trong đó chủ yếu là đau 
bụng (14,3%) và buồn nôn (3,8%). Không có trường 
hợp nào dị ứng, ngất hay viêm nhiễm hố chậu.

3.2. Một số yếu tố liên quan đến kết quả HyCoSy
Kết quả HyCoSy được tính là kết quả siêu âm tử cung 

và vòi tử cung trước và sau khi bơm dịch cản âm vào 
buồng tử cung. Tổng số có 43 trường hợp bất thường 
ghi nhận trên tử cung và vòi tử cung qua HyCoSy.

Có sự khác biệt có ý nghĩa về kết quả HyCoSy giữa 
các nhóm tuổi. Tỷ lệ bất thường HyCoSy có xu hướng 
tăng khi độ tuổi tăng (với p < 0,05).

Tỷ lệ bất thường qua HyCoSy ở bệnh nhân vô sinh 
II cao hơn có ý nghĩa so với bệnh nhân vô sinh I (p < 
0,05) với OR = 2,3 (95% CI: 1,09 - 4,83)
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được lọc và lắc kỹ. Bơm chậm 20-30ml dịch và quan 
sát dưới siêu âm qua đầu dò âm đạo. Hướng đầu dò 
từ buồng tử cung theo mặt phẳng ngang lần lượt về 
sừng tử cung mỗi bên và quan sát dòng chảy của dịch 
cản âm đi theo vòi tử cung ra hố chậu. Kết quả đánh 
giá sự thông vòi tử cung được chia thành ba nhóm: 
lưu thông tốt, giãn ứ dịch và tắc hoàn toàn.

Theo dõi bênh nhân ngay sau khi thăm khám về 
các dấu hiệu: đau bụng, buồn nôn, nôn, ra máu âm 
đạo, dị ứng, viêm nhiễm phần phụ. Sau khi thực hiện 
siêu âm bơm dịch vào buồng tử cung, tất cả các bệnh 
nhân được chỉ định chụp phim tử cung – vòi tử cung 
có bơm chất cản quang để đối chiếu kết quả. 

Dữ liệu từ phiếu điều tra được nhập và xử lý bằng 
cách dùng chương trình thống kê SPSS 19.0. Chỉ số 
Kappa để đánh giá độ phù hợp sàng lọc hay của 
hai phương pháp chẩn đoán, ở đây là phương pháp 
HyCoSy cải tiến và phim chụp HSG.

2.3. Đạo đức nghiên cứu
Kỹ thuật HyCoSy đã được ứng dụng rộng rãi ở 

nhiều nước phát triển trên thế giới. Quy trình kỹ thuật 
của phương pháp HyCoSy cải tiến trong nghiên cứu 
này không có khác biệt đáng kể với phương pháp 
HyCoSy chuẩn. Việc đặt sond Foley vào buồng tử 
cung không làm tổn thương đến đường sinh dục và 
nguyên lý chung không khác với chụp phim tử cung - 
vòi tử cung có bơm thuốc cản quang. Dung dịch nước 
khoáng đã được xử lý vô trùng trước khi bơm và chỉ 
dùng một lượng nhỏ 20-30ml, không ảnh hưởng đến 
sức khỏe người phụ nữ. Nghiên cứu được thông qua 
Hội đồng Khoa học và được sự đồng ý của Ban Giám 

màng lọc vi sinh minisart™
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khoáng có gaz đã được lọc và lắc kỹ. Bơm chậm 20-30ml dịch và quan sát dưới siêu âm qua đầu 
dò âm đạo. Hướng đầu dò từ buồng tử cung theo mặt phẳng ngang lần lượt về sừng tử cung mỗi 
bên và quan sát dòng chảy của dịch cản âm đi theo vòi tử cung ra hố chậu. Kết quả đánh giá sự 
thông vòi tử cung được chia thành ba nhóm: lưu thông tốt, giãn ứ dịch và tắc hoàn toàn. 

 
Dung dịch cản âm chảy qua vòi tử cung 

 
Dịch cản âm thoát ra khỏi vòi tử cung 

Theo dõi bênh nhân ngay sau khi thăm khám về các dấu hiệu: đau bụng, buồn nôn, nôn, 
ra máu âm đạo, dị ứng, viêm nhiễm phần phụ. Sau khi thực hiện siêu âm bơm dịch vào buồng tử 
cung, tất cả các bệnh nhân được chỉ định chụp phim tử cung – vòi tử cung có bơm chất cản 
quang để đối chiếu kết quả.  
  Dữ liệu từ phiếu điều tra được nhập và xử lý bằng cách dùng chương trình thống kê 
SPSS 19.0. Chỉ số Kappa để đánh giá độ phù hợp sàng lọc hay của hai phương pháp chẩn đoán, 
ở đây là phương pháp HyCoSy cải tiến và phim chụp HSG. 

2.3. Đạo đức nghiên cứu 
Kỹ thuật HyCoSy đã được ứng dụng rộng rãi ở nhiều nước phát triển trên thế giới. Quy 

trình kỹ thuật của phương pháp HyCoSy cải tiến trong nghiên cứu này không có khác biệt đáng 
kể với phương pháp HyCoSy chuẩn. Việc đặt sond Foley vào buồng tử cung không làm tổn 
thương đến đường sinh dục và nguyên lý chung không khác với chụp phim tử cung - vòi tử cung 
có bơm thuốc cản quang. Dung dịch nước khoáng đã được xử lý vô trùng trước khi bơm và chỉ 
dùng một lượng nhỏ 20-30ml, không ảnh hưởng đến sức khỏe người phụ nữ. Nghiên cứu được 
thông qua Hội đồng Khoa học và được sự đồng ý của Ban Giám đốc Bệnh viện, Ban chủ nhiệm 
Khoa Phụ Sản trước khi tiến hành trên bệnh nhân. Bệnh nhân được giải thích rõ và tự nguyện 
quyết định tham gia nghiên cứu. 

Tác giả liên hệ (Corresponding author): Lê Minh Tâm, email: leminhtam@gmail.com  
Ngày nhận bài (received): 08/02/2014. Ngày phản biện đánh giá bài báo (revised): 25/02/2014. Ngày bài 
báo được chấp nhận đăng (accepted): 27/02/2014 

4 

 

 
 

Màng lọc vi sinh Minisart™ Lọc dịch qua màng lọc vi sinh 
Sau khi bơm dịch muối sinh lý vào buồng tử cung, tiến hành bơm tiếp dung dịch nước 

khoáng có gaz đã được lọc và lắc kỹ. Bơm chậm 20-30ml dịch và quan sát dưới siêu âm qua đầu 
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Theo dõi bênh nhân ngay sau khi thăm khám về các dấu hiệu: đau bụng, buồn nôn, nôn, 
ra máu âm đạo, dị ứng, viêm nhiễm phần phụ. Sau khi thực hiện siêu âm bơm dịch vào buồng tử 
cung, tất cả các bệnh nhân được chỉ định chụp phim tử cung – vòi tử cung có bơm chất cản 
quang để đối chiếu kết quả.  
  Dữ liệu từ phiếu điều tra được nhập và xử lý bằng cách dùng chương trình thống kê 
SPSS 19.0. Chỉ số Kappa để đánh giá độ phù hợp sàng lọc hay của hai phương pháp chẩn đoán, 
ở đây là phương pháp HyCoSy cải tiến và phim chụp HSG. 

2.3. Đạo đức nghiên cứu 
Kỹ thuật HyCoSy đã được ứng dụng rộng rãi ở nhiều nước phát triển trên thế giới. Quy 

trình kỹ thuật của phương pháp HyCoSy cải tiến trong nghiên cứu này không có khác biệt đáng 
kể với phương pháp HyCoSy chuẩn. Việc đặt sond Foley vào buồng tử cung không làm tổn 
thương đến đường sinh dục và nguyên lý chung không khác với chụp phim tử cung - vòi tử cung 
có bơm thuốc cản quang. Dung dịch nước khoáng đã được xử lý vô trùng trước khi bơm và chỉ 
dùng một lượng nhỏ 20-30ml, không ảnh hưởng đến sức khỏe người phụ nữ. Nghiên cứu được 
thông qua Hội đồng Khoa học và được sự đồng ý của Ban Giám đốc Bệnh viện, Ban chủ nhiệm 
Khoa Phụ Sản trước khi tiến hành trên bệnh nhân. Bệnh nhân được giải thích rõ và tự nguyện 
quyết định tham gia nghiên cứu. 

Lọc dịch qua màng lọc vi sinh

Dung dịch cản âm chảy qua vòi tử cung
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trình kỹ thuật của phương pháp HyCoSy cải tiến trong nghiên cứu này không có khác biệt đáng 
kể với phương pháp HyCoSy chuẩn. Việc đặt sond Foley vào buồng tử cung không làm tổn 
thương đến đường sinh dục và nguyên lý chung không khác với chụp phim tử cung - vòi tử cung 
có bơm thuốc cản quang. Dung dịch nước khoáng đã được xử lý vô trùng trước khi bơm và chỉ 
dùng một lượng nhỏ 20-30ml, không ảnh hưởng đến sức khỏe người phụ nữ. Nghiên cứu được 
thông qua Hội đồng Khoa học và được sự đồng ý của Ban Giám đốc Bệnh viện, Ban chủ nhiệm 
Khoa Phụ Sản trước khi tiến hành trên bệnh nhân. Bệnh nhân được giải thích rõ và tự nguyện 
quyết định tham gia nghiên cứu. 

Dịch cản âm thoát ra khỏi vòi tử cung

Tác giả liên hệ (Corresponding author): Lê Minh Tâm, email: leminhtam@gmail.com  
Ngày nhận bài (received): 08/02/2014. Ngày phản biện đánh giá bài báo (revised): 25/02/2014. Ngày bài 
báo được chấp nhận đăng (accepted): 27/02/2014 

4 

 

 
 

Màng lọc vi sinh Minisart™ Lọc dịch qua màng lọc vi sinh 
Sau khi bơm dịch muối sinh lý vào buồng tử cung, tiến hành bơm tiếp dung dịch nước 

khoáng có gaz đã được lọc và lắc kỹ. Bơm chậm 20-30ml dịch và quan sát dưới siêu âm qua đầu 
dò âm đạo. Hướng đầu dò từ buồng tử cung theo mặt phẳng ngang lần lượt về sừng tử cung mỗi 
bên và quan sát dòng chảy của dịch cản âm đi theo vòi tử cung ra hố chậu. Kết quả đánh giá sự 
thông vòi tử cung được chia thành ba nhóm: lưu thông tốt, giãn ứ dịch và tắc hoàn toàn. 

 
Dung dịch cản âm chảy qua vòi tử cung 

 
Dịch cản âm thoát ra khỏi vòi tử cung 

Theo dõi bênh nhân ngay sau khi thăm khám về các dấu hiệu: đau bụng, buồn nôn, nôn, 
ra máu âm đạo, dị ứng, viêm nhiễm phần phụ. Sau khi thực hiện siêu âm bơm dịch vào buồng tử 
cung, tất cả các bệnh nhân được chỉ định chụp phim tử cung – vòi tử cung có bơm chất cản 
quang để đối chiếu kết quả.  
  Dữ liệu từ phiếu điều tra được nhập và xử lý bằng cách dùng chương trình thống kê 
SPSS 19.0. Chỉ số Kappa để đánh giá độ phù hợp sàng lọc hay của hai phương pháp chẩn đoán, 
ở đây là phương pháp HyCoSy cải tiến và phim chụp HSG. 

2.3. Đạo đức nghiên cứu 
Kỹ thuật HyCoSy đã được ứng dụng rộng rãi ở nhiều nước phát triển trên thế giới. Quy 

trình kỹ thuật của phương pháp HyCoSy cải tiến trong nghiên cứu này không có khác biệt đáng 
kể với phương pháp HyCoSy chuẩn. Việc đặt sond Foley vào buồng tử cung không làm tổn 
thương đến đường sinh dục và nguyên lý chung không khác với chụp phim tử cung - vòi tử cung 
có bơm thuốc cản quang. Dung dịch nước khoáng đã được xử lý vô trùng trước khi bơm và chỉ 
dùng một lượng nhỏ 20-30ml, không ảnh hưởng đến sức khỏe người phụ nữ. Nghiên cứu được 
thông qua Hội đồng Khoa học và được sự đồng ý của Ban Giám đốc Bệnh viện, Ban chủ nhiệm 
Khoa Phụ Sản trước khi tiến hành trên bệnh nhân. Bệnh nhân được giải thích rõ và tự nguyện 
quyết định tham gia nghiên cứu. 

đốc Bệnh viện, Ban chủ nhiệm Khoa Phụ Sản trước khi 
tiến hành trên bệnh nhân. Bệnh nhân được giải thích 
rõ và tự nguyện quyết định tham gia nghiên cứu.

3. Kết quả nghiên cứu
3.1. Hình ảnh tử cung - vòi tử cung qua phương 

pháp HyCoSy

Kết quả siêu âm phụ khoa phát hiện 12,8% trường 
hợp có bất thường tại tử cung, trong đó đa số là u 
xơ tử cung (5,3%), tiếp theo là polyp nội mạc tử cung 
(3,8%), còn lại tổn thương như lạc nội mạc tử cung, 
dính buồng tử cung và dị dạng chiếm tỷ lệ thấp.

Phát hiện bất thường tại buồng trứng là một ưu điểm 
của siêu âm so với các phương pháp khác như chụp 
phim cản quang HSG. Buồng trứng đa nang là hình ảnh 
bất thường thường gặp nhất trong số những người vô 
sinh (18,0% buồng trứng phải và 16,5% buồng trứng trái)

Tỷ lệ bình thường vòi tử cung cả hai bên là 79%. Tắc 
vòi một bên chiếm đa số các trường hợp bất thường 
(9,0%), tắc hai bên chiếm 7,5%, còn bất thường giãn ứ 
dịch chỉ chiếm tỷ lệ thấp.

Tử cung số lượng (n) Tỷ lệ %
Tư thế tử cung

Ngã trước
Trung gian
Ngã sau

63
41
29

47,4
30,8
21,8

Thương tổn tử cung
Bình thường
u xơ tử cung
Polyp
Lạc nội mạc
Dính buồng TC
Dị dạng TC

116
7
5
2
2
1

87,2
5,3
3,8
1,5
1,5
0,7

Tổng 133 100

Bảng3.1. hình ảnh tử cung 

Vòi tử cung số lượng (n) Tỷ lệ %
Thông hai bên
Tắc một bên
Tắc hai bên
giãn ứ dịch một bên
giãn ứ dịch hai bên

105
12
10
4
2

79,0
9,0
7,5
3,0
1,5

Tổng 133 100

Bảng3.3. Độ thông vòi tử cung

hyCosy số lượng Tỷ lệ
Biến chứng

Không
Đau bụng
Buồn nôn
Nôn
Dị ứng
Ngất
Viêm nhiễm hố chậu

109
19
5
0
0
0
0

81,9
14,3
3,8
0
0
0
0

áp lực bơm dịch
Bình thường
Nặng tay

114
11

85,7
14,3

Tổng 133 100

Bảng3.4. Biến chứng hyCosy

Bất thường buồng trứng Buồng trứng phải Buồng trứng trái
n % n %

Bình thường
Buồng trứng đa nang
Khối u buồng trứng
Khó khảo sát

103
24
6
0

77,4
18,0
4,6
0

108
22
2
1

81,2
16,5
1,5
0,8

Tổng 133 100 133 100

Bảng3.2. Bất thường tại buồng trứng

Nhiễm Chlamydia
Kết quả hyCosy

Bình thường Bất thường
n Tỷ lệ % n Tỷ lệ %

Không
Có

89
1

71,2
12,5

36
7

28,8
87,5

Tổng 90 67,7 43 32,3

Bảng3.5. Nhiễm Chlamydia và kết quả hyCosy                     hsghyCosy Bình thường hình khuyết hình lồi Lạc nội mạc Dính BTC Dị dạng TC Tổng
Bình thường
u xơ TC
Polyp
Lạc nội mạc
Dính BTC
Dị dạng tử cung

112
4
0
2
0
0

2
3
5
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

2
0
0
0
2
0

0
0
0
0
0
1

116
7
5
2
2
1

Tổng 118 10 0 0 4 1 133
p = 0,000                                                                               Kappa = 0,45

Bảng 3.7.  Đánh giá các loại thương tổn tử cung

Yếu tố
Kết quả hyCosy

Bình thường Bất thường
n Tỷ lệ % n Tỷ lệ %

Địa dư
Thành thị
Nông thôn
miền núi 
Vùng biển

41
38
8
3

64,1
67,9
80,0

100,0

23
18
2
0

35,9
32,1
20,0

0
Nghề nghiệp 

Cán bộ
Công nhân
Buôn bán
Nông dân
Khác

43
6

14
8

19

69,4
75,0
85,0
66,7
61,3

19
2
6
4

12

30,6
25,0
15,0
33,3
38,7

Thời gian vô sinh 
< 3 năm
3 - 5 năm
6 - 10 năm
> 10 năm

51
30
9
0

63,0
76,9
69,2

0

30
9
4
0

37,0
23,1
30,8

0
Tiền sử viêm sinh dục

Không
Có

69
21

70,4
60,0

29
14

29,6
40,0

Tiền sử phẫu thuật
Không
Phẫu thuật bụng chậu
Phẫu thuật tử cung
Phẫu thuật vòi tử cung

79
5
3
3

70,5
45,5
75,0
50,0

33
6
1
3

29,5
54,5
25,0
50,0

Tổng 90 67,7 43 32,3
p > 0,05

Bảng3.6. một số yếu tố khác và kết quả hyCosy

Biểu đồ 3.1. Kết quả hyCosy phân bố theo tuổi
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hợp bất thường (9,0%), tắc hai bên chiếm 7,5%, còn bất thường giãn ứ dịch chỉ chiếm tỷ lệ thấp. 
Bảng 3.4 Biến chứng HyCoSy 

HyCoSy Số lượng Tỷ lệ 
Biến chứng  

Không 109 81,9 
Đau bụng 19 14,3 
Buồn nôn 5 3,8 
Nôn 0 0 
Dị ứng 0 0 
Ngất 0 0 
Viêm nhiễm hố chậu 0 0 

Áp lực bơm dịch 
Bình thường 114 85,7 
Nặng tay 11 14,3 

Tổng 133 100 

 Biến chứng do HyCoSy gây ra chỉ ghi nhận ở 18,1% tổng số trường hợp, trong đó chủ 
yếu là đau bụng (14,3%) và buồn nôn (3,8%). Không có trường hợp nào dị ứng, ngất hay viêm 
nhiễm hố chậu 
3.2. Một số yếu tố liên quan đến kết quả HyCoSy 
 Kết quả HyCoSy được tính là kết quả siêu âm tử cung và vòi tử cung trước và sau khi 
bơm dịch cản âm vào buồng tử cung. Tổng số có 43 trường hợp bất thường ghi nhận trên tử cung 
và vòi tử cung qua HyCoSy. 

 
Biểu đồ 3.1. Kết quả HyCoSy phân bố theo tuổi 

 Có sự khác biệt có ý nghĩa về kết quả HyCoSy giữa các nhóm tuổi. Tỷ lệ bất thường 
HyCoSy có xu hướng tăng khi độ tuổi tăng (với p < 0,05). 

Biểu đồ 3.2. Phân loại vô sinh và kết quả hyCosy
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Biểu đồ 3.2: Phân loại vô sinh và kết quả HyCoSy 

 Tỷ lệ bất thường qua HyCoSy ở bệnh nhân vô sinh II cao hơn có ý nghĩa so với bệnh 
nhân vô sinh I (p < 0,05) với OR = 2,3 (95% CI: 1,09 - 4,83)   

Bảng 3.5. Nhiễm Chlamydia và kết quả HyCoSy 

Nhiễm Chlamydia 
Kết quả HyCoSy 

Bình thường Bất thường 
n Tỷ lệ % n Tỷ lệ % 

Không 89 71,2 36 28,8 
Có 1 12,5 7 87,5 

Tổng 90 67,7 43 32,3 

 Tỷ lệ bất thường qua HyCoSy ở bệnh nhân có nhiễm Chlamydia (87,5%) cao hơn so với 
bệnh nhân không nhiễm (28,8%) và sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với p = 0,002; OR = 
17,31;(CI 95%: 0,91-35,75). 
Bảng 3.6. Một số yếu tố khác và kết quả HyCoSy  

Yếu tố 
Kết quả HyCoSy 

Bình thường Bất thường 
n Tỷ lệ % n Tỷ lệ % 

Địa dư 
Thành thị 41 64,1 23 35,9 
Nông thôn 38 67,9 18 32,1 
Miền núi  8 80,0 2 20,0 
Vùng biển 3 100,0 0 0 

Nghề nghiệp 
Cán bộ 43 69,4 19 30,6 
Công nhân 6 75,0 2 25,0 
Buôn bán 14 85,0 6 15,0 
Nông dân 8 66,7 4 33,3 
Khác 19 61,3 12 38,7 

Thời gian vô sinh 
< 3 năm 51 63,0 30 37,0 
3 - 5 năm 30 76,9 9 23,1 
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Khảo sát tổn thương tử cung giữa 2 phương pháp 
HyCoSy và HSG phù hợp vừa.

Kết quả khảo sát sự thông vòi tử cung giữa 2 
phương pháp HyCoSy và HSG phù hợp cao.

Sự phù hợp về biến chứng của hai phương pháp 
HyCoSy và HSG là rất thấp.

4. Bàn luận
4.1. Cơ sở lý luận của nghiên cứu
Cho đến nay, việc khảo sát đường sinh dục nữ ở các 

trường hợp vô sinh chủ yếu dựa vào các phương tiện 
chẩn đoán hình ảnh như: siêu âm phụ khoa qua đường 
bụng hay đường âm đạo, chụp phim tử cung - vòi tử 
cung có thuốc cản quang, nội soi buồng tử cung và 
trong một số trường hợp nghi ngờ có thể chỉ định chụp 
cắt lớp vi tính, chụp cộng hưởng từ, sinh thiết buồng tử 
cung làm mô bệnh học…[25]. Với khuynh hướng phát 
triển của y học hiện đại là ít xâm nhập nên việc chọn lựa 
một phương tiện mới như HyCoSy là rất cần thiết. Trong 
nhiều năm qua, một số nghiên cứu bao gồm tiến cứu 
và hồi cứu, từ các quốc gia khác nhau đã mang lại một 
cái nhìn nhất quán cho vai trò của HyCoSy như là một 
phương pháp thăm dò đáng tin cậy và có thể thực hiện 
lặp lại để chẩn đoán vô sinh [11, 14, 17, 34]. Kể từ năm 
2009 khi Echovist-200 (SHU545) không còn được sản 
xuất, trên thị trường có một vài sản phẩm là dung dịch 
cản âm dùng trong siêu âm thăm dò (như SonoVue, 
ExEm® Foam Kit). Tuy nhiên, giá thành rất đắt và không 
sẵn có tại thị trường Việt nam. Khó khăn duy nhất trong 
triển khai HyCoSy là chi phí của dung dịch cản âm khá 
đắt khiến việc ứng dụng còn hạn chế. Nhiều tác giả khác 

                    hsg
hyCosy Thông hai bên Tắc giãn Tổngmột bên hai bên một bên hai bên

Thông hai bên 100 3 1 1 0 105
Tắc một bên 6 6 0 0 0 12

hai bên 2 3 5 0 0 10
giãn một bên 1 0 0 3 0 4

hai bên 0 0 0 0 2 2
Tổng 109 12 6 4 2 133

p = 0,000                                           Kappa = 0,62

Bảng 3.8.  Đánh giá sự thông vòi tử cung

               hsg
hyCosy Không Đau bụng Buồn Nôn Nôn Dị ứng Ngất Tổng
Không
Đau bụng
Buồn nôn
Nôn
Dị ứng
Ngất

97
13
3
0
0
0

9
5
0
0
0
0

2
0
2
0
0
0

1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

109
18
5
0
0
0

Tổng 113 14 4 1 1 0 133
p = 0,0000                                                             Kappa = 0,18

Bảng 3.9.  Đối chiếu biến chứng của hai phương pháp

đã thực hiện HyCoSy với nước muối sinh lý lắc kỹ để tạo 
bọt khí [10-12] hay ứng dụng hình ảnh ba chiều của siêu 
âm để tăng khả năng chẩn đoán của siêu âm [13, 17]. 
Kết quả thu được với nước muối sục khí thấp hơn so với 
chất cản âm (SonoVue) [18].

Dựa trên nguyên lý là dung dịch chứa bọt khí sẽ 
làm tăng khả năng hồi âm, chúng tôi đã thử nghiệm 
với dung dịch muối sinh lý lắc đều trước khi bơm vào 
tử cung, tuy nhiên hiệu ứng cản âm không rõ. Nghiên 
cứu tiến cứu ngẫu nhiên đa trung tâm của Boudghene 
và cộng sự về sự thông vòi tử cung bằng phương pháp 
HyCoSy với chất cản âm và dung dịch nước muối sinh 
lý và ngay sau đó được chụp HSG đối chiếu nhận khả 
năng chẩn đoán chính xác của HyCoSy (90,1%) cao 
hơn đáng kể (p = 0.006) so với nước muối (50%), và 
tương tự với HSG [10]. Chúng tôi cũng đã thử nghiệm 
pha dung dịch muối sinh lý với dung dịch Lipofundin® 
(của hãng B Braun Melsungen AG, Germany) loại dùng 
qua đường truyền tĩnh mạch có chứa Triglycerides 
nhằm mục đích tăng sự bền vững các bọt khí trong 
dung dịch muối sinh lý sau khi lắc. Tuy nhiên, kết quả 
hình ảnh cũng không cải thiện nhiều.

Việc thử nghiệm với nước khoáng có gaz (hiệu 
Thạch Bích) với thành phần chỉ là nước khoáng đã 
được sục khí CO2 là hoàn toàn có cơ sở với hàm lượng 
khí sẵn có cao và đã được vô khuẩn. Tuy nhiên, để 
đảm bảo tính vô khuẩn theo tiêu chuẩn y tế trước khi 
bơm vào tử cung, chúng tôi sử dụng màng lọc vi sinh 
Minisart™ của hãng Sartorius Stedim Biotech®, North 
America Inc kích thước 0.2 μm với màng lọc bằng 
cellulose acetate là loại màng lọc chuyên dụng trong 
y tế để vô khuẩn các dung dịch và môi trường nuôi 
cấy. Sau khi lọc toàn bộ nước khoáng, chúng tôi lắc kỹ 
lại để tạo nhiều bọt khí ngay trước khi bơm.

Quy trình kỹ thuật của nghiên cứu, chúng tôi kết 
hợp bơm một ít lượng dịch muối sinh lý (từ 5-10ml) 
vào buồng tử cung trước khi bơm dung dịch khoáng 
vì mục đích khảo sát buồng tử cung không cần thiết 
dung dịch cản âm. Dung dịch muối sinh lý đủ đánh 
giá toàn bộ bất thường của buồng tử cung và tỏ ra tốt 
hơn dung dịch cản âm. 

Hiện nay, một số sản phẩm sond chuyên dụng được 
sản xuất để thực hiện kỹ thuật HyCoSy. Về nguyên tắc 
là một ống sond kích thước nhỏ, có bóng chèn phía 
đầu để giữ ống trong buồng tử cung, tránh tuột ra 
ngoài khi bơm. Tuy nhiên, các sản phẩm này không 
sẵn có tại Việt nam và giá thành khá đắt. Chúng tôi sử 
dụng ống sond Foley cỡ nhỏ, 8F của hãng Thomson 
Medicare Co. Ltd., Thailand với giá thành rất rẻ, sẵn có 
và vẫn đảm bảo kỹ thuật khi đặt vào tử cung và bơm 

dịch. Việc sử dụng sond foley là một cải tiến đáng kể 
trong nghiên cứu của chúng tôi. Các nghiên cứu cho 
thấy, loại catheter khác nhau không ảnh hưởng đến 
kết quả HyCoSy [21]. So với catheter chuyên dụng kích 
thước nhỏ hơn, như Ackrad 5F [10], bóng chèn lớn của 
sond foley có thể cản trở khi khảo sát buồng tử cung. 
Để khắc phục khó khăn này, chúng tôi thường điều 
chỉnh độ lớn của bóng sau khi đã đưa vào buồng tử 
cung và khảo sát dưới siêu âm để đảm bảo độ lớn của 
bóng không choáng buồng tử cung nhưng vẫn đủ để 
giữ sond bên trong, tránh tuột ra ngoài.

Từ năm 2009, tại Trung tâm Nội tiết sinh sản và vô 
sinh, Bệnh viện Đại học Y Dược Huế đã thực hiện thường 
quy bơm dịch nước muối sinh lý vào buồng tử cung của 
những bệnh nhân vô sinh nhằm khảo sát một số bất 
thường của đường sinh dục. Sau một thời gian, chúng 
tôi đã có những kinh nghiệm nhất định trong thực hiện 
và nhận định kết quả khi tiến hành HyCoSy. Theo nghiên 
cứu vừa được công bố mới đây (2013) của Saunders và 
cộng sự về diễn biến lâm sàng, kinh nghiệm người thực 
hiện trong thời gian 16 tháng nhận thấy, thời gian thực 
hiện và lượng dịch bơm vào giảm dần theo thời gian (p 
< 0.0001 và p = 0.0001). Kỹ thuật HyCoSy khó khăn ở 
những trường hợp có chỉ số khối (BMI) > 30. Tác giả kết 
luận phương pháp HyCoSy là phương pháp ít xâm lấn, 
có thể thực hiện ngoại trú với kinh nghiệm cần có tối 
thiểu và sẽ cải thiện theo thời gian [24].

4.2. Hình ảnh tử cung - vòi tử cung qua phương 
pháp HyCoSy

Về mặt giải phẫu học, tư thế tử cung thường gặp 
nhất là ngã trước. Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu nào 
khẳng định tử cung ngã sau là nguyên nhân gây vô 
sinh. Thực tế, đặc điểm tư thế tử cung chỉ mang tính 
chất tương đối, bị ảnh hưởng bởi các cơ quan lân 
cận. Kết quả của chúng tôi, nhóm tử cung ngã trước 
cũng chiếm tỷ lệ cao nhất (47,4%). Áp lực bơm dịch 
đã được nhiều nghiên cứu đề cập đến. Theo quy trình 
chuẩn, áp lực bơm dịch được xác bằng đồng hồ đo áp 
lực được gắn vào một đầu của sond đặt vào buồng 
tử cung [17, 28]. Một số ý kiến cho rằng việc bơm 
dịch vào buồng tử cung bằng tay có thể mở thông 
lại các VTC bị bít tắc [6, 7]. Lindborg và cộng sự đã 
nghiên cứu giá trị của siêu âm bơm dịch vào buồng tư 
cung đến khả năng có thai nhưng kết quả nhận thấy 
HyCoSy không làm tăng khả năng có thai tự nhiên 
sau thủ thuật ở những trường hợp vô sinh [20].

Trong nghiên cứu của chúng tôi, việc thực hiện có 
một số khó khăn do không có đồng hồ đo áp lực để 
đánh giá bằng con số cụ thể. Để đánh giá định tính, 
chúng tôi dựa vào áp lực bơm nặng tay khi đẩy dịch 

vào buồng tử cung. Điều này không có sự chính xác 
tuyệt đối nhưng cũng có thể nhận thấy sự khác biệt rõ 
trong những trường hợp bơm khó khăn với áp lực cao. 
Hình ảnh hai sừng tử cung tròn căng cùng cảm giác 
căng tức của bệnh nhân hay thậm chí bóng catheter 
Foley bị đẩy bật ra khỏi ống cổ tử cung mà không quan 
sát được dòng chảy của dịch ra khỏi loa vòi phù hợp 
với áp lực bơm nặng tay. Kết quả của chúng tôi ghi 
nhận 14,3% trường hợp bơm nặng tay, thấp hơn so với 
nghiên cứu Bello ở Nigieria là 23,3% [9].

Việc đánh giá bất thường tử cung giúp chẩn đoán 
một số nguyên nhân gây vô sinh cũng như định 
hướng cách xử trí. Độ nhạy trong chẩn đoán u xơ 
dưới niêm mạc qua siêu âm bơm dịch là 100% so với 
siêu âm âm đạo đơn thuần chỉ là 70% [8]. Vai trò của 
HyCoSy về ghi nhận bất thường tại tử cung và buồng 
tử cung gặp ở 18% phụ nữ [7]. Tổng số bất thường tại 
tử cung trong nghiên cứu của chúng tôi chỉ chiếm tỷ 
lệ 12,8% nhưng đây đều có thể là nguyên nhân dẫn 
đến vô sinh. Một số nghiên cứu nước ngoài có kết 
quả tương tự [17, 20] hoặc cao hơn [27].

Siêu âm nói chung và HyCoSy nói riêng còn quan 
sát được buồng trứng và các cơ quan lân cận ở vùng 
chậu. Đây là ưu điểm của siêu âm so với phim chụp tử 
cung - vòi tử cung. Bằng phương pháp HyCoSy, chúng 
tôi ghi nhận được các bất thường tại buồng trứng với tỷ 
lệ khá cao như buồng trứng đa nang và khối u buồng 
trứng. Hội chứng buồng trứng đa nang là nguyên nhân 
thường gặp nhất của vô sinh do rối loạn chức năng 
buồng trứng và siêu âm được xem là một trong ba tiêu 
chuẩn cần thiết để chẩn đoán hội chứng này [3]. 

Thì bơm dịch khoáng cản âm được tiến hành sau khi 
bơm nước muối sinh lý. Kết quả của chúng tôi ghi nhận 
tổng số các trường hợp có tắc, giãn ứ dịch một hoặc hai 
bên vòi tử cung là 28 trường hợp, chiếm tỷ lệ 21,1%. 
Đây là một tỷ lệ đáng lưu ý trong những trường hợp 
đang mong muốn có thai. Nguyên nhân vô sinh do vòi 
tử cung là một trong những nguyên nhân thường gặp 
nhất ở Việt nam [2]. Bằng phương pháp thăm dò rất đơn 
giản như HyCoSy, khả năng sàng lọc và phát hiện sớm 
bất thường sự thông của vòi tử cung đủ để hướng đến 
chẩn đoán nguyên nhân cho các trường hợp vô sinh.

Một số nghiên cứu trên thế giới có tỷ lệ bất thường 
vòi tử cung qua HyCoSy tương tự chúng tôi: 21% [7], 
26% [20], hay 29,2% [27], thậm chí còn cao hơn đến 
31,2% [34] hay 40% [9]. Bằng dung dịch nước khoáng 
có gaz, chúng tôi đã thu được hình ảnh khá rõ nét của 
dòng dịch chảy qua vòi tử cung và vào hố chậu. Tuy 
nhiên, trong một số trường hợp, tư thế vòi tử cung 
ngoằn nghèo làm cho việc khảo sát dòng chảy khá khó 
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khăn do mất liên tục. Trong hầu hết các trường hợp tắc 
vòi, khi không thấy dòng dịch chảy ra loa vòi, chúng 
tôi không thể xác định được vị trí cuối cùng của luồng 
dịch (tức vị trí tắc trên vòi tử cung).

Biến chứng thường được đề cập đến của HyCoSy là 
triệu chứng đau vùng hạ vị mức độ vừa phải [15, 26], 
được giải thích là do sự căng giãn buồng tử cung [23], 
do thao tác đưa catheter vào chạm đáy tử cung và bơm 
dịch nhanh [29]. Phản ứng phế vị như mạch chậm, cảm 
giác nóng, ngất có thể gặp trong một số ít trường hợp 
[31]. Về phản ứng dị ứng thì HyCoSy không thấy ghi 
nhận trường hợp nào xuất hiện dị ứng với các chất cản 
âm. Về lý thuyết thì có thể có dị ứng với bao cao su bọc 
đầu dò âm đạo nhưng không phải thường gặp. Không 
có biến chứng muộn nào đáng ghi nhận [22].

Nghiên cứu của chúng tôi cũng ghi nhận các 
biến chứng trong và sau HyCoSy có tỷ lệ khá thấp 
với đau bụng 14,3% và buồn nôn 3,8%; không có 
trường hợp nào có phản ứng dị ứng, ngất hay viêm 
nhiễm hố chậu. So với các nghiên cứu trên thế giới 
thì kết quả này tương đương hoặc thấp hơn. Điều 
này có thể lý giải là toàn bộ các đối tượng tham gia 
HyCoSy trong nghiên cứu này đều được dùng thuốc 
giảm đau và chống co thắt ít nhất 30 phút trước đó. 
Hơn nữa, trong quá trình thực hiện, khi bệnh nhân 
than đau hay khó chịu, chúng tôi có thể giảm áp lực 
bơm hoặc tạm nghỉ một lát trước khi tiếp tục thủ 
thuật. Điều này giúp tránh được triệu chứng đau do 
tăng áp lực đột ngột.

4.3. Một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả HyCoSy
Ở nữ giới khả năng sinh sản đạt đỉnh cao là từ 20 - 

25 tuổi và giảm dần sau 30 tuổi, đặc biệt ngoài tuổi 40 
cơ hội có thai tự nhiên trong một chu kỳ là rất thấp[3]. 
Độ tuổi trung bình trong nghiên cứu chúng tôi 30,19 
± 5,24 tuổi, tập trung chủ yếu vào nhóm 25 - 29 tuổi 
chiếm 38,9 %. So với các nghiên cứu tương tự trong 
và ngoài nước, độ tuổi trung bình không khác biệt 
nhiều [1, 20, 26, 30]. Khi đánh giá tỷ lệ bất thường 
HyCoSy theo tuổi chúng tôi nhận thấy có sự khác biệt 
có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) với xu hướng tăng lên 
khi tuổi tăng. Như vậy, tuổi đời tăng lên làm giảm cơ 
hội có thai, khó khăn hơn trong điều trị vô sinh không 
chỉ do giảm chức năng buồng trứng mà còn do tăng 
nguy cơ bất thường giải phẫu học của cơ quan sinh 
dục nữ, đặc biệt là vòi tử cung và buồng tử cung.

Về địa dư, các đối tượng trong nghiên cứu của 
chúng tôi tập trung nhiều ở thành phố (48,1%) cũng 
như nông thôn (42,1%), tỷ lệ ở miền núi và vùng biển 
rất thấp (chỉ có 3 trường hợp ở vùng biển). Phân tích 
theo kết quả HyCoSy, nhóm có kết quả bất thường 

ở thành phố và nông thôn có tỷ lệ tương đương, sự 
khác biệt không có ý nghĩa thống kê. 

Nghề nghiệp các đối tượng trong nghiên cứu của 
chúng tôi khá đa dạng, chủ yếu tập trung vào nhóm 
cán bộ (46,7%). Tuy nhiên, không có sự khác biệt có 
ý nghĩa về kết quả HyCoSy của bệnh nhân làm các 
nghề khác nhau (p > 0,05).

Thời gian vô sinh càng dài đồng nghĩa với tuổi đời 
càng tăng, làm giảm khả năng mang thai và giảm tỷ 
lệ thành công trong điều trị vô sinh.  Trong nghiên 
cứu của chúng tôi, thời gian vô sinh trung bình là 2,65 
± 1,9 năm. So với một số nghiên cứu trên thế giới, 
thời gian vô sinh là 2,1 năm [17], 2.1 năm [20], 28.1 +/- 
23.2 tháng [26], kết quả nghiên cứu của chúng tôi khá 
tương đương. Với kết quả HyCoSy, tỷ lệ bất thường 
giữa các nhóm khác biệt không có ý nghĩa thống kê.

Trong nghiên cứu này, nhóm vô sinh I chiếm đa số 
(60,2%). Tỷ lệ bất thường qua HyCoSy ở bệnh nhân vô 
sinh II cao hơn có ý nghĩa thống kê so với bệnh nhân 
vô sinh I (p < 0,05) với OR = 2,3 (95% CI: 1,09 - 4,83). 
Kết quả này khẳng định sự ảnh hưởng của tình trạng 
mang thai, sinh đẻ có thể tác động lên đường sinh dục, 
đặc biệt là sự thông vòi tử cung. Điều này đã được xác 
nhận qua nhiều nghiên cứu và trong y văn [2].

Chlamydia là nguyên nhân gây viêm nhiễm vùng 
chậu, dẫn đến tổn thương vòi tử cung, phúc mạc, vô 
sinh và ứ dịch vòi tử cung. Phần lớn các thương tổn 
do Chlamydia có thời gian ủ bệnh dài và không triệu 
chứng. Trong nghiên cứu của chúng tôi, tỷ lệ tiền sử 
nhiễm Chlamydia khá thấp, chỉ chiếm 6,0% các đối 
tượng nghiên cứu. Tuy nhiên, kết quả HyCoSy ở bệnh 
nhân có nhiễm Chlamydia phát hiện tỷ lệ bất thường 
(87,5%) cao hơn so với bệnh nhân không nhiễm 
Chalmydia (28,8%) và sự khác biệt này có ý nghĩa thống 
kê với p = 0,002; OR = 17,31; (CI 95%: 0,91-35,75). Điều 
này góp thêm một lần khẳng định tầm ảnh hưởng 
nghiêm trọng của tác nhân lây truyền qua đường tình 
dục này đối với khả năng sinh sản của người phụ nữ.

Tỷ lệ bất thường tử cung - vòi tử cung qua HyCoSy ở 
bệnh nhân có tiền sử viêm nhiễm sinh dục (40%) cao hơn 
so với bệnh nhân không có tiền sử viêm nhiễm (29,6%). 
Tuy nhiên, sự khác biệt không có ý nghĩa (p > 0,05). Như 
vậy, tiền sử viêm nhiễm trước đây nếu chỉ là viêm nhiễm 
sinh dục thấp thì mối liên quan với tổn thương vòi tử 
cung là không xác định. Kết quả tương tự cũng được báo 
cáo trong nghiên cứu của Nguyễn Thị Thảo [5].

Tương tự, tỷ lệ bất thường qua HyCoSy ở bệnh nhân 
có tiền sử phẫu thuật bụng chậu (54,5%) và phẫu thuật 
vòi tử cung (50%) cao hơn so với bệnh nhân không có 
tiền sử phẫu thuật (29,5%) hay phẫu thuật trên tử cung 

(25%) tuy nhiên sự khác biệt không có ý nghĩa (p > 0,05). 
Vấn đề này cần được nghiên cứu thêm với cỡ mẫu đủ lớn 
để xác định mối liên quan thật sự. 

4.4. Đối chiếu kết quả HyCoSy và phim chụp tử 
cung - vòi tử cung (HSG)

Từ những năm 1990 khi HyCoSy được giới thiệu 
và ứng dụng lâm sàng, nhiều nghiên cứu đã được tiến 
hành để đánh giá giá trị chẩn đoán của HyCoSy. Phần lớn 
nghiên cứu được thiết kế là so sánh HyCoSy với phương 
pháp thường quy - phim cản quang HSG có hoặc không 
kèm theo nội soi ổ bụng chẩn đoán như là một tiêu chuẩn 
vàng đánh giá độ thông vòi tử cung. Kết quả chung ghi 
nhận là giá trị phương pháp HyCoSy tương đương với 
HSG [14, 16, 32, 33] hay thậm chí cao hơn HSG [30].

Nghiên cứu của chúng tôi, kết quả về độ thông vòi 
tử cung của hai phương pháp này gần tương đương 
với độ phù hợp cao (Kappa = 0,62). Tuy nhiên, về khả 
năng chẩn đoán bất thường của tử cung hai phương 
pháp chỉ phù hợp vừa (Kappa = 0,45).

Về mặt biến chứng, HyCoSy hiện được coi là một thủ 
thuật tương đối nhanh chóng và không xâm lấn [26]. 
Trong nghiên cứu này, sự khác biệt rất có ý nghĩa thống 

kê với p = 0,0000 và độ phù hợp rất thấp với Kappa = 
0,18 với ưu thế thuộc về siêu âm. Biến chứng chung chủ 
yếu của hai phương pháp này là đau bụng, buồn nôn. 
Đặc biệt, có 1 trường hợp dị ứng gặp khi chụp phim 
HSG với sưng phù mặt và mắt trong 2 ngày. Dù mức độ 
biến chứng trong trường hợp này chưa nghiêm trọng 
nhưng cũng khiến bệnh nhân lo lắng nhiều. Ứng dụng 
HyCoSy hoàn toàn có thể loại trừ nguy cơ này. 

Kết luận: HyCoSy với chất cản âm như đã trình bày 
trong nghiên cứu trên tỏ ra là phương pháp khảo sát 
có nhiều ưu điểm, khi vẫn duy trì khả năng chẩn đoán 
chính xác, kỹ thuật thực hiện đơn giản, hầu như không 
tốn kém hơn siêu âm phụ khoa đường âm đạo, không 
xâm lấn, cung cấp hình ảnh liên tục, cho phép thầy 
thuốc đồng thời đánh giá dự trữ và cấu trúc buồng 
trứng, cấu trúc buồng tử cung và lớp dưới niêm mạc, 
hình dạng và khả năng thông của vòi tử cung. Hạn 
chế của HyCoSy là không thể xác định được vị trí tắc 
vòi tử cung. HyCoSy nên được xem là phương pháp 
sàng lọc ban đầu các trường hợp vô sinh và có thể kết 
hợp với phim chụp HSG trong những trường hợp cần 
thiết để tăng khả năng chẩn đoán.
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Thai phụ trong độ tuổi 25 đến 29 tuổi chiếm tỷ lệ cao 
nhất với 39%. Sản phụ có tuổi nhỏ nhất là 17, sản phụ 
lớn tuổi nhất là 46 tuổi. Độ tuổi 25 – 29 là tuổi mang thai 
thích hợp nhất, đây cũng là độ tuổi quan tâm nhiều đến 
việc sàng lọc trong thai kỳ và quản lý thai nghén.

3.2. Tỷ lệ mắc bệnh

Trong 253 thai phụ được theo dõi từ sau quý 
thứ nhất của thai kì đến hết thời gian hậu sản, có 
14 trường hợp phát hiện TSG chiếm 5,5%, 8 trường 
hợp phát hiện THA trong thai kì chiếm 3,2%. Tỷ lệ này 
tương đương với nhiều nghiên cứu trong và ngoài 
nước Ngô Văn Tài (2001) là 4%, Bạch Ngõ (2001) là 
8,35%, Sibai Baha M. (2013) từ 2 – 7% [3], [4], [10].

3.3. Tiền sử mang thai có hỗ trợ sinh sản

Tỷ lệ thụ thai có hỗ trợ (thuốc kích thích phóng 
noãn, thụ tinh trong ống nghiệm) trong những thai 
phụ bình thường là 3,9%, TSG là 7,1% và THA thai kì 
là 12,5%. Có sự khác biệt về tỷ lệ thụ thai có hỗ trợ của 
nhóm thai phụ TSG và THA thai kì so với nhóm thai phụ 
bình thường, tuy nhiên sự khác biệt không có ý nghĩa 
thống kê do số lượng ít. Nghiên cứu của Poon (2010), 
tỷ lệ thụ thai cần sự hỗ trợ trong những thai phụ bình 
thường là 4%, nhóm tiền sản giật là 4,4 – 11,5%, nhóm 
THA trong thai kì là 3,5% [8]. Điều này cho thấy thụ thai 
bằng cách hỗ trợ phóng noãn hay thụ tinh trong ống 
nghiệm có thể là yếu tố nguy cơ làm tăng tỷ lệ TSG.

3.4. Tiền sử lưu, sẩy thai và sinh non

Tỷ lệ tiền sử thai lưu, sẩy trong những thai phụ 
bình thường là 13,4%, TSG là 28,6% và THA trong 
thai kì là 0%. Theo Poon và cộng sự (2010) tỷ lệ thai 
phụ có tiền sử sẩy thai trước 24 tuần trong nhóm thai 
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Tóm tắt
Mục tiêu: Khảo sát một số đặc điểm lâm sàng và 

giá trị dự báo tiền sản giật của chỉ số khối cơ thể, huyết 
áp động mạch trung bình, các chỉ số Doppler động 
mạch tử cung thời điểm thai 11 tuần đến 13 tuần 6 
ngày. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 
Nghiên cứu mô tả tiến cứu trên 253 sản phụ mang 
thai tại thời điểm thai 11 tuần đến 13 tuần 6 ngày đến 
khám và theo dõi thai nghén tại Khoa Phụ Sản, Bệnh 
viện Đại học Y dược Huế và Bệnh viện Trung ương Huế 
từ tháng 3/2012 đến tháng 6/2013. Kết quả nghiên 
cứu: Tỷ lệ mắc tiền sản giật là 5,5%, tăng huyết áp 
thai kì chiếm 3,2%. Tiền sử thai lưu, sẩy và tiền sử gia 
đình có người mắc tiền sản giật có liên quan đến tỷ lệ 
mắc tiền sản giật. Chỉ số khối cơ thể BMI, MAP, chỉ số 
PI, RI của Doppler động mạch tử cung có giá trị dự báo 
nguy cơ tiền sản giật. Kết luận: Trị số BMI, MAP, PI, RI 
Doppler động mạch tử cung là các chỉ số giúp dự báo 
sớm nguy cơ tiền sản giật. 

Abstract 
STUDYING SOME CLINICAL CHARACTERISTICS AND THE 

VALUE OF UTERINE ARTERY DOPPLER TO PREDICT PRE-
ECLAMPSIA AT 11 TO 13 WEEKS 6 DAYS GESTATION

Objectives: Screening for preeclamsia in 
pregnancy at 11 – 13 weeks 6 days by a combination 
of the maternal factors, BMI, mean arterial pressure 
and uterine artery Doppler imaging. Methods: A 
prospective study on 253 pregnant women, who have 
performed the fi rst trimester screening between 11 
weeks to 13 week 6 days, at  Department of Obstetrics, 
Hue University Hospital and Hue Central Hospital 
from 3/2012 to 6/2013. Results: There were 231 
unaff ected control, 14 of whom (5.5%) developed 
preeclampsia, 8 (3.2%) with gestational hypertension. 
There was a correlation between maternal factors, 
including miscarriage, abortion and family history of 
preeclampsia with the development of  preeclampsia. 
The BMI, MAP, uterine artery RI and uterine artery RI 
were signifi cant factors in screening preeclampsia. 
Conclusions: Eff ective screening for preeclampsia is 
provided by a combination of maternal characteristics, 
BMI, MAP, uterine artery RI and uterine artery RI at 11 – 
13 weeks 6 days.

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SàNG Và GIÁ TRỊ 
DOPPLER ĐỘNG MẠCH TỬ CUNG TRONG DỰ BÁO TIỀN 
SẢN GIẬT Ở TUỔI THAI 11 TUẦN – 13 TUẦN 6 NGàY

I. Đặt vấn đề
Tiền sản giật (TSG) là một hội chứng bệnh lý phức 

tạp liên quan với thai nghén, bệnh thường xảy ra trong 
nửa sau của thai kì. Biểu hiện lâm sàng và cận lâm sàng 
rất đa dạng, trong khi nguyên nhân và cơ chế bệnh 
sinh cho đến nay vẫn chưa rõ ràng và còn nhiều tranh 
cãi [1], [2]. TSG là nguyên nhân gây bệnh suất và tử suất 
cao cho sản phụ và thai nhi. Mỗi năm có hơn 4 triệu 
phụ nữ mang thai trên toàn cầu bị TSG [46]. Tỷ lệ này 
thay đổi tùy theo các lần mang thai và theo từng khu 
vực trên thế giới. Ở Việt Nam, theo kết quả nghiên cứu 
của Ngô Văn Tài (2006) tỷ lệ TSG là 4% [4], và tại Bệnh 
viện Trung ương Huế tỷ lệ này là 8,35% (2001) [3].

Sàng lọc và dự phòng TSG giúp phát hiện sớm, ngăn 
chặn các biến chứng và tiến triển nặng của bệnh. Mặc 
dù nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh của TSG vẫn chưa 

được làm rõ nhưng các biện pháp dự báo TSG vẫn được 
tiến hành nghiên cứu và cho nhiều giá trị khả quan. 
Nhiều nghiên cứu tập trung vào tuổi mẹ, huyết áp động 
mạch trung bình, Doppler động mạch tử cung và một 
loạt các chất chỉ điểm sinh hóa liên quan đến TSG cho 
phép dự báo tỷ lệ thai phụ sẽ phát triển bệnh lý TSG. 

Tại Việt Nam, các công trình nghiên cứu về bệnh 
lý TSG tập trung nhiều vào lĩnh vực dịch tễ học, triệu 
chứng lâm sàng, cận lâm sàng, chẩn đoán và điều trị 
bệnh lý cùng các biến chứng của bệnh. Nghiên cứu 
dự báo sớm bệnh lý TSG trong quý thứ nhất của thai 
kì chưa được tiến hành nhiều. Xuất phát từ lý do đó, 
chúng tôi thực hiện đề tài “Nghiên cứu một số đặc 
điểm lâm sàng và giá trị Doppler động mạch tử cung 
trong dự báo tiền sản giật ở tuổi thai 11 tuần  – 13 tuần 
6 ngày” với hai mục tiêu:

1. Khảo sát một số đặc điểm lâm sàng và Doppler 
động mạch tử cung tại thời điểm thai 11 tuần đến 13 
tuần 6 ngày.

2. Xác định giá trị dự báo tiền sản giật của chỉ số 
khối cơ thể, huyết áp động mạch trung bình và các chỉ 
số Doppler động mạch tử cung.

II. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
2.1. Đối tượng nghiên cứu
Tất cả sản phụ mang thai tại thời điểm thai 11 

tuần đến 13 tuần 6 ngày (tính theo ngày đầu tiên của 
kì kinh cuối cùng) hoặc có chiều dài đầu mông 45 – 
84 mm đến khám sàng lọc và quản lý thai ngén. Các 
sản phụ được theo dõi các triệu chứng xuất hiện TSG 
từ 20 tuần cho đến hết thời kỳ hậu sản (6 tuần sau 
sinh) tại Khoa Phụ Sản - Bệnh viện Trường Đại học Y 
Dược Huế và Bệnh viện Trung ương Huế trong thời 
gian từ tháng 3/2012 đến tháng 6/2013.

Tiêu chuẩn loại trừ
- Những sản phụ không đồng ý tham gia nghiên 

cứu hoặc mất dấu trong quá trình nghiên cứu
- Đa thai, thai chết lưu, dị tật thai nhi được phát 

hiện qua sàng lọc quý I : thai vô sọ, hở thành bụng, 
bất thường cột sống, bất thường chi.

- Thai phụ mắc có các bệnh mãn tính: tăng huyết 
áp mãn tính, bệnh lý thận, đái tháo đường, basedow.

2.2. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu mô tả, tiến cứu trên lâm sàng với số 

lượng mẫu trong nghiên cứu là 203 bệnh nhân.
Trong thời gian từ 11 đến 13 tuần 6 ngày, sản phụ 

được khám thai đo chiều dài đầu mông (45 đến 84 
mm), đo huyết áp động mạch trung bình 2 tay phải 
và trái, khai thác tiền sử mắc TSG trước đây, tiền sử mẹ 
hoặc chị em ruột sản phụ bị TSG, chỉ số khối cơ thể 
(BMI). Sau đó sản phụ được đo Doppler động mạch tử 
cung 2 bên với chỉ số xung PI. Sau đó sản phụ được tái 
khám theo dõi định kỳ để phát hiện các triệu chứng 
TSG từ tuần thứ 20 thai kỳ cho đến 6 tuần sau sinh. 

Các giá trị so sánh được cho là có ý nghĩa thống kê 
khi kết quả thống kê có p < 0,05.

III. Kết quả nghiên cứu
3.1. Phân bố độ tuổi

Biểu đồ 3.1. Phân bố độ tuổi (n=253)
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tiền sử mẹ hoặc chị em ruột sản phụ bị TSG, chỉ số khối cơ thể (BMI). Sau đó sản phụ được đo 
Doppler động mạch tử cung 2 bên với chỉ số xung PI. Sau đó sản phụ được tái khám theo dõi định 
kỳ để phát hiện các triệu chứng TSG từ tuần thứ 20 thai kỳ cho đến 6 tuần sau sinh.  
Các giá trị so sánh được cho là có ý nghĩa thống kê khi kết quả thống kê có p < 0,05. 

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
3.1. Phân bố độ tuổi  

 
Biểu đồ 3.1: Phân bố độ tuổi (n=253) 

Thai phụ trong độ tuổi 25 đến 29 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất với 39%. Sản phụ có tuổi nhỏ nhất là 17, 
sản phụ lớn tuổi nhất là 46 tuổi. Độ tuổi 25 – 29 là tuổi mang thai thích hợp nhất, đây cũng là độ tuổi 
quan tâm nhiều đến việc sàng lọc trong thai kỳ và quản lý thai nghén. 

 

3.2. Tỷ lệ mắc bệnh 
Bảng 3.1: Tỷ lệ mắc bệnh 

Thai phụ n  Tỷ lệ % 
Bình thường 231 91,3 
Tiền sản giật 14 5,5 
THA thai kì 8 3,2 

Tổng 253 100 
 

Trong 253 thai phụ được theo dõi từ sau quý thứ nhất của thai kì đến hết thời gian hậu sản, có 14 
trường hợp phát hiện TSG chiếm 5,5%, 8 trường hợp phát hiện THA trong thai kì chiếm 3,2%. Tỷ 
lệ này tương đương với nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước Ngô Văn Tài (2001) là 4%, Bạch 
Ngõ (2001) là 8,35%, Sibai Baha M. (2013) từ 2 – 7% [3], [4], [10]. 

3.3. Tiền sử mang thai có hỗ trợ sinh sản 
Bảng 3.2: Tiền sử mang thai có hỗ trợ sinh sản 

 
Tiền sử 

Bình thường 
 (N = 231) 

TSG 
(N = 14) 

THA thai kì 
N = 8) 

n % n % n % 
Mang thai tự nhiên 222 96,1 13 92,9 7 87,5 
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tiền sử mẹ hoặc chị em ruột sản phụ bị TSG, chỉ số khối cơ thể (BMI). Sau đó sản phụ được đo 
Doppler động mạch tử cung 2 bên với chỉ số xung PI. Sau đó sản phụ được tái khám theo dõi định 
kỳ để phát hiện các triệu chứng TSG từ tuần thứ 20 thai kỳ cho đến 6 tuần sau sinh.  
Các giá trị so sánh được cho là có ý nghĩa thống kê khi kết quả thống kê có p < 0,05. 

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
3.1. Phân bố độ tuổi  

 
Biểu đồ 3.1: Phân bố độ tuổi (n=253) 

Thai phụ trong độ tuổi 25 đến 29 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất với 39%. Sản phụ có tuổi nhỏ nhất là 17, 
sản phụ lớn tuổi nhất là 46 tuổi. Độ tuổi 25 – 29 là tuổi mang thai thích hợp nhất, đây cũng là độ tuổi 
quan tâm nhiều đến việc sàng lọc trong thai kỳ và quản lý thai nghén. 

 

3.2. Tỷ lệ mắc bệnh 
Bảng 3.1: Tỷ lệ mắc bệnh 

Thai phụ n  Tỷ lệ % 
Bình thường 231 91,3 
Tiền sản giật 14 5,5 
THA thai kì 8 3,2 

Tổng 253 100 
 

Trong 253 thai phụ được theo dõi từ sau quý thứ nhất của thai kì đến hết thời gian hậu sản, có 14 
trường hợp phát hiện TSG chiếm 5,5%, 8 trường hợp phát hiện THA trong thai kì chiếm 3,2%. Tỷ 
lệ này tương đương với nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước Ngô Văn Tài (2001) là 4%, Bạch 
Ngõ (2001) là 8,35%, Sibai Baha M. (2013) từ 2 – 7% [3], [4], [10]. 

3.3. Tiền sử mang thai có hỗ trợ sinh sản 
Bảng 3.2: Tiền sử mang thai có hỗ trợ sinh sản 

 
Tiền sử 

Bình thường 
 (N = 231) 

TSG 
(N = 14) 

THA thai kì 
N = 8) 

n % n % n % 
Mang thai tự nhiên 222 96,1 13 92,9 7 87,5 

Thai phụ n  Tỷ lệ %
Bình thường 231 91,3
Tiền sản giật 14 5,5
Tha thai kì 8 3,2

Tổng 253 100

Bảng3.1. Tỷ lệ mắc bệnh

Tiền sử Bình thường (N = 231) Tsg (N = 14) Tha thai kì (N = 8)
n % n % n %

mang thai tự nhiên 222 96,1 13 92,9 7 87,5
Thụ thai có hỗ trợ 9 3,9 1 7,1 1 12,5

Bảng3.2. Tiền sử mang thai có hỗ trợ sinh sản

Tiền sử Bình thường (N = 231) Tsg (N = 14) Tha thai kì (N = 8)
n % n % n %

Tiền sử lưu, sẩy thai 31 13,4 4 28,6 0 0
Tiền sử sinh non 3 1,3 0 0 0 0

Bảng3.3. Tiền sử lưu, sẩy thai và sinh non



- Diện tích dưới đường cong (AUC) của chỉ số MAP 
trong dự báo TSG là 0,814, với p < 0,05. Ở điểm cắt MAP 
= 86,67 cho độ nhạy 73,9% và độ đặc hiệu 87,8% tối ưu.

3.10. Giá trị dự báo TSG của chỉ số RI và PI

- Diện tích dưới đường cong (AUC) của chỉ số RI 
trong dự báo TSG là 0,798 với p < 0,05. Ở điểm cắt RI = 
0,71 cho độ nhạy 73,9% và độ đặc hiệu 76,5% là tối ưu.

- Diện tích dưới đường cong (AUC) của chỉ số PI 
trong dự báo TSG là 0,833 với p < 0,05. Ở điểm cắt PI = 
1,74 cho độ nhạy 82,6% và độ đặc hiệu 71,0% là tối ưu.

VI. Kết luận
Qua nghiên cứu 253 thai phụ có tuổi thai từ 11 

đến 13 tuần 6 ngày được khám sàng lọc, siêu âm 
Doppler động mạch tử cung và theo dõi bệnh lý TSG 

kỳ (88,84 ± 7,33 mmHg) cao hơn nhóm thai phụ bình 
thường 81,92 ± 5,59 mmHg. Nghiên cứu của Poon 
(2009), MAP nhóm thai phụ bình thường là 84,3 ± 4,0 
mmHg, nhóm TSG là 93,8 ± 4,1mmHg và nhóm THA 
thai kì là 92,4 ± 5,6 [9]. Như vậy, huyết áp động mạch 
trung bình MAP của thai phụ trong quý I của thai kì có 
liên quan đến bệnh lý TSG và THA trong thai kì xảy ra ở 
nửa sau thời kì mang thai. Huyết áp động mạch trung 
bình cao là yếu tố nguy cơ của bệnh lý TSG và THA 
trong thai kì. Theo dõi và kiểm tra huyết áp động mạch 
của thai phụ trong sàng lọc quý thứ nhất của thai kì là 
giúp dự báo nguy cơ TSG có thể xảy ra.

3.8. Sự liên quan chỉ số RI, PI và tiên lượng TSG, 
THA trong thai kì

Chỉ số trở kháng RI trung bình của nhóm thai phụ 
TSG 0,74 ± 0,07, nhóm thai phụ THA là 0,73 ± 0,06 
cao hơn nhóm thai phụ bình thường 0,65 ± 0,08 (p 
< 0,05). Chỉ số xung PI trung bình của nhóm thai phụ 
TSG 1,97 ± 0,35, nhóm thai phụ THA 1,85 ± 0,37 cao 
hơn nhóm thai phụ bình thường 1,54 ± 0,32. 

Các nghiên cứu của Ohkuchi (2000), Melchirre 
(2008), Poon (2009) cũng cho kết quả chỉ số trở kháng 
RI trung bình của nhóm thai phụ TSG và nhóm thai 
phụ THA cao hơn nhóm thai phụ bình thường một 
cách có ý nghĩa thống kê [6], [7], [9]. Như vậy, chỉ số 
trở kháng RI, PI trung bình của động mạch tử cung 
cao có giá trị trong dự báo TSG và THA thai kỳ.

3.9. Giá trị dự báo TSG của chỉ số BMI và MAP

- Diện tích dưới đường cong (AUC) của chỉ số BMI 
trong dự báo TSG là 0,701, p < 0,05. Ở điểm cắt BMI = 
19,92 cho độ nhạy 78,3% và độ đặc hiệu 54,8% tối ưu.
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phụ bình thường là 9,5%, nhóm thai phụ TSG là 15,4 
– 22,2%, nhóm THA trong thai kì là 18,8% [8]. Tiền sử 
sẩy thai của thai phụ ảnh hưởng đến bệnh lý TSG mắc 
phải trong các lần mang thai tiếp theo.

3.5. Tiền sử tiền sản giật

Tỷ lệ tiền sử TSG trong những thai phụ bình 
thường là 0,4%, TSG là 14,3% và THA trong thai 
kì là 0%. Nghiên cứu trên 32.000 thai phụ của Yu, 
Nicolaides và cộng sự, tỷ lệ tiền sử TSG trong những 
thai phụ bình thường là 4,4%, trong nhóm thai phụ 
TSG là 16%, trong nhóm THA trong thai kì là 4,9% [11].

Tỷ lệ tiền sử gia đình (mẹ hoặc chị em ruột) có 
người mắc TSG trong những thai phụ bình thường 
là 2,1%, TSG là 14,3% và THA trong thai kì là 12,5%. 
Chúng tôi nhận thấy tiền sử mắc TSG của bản thân 
thai phụ và gia đình là yếu tố nguy cơ tăng khả năng 
mắc bệnh lý TSG và THA trong thai kỳ.

3.6. Sự liên quan chỉ số BMI và tiên lượng TSG, 
THA trong thai kì

Chỉ số BMI trung bình trong nhóm bình thường 
là 19,85 ± 0,99, nhóm mắc TSG là 20,89 ± 1,35, nhóm 
THA trong thai kì là 20,71 ± 1,19 (p < 0,05). Chỉ số BMI 
là một trong những yếu tố quan trọng trong phân 
loại nguy cơ đối với các thai phụ trong dự báo bệnh lý 
TSG và THA trong thai kì. Chỉ số BMI ghi nhận là một 
yếu tố nguy cơ quan trọng tại thời điểm sàng lọc thai 
kì quý I. BMI càng cao, đặc biệt nằm trong mức béo 
phì thì nguy cơ thai phụ mắc bệnh lý TSG càng cao.

3.7. Sự liên quan huyết áp động mạch trung 
bình (MAP) và tiên lượng TSG, THA trong thai kì

Huyết áp động mạch trung bình MAP của nhóm 
thai phụ TSG (91,23 ± 8,94 mmHg), nhóm THA thai 

Tiền sử Bình thường (N = 231) Tsg (N = 14) Tha thai kì (N = 8)
n % n % n %

sản phụ từng bị Tsg 1 0,4 2 14,3 0 0
gia đình bị Tsg 5 2,1 2 14,3 1 12,5

Bảng3.4. Tiền sử tiền sản giật

BmI Bình thường Tsg Bình thường Tha thai kì
sD 19,85 ± 0,99 20,89 ± 1,35 19,85 ± 0,99 20,71 ± 1,19
p < 0,05 < 0,05

Bảng3.5. sự khác biệt về chỉ số khối cơ thể BmI của các nhóm thai phụ Tsg, Tha trong thai 
kì với nhóm thai phụ bình thường

SDX ±

maP (mmhg) Bình thường Tiền sản giật Bình thường Tha thai kì
           sD 81,92 ± 5,59 91,23 ± 8,94 81,92 ± 5,59 88,84 ± 7,33

p < 0,05 < 0,05

Bảng3.6. sự khác biệt về chỉ số maP của các nhóm thai phụ Tsg, Tha trong thai kì với 
nhóm thai phụ bình thường

SDX ±

Bình thường Tsg Bình thường Tha thai kì

RI              sD 0,65 ± 0,08 0,74 ± 0,07 0,65 ± 0,08 0,73 ± 0,06
p < 0,05 < 0,05

PI              sD 1,54 ± 0,32 1,97 ± 0,35 1,54 ± 0,32 1,85 ± 0,37
< 0,05 < 0,05

Bảng3.7. sự khác biệt về chỉ số RI, PI trung bình của các nhóm thai phụ Tsg, Tha trong 
thai kì với nhóm thai phụ bình thường

SDX ±

SDX ±

giá trị dự báo Tsg auC Điểm cắt Độ nhạy (%) Độ đặc hiệu (%) p
BmI 0,701 19,92 78,3 54,8 < 0,05
maP 0,814 86,67 73,9 87,8 < 0,05

Bảng3.8. giá trị dự báo Tsg của chỉ số BmI và maP

giá trị dự báo Tsg auC Điểm cắt Độ nhạy (%) Độ đặc hiệu (%) p
RI 0,798  0,71 73,9 76,5 < 0,05
PI 0,833 1,74 82,6 71,0 < 0,05

Bảng3.9. giá trị dự báo Tsg của chỉ số RI và PI

Biểu đồ 3.2. giá trị dự báo Tsg của chỉ số BmI và maP
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thường một cách có ý nghĩa thống kê [6], [7], [9]. Như vậy, chỉ số trở kháng RI, PI trung bình của 
động mạch tử cung cao có giá trị trong dự báo TSG và THA thai kỳ. 

3.9. Giá trị dự báo TSG của chỉ số BMI và MAP 

 
Biểu đồ 3.2: Giá trị dự báo TSG của chỉ số BMI và MAP 

Bảng 3.8: Giá trị dự báo TSG của chỉ số BMI và MAP 
Giá trị dự 
báo TSG AUC Điểm cắt Độ nhạy 

(%) 
Độ đặc hiệu 

(%) p 

BMI 0,701 19,92 78,3 54,8 < 0,05 
MAP 0,814 86,67 73,9 87,8 < 0,05 

- Diện tích dưới đường cong (AUC) của chỉ số BMI trong dự báo TSG là 0,701, p < 0,05. Ở 
điểm cắt BMI = 19,92 cho độ nhạy 78,3% và độ đặc hiệu 54,8% tối ưu. 

- Diện tích dưới đường cong (AUC) của chỉ số MAP trong dự báo TSG là 0,814, với p < 
0,05. Ở điểm cắt MAP = 86,67 cho độ nhạy 73,9% và độ đặc hiệu 87,8% tối ưu. 

3.10. Giá trị dự báo TSG của chỉ số RI và PI 

Biểu đồ 3.3. giá trị dự báo Tsg của chỉ số RI và PI
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Biểu đồ 3.3: Giá trị dự báo TSG của chỉ số RI và PI 

Bảng 3.9: Giá trị dự báo TSG của chỉ số RI và PI 
Giá trị dự 
báo TSG AUC Điểm cắt Độ nhạy 

(%) 
Độ đặc hiệu 

(%) p 

RI 0,798  0,71 73,9 76,5 < 0,05 
PI 0,833 1,74 82,6 71,0 < 0,05 

- Diện tích dưới đường cong (AUC) của chỉ số RI trong dự báo TSG là 0,798 với p < 0,05. Ở 
điểm cắt RI = 0,71 cho độ nhạy 73,9% và độ đặc hiệu 76,5% là tối ưu. 

- Diện tích dưới đường cong (AUC) của chỉ số PI trong dự báo TSG là 0,833 với p < 0,05. Ở 
điểm cắt PI = 1,74 cho độ nhạy 82,6% và độ đặc hiệu 71,0% là tối ưu. 
 
KẾT LUẬN 

 
Qua nghiên cứu 253 thai phụ có tuổi thai từ 11 đến 13 tuần 6 ngày được khám sàng lọc, siêu âm 
Doppler động mạch tử cung và theo dõi bệnh lý TSG tại Khoa Phụ sản Bệnh viện Trung ương Huế 
và Bệnh viện Trường Đại học Y Dược, chúng tôi đưa ra kết luận: 

Tỷ lệ mắc bệnh: 14 trường hợp phát hiện TSG chiếm 5,5%, 8 trường hợp phát hiện THA 
trong thai kì chiếm 3,2%. 

Tỷ lệ thụ thai có hỗ trợ: như kích thích phóng noãn và thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) có 
sự khác biệt là tăng nguy cơ TSG nhưng không có ý nghĩa thống kê do số lượng bệnh nhân ít. 

Tỷ lệ tiền sử TSG: trong nghiên cứu của chúng tôi ở những thai phụ bình thường là 0,4%, 
TSG là 14,3% và THA trong thai kì là 0%, sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê. 

Tỷ lệ tiền sử gia đình: có người mắc TSG trong nghiên cứu của chúng tôi ở những thai phụ 
bình thường là 2,1%, TSG là 14,3% và THA trong thai kì là 12,5%, sự khác biệt không có ý nghĩa 
thống kê. 

Giá trị dự báo tiền sản giật của chỉ số BMI khá cao. Diện tích dưới đường cong AUC của 

tại Khoa Phụ sản Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh 
viện Trường Đại học Y Dược, chúng tôi đưa ra kết luận:

Tỷ lệ mắc bệnh: 14 trường hợp phát hiện TSG 
chiếm 5,5%, 8 trường hợp phát hiện THA trong thai 
kì chiếm 3,2%.

Tỷ lệ thụ thai có hỗ trợ: như kích thích phóng 
noãn và thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) có sự khác 
biệt là tăng nguy cơ TSG nhưng không có ý nghĩa 
thống kê do số lượng bệnh nhân ít.

Tỷ lệ tiền sử TSG: trong nghiên cứu của chúng tôi 
ở những thai phụ bình thường là 0,4%, TSG là 14,3% 
và THA trong thai kì là 0%, sự khác biệt không có ý 
nghĩa thống kê.

Tỷ lệ tiền sử gia đình: có người mắc TSG trong 
nghiên cứu của chúng tôi ở những thai phụ bình 
thường là 2,1%, TSG là 14,3% và THA trong thai kì là 
12,5%, sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê.

Giá trị dự báo tiền sản giật của chỉ số BMI khá cao. 
Diện tích dưới đường cong AUC của chỉ số BMI trong dự 
báo TSG là 0,701, p = 0,0001. Ở điểm cắt BMI  = 19,92 cho 
độ nhạy 78,3% và độ đặc hiệu 54,8% tối ưu.

Giá trị dự báo tiền sản giật của chỉ số MAP cao, chỉ 
số MAP dự báo tăng huyết áp trong thai kì không cao. 
Diện tích dưới đường cong AUC của chỉ số MAP trong 
dự báo TSG là 0,814, với p < 0,0001. Ở điểm cắt MAP = 
86,67 cho độ nhạy 73,9% và độ đặc hiệu 87,8% tối ưu.

Giá trị dự báo TSG của chỉ số Doppler động mạch 
tử cung.

- Giá trị dự báo TSG của chỉ số RI khá cao. Diện tích 
dưới đường cong AUC của chỉ số RI trong dự báo TSG 
là 0,798 với p < 0,0001. Ở điểm cắt RI = 0,71 cho độ 
nhạy 73,9% và độ đặc hiệu 76,5% là tối ưu.

- Giá trị dự báo TSG của chỉ số PI cao. Diện tích dưới 
đường cong AUC của chỉ số PI trong dự báo TSG là 
0,833 với p = 0,0001. Ở điểm cắt PI = 1,74 cho độ nhạy 
82,6% và độ đặc hiệu 71,0% là tối ưu.
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tháng 09 năm 2013 tại khoa Chăm sóc thai phụ 
và sinh Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Yên.

Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp hồi 
cứu tất cả các trường hợp sản phụ chảy máu sau 
đẻ được đặt bóng chèn lòng tử cung bằng sonde 
Foley để điều trị không phẫu thuật. Các thông 
tin nghiên cứu bao gồm tuổi, địa chỉ, tiền sử sản 
khoa, cân nặng con, phương pháp đẻ, nguyên 
nhân chảy máu, số lượng nước bơm vào bóng 
chèn, thời gian lưu bóng chèn, kết quả, biến 
chứng và tử vong.

Kỹ thuật đặt bóng ép: Dùng sond Foley số 
24/30ml (2 – way standard Foley ) đặt qua lỗ cổ 
tử cung vào lòng tử cung cho đến khi chạm đáy 
tử cung. Bơm dung dịch nước muối đẳng trương 
(normal saline 9%) vô trùng vào bóng cho đến 
khi máu ngưng chảy, thường khoảng 15-20 phút, 
có thể chèn gạc vào âm đạo tránh tụt bóng, đồng 
thời chuyền Oxytocin hỗ trợ tăng go.

Kết quả nghiên cứu
Tuổi của thai phụ: 

Thường gặp ở độ tuổi sinh đẻ, nhỏ nhất là 16 và 
lớn nhất là 42.

Địa chỉ người bệnh:

Đa phần bệnh nhân là người trong tỉnh.

Từ năm 1983, Goldrath là người đầu tiên dùng sonde 
Foley chẹn lòng tử cung để xử lý BHSS. Bóng chèn lòng 
tử cung trong xử trí BHSS hiện đã và đang được sử 
dụng ở nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là các cơ sở có 
nguồn lực kém, nơi mà chuyền máu và điều kiện phẫu 
thuật không phải lúc nào cũng sẵn có [8], [12]. 

Bóng chèn có nhiều loại như sonde Sengstaken 
Blakemore, Bakri balloon, Rusch balloon, Foley 
catheter, sonde tự tạo bọc đầu sond bằng bao cao su 
(condom catheter balloon) hoặc sonde tự tạo bằng 
găng tay (glove catheter balloon). 

Chúng  tôi chọn sonde Foley vì giá thành thấp rẻ 
tiền, dễ tìm và tiện dụng.

Bệnh viện Hùng Vương và Bệnh viện Từ Dũ 
đã đưa bóng chèn vào phác đồ điều trị BHSS [7]. 
Y văn tiếng Việt nói rất ít về vấn đề này. Do vậy, 
chúng tôi  thực hiện đề tài: “Nghiên cứu áp dụng 
bóng chèn lòng tử cung trong dự phòng và điều trị 
BHSS” nhằm đánh giá tính hiệu quả và an toàn của 
phương pháp này.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: Gồm 44 trong tổng 

số 62 thai phụ (71%) chảy máu sau đẻ được đặt 
bóng chèn lòng tử cung bằng sonde Foley để điều 
trị không phẫu thuật từ tháng 01 năm 2013 đến 
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hồ Xuân Tam, Trịnh Thị hoài Xuân, Nguyễn Ngọc hoàng mai
Khoa Sản, Bệnh viện Sản Nhi Phú Yên

Tóm tắt
Mục tiêu: Đánh giá tính hiệu quả và an toàn của 

phương pháp dùng sonde Foley làm bóng chèn lòng 
tử cung trong dự phòng và điều trị băng huyết sau sinh 
(BHSS) tại Bệnh viện Sản Nhi Phú Yên. Phương pháp: 
Hồi cứu 44 thai phụ được đặt bóng chèn để cầm máu sau 
sinh trong thời gian từ tháng 01/2013 đến tháng 09/2013 
tại Phòng Sinh, Bệnh viện Sản Nhi Phú Yên. Kết quả: 44 
thai phụ tuổi trung  bình là 30 tuổi. Trong đó, 40 trường 
hơp (90%) đẻ đường âm đạo và 4 trường hơp (10%) sau 
mổ lấy thai. Đờ tử cung là nguyên nhân thường gặp 
(29 trường hơp). Bóng chèn được dùng dự phòng băng 
huyết cho 11 thai phụ có nguy cơ cao dự kiến sẽ dẫn đến 
BHSS. Foley được dùng trong 44 trường hơp, tỉ lệ thành 
công trên lâm sàng là 95,4% (42/44) 2 bệnh nhân trong 
nghiên cứu này buộc phải cắt tử cung để cầm máu. Kết 
luận: Bóng chèn lòng tử cung bằng sonde Foley là một 
phương tiện hiệu quả và an toàn trong việc kiểm soát 
BHSS nặng với tỉ lệ thành công gần 95 %. 

Abstract 
TO EVALUATE THE EFFECTIVENESS OF BALLOON 

TAMPONADE IN PREVENTING AND TREATING POSTPARTUM 

HAEMORRHAGE AT PHU YEN OBSTETRICS AND 
PAEDIATRICS  HOSPITAL IN 2013

Objectives: To evaluate the effectiveness and the 
safety of balloon tamponade with Foleys catheter in 
preventing and treating postpartum haemorrhage 
(PPH) at  Phu Yen Obstetrics and Paediatrics Hospital in 
2013. Methods: Retrospective review of 44 women who 
underwent balloon tamponade for obstetric bleeding 
during a period of  9 months at the Maternity ward. 
Results: Forty-four women (mean age, 30 years range, 
16-42) underwent balloon tamponade, of which forty 
(90%) women delivered vaginally and four (10%) women 
were delivered by cesarean section. Uterine atony was 
the main cause of PPH (29 cases) Balloon tamponade 
was used prophylactically in 11 high risk women in 
anticipation of potential PPH. Foley balloon was used in 
44 cases. Clinical success rate of balloon tamponade was 
95.4%.Two patients in this study required hysterectomy. 
Conclusion: Foley balloon tamponade is an effective 
and safety means of controlling severe PPH with success 
rates of around 95%.

Key words: Balloon tamponade, uterine atony, 
postpartum haemorrhage.

NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG BÓNG CHÈN LÒNG TỬ CUNG  
TRONG DỰ PHÒNG Và ĐIỀU TRỊ BĂNG HUYẾT SAU SINH 

TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI PHÚ YÊN NĂM 2013     

Đặt vấn đề
Theo Tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO), khoảng 90% 

của tất cả trường hơp tử vong mẹ xảy ra ở các nước 
nghèo [15], trong đó, hơn 30% của những tử vong 
này là do băng huyết sau sinh (BHSS) [6].

Tại Việt Nam, tỉ lệ tử vong mẹ trung bình là 
165/100.000 trẻ đẻ sống. Tỉ lệ này còn cao hơn ở các 
tỉnh miền núi, (411/100.000) trong đó nguyên nhân 
tử vong hàng đầu là do BHSS. Một số tác giả ghi nhận 
do có một tỉ lệ đáng kể thai phụ bị thiếu máu thiếu 
sắt, cao huyết áp do thai, dinh dưỡng kém nên gần 
50% thai phụ Việt Nam sẽ có tình trạng băng huyết 
sau sinh nặng hơn, làm  tăng bệnh suất và tử suất ở 
thai phụ [14].

Tại Bệnh viện Sản Nhi Phú Yên trong năm 2013, 
có 62 trường hơp băng huyết sau sinh trong tổng số 

5.387 trẻ đẻ sống, điều trị nội thất bại, chuyển mổ cắt 
tử cung 6 trường hơp.

Điều trị BHSS đi từ không xâm lấn (xoa tử cung, 
thuốc tăng go…) đến phương pháp xâm lấn (gây 
thuyên tắc động mạch, khâu ép tử cung bằng mũi 
B-Lynch). Buộc động mạch tử cung, buộc động mạch 
hạ vị và cuối cung là cắt tử cung với hệ quả là  mất khả 
năng sinh con sau này [12].

Hình 1. Phương pháp xử trí Bhss bằng cách khâu mũi B-Lynch
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Tại Việt Nam, tỉ lệ tử vong mẹ trung bình là 165/100.000 trẻ đẻ sống. Tỉ lệ này còn cao 
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BHSS. Một số tác giả ghi nhận do có một tỉ lệ đáng kể thai phụ bị thiếu máu thiếu sắt, cao 
huyết áp do thai, dinh dưỡng kém nên gần 50% thai phụ Việt Nam sẽ có tình trạng băng 
huyết sau sinh nặng hơn, làm  tăng bệnh suất và tử suất ở thai phụ [14]. 
Tại Bệnh viện Sản Nhi Phú Yên trong năm 2013, có 62 trường hơp băng huyết sau sinh 
trong tổng số 5.387 trẻ đẻ sống, điều trị nội thất bại, chuyển mổ cắt tử cung 6 trường hơp. 
Điều trị BHSS đi từ không xâm lấn (xoa tử cung, thuốc tăng go…) đến phương pháp xâm 
lấn (gây thuyên tắc động mạch, khâu ép tử cung bằng mũi B-Lynch). Buộc động mạch tử 
cung, buộc động mạch hạ vị và cuối cung là cắt tử cung với hệ quả là  mất khả năng sinh 
con sau này [12]. 

 
 Hình 1. Phương pháp xử trí BHSS bằng cách khâu mũi B-Lynch 
Từ năm 1983, Goldrath là người đầu tiên dùng sonde Foley chẹn lòng tử cung để xử lý 
BHSS. Bóng chèn lòng tử cung trong xử trí BHSS hiện đã và đang được sử dụng ở nhiều 
nước trên thế giới, đặc biệt là các cơ sở có nguồn lực kém, nơi mà chuyền máu và điều 
kiện phẫu thuật không phải lúc nào cũng sẵn có [8], [12].  
Bóng chèn có nhiều loại như sonde Sengstaken Blakemore, Bakri balloon, Rusch balloon, 
Foley catheter, sonde tự tạo bọc đầu sond bằng bao cao su (condom catheter balloon) 
hoặc sonde tự tạo bằng găng tay (glove catheter balloon).  
Chúng  tôi chọn sonde Foley vì giá thành thấp rẻ tiền, dễ tìm và tiện dụng. 
 
 
 
 
 

Hình 2. Các loại bóng chèn buồng tử cung

Tác giả liên hệ (Corresponding author): Hồ Xuân Tam email: dieuhuynh2011@gmail.com. Ngày nhận bài 
(received): 07/01/2014. Ngày phản biện đánh giá bài báo (revised): 09/02/2014. Ngày bài báo được chấp nhận đăng 
(accepted): 10/02/2014 

  

  

 
Sonde Sengstaken Blakemore Sonde Bakri Tác giả liên hệ (Corresponding author): Hồ Xuân Tam email: dieuhuynh2011@gmail.com. Ngày nhận bài 

(received): 07/01/2014. Ngày phản biện đánh giá bài báo (revised): 09/02/2014. Ngày bài báo được chấp nhận đăng 
(accepted): 10/02/2014 

  

  

 
Sonde Sengstaken Blakemore Sonde Bakri 

Tác giả liên hệ (Corresponding author): Hồ Xuân Tam email: dieuhuynh2011@gmail.com. Ngày nhận bài 
(received): 07/01/2014. Ngày phản biện đánh giá bài báo (revised): 09/02/2014. Ngày bài báo được chấp nhận đăng 
(accepted): 10/02/2014 

  

  

 
Sonde Sengstaken Blakemore Sonde Bakri 

Tác giả liên hệ (Corresponding author): Hồ Xuân Tam email: dieuhuynh2011@gmail.com. Ngày nhận bài 
(received): 07/01/2014. Ngày phản biện đánh giá bài báo (revised): 09/02/2014. Ngày bài báo được chấp nhận đăng 
(accepted): 10/02/2014 

  

  

 
Sonde Sengstaken Blakemore Sonde Bakri 

Tác giả liên hệ (Corresponding author): Hồ Xuân Tam email: dieuhuynh2011@gmail.com. Ngày nhận bài 
(received): 07/01/2014. Ngày phản biện đánh giá bài báo (revised): 09/02/2014. Ngày bài báo được chấp nhận đăng 
(accepted): 10/02/2014 

  

  

 
Sonde Sengstaken Blakemore Sonde Bakri 

sonde sengstaken Blakemore                               sonde Bakri

Hình 3. Kỹ thuật đặt bóng ép buồng tử cung

Tác giả liên hệ (Corresponding author): Hồ Xuân Tam email: dieuhuynh2011@gmail.com. Ngày nhận bài 
(received): 07/01/2014. Ngày phản biện đánh giá bài báo (revised): 09/02/2014. Ngày bài báo được chấp nhận đăng 
(accepted): 10/02/2014 

Hình 2. Các loại bóng chèn buồng tử cung 
Bệnh viện Hùng Vương và Bệnh viện Từ Dũ đã đưa bóng chèn vào phác đồ điều trị 
BHSS [7]. Y văn tiếng Việt nói rất ít về vấn đề này. Do vậy, chúng tôi  thực hiện đề tài: 
“Nghiên cứu áp dụng bóng chèn lòng tử cung trong dự phòng và điều trị BHSS” 
nhằm đánh giá tính hiệu quả và an toàn của phương pháp này. 
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Đối tượng nghiên cứu: Gồm 44 trong tổng số 62 thai phụ (71%) chảy máu sau đẻ được 
đặt bóng chèn lòng tử cung bằng sonde Foley để điều trị không phẫu thuật từ tháng 01 
năm 2013 đến tháng 09 năm 2013 tại khoa Chăm sóc thai phụ và sinh Bệnh viện Sản Nhi 
tỉnh Phú Yên. 
Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp hồi cứu tất cả các trường hợp sản phụ chảy máu 
sau đẻ được đặt bóng chèn lòng tử cung bằng sonde Foley để điều trị không phẫu thuật. 
Các thông tin nghiên cứu bao gồm tuổi, địa chỉ, tiền sử sản khoa, cân nặng con, phương 
pháp đẻ, nguyên nhân chảy máu, số lượng nước bơm vào bóng chèn, thời gian lưu bóng 
chèn, kết quả, biến chứng và tử vong. 
Kỹ thuật đặt bóng ép: Dùng sond Foley số 24/30ml (2 – way standard Foley ) đặt qua lỗ 
cổ tử cung vào lòng tử cung cho đến khi chạm đáy tử cung. Bơm dung dịch nước muối 
đẳng trương (normal saline 9%) vô trùng vào bóng cho đến khi máu ngưng chảy, thường 
khoảng 15-20 phút, có thể chèn gạc vào âm đạo tránh tụt bóng, đồng thời chuyền 
Oxytocin hỗ trợ tăng go. 

  
Hình 3. Kỹ thuật đặt bóng ép buồng tử cung 

 
 
 
 
 

Tuổi số lượng %
Dưới 20tuổi 4 9
20-35 tuổi 30 68

Trên 35 tuổi 10 23

Bảng 1. Độ tuổi của thai phụ

Địa chỉ số lượng %
Trong tỉnh 41 93
Tỉnh khác 3 7

Bảng 2. Nơi cư trú
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Tiền thai (parity):

Thai phụ sinh 1 hoặc 2 con gặp nhiều nhất.
Cân nặng trẻ sơ sinh:

Trẻ càng to, nguy cơ băng huyết càng lớn.
Phương  pháp đẻ:

Sinh qua ngã âm đạo nhiều nguy cơ băng huyết 
hơn mổ lấy thai

Nguyên nhân băng huyết:

Chảy máu sau sinh do đờ tử cung thường gặp 
nhất. Có 11 thai phụ có nhiều nguy cơ dự kiến sẽ 
dẫn đến BHSS chúng tôi chủ động đặt bóng chèn dự 
phòng trước khi lượng máu mất quá nhiều (<500ml).  

Số lượng nước bơm vào bóng chèn: Số lượng 
nước bơm vào bóng  chèn đến khi thành công  trung 
bình là 100ml (từ 80ml đến 250ml)

Thời gian lưu bóng chèn:

Thường gặp các trường hơp cầm máu tốt sau 6 
đến 7 giờ, không có trường hơp nào phải đặt lại bóng 
(chảy máu tái phát).

Trọng lượng số lượng %
Dưới 3.500g 19 43

Trên hoặc bằng 3.500g 25 57

Bảng 4. Phân loại theo cân nặng trẻ

Cách thức sinh số lượng %
sinh thường 37 84

sinh đôi 1 2
sinh hút 2 4

Phẫu thuật lấy thai 4 10

Bảng 5. Phân loại cách đẻ của thai phụ

Nguyên nhân số lượng %
Đờ tử cung 29 66

Nhau bám thấp/chảy máu chỗ nhau bám 3 7
Lộn lòng tử cung 1 2

Có nguy cơ băng huyết 11 25

Bảng 6. Phân loại nguyên nhân băng huyết

Thời gian số lượng %
6g đến dưới 7 giờ 35 80

7g đến 8 giờ 9 20

Bảng 7. Phân bổ thời gian để bóng chèn trong lòng tử cung

Kết quả điều trị:
Có 42 trường hơp thành công, chấm dứt tình 

trạng chảy máu mà không cần can thiệp gì thêm.
Hai trường hơp thất bại trong nổ lực cầm máu, 

1 trường hơp bóng chèn tụt xuống âm đạo không 
được kiểm tra, tình trạng đờ tử cung không cải thiện. 
Trường hơp còn lại do diễn biến nhanh, đe dọa tính 
mạng bệnh nhân sau 15 phút đặt bóng chèn. Cả hai 
trường hợp đều chuyển mổ cắt tử cung. Không có 
biến chứng và tử vong.

Bàn luận
Điều trị BHSS có 2 phương pháp: nội khoa và ngoại 

khoa. Điều trị nội khoa hay phương pháp không xâm 
lấn (non –invasive) gồm thuốc tăng go tử cung, xoa 
tử cung, chèn gạc âm đạo là cách làm trước đây, nếu 
thất bại, chuyển mổ cắt tử cung. Hiện nay chúng tôi 
đã áp dụng bóng chèn Foley để dự phòng và điều trị 
chảy máu sau đẻ đường âm đạo lẫn sau mổ lấy thai. 
Yaqub U. ở Lahore đã dùng bóng Foley cho 5 trường 
hơp đẻ đường âm đạo và 45 trường hơp trong mổ lấy 
thai, tất cả đều được gây mê toàn thân và dĩ nhiên là 
làm tại phòng mổ.

Ở Anh Quốc trong một nghiên cứu khác của 
Kayem ghi nhận 25% thai phụ được dùng bóng chèn 
Bakri để điều trị BHSS [5]. Goldrath dùng Foley chèn 
cầm máu 17 trong 20 bệnh nhân BHSS [2]. Bóng chèn 
được xem là có tác dụng ép từ trong lòng tử cung 
thắng lại áp lực động mạch tử cung bên ngoài vào để 
cầm máu [4]. Về tỉ lệ thành công, một loạt báo cáo của 
Georgiou (2009) cho tỉ lệ thành công của bóng chèn 
là 91,5% [10], của S Tirumuru là 87,2 %. [13]

Tỷ lệ thành công theo Nguyễn Thị Minh Tuyết (BV Từ 
Dũ) là 96,43%.

Nguyên nhân BHSS ở nghiên cứu của chúng tôi 
gồm đờ tử cung, chảy máu chỗ nhau bám, nhau 
bám thấp, lộn lòng tử cung. Tattersall đã sử dụng 
trong rách cổ tử cung rách âm đạo và/hoặc tụ máu 
thành âm đạo [10]. Về phương diện dự phòng, 
Tirumuru có 12 bệnh nhân được dùng bóng chèn 
khi dự kiến nhiều nguy cơ BHSS [13]. Nhiều nghiên 
cứu cho thấy tác dụng tránh được BHSS nếu dự 
phòng sớm bằng bóng chèn [3].

Kết luận
Bóng chèn lòng tử cung trong dự phòng và điều 

trị BHSS là một phương pháp đơn giản, dễ dùng; 
hiệu quả và an toàn. Ngay cả khi đặt bóng thất bại, 
phương pháp này vẫn tạm thời có tác dụng cầm máu 
giúp chuẩn bị trước khi chuyển mổ.
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số lần sinh số lượng %
sinh lần thứ nhất 15 34
sinh lần thứ hai 25 57
sinh lần thứ ba 3 7

sinh trên bốn lần 1 2

Bảng 3. số lần sinh con



Đối tượng nghiên cứu chủ yếu trong độ tuổi 20 - 
30 (63,2%), có nghề nghiệp khá phong phú: cán bộ 
35%, nội trợ 21,9%, nông dân 19,3%, còn lại các nghề 
khác chiếm một tỷ lệ nhỏ. Các sản phụ có trình độ học 
vấn ở cấp ba chiếm chủ yếu (63,2%), đại học – 21,9% 
và Trung cấp-cao đẳng - 14,9%. Tỷ lệ các sản phụ sống 
ở thành thị là 57,0% và nông thôn 43%. Các bà mẹ có 
1 con chiếm tỷ lệ cao (88,6%). 

Kỹ năng cho con bú của các bà mẹ sau sinh
Các bà mẹ cho con bú lần đầu tiên từ 1-6 giờ sau đẻ 

chiếm tỷ lệ cao nhất (65,8%), cho trẻ bú 30 phút đầu 
sau sinh chỉ chiếm 29%. Thời điểm cho con bú như khi 
trẻ khóc mới cho bú là 57,9%, hoặc sau 2-3 giờ cho bú 
một lần – 42,1%. Số lần cho con bú/ngày từ 8 - >10 lần/
ngày chiếm 85,1%. Thời gian cho bú mỗi lần từ 10-30 
phút có tỷ lệ cao nhất 84,2%, còn lại số bà mẹ cho trẻ 
bú tới lúc trẻ ngủ chiếm 15,8%. Tư thế trẻ được bế đầu 
và mông hoặc toàn thân trẻ chiếm tỷ lệ cao tới 88,6%, 
tuy nhiên mẹ chỉ đỡ đầu trẻ khi cho bú vẫn còn 11,4%. 
Về tư thế của mẹ, chiếm tỷ lệ khá cao tới 93,9% mẹ cho 
bú tư thế nửa nằm nửa ngồi (Fule) hoặc ngồi, mẹ ở 
tư thế nằm cho con bú chỉ 6,1%. Trẻ ngậm bắt vú tốt 
chiếm 63,2% và bú có hiệu quả chiếm 53,5%. 

Yếu tố ảnh hưởng tới kỹ năng cho con bú 

Bảng 2 cho thấy yếu tố ảnh hưởng tới kỹ năng cho 
con bú của các sản phụ chủ yếu là gia đình (50%) và nhân 
viên y tế (21,0%). Ngoài ra, các sản phụ chịu ảnh hưởng 
bởi yếu tố sách báo là 13,2%, kinh nghiệm - 15,8%.

Trong số 114 bà mẹ tham gia nghiên cứu, kỹ năng 
cho con bú đạt loại tốt chiếm 41,2%, loại khá – 27,2%, 
loại trung bình 21,1% và vẫn còn 10,5% ở mức độ 
kém. Nhóm có kỹ năng cho bú khá, trung bình và 
kém chịu ảnh hưởng chủ yếu từ gia đình (trên 70%) 
và theo kinh nghiệm (trên 20%). Riêng nhóm có kỹ 
năng cho bú ở mức độ tốt có 48,9% chịu ảnh hưởng 
chủ yếu từ nhân viên y tế và 27,7% từ gia đình.

Mối liên quan giữa kỹ năng bà mẹ cho con bú 
và hiệu quả bú của trẻ.

Nhóm bà mẹ cho trẻ bú có hiệu quả chịu ảnh 
hưởng của nhân viên y tế và gia đình tới 68,9%. Nhóm 
bà mẹ cho trẻ bú không có hiệu quả chịu ảnh hưởng 
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Tóm tắt
Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 114 bà 

mẹ sau sinh tại bệnh viện Phụ sản Trung ương từ 9/2011 - 
10/2011. Kết quả nghiên cứu cho thấy các bà mẹ cho con bú 
sớm trong nửa giờ đầu sau sinh vẫn còn thấp (29%). Số lần 
bú/ngày chủ yếu là từ 8-10 lần/ngày 85,1%. Có 84,2% sản 
phụ cho bú từ 10-30 phút, trẻ bú tới khi ngủ chiếm 15,8%. 
Tư thế mẹ và tư thế bế trẻ đúng đạt tỷ lệ khá cao (93,9% 
và 88,6%). Trẻ bú hiệu quả đạt 53,5%. Kỹ năng cho bú của 
bà mẹ chịu ảnh hưởng bởi gia đình (50%), nhân viên y tế 
(21,0%), kinh nghiệm (15,8%) và sách báo (13,2%). Nhóm có 
kỹ năng cho bú khá, trung bình và kém chịu ảnh hưởng chủ 
yếu từ gia đình (trên 70%) và theo kinh nghiệm (trên 20%). 
Riêng nhóm có kỹ năng cho bú ở mức độ tốt có 48,9% chịu 
ảnh hưởng chủ yếu từ nhân viên y tế và 27,7% từ gia đình. 
Gia đình và nhân viên y tế có ảnh hưởng nhiều nhất tới hiệu 
quả cho bú của trẻ p < 0,05. Kỹ năng cho con bú càng tốt thì 
tỷ lệ trẻ bú có hiệu quả càng cao và ngược lại (p<0,05).

Từ khóa: Kỹ năng, cho con bú, bà mẹ, yếu tố ảnh 
hưởng, bệnh viện Phụ sản Trung ương.  

Abstract 
REALITIES AND THE FACTORS AFFECTING THE BREAST-

FED SKILLS IN NATIONAL OBSTETRICS HOSPITAL IN 2011
The Cross-sectional descriptive study was conducted 

on 114 postpartum mothers at the Central Obstetrics 
Hospital from 9/2011-10/2011. The results showed that 
mothers breastfeeding in the first half hour after birth was 
still low (29%). Number of feedings  from 8-10 times per 
day accounted for 85.1% . 84.2% postpartum mothers 
did breastfeeding for 10-30 minutes per time. The 
proportions of accurate posture of mothers and child’s 
holding were high (93.9% and 88.6%). The breastfeeding 
efficiency was 53.5%. Mother’s breastfeeding skills 
were affected by family (50%), health workers (21.0%), 
experience (15.8%) and newspapers (13.2%). Quite, 
medium and low feed skilled groups were impacted 
mostly from family (70%) and experience (over 20%). 
Good breastfeeding skill (48.9 %) was mainly afftected by 
medical staff and 27.7 % by families. Family and medical 
staff had the most impact on the effectiveness of child 
feeding p<0.05. The better breastfeeding skills were, the 
higher percentage of breastfeeding efficiency were and 
reverse cycle (p<0.05).

Key words: skills, breastfeeding, postpartum mother, 
affected factor, the National Obstetrics Hospital

THỰC TRẠNG Và CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG 
ĐẾN KỸ NĂNG CHO CON BÚ 

TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG NĂM 2011

Đặt vấn đề
Nuôi con bằng sữa mẹ là cách nuôi trẻ tự nhiên, tiện 

lợi và kinh tế nhất mà tạo hóa đã ban cho mọi bà mẹ qua 
bầu sữa [1], [2]. Trong giai đoạn từ lúc mới đẻ tới 6 tháng 
tuổi, bà mẹ giữ vai trò quan trọng nhất trong việc nuôi 
trẻ. Do đó kiến thức, kỹ năng nuôi con bằng sữa mẹ của 
người mẹ có vai trò ảnh hưởng quyết định tới tình trạng 
dinh dưỡng và gián tiếp tác động tới quá trình phát triển 
bình thường, toàn diện của trẻ nhỏ sau này [3], [4]. 

Vấn đề nuôi trẻ trong 6 tháng đầu - cụ thể là 
thực hành nuôi con bằng sữa mẹ - bao giờ cũng có 
nhiều khó khăn và vất vả cho các bà mẹ.Trong giai 
đoạn này, trẻ bú mẹ theo nhu cầu của trẻ và sữa mẹ 
là nguồn thức ăn cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng 
cho sự phát triển của trẻ. Các bà mẹ cần phải cho trẻ 
bú đúng và đủ trong thời kỳ cho con bú. Việc cho con 

bú đúng cách không phải bà mẹ sau khi sinh ai cũng 
thực hiện đúng bởi nhiều nguyên nhân. Chính vì vậy, 
chúng tôi tiến hành nghiên cứu này nhằm mục tiêu:

1. Mô tả kỹ năng cho con bú của các bà mẹ sau sinh 
tại khoa sản 2 - Bệnh viện Phụ sản Trung ương, năm 2011.

2. Mô tả các yếu tố ảnh hưởng tới kỹ năng cho con 
bú của các bà mẹ sau sinh.

Phương pháp nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: Các bà mẹ sinh con tại 

khoa sản 2 - Bệnh viện Phụ sản Trung ương từ tháng 
9/2011 đến tháng 11/2011 thỏa mãn điều kiện sau: 
Đẻ thường, đẻ đủ tháng, cân nặng của trẻ bình 
thường (>2500gram), trẻ có khả năng bú. 

Thiết kế nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu 
mô tả cắt ngang.

Cỡ mẫu: tính theo công thức:

Trong đó: p: tỷ lệ những trẻ được cho bú trong 
nửa giờ đầu sau sinh 68,6% [5].  

Z: hệ số tin cậy, giá trị của tương ứng với α = 0,05
ε: giá trị tương đối (ε = 0,13)
Theo công thức và dự phòng thêm 10% sai số, cỡ 

mẫu cần cho nghiên cứu là 114 người
Chọn mẫu: Sử dụng phương pháp chọn mẫu 

thuận tiện đến khi thu thập đủ số mẫu 
Các biến số nghiên cứu: 
Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu: Tuổi, nghề 

nghiệp, số lần đẻ, địa dư, trình độ học vấn, tình trạng 
kinh tế, 

Kỹ năng cho con bú: thời gian, thời điểm, số lần 
cho con bú, tư thế, kỹ năng mẹ cho con bú.…

Các yếu tố ảnh hưởng tới kỹ năng cho con bú: 
Gia đình, Nhân viên y tế, Sách báo, Kinh nghiệm…

Xử lý số liệu: Số liệu thu thập được phân tích 
bằng chương trình STATA. Các biến định tính được 
mô tả dưới dạng phần trăm. So sánh sự khác biệt về 
các biến định tính của 2 hay nhiều nhóm bằng test χ2, 
mức ý nghĩa là p<0,05

Đạo đức trong nghiên cứu: Nghiên cứu tuân thủ 
các yêu cầu trong nghiên cứu y sinh học.

Kết quả 
Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu

Kỹ năng cho con bú số lượng (n=114) Tỷ lệ %
Lần bú đầu ngay sau khi đẻ

30 phút
1- 6 giờ
> 6 giờ

33
75
6

29,0
65,8
5,2

Thời điểm cho con bú của các bà mẹ
sau 2-3 giờ mới cho bú
Khóc thì cho bú

48
66

42,1
57,9

số lần cho con bú của các bà mẹ
< 8 lần/ngày
8- 10 lần/ngày

17
97

14,9
85,1

Thời gian các bà mẹ cho trẻ bú trong một lần
10-30 phút/lần bú
Bú đến khi trẻ ngủ

96
18

84,2
15,8

Kỹ năng bế trẻ khi cho bú
mẹ bế đầu và mông hoặc toàn cơ thể
mẹ bế trẻ bằng cách đỡ đầu

101
13

88,6
11,4

Tư thế mẹ khi cho bú
Tư thế Fowler hoặc ngồi 
Tư thế mẹ nằm và cho con bú

107
7

93,9
6,1

Tình trạng trẻ ngậm bắt vú và bú có hiệu quả.
Trẻ ngậm bắt vú tốt
Trẻ bú có hiệu quả

72
61

63,2
53,5

Bảng 1. Kỹ năng cho con bú của các bà mẹ sau sinh

    Kỹ năng 
cho con bú

Các yếu tố 
ảnh hưởng

Tốt Khá Trung bình Kém Tổng

Nhân viên y tế
gia đình
sách báo
Kinh nghiệm

23(48,9%)
8(17%)

13(27,7%)
3(6,4%)

1(3,23%)
22(70,97%)
1(3,23%)
7(22,5%)

0(0%)
18(75%)
1(4,2%)
5(20,8%)

0(0%)
9(75%)

0%
3(25%)

24(21%)
57(50%)

15(13,2%)
18 (15,8%)

Tổng 47(41,2%) 31(27,2%) 24(21,1%) 12(10,5%) 114(100%)

Bảng 2. Các yếu tố ảnh hưởng tới kỹ năng cho con bú



Tập 12, số 01
Tháng 4-2014

Tạp chí Phụ Sản 

57

NguYễN PhươNg Thảo, Lê Thị BìNh TạP Chí Phụ sảN - 12(1), 54-57, 2014NGHIÊN CỨU

Tập 12, số 01
Tháng 4-2014

Tạp chí Phụ Sản 

56

chủ yếu từ gia đình tới 66%. So sánh các yếu tố ảnh 
hưởng đến hiệu quả bú của trẻ ở hai nhóm bà mẹ có 
sự khác biệt với p<0,05.

Qua phân tích bảng 3, tỷ lệ bà mẹ có kỹ năng 
tốt và trẻ bú có hiệu quả đạt 54,1% và kỹ năng khá: 
37,7%, kỹ năng trung bình: 3.3% và kỹ năng kém: 
4.9%. Tuy nhiên vẫn còn 18,9% bà mẹ có kỹ năng tốt 
và khá nhưng trẻ bú vẫn không có hiệu quả.

Bàn luận
Kỹ năng cho con bú của các bà mẹ sau sinh
Theo khuyến cáo của WHO, UNICEF thì các bà 

mẹ tốt nhất nên cho trẻ bú vào khoảng 30 phút 
đầu sau sinh để tận dụng được sữa non là loại sữa 
có thành phần phù hợp với hệ tiêu hóa của trẻ và 
có nhiều thành phần miễn dịch rất tốt cho trẻ [6]. Vì 
vậy ta nên tăng cường tư vấn khuyến khích và giáo 
dục để các bà mẹ hiểu và thực hành cho trẻ bú lần 
đầu sớm sau sinh tốt.

Kết quả từ bảng 1 cho thấy tỷ lệ bà mẹ cho trẻ bú 
trong 30 phút đầu sau sinh là chỉ đạt 29%. Tuy nhiên, 
so sánh với các nghiên cứu trước đây, tình hình cho 
trẻ bú sớm đã được cải thiện rõ rệt. Nghiên cứu của 
Nguyễn Đình Quang (1996) trên 425 cặp mẹ và con 
sinh sống tại nội và ngoại thành Hà Nội: tỷ lệ bú sớm 
của trẻ trong nửa giờ đầu sau sinh ở nội thành là 30%, 
tỷ lệ trẻ bú muộn trong 24 giờ là 20,1% [2]. 

So sánh kết quả của chúng tôi với các kết quả gần 
đây như: Nguyễn Thị Hồng Diễm (2000), hay Trương 
Thị Hoàng Lan thì thấy tỷ lệ các bà mẹ cho con bú 
ngay sau sinh 30 phút là 28,7% [3], [7]. Nghiên cứu 
của Lê Thị Kim Chung (2000) về tập tính nuôi con 
dưới 24 tháng tuổi của các bà mẹ phường Láng Hạ- 
Quận Đống Đa- Hà Nội: tỷ lệ bú sớm trong nửa giờ 

    hiệu quả  bú của trẻ
Yếu tố ảnh hưởng Trẻ bú có hiệu quả Trẻ bú không hiệu quả p

Nhân viên y tế
gia đình
sách báo
Kinh nghiệm

20(32,8%)
22(36,1%)
12(19,7%)
7(11,4%)

4(7,6%)
35(66%)
3(5,7%)

11(20,7%)

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

Tổng (n=114) 61(53,4%) 53(46,6%)

Bảng 3. Các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả bú của trẻ.

Biểu đồ. mối liên quan giữa kỹ năng cho con bú với hiệu quả bú của trẻ
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Nhóm bà mẹ cho trẻ bú có hiệu quả chịu ảnh hưởng của nhân viên y tế và gia đình tới 68,9%. Nhóm bà 

mẹ cho trẻ bú không có hiệu quả chịu ảnh hưởng chủ yếu từ gia đình tới 66%. So sánh các yếu tố ảnh 

hưởng đến hiệu quả bú của trẻ ở hai nhóm bà mẹ có sự khác biệt với p<0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 1. Mối liên quan giữa kỹ năng cho con bú với hiệu quả bú của trẻ. 

Qua phân tích bảng 3, tỷ lệ bà mẹ có kỹ năng tốt và trẻ bú có hiệu quả đạt 54,1% và kỹ năng khá: 

37,7%, kỹ năng trung bình: 3.3% và kỹ năng kém: 4.9%. Tuy nhiên vẫn còn 18,9% bà mẹ có kỹ năng 

tốt và khá nhưng trẻ bú vẫn không có hiệu quả. 

BÀN LUẬN 

Kỹ năng cho con bú của các bà mẹ sau sinh 

Theo khuyến cáo của WHO, UNICEF thì các bà mẹ tốt nhất nên cho trẻ bú vào khoảng 30 phút đầu sau 

sinh để tận dụng được sữa non là loại sữa có thành phần phù hợp với hệ tiêu hóa của trẻ và có nhiều 

thành phần miễn dịch rất tốt cho trẻ [6]. Vì vậy ta nên tăng cường tư vấn khuyến khích và giáo dục để 

các bà mẹ hiểu và thực hành cho trẻ bú lần đầu sớm sau sinh tốt. 

Kết quả từ bảng 1 cho thấy tỷ lệ bà mẹ cho trẻ bú trong 30 phút đầu sau sinh là chỉ đạt 29%. Tuy nhiên, 

so sánh với các nghiên cứu trước đây, tình hình cho trẻ bú sớm đã được cải thiện rõ rệt. Nghiên cứu của 

Nguyễn Đình Quang (1996) trên 425 cặp mẹ và con sinh sống tại nội và ngoại thành Hà Nội: tỷ lệ bú 

sớm của trẻ trong nửa giờ đầu sau sinh ở nội thành là 30%, tỷ lệ trẻ bú muộn trong 24 giờ là 20,1% [2].  

So sánh kết quả của chúng tôi với các kết quả gần đây như: Nguyễn Thị Hồng Diễm (2000), hay 

Trương Thị Hoàng Lan thì thấy tỷ lệ các bà mẹ cho con bú ngay sau sinh 30 phút là 28,7% [3], [7]. 

Nghiên cứu của Lê Thị Kim Chung (2000) về tập tính nuôi con dưới 24 tháng tuổi của các bà mẹ 

phường Láng Hạ- Quận Đống Đa- Hà Nội: tỷ lệ bú sớm trong nửa giờ đầu là 40% [8]. Kết quả nghiên 
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đầu là 40% [8]. Kết quả nghiên cứu của Nguyễn Thị 
Hồng Diễm (2000) nhằm đánh giá hiệu quả can thiệp 
phòng chống SDD của trẻ <5 tuổi tại xã Tân Lập- 
Huyện Chợ Đồn- Tỉnh Bắc Cạn cho thấy: 66,7% bà mẹ 
cho trẻ bú ngay sau đẻ 30 phút [7].

Theo tài liệu giảng dạy của bộ môn Nhi - Đại 
học Y Hà Nội, khoảng cách cho các lần bú tốt nhất 
là 2-3 giờ/lần, 8-10 lần/ ngày, thời gian bú của trẻ 
là theo nhu cầu hoặc từ 15-30 phút tùy từng nhu 
cầu của mỗi trẻ. Các bà mẹ nên cho con bú ở tư 
thế đúng như: ngồi hay nửa nằm nửa ngồi và chỉ 
nằm khi bà mẹ đau hoặc không thể ngồi để trẻ có 
thể tránh được những tai nạn đáng tiếc như sặc 
sữa. Tư thế con đúng là: bế đầu và mông trẻ hoặc 
toàn thân trẻ [9]. Phần lớn các bà mẹ cho trẻ bú 
trong khoảng 2-3 giờ (42,1%) và khi trẻ khóc đòi bú 
(57,9%). Thời điểm cho con bú chưa đúng khá cao 
tới 57,9% là do các bà mẹ không biết khi nào cho 
trẻ bú nên khi thấy trẻ khóc thì mới cho bú và các 
bà mẹ biết nhưng cho con bú theo thói quen, tập 
quán tập tục nơi sống. Vấn đề này có lẽ cần được 
nghiên cứu thêm trong thời gian tới. Các sản phụ 
phần lớn cho trẻ bú 8-10 lần/ ngày (85,1%) trong tư 
thế đúng của bà mẹ là 93,9% và của con – 88,6%. 
Đây là tỷ lệ cần được duy trì và cải thiện hơn nữa 
trong thời gian tới để hiệu quả chăm sóc và nuôi 
dưỡng trẻ ngày một tốt hơn. Tỷ lệ trẻ bú tới khi ngủ 
chiếm 15,8% - đây là một tỷ lệ không hề nhỏ và nó 
liên quan đến vấn đề sặc sữa nếu các bà mẹ không 
chú ý tới trẻ. Do đó cần có biện pháp hạn chế tình 
trạng trên và nâng cao sự hiểu biết, thực hành cho 
con bú đúng.

Hiện nay có rất nhiều tài liệu đề cập tới vấn đề 
nuôi con bằng sữa mẹ, trong đó cũng chú trọng 
tới kỹ năng cho con bú bởi đây là một vấn đề quan 
trọng ảnh hưởng tới sự phát triển của trẻ, mà đặc 
biệt là trẻ sơ sinh đến 6 tháng tuổi. Đồng thời cũng 
đề cập tới khả năng ngậm bắt vú tốt và hiệu quả 
của bữa bú. Qua phân tích bảng 2 ta thấy tỷ lệ trẻ 
ngậm bắt vú tốt chiếm tỷ lệ 63.2% và trẻ bú có hiệu 
quả chiếm 53,5%. Từ kết quả trên ta thấy tỷ lệ trẻ 
bú không có hiệu quả chiếm tỷ lệ khá cao. Do đó 
cần có biện pháp phù hợp để giảm thấp tỷ lệ này 
trong thời gian tới. 

Các yếu tố ảnh hưởng tới kỹ năng cho con bú 
của bà mẹ:

Qua phân tích bảng 2 ta thấy người tác động 
chủ yếu vào quá trình cho con bú là gia đình của các 
sản phụ (50%) và nhân viên y tế (21,0%). Như theo 
nghiên cứu của Lê Kim Chung về tập tính nuôi con 

dưới 24 tháng tuổi của các bà mẹ tại phường Láng 
Hạ năm 2000 cho thấy 35% các bà mẹ bị ảnh hưởng 
bởi nhân viên y tế và 40% là do tự nhận thức được 
[8]. Như vậy, vai trò ảnh hưởng của nhân viên y tế đối 
với kiến thức và kỹ năng cho con bú rất quan trọng, 
cần được tập trung, tăng cường hơn nữa để đạt hiệu 
quả cao. Nhân viên y tế có ảnh hưởng tới gần 50% và 
sách báo ảnh hưởng tới 27,7% số bà mẹ đạt kỹ năng 
cho con bú tốt. Trong khi đó, yếu tố gia đình (trên 
70%) và kinh nghiệm (trên 20%) ảnh hưởng nhiều 
tới bà mẹ có kỹ năng cho con bú ở mức độ thấp hơn. 
Đây là những yếu tố ảnh hưởng cần quan tâm trong 
quá trình triển khai truyền thông giáo dục sức khỏe 
cho bà mẹ trước và sau sinh.

Tương tự tại bảng 3, các yếu tố nghiên cứu, đặc 
biệt là yếu tố gia đình đã ảnh hưởng và có sự khác 
biệt rõ rệt giữa hai nhóm bà mẹ có con bú hiệu quả và 
không hiệu quả. Biểu đồ 1 cho thấy kỹ năng cho con 
bú càng tốt thì tỷ lệ trẻ bú có hiệu quả càng cao và 
ngược lại (p<0,05). Việc tuyên truyền, giáo dục, nâng 
cao kiến thức, thực hành rất quan trọng không chỉ đối 
với phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ mà cả những người 
trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp.

Kết luận
Các bà mẹ cho con bú sớm trong nửa giờ đầu 

sau sinh vẫn còn thấp (29%). Có 42,1% cho con bú 
từ 2-3 giờ và 57,9% khi trẻ khóc thì cho bú, số lần bú/
ngày chủ yếu là từ 8-10 lần/ngày 85,1%. Có 84,2% sản 
phụ cho bú từ 10-30 phút, trẻ bú tới khi ngủ chiếm 
15,8%. Tư thế mẹ và tư thế bế trẻ đúng đạt tỷ lệ khá 
cao (93,9% và 88,6%). Trẻ ngậm và bắt vú tốt có 63,2% 
và trẻ bú hiệu quả 53,5%. Tuy nhiên trẻ ngậm bắt vú 
không tốt còn chiếm tỷ lệ tương đối 36,8% và bú 
không hiệu quả 46,5%. 

Kỹ năng cho bú của bà mẹ chịu ảnh hưởng bởi 
gia đình (50%),nhân viên y tế (21.0%), kinh nghiệm 
(15,8%) và sách báo (13,2%). Nhóm có kỹ năng cho 
bú khá, trung bình và kém chịu ảnh hưởng chủ yếu từ 
gia đình (trên 70%) và theo kinh nghiệm (trên 20%). 
Riêng nhóm có kỹ năng cho bú ở mức độ tốt có 48,9% 
chịu ảnh hưởng chủ yếu từ nhân viên y tế và 27,7% 
từ gia đình.

Gia đình và nhân viên y tế có ảnh hưởng nhiều 
nhất tới hiệu quả cho bú của trẻ p < 0,05.

Kỹ năng cho con bú càng tốt thì tỷ lệ trẻ bú có 
hiệu quả càng cao và ngược lại (p<0,05)
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Lê Lam hương, hoàng Thanh hà
Bộ môn Phụ Sản, Trường Đại học Y Dược Huế

Tóm tắt
Mục tiêu: Đánh giá giá trị lâm sàng và siêu âm trong 

dự đoán trọng lượng thai. Đối tượng và phương pháp 
nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 356 sản 
phụ mang thai đủ tháng, đơn thai, tuổi thai từ 38 tuần 
đến 42 tuần tính theo ngày đầu tiên kỳ kinh cuối cùng 
và siêu âm quý đầu thai kỳ vào viện khi có các dấu hiệu 
chuyển dạ, quá trình thai nghén phát triển bình thường 
và không mắc các bệnh lý nội ngoại khoa. Loại trừ các 
trường hợp mẹ mắc các bệnh lý như Tiền sản giật - Sản 
giật, cao huyết áp mãn tính. Thai có các bệnh lí hay dị 
tật bẩm sinh như não úng thủy, vô sọ, bụng cóc, thai suy 
dưỡng, kém phát triển. Kết quả: Trọng lượng trẻ sơ sinh 
đủ tháng trung bình là 3183,71 ± 432,63g. Đường kính 
lưỡng đỉnh trung bình của thai đủ tháng là 91,00 ± 2,59 
mm. Chu vi bụng trung bình của thai đủ tháng là 334,71 
± 19,20 mm. Chiều dài xương đùi trung bình của thai đủ 
tháng là 70,10 ± 3,0943 mm. Phương pháp ước tính trọng 
lượng thai nhi bằng lâm sàng, mối tương quan giữa bề 
cao tử cung và trọng lượng thai đủ tháng y = 19,8051  +  
0,00349 x với r = 0,6019 p < 0,01. Mối tương quan giữa 
chu vi bụng mẹ (Y) và trọng lượng thai (X) y = 68,3945  +  
0,0087 x với r = 0,6008 p < 0,01. Mối tương quan giữa mức 
tăng cân của mẹ (Y) và trọng lượng thai (X) y = 2,2078 + 
0,0028 x với r = 0,4007, p < 0,05. Phương pháp ước tính 
trọng lượng thai nhi bằng siêu âm, công thức tính trọng 
lượng thai dựa vào đường kính lưỡng đỉnh là  y =76,5197 
+ 0,0054 x + - 0,0000002902 x 2 với r = 0,6031, p < 0,01. 
Công thức tính trọng lượng thai dựa vào chu vi vòng bụng 
là y = 211,5732 + 0,0458 x + - 0,000002216 x 2, r = 0,7107, 
p < 0,01. Mối tương quan giữa chiều dài xương đùi (Y) và 
trọng lượng thai (X) y = 48,6155 + 0,0100 x ± 0,000001008 
x 2 với r = 0,4868, p < 0,01. Kết luận: Có mối tương quan 
giữa bề cao tử cung, siêu âm và trọng lượng thai dự đoán 
ở thai đủ tháng.  

Abstract 
PREDICTION OF FETAL WEIGH OF FULL TERM 

PREGNANCY BY COMBINATION OF CLINICAL AND 
ULTRASOUND FEATURES

Objectives: To assess the clinical and ultrasound 
value in predicting fetal weight. Material and Methods: 
Studying on 356 at term pregnancy from 38 weeks to 42 
weeks based on the first day of the last menstrual period 
and the result of ultrasound within the first three months. 
There are signs of beginning labour. There is the normal 
gestational development. Single pregnant. There is no 
internal surgical pathology. The mother catches some 
diseases, such as: Pre-eclampsia, eclampsia, chronic 
hypertension... The fetal  has pathologies or congenital 
malformations, such as Hydrocephalus, Bare-skull,  Frog-
bellied... The fetal is malnourished or poorly developed. 
Results: The average weight of at term infant is: 3183.71 
± 432.63g. The average BDP is 91.00 ± 2.59 mm. The 
average AC at term pregnancy is 334.71 ± 19.20 mm. 
The average femur’s length is 70.10 ± 3.0943 mm. The 
method used to estimate the weight of fetal by doing 
clinical. The correlation between the height of uterus and 
the weight of a full-term pregnancy y = 19.8051 + 0.0034 
x with r = 0.6019, p < 0.01. The correlation between the 
mother’s AC (Y) and the weight of fetal (X) y = 68.3945 
+ 0.0087 x with r = 0.6008, p < 0.01. The correlation 
between the mother’s level of gaining weight (Y) and the 
weight of fetal (X): y = 2.2078 + 0.0028 x with r = 0.4007 
p > 0.05. The method used to estimate the weight of fetal 
by doing ultrasound:  The formula used to determine the 
weight of fetal through the BDP is y = 76.5197 + 0.0054 
x + -0.0000002902 x 2 with r = 0.6031, p < 0.01. The 
formula used to determine the fetal weight through the 
AC is y = 211.5732 + 0.0458 x + -0.000002216 x 2 with 
r = 0.7107 - 0.000002216, p < 0.01. The formula used to 
determine the fetal weight through the FL is y = 48.6155  
+  0.0100 x  +  -0.000001008 x 2 với r = 0.48682, p<0.01. 
Conclusion: There were a correlation between the 
height of uterus, ultrasound and fetal weight prediction 
of full term births.

NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ DỰ ĐOÁN TRỌNG LƯỢNG THAI 
CỦA THAI ĐỦ THÁNG QUA LÂM SàNG Và SIÊU ÂM

Đặt vấn đề
Cân nặng trẻ lúc sinh không chỉ là một trong 

những đánh giá về giá trị chăm sóc sức khỏe và tình 

trạng dinh dưỡng của sản phụ, mà còn rất quan trọng  
đối với sự sống còn, phát triển trí não thể chất, tinh 
thần và xã hội của trẻ em. 

Trọng lượng thai nhi đủ tháng phản ánh quá trình 
nuôi dưỡng bào thai trong bụng mẹ, gián tiếp phản 
ánh công tác chăm sóc quản lí thai nghén của ngành 
sản khoa. Cân nặng trẻ lúc sinh là một yếu tố quan 
trọng ảnh hưởng đến tỷ lệ mắc bệnh và tử vong của 
trẻ khi sinh ra và có một ý nghĩa quan trọng trong việc 
tiên lượng cuộc chuyển dạ. 

Ước lượng trọng lượng thai một cách chính xác luôn 
là mục tiêu mong muốn đạt được của các nhà thực hành 
sản khoa. Vì luôn có mối liên hệ chặt chẽ giữa các yếu tố: 
Cân nặng thai, tỉ lệ tử vong, các đặc điểm bánh rau, tỷ lệ 
bệnh tật, và chất lượng dân số, nên mức độ chính xác 
của ước lượng trọng lượng thai ảnh hưởng phần lớn việc 
theo dõi và chọn lựa phương thức sinh thích hợp.

Trong lịch sử thực hành sản khoa, đã có rất nhiều 
phương pháp lâm sàng và cận lâm sàng được đề xuất 
nhằm ước lượng trọng lượng thai. Ước lượng trọng 
lượng càng ít sai số càng tốt. Các phương pháp lâm 
sàng cổ điển được sử dụng phổ biến như: đo bề 
cao tử cung, ước lượng trọng lượng thai từ tuổi thai, 
tương quan giữa chiều cao và trọng lượng thai đều 
cho thấy những sai số không nhỏ [3].

Siêu âm đóng một vai trò quan trọng trong sản khoa. 
Siêu âm là một phương pháp cho phép chúng ta theo 
dõi, quan sát được những phát triển của thai nhi nhất là 
trong giai đoạn thai đủ tháng. Trong nhiều trường hợp 
siêu âm có tính chất quyết định trong việc chẩn đoán và 
xử trí các vấn đề sản khoa, từ bệnh lí của thai nhi đến 
bệnh lí của bánh rau, dây rốn, buồng ối, màng rau. Sử 
dụng siêu âm được xem như biện pháp hỗ trợ đắc lực để  
ước lượng trọng lượng  thai nhi [7],[4]. 

Tại Thừa Thiên Huế vẫn chưa có nhiều nghiên cứu  về 
giá trị dự báo trọng lượng thai qua lâm sàng và siêu âm. 
Vì thế, chúng tôi tiến hành đề tài: Nghiên cứu giá trị dự 
đoán trọng lượng thai của thai đủ tháng qua lâm sàng và 
siêu âm với hai mục tiêu:

- Đánh giá giá trị của lâm sàng dự đoán trọng 
lượng thai.

- Đánh giá giá trị của siêu âm trong dự đoán trọng 
lượng thai.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu là những sản phụ vào sinh tại 

khoa Phụ sản Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện 
Đại học Y Dược Huế từ tháng 9/2012đến tháng 7/2013. 

Tiêu chuẩn chọn mẫu: Mang thai đủ tháng từ 38 tuần 
đến 42 tuần, tính theo ngày đầu tiên kỳ kinh cuối cùng và 
siêu âm trong 3 tháng đầu thai kỳ, có dấu hiệu chuyển dạ. 
Sản phụ có quá trình thai nghén phát triển bình thường, 
đơn thai và không mắc các bệnh lý nội ngoại khoa

Tiêu chuẩn loại trừ: Mẹ mắc các bệnh lý như Tiền sản 
giật, sản giật, cao huyết áp mãn tính. Thai có các bệnh lý 
hay dị tật bẩm sinh như não úng thủy, vô sọ, bụng cóc… 
Thai suy dưỡng, kém  phát triển.

Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang, cỡ 

mẫu tính theo công thức:

Ở đây chúng tôi chọn cỡ mẫu là 356 sản phụ
Phương tiện nghiên cứu: Máy siêu âm hiệu 

SiemensAcuson X300 premium edition. Cân sơ sinh 
TANITA (do Nhật sản xuất) với độ chính xác 5gr. Thước 
dây có vạch milimet. 

Phương pháp tiến hành
Khám thai: Hỏi tiền sử, bệnh sử, khám toàn thân 

phát hiện các bệnh lý nội ngoại khoa, đo mạch nhiệt, 
huyết áp, nhịp thở. Đo cân nặng chiều cao thai phụ. 
Khám thai xác định tuổi thai chính xác, kiểm tra bề 
cao tử cung, vòng bụng, tình trạng thai

Siêu âm: Đo đường kính lưỡng đỉnh, chu vi bụng, 
chiều dài xương đùi, chu vi đầu, chiều dài cánh tay. 

- Cách đo đường kính lưỡng đỉnh: Mặt cắt ngang 
qua đường kính lớn nhất của hộp sọ gồm có đồi thị, 
đường liềm não, não thất III và vách trong suốt

- Đo chu vi vòng bụng: Mặt cắt phải vuông góc với 
cột sống của thai nhi ngang đốt sống thắt lưng L2 và 
thấy: Tĩnh mạch rốn nối với tĩnh mạch cửa của gan. 
Mặt cắt ngang của dạ dày. Phần thượng thận của thai. 

- Đo chiều dài xương đùi: Cổ xương đùi như chỗ 
cong của đầu gậy chơi golf. Lồi cầu ngoài tăng âm 
mạnh hơn lồi cầu trong nên trên siêu âm hình ảnh 
đầu dưới xương đùi hơi vát.

Từ các chỉ số đo trên, chúng tôi dựa theo công 
thức Haldlock2 đã được cài sẵn trong máy siêu âm 
ước tính trọng lượng thai và ghi lại kết quả.

Khám trẻ sơ sinh sau sinh: Đo cân nặng trẻ sơ 
sinh, ngay sau khi sinh ra, trẻ được lau khô, sau đó 
đặt lên bàn cân, đợi cho kim dừng hoàn toàn rồi đọc 
kết quả trên đồng hồ của cân. Ghi kết quả bằng gam

Xử lý số liệu
Phân tích và xử lý số liệu thu được trong quá trình 

nghiên cứu được xử lý bằng chương trình Medcalc12 
và Excel. 

Lập bảng kết quả về giá trị trung bình, độ lệch 
chuẩn của các số đo thai nhi (ĐKLĐ, CVB, CDXĐ,TLT) 
và bánh rau (BDR,ĐKTBR,TTR) tương ứng với tuổi thai.

Dùng hệ số tương quan r để xác định mối tương 
quan giữa hai đại lượng (-1 ≤ r ≤ 1). Lập hàm số tương 



70,24mm. Giải thích điều này, chúng tôi cho rằng có thể 
ở các địa phương và vùng miền khác nhau nhưng có 
thể đều là người Việt Nam nên sự biến thiên các trị số là 
không nhiều. Chu vi vòng bụng trung bình thai nhi đủ 
tháng là 334,71 ± 19,20 mm. Chu vi vòng bụng thai nhi 
đủ tháng nhỏ nhất là 274,5 mm, lớn nhất là 387 mm. 
Theo nghiên cứu của chúng tôi có r =  0,603158 cho 
thấy mối tương quan giữa trọng lượng thai và đường 
kính lưỡng đỉnh là tương đối chặt chẽ, thấp hơn so với 
kết quả nghiên cứu của các tác giả khác. Nghiên cứu 
của chúng tôi cho thấy có mối tương quan chặt chẽ 
giữa trọng lượng thai nhi và chu vi vòng bụng thai qua 
siêu âm giống với các nghiên cứu khác [11],[12],[2].

Sai số giữa trọng lượng sau sinh với trong lượng 
ước tính qua lâm sàng và siêu âm

Sai số giữa trọng lượng thai nhi ước tính qua lâm 
sàng với trọng lượng thai nhi sau sinh trung bình là 
± 256,32g. Sai số giữa trọng lượng sau sinh với trong 
lượng ước tính bằng siêu âm trung bình là  ± 204,40. 
Kết quả của chúng tôi tương đương với các số liệu 
của các tác giả trên với p > 0,05, sự khác biệt không 
có ý nghĩa thống kê [7],[8],[11]. 

Các mối tương quan
Mối tương quan giữa bề cao tử cung (Y) và trọng 

lượng thai đủ tháng (X):
Xác định hàm số tương quan nhất giữa bề cao tử 

cao tử cung từ 28 - 32 cm chiếm tỷ lệ lớn nhất 60,1%. 
Bề cao tử cung nhỏ nhất là 25 cm.

Đường kính lưỡng đỉnh thai nhi, chiều dài xuơng 
đùi, chu vi vòng bụng trên siêu âm.

Đường kính lưỡng đỉnh trung bình của thai nhi đủ 
tháng là 91,0315 ± 3,6147mm, nhỏ nhất là78 mm. Đường 
kính lưỡng đỉnh của thai nhi đủ tháng lớn nhất 103 mm. 

Chiều dài xương đùi trung bình của thai nhi đủ 
tháng là 70,10 ± 3,0943mm, tháng nhỏ nhất là 58,00 
mm, lớn nhất là  80,00 mm. Theo Nguyễn Thanh Nam 
[10] chiều dài xương đùi trung bình lúc thai 39 tuần là 

lệ thấp nhất 3,1% là nhóm > 4000g. Theo nghiên cứu 
của A Ego và cộng sự năm 2008, với n = 51,126 sản 
phụ đủ tháng cho thấy không có sự khác biệt về TLT 
theo con so con rạ [1]. Vậy vấn đề này vẫn chưa rõ 
ràng và còn đang được bàn cãi. Theo một số tác giả 
thì cân nặng trung bình của chúng tôi tương đương 
tác giả Scioscia (2008) trọng lượng sơ sinh đủ tháng 
trung bình là 3127g [9]

Cân nặng trung bình trẻ sơ sinh theo lần sinh, 
giới tính

Cân nặng trung bình của trẻ sơ sinh là 3183,71 
± 432,63. Trọng lượng trung bình ở nhóm con so là 
3147,56 ± 408,57g, nhóm con rạ là 3214,58 ± 450,94g. 

Trọng lượng trung bình của trẻ gái sơ sinh đủ 
tháng là 3230,81 ± 420,11g, trẻ trai là 3132,75 ± 
441,36g. Sơ sinh trai nặng hơn sơ sinh gái là 98g. So 
sánh trọng lượng trung bình sơ sinh gái và trai khác 
nhau có ý nghĩa thống kê với p < 0,05, phù hợp với 
nhiều nghiên cứu [12],[13].

Tình hình cân nặng thai nhi theo dự đoán trên 
siêu âm

Cân nặng dự đoán trung bình của thai nhi theo trên 
siêu âm là 3127,20 ± 407,63, nhỏ nhất là 1700g, lớn nhất 
là 4500g. Trọng lượng thai nhi theo trên lâm sàng chiếm 
chủ yếu từ 3000g đến 3500g chiếm tỷ lệ 44,9%.

Phân bố theo chu vi bụng sản phụ, bề cao tử 
cung (BCTC) (cm) khi sinh

Chu vi bụng sản phụ trung bình là 96,2163 ±  
6,2925 cm. Trong đó nhóm chu vi bụng sản phụ từ 
90 - 98 cm chiếm tỷ lệ lớn nhất 45,6%. Chu vi bụng 
sản phụ nhỏ nhất là 81 cm. Chu vi bụng sản phụ lớn 
nhất 115 cm. Bề cao tử cung trung bình của sản phụ 
đủ tháng là 30,9242 ±  2,5102cm. Trong đó nhóm bề 
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quan giữa các chỉ số bánh rau và tuổi thai, trọng 
lượng thai theo các mô hình hồi quy

Kết quả nghiên cứu
Đặc điểm chung
Phân bố theo đặc điểm chung

Số thai phụ thuộc nhóm lao động trí óc chiếm 
29,8%. Số thai phụ thuộc nhóm lao động chân tay 
chiếm 19,4%.Chiếm ưu thế là nhóm nghề khác 50,8%.

Các sản phụ chủ yếu đến từ vùng nông thôn 
60,7%, số trẻ sơ sinh có giới tính nữ chiếm 48,2%. Số 
trẻ sơ sinh có giới tính nam chiếm 51,8%. Số thai phụ 
sẩy thai ít nhất 1 lần là 14,6% Chiếm ưu thế là nhóm 
40 tuần chiếm 34%. Ít nhất là nhóm 42 tuần chỉ 2,2%

Các giá trị dự đoán trọng lượng thai trên lâm 
sàng và siêu âm

Tình hình cân nặng của trẻ sơ sinh trên thực tế

Trọng lượng trẻ sơ sinh đủ tháng tỷ lệ lớn nhất 
43.3 % có cân nặng từ 3000 đến 3500g. Nhóm có tỷ 

Phân bố theo số lượng thai nhi (n) Tỷ lệ %

Nghề nghiệp

Lao động trí óc 106 29,8%
Lao động chân tay 69 19,4%
Khác 181 50,8%
Tổng 356 100,0%

Khu vực
Thành thị 140 140
Nông thôn 216 216
Tổng 356 356

Phân bố giới tính trẻ 
sơ sinh

Nam 184 51,8%
Nữ 172 48,2%
Tổng 356 100,0%

Tiền sử sẩy thai của 
thai phụ

Không sẩy 304 85,4%
sẩy lần 1 48 13,5%
sẩy lần 2 4 1,1%
Tổng 356 100,0%

Tuần tuổi thai

38 72 20,2%
39 119 33,4%
40 121 34,0%
41 36 10,1%
42 8 2,2%
Tổng 356 100,0%

Bảng 3.1. Phân bố theo đặc điểm chung

Biểu đồ 3.1. Phân bố theo cân nặng thực tế
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42 8 2,2% 

Tổng 356 100,0% 
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Số thai phụ thuộc nhóm lao động trí óc chiếm 29,8%. Số thai phụ thuộc nhóm lao động chân tay chiếm 
19,4%.Chiếm ưu thế là nhóm nghề khác 50,8%. 
	   	   	  Các sản phụ chủ yếu đến từ vùng nông thôn 60,7%, số trẻ sơ sinh có giới tính nữ chiếm 48,2%. Số trẻ sơ 

sinh có giới tính nam chiếm 51,8%. Số thai phụ sẩy thai ít nhất 1 lần là 14,6% Chiếm ưu thế là nhóm 40 
tuần chiếm 34%. Ít nhất là nhóm 42 tuần chỉ 2,2% 
 
CÁC GIÁ TRỊ DỰ ĐOÁN TRỌNG LƯỢNG THAI TRÊN LÂM SÀNG VÀ SIÊU ÂM 
Tình hình cân nặng của trẻ sơ sinh trên thực tế 

   

   Biểu đồ 3.1. Phân bố theo cân nặng thực tế 
Trọng lượng trẻ sơ sinh đủ tháng tỷ lệ lớn nhất 43.3 % có cân nặng từ 3000 đến 3500g. Nhóm có tỷ lệ 
thấp nhất 3,1% là nhóm > 4000g. Theo nghiên cứu của A Ego và cộng sự năm 2008, với n = 51,126 sản 
phụ đủ tháng cho thấy không có sự khác biệt về TLT theo con so con rạ [1]. Vậy vấn đề này vẫn chưa rõ 
ràng và còn đang được bàn cãi. Theo một số tác giả thì cân nặng trung bình của chúng tôi tương đương 
tác giả Scioscia (2008) trọng lượng sơ sinh đủ tháng trung bình là 3127g [9] 
Cân nặng trung bình trẻ sơ sinh theo lần sinh, giới tính 
Bảng 3.2. Cân nặng trung bình trẻ sơ sinh theo lần sinh, giới tính 

	  
Nhóm số lượng thai nhi (N) Tỷ lệ % 

 

Theo lần sinh 

Con so 164 46,07 % 3147,56 ± 408,57 

Con rạ 192 53,93 % 3214,58 ± 450,94 

Tổng 356 100,00 % 3183,71 ± 432,63 

Theo giới tính 

Trai 184 51,80 % 3230,81 ± 420,11 

Gái 172 48,20 % 3132,75 ± 441,36 

Tổng 356 100,00 % 3183,71 ± 432,63 

Cân nặng trung bình của trẻ sơ sinh là 3183,71 ± 432,63. Trọng lượng trung bình ở nhóm con so là 
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Nhóm số lượng thai nhi (N) Tỷ lệ %  

Theo lần sinh
Con so 164 46,07 % 3147,56 ± 408,57
Con rạ 192 53,93 % 3214,58 ± 450,94
Tổng 356 100,00 % 3183,71 ± 432,63

Theo giới tính
Trai 184 51,80 % 3230,81 ± 420,11
gái 172 48,20 % 3132,75 ± 441,36
Tổng 356 100,00 % 3183,71 ± 432,63

Bảng 3.2. Cân nặng trung bình trẻ sơ sinh theo lần sinh, giới tính

Trọng lượng trẻ sơ sinh (g) số lượng thai nhi (n) Tỷ lệ %
≤ 2500 26 7,3%
> 2500- 3000 123 34,6%
> 3000- 3500 160 44,9%
> 3500- 4000 41 11,5%
> 4000 6 1,7%
Tổng 356 100,0%

                                                  3127,20 ± 407,63

Bảng 3.3. Phân bố theo cân nặng dự đoán trên siêu âm

Phân bố theo chu vi bụng mẹ, theo BCTC số lượng thai nhi Tỷ lệ % giá trị trung bình

Chu vi bụng mẹ 
(cm)

≤ 86 22 6,2%

96,2163 ±  6,2925

86- 90 45 12,6%
90- 94 81 22,8%
94- 98 81 22,8%
98- 102 66 18,5%
102-106 42 11,8%
106- 110 17 4,8%
> 110 2 0,6%
Tổng 356 100,0%

Theo Bề cao tử 
cung (cm)

≤ 26 8 2,2%

30,9242 ±  2,5102

26- 28 51 14,3%
28- 30 106 29,8%
30- 32 108 30,3%
32- 34 57 16,0%
34- 36 17 4,8%
36- 38 7 2,0%
>38 2 0,6%
Tổng 356 100,0%

Bảng 3.4. Phân bố theo chu vi bụng sản phụ, bề cao tử cung (cm) khi sinh

Phân bố theo CVVB, ĐKLĐ, chiều dài xương đùi số lượng thai nhi (n) Tỷ lệ %

Chu vi vòng bụng 
(mm)

≤ 280 1 0,3%
> 280 - 300 15 4,2%
> 300 - 320 58 16,3%
> 320 - 340 146 41,0%
> 340 - 360 108 30,3%

> 360 28 7,9%
334,71 ± 19,20

Đường kính 
lưỡng đỉnh 

(mm)

< 86 2 0,6%
> 86 - 90 160 44,9%
> 90- 94 168 47,2%

> 94 26 7,3%
91,00 ± 2,59

Chiều dài xương 
đùi (mm)

≤ 60 4 1,1%
> 60- 65 19 5,3%
> 65 - 70 166 46,6%
> 70 - 75 158 44,4%
> 75 - 80 9 2,5%

70,10 ± 3,0943

Bảng 3.5. Phân bố theo chu vi vòng bụng (CVVB) trung bình, đường kính lưỡng đỉnh (ĐKLĐ), 
chiều dài xương đùi

sai số (±) số lượng thai nhi (n) Tỷ lệ %

sai số giữa trọng lượng 
sau sinh với trong lượng 
ước tínhbằng lâm sàng

< 100 113 31,7%
100 – 300 127 35,7%
300 – 500 70 19,7%

> 500 46 12,9%
Tổng 356 100,0%

giá trị trung bình ± 256,32

sai số giữa trọng lượng 
sau sinh với trong lượng 
ước tínhbằng siêu âm

< 100 79 22,2%
100 – 300 212 59,6%
300 – 500 40 11,2%

> 500 25 7,0%
giá trị trung bình ± 204,40

Bảng 3.6. sai số giữa trọng lượng sau sinh với trong lượng ước tính bằng ước tính bằng lâm 
sàng và siêu âm

Biểu đồ 3.2. Tương quan BCTC (Y) và TLT (X) 
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  Biểu đồ 3.2. Tương quan BCTC (Y) và TLT (X)   
 
Mối tương quan giữa chu vi bụng mẹ  (Y) và trọng lượng thai (X): 
Xác định hàm số tương quan nhất giữa chu vi bụng mẹ (Y) và trọng lượng thai (X). Dựa trên số liệu thu 
thập được, chúng tôi lập được hàm số tương quan sau: y = 68,3945 + 0,0087 x với r = 0,6008,  p < 0,01 

   
  Biểu đồ 3.3. Tương quan CVB (Y) và TLT (X) 
 
Mối tương quan giữa ĐKLĐ (Y) và trọng lượng thai (X): 
Bảng 3.7. Xác định hàm số tương quan nhất giữa đường kính lưỡng đỉnh (Y) và TLT (X). 

Hàm số Phương trình r p 

Hàm bậc 1 y = 79,5149  +  0,003608 x 0,602079729 <0,001 

Hàm bậc 2 y = 76,5197  +  0,005490  x  +  -0,0000002902 x2 0,603158354 <0,001 

Hàm logarit y = -0,1629  +  26,0554  Log(x) 0,601165535 0,9798 

 Log(y) = 1,5237  +  0,1244  Log(x) 0,601414998 <0,001 

Hàm số tương quan bậc 2 có r cao nhất được chọn là hàm số y = 76,5197 + 0,005490 x + -
0,0000002902 x2  với r = 0,603158, p < 0,01 làm hàm số biểu thị sự tương quan. Biểu đồ tương ứng: 
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Hàm số tương quan bậc 2 có r cao nhất được chọn: 
y = 211,5732  +  0,04586  x  +  -0,000002216 x2 với r = 
0,71070, p < 0,01 làm hàm số biểu thị sự tương quan.

Mối tương quan giữa chiều dài xương đùi (Y) và 
trọng lượng thai (X)

Dựa trên số liệu thu thập được, chúng tôi lập được 
hàm số tương quan sau y = 48.6155 + 0.01002 x + 
-0.000001008 x2 với r = 0.486826458, p < 0.01, biểu 
đồ tương ứng:

Mối tương quan giữa trọng lượng trẻ sơ sinh đủ 
tháng với đường kính lưỡng đỉnh và CVVB qua siêu 
âm. Y: trọng lượng thai; X1: đường kính lưỡng đỉnh, 
X2: chu vi vòng bụng. 

Được biểu thị bằng phương trình Y= 65,5926 X1 + 
12,7143 X2 - 7040,9552 với r = 0,798185442, p < 0,001.

Kết luận
Qua kết quả nghiên cứu trên 356 sản phụ đủ tháng 

chúng tôi rút ra một số kết luận sau: 
Trọng lượng trẻ sơ sinh đủ tháng là 3183,71 ± 

432,63g. Đường kính lưỡng đỉnh trung bình của 
thai đủ tháng là 91,00 ± 2,59mm, Chu vi bụng 
trung bình của thai đủ tháng là 334,71 ± 19,20 mm. 
Chiều dài xương đùi trung bình của thai đủ tháng 
là 70,10 ± 3,0943mm.  

Phương pháp ước tính trọng lượng thai nhi 
bằng lâm sàng: 

Mối tương quan giữa bề cao tử cung và trọng 
lượng thai đủ tháng y = 19,8051  +  0,0034x với 
r = 0,6019, p < 0,01. Mối tương quan giữa chu vi 
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cung (Y) và trọng lượng thai (X). Dựa trên số liệu thu 
thập được, chúng tôi lập được hàm số tương quan 
sau: y = 19,8051 + 0,0034 x với r = 0,6019, p < 0,01

Mối tương quan giữa chu vi bụng mẹ  (Y) và 
trọng lượng thai (X):

Xác định hàm số tương quan nhất giữa chu vi 
bụng mẹ (Y) và trọng lượng thai (X). Dựa trên số liệu 
thu thập được, chúng tôi lập được hàm số tương quan 
sau: y = 68,3945 + 0,0087 x với r = 0,6008,  p < 0,01

Mối tương quan giữa ĐKLĐ (Y) và trọng lượng 
thai (X):

Hàm số tương quan bậc 2 có r cao nhất được chọn 
là hàm số y = 76,5197 + 0,005490 x + -0,0000002902 x2  
với r = 0,603158, p < 0,01 làm hàm số biểu thị sự tương 
quan. Biểu đồ tương ứng:

Mối tương quan giữa chu vi vòng bụng thai nhi (Y) 
và trọng lượng thai (X)

Biểu đồ 3.3. Tương quan CVB (Y) và TLT (X)
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  Biểu đồ 3.2. Tương quan BCTC (Y) và TLT (X)   
 
Mối tương quan giữa chu vi bụng mẹ  (Y) và trọng lượng thai (X): 
Xác định hàm số tương quan nhất giữa chu vi bụng mẹ (Y) và trọng lượng thai (X). Dựa trên số liệu thu 
thập được, chúng tôi lập được hàm số tương quan sau: y = 68,3945 + 0,0087 x với r = 0,6008,  p < 0,01 

   
  Biểu đồ 3.3. Tương quan CVB (Y) và TLT (X) 
 
Mối tương quan giữa ĐKLĐ (Y) và trọng lượng thai (X): 
Bảng 3.7. Xác định hàm số tương quan nhất giữa đường kính lưỡng đỉnh (Y) và TLT (X). 

Hàm số Phương trình r p 

Hàm bậc 1 y = 79,5149  +  0,003608 x 0,602079729 <0,001 

Hàm bậc 2 y = 76,5197  +  0,005490  x  +  -0,0000002902 x2 0,603158354 <0,001 

Hàm logarit y = -0,1629  +  26,0554  Log(x) 0,601165535 0,9798 

 Log(y) = 1,5237  +  0,1244  Log(x) 0,601414998 <0,001 

Hàm số tương quan bậc 2 có r cao nhất được chọn là hàm số y = 76,5197 + 0,005490 x + -
0,0000002902 x2  với r = 0,603158, p < 0,01 làm hàm số biểu thị sự tương quan. Biểu đồ tương ứng: 
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Biểu đồ 3.4. mối tương quan giữa ĐKLĐ (Y) và trọng lượng thai (X)

hàm số Phương trình r p
hàm bậc 1 y = 79,5149  +  0,003608 x 0,602079729 <0,001
hàm bậc 2 y = 76,5197  +  0,005490  x  +  -0,0000002902 x2 0,603158354 <0,001
hàm logarit y = -0,1629  +  26,0554  Log(x) 0,601165535 0,9798

Log(y) = 1,5237  +  0,1244  Log(x) 0,601414998 <0,001

Bảng 3.7. Xác định hàm số tương quan nhất giữa đường kính lưỡng đỉnh (Y) và TLT (X).

hàm số Phương trình R p
hàm bậc 1 y = 234,4435  +  0,03149  x 0,709788701 <0,001
hàm bậc 2 y = 211,5732  +  0,04586  x  +  -0,000002216 x2 0,710703876 <0,001
hàm logarit y = -460,6877  +  227,3293  Log(x) 0,70837843 <0,001

Log(y) = 1,4840  +  0,2972  Log(x) 0,708025423 <0,001

Bảng 3.8. Xác định hàm số tương quan nhất giữa CVVB thai nhi trên siêu âm (Y) và TLT (X).
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Bảng 3.8. Xác định hàm số tương quan nhất giữa CVVB thai nhi trên siêu âm (Y) và TLT (X). 

Hàm số Phương trình R p 

Hàm bậc 1 y = 234,4435  +  0,03149  x 0,709788701 <0,001 

Hàm bậc 2 y = 211,5732  +  0,04586  x  +  -0,000002216 x2 0,710703876 <0,001 

Hàm logarit y = -460,6877  +  227,3293  Log(x) 0,70837843 <0,001 

 Log(y) = 1,4840  +  0,2972  Log(x) 0,708025423 <0,001 
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 Biểu đồ 3.6. Mối tương quan giữa chiều dài xương đùi (Y) và trọng lượng thai (X) 
 
Mối tương quan giữa trọng lượng trẻ sơ sinh đủ tháng với đường kính lưỡng đỉnh và CVVB qua siêu âm. 
Y: trọng lượng thai; X1: đường kính lưỡng đỉnh, X2: chu vi vòng bụng.  
Được biểu thị bằng phương trình Y= 65,5926 X1 + 12,7143 X2 - 7040,9552 với r = 0,798185442, p < 
0,001. 
 
KẾT LUẬN 
Qua kết quả nghiên cứu trên 356 sản phụ đủ tháng chúng tôi rút ra một số kết luận sau:  
Trọng lượng trẻ sơ sinh đủ tháng là 3183,71 ± 432,63g. Đường kính lưỡng đỉnh trung bình của thai đủ 
tháng là 91,00 ± 2,59mm, Chu vi bụng trung bình của thai đủ tháng là 334,71 ± 19,20 mm. Chiều dài 
xương đùi trung bình của thai đủ tháng là 70,10 ± 3,0943mm.   
Phương pháp ước tính trọng lượng thai nhi bằng lâm sàng:  
Mối tương quan giữa bề cao tử cung và trọng lượng thai đủ tháng y = 19,8051  +  0,0034x với r = 0,6019, 
p < 0,01. Mối tương quan giữa chu vi bụng mẹ (Y) và trọng lượng thai (X) y = 68,3945  +  0,0087 x với r 
= 0,6008, p < 0,01. Mối tương quan giữa mức tăng cân của mẹ (Y) và trọng lượng thai (X) y = 2,2078 +  
0,0028 x với r = 0,40074, p < 0,05 
Phương pháp ước tính trọng lượng thai nhi bằng siêu âm: 
Trọng lượng thai nhi ước tính bằng siêu âm khi dùng công thức của hadlock 2 có giá trị trung bình là 
3127,20 ± 407,63g. Công thức tính trọng lượng thai qua đường kính lưỡng đỉnh là y =76,5197 + 0,0054 
x + -0,0000002902 x2 với r = 0,6031, p < 0,01. Công thức tính trọng lượng thai qua chu vi vòng bụng là 
y = 211,5732 + 0,0458 x + -0,000002216 x2 với r = 0,7107, p < 0,01. 
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bụng mẹ (Y) và trọng lượng thai (X) y = 68,3945  +  
0,0087 x với r = 0,6008, p < 0,01. Mối tương quan 
giữa mức tăng cân của mẹ (Y) và trọng lượng thai 
(X) y = 2,2078 +  0,0028 x với r = 0,40074, p < 0,05

Phương pháp ước tính trọng lượng thai nhi 
bằng siêu âm:

Trọng lượng thai nhi ước tính bằng siêu âm khi 

dùng công thức của hadlock 2 có giá trị trung bình 
là 3127,20 ± 407,63g. Công thức tính trọng lượng 
thai qua đường kính lưỡng đỉnh là y =76,5197 + 
0,0054 x + -0,0000002902 x2 với r = 0,6031, p < 0,01. 
Công thức tính trọng lượng thai qua chu vi vòng 
bụng là y = 211,5732 + 0,0458 x + -0,000002216 x2 
với r = 0,7107, p < 0,01.
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Đinh Khánh Dung, Lê minh Tâm
Trường Đại học Y Dược Huế

Tóm tắt
Giới thiệu: Sẩy thai là một vấn đề thường gặp và 

có ảnh hưởng lớn đến tâm lý, tình cảm của người phụ 
nữ. Hiện nay, ở Việt Nam, sẩy thai là bệnh lý sản phụ 
khoa khá phổ biến, chiếm tỷ lệ khoảng 15-20%. Ngày 
nay, siêu âm đã và đang có vị trí đáng kể trong lĩnh 
vực sản phụ khoa đặc biệt trong chẩn đoán sàng lọc 
những bất thường trước sinh. Nghiên cứu này được 
thực hiện với 2 mục tiêu: Mô tả đặc điểm hình ảnh siêu 
âm ở các trường hợp dọa sẩy thai trong quý I thai kỳ và 
tìm hiểu một số yếu tố liên quan giữa kết quả siêu âm 
trong dọa sẩy thai và diễn biến thai kỳ.

Đối tượng và phương pháp: Mô tả cắt ngang 
ở 52 thai phụ mang thai dưới 12 tuần có triệu chứng 
dọa sẩy thai đến khám và điều trị tại khoa Phụ sản, 
Bệnh viện trường Đại học Y Dược Huế được siêu âm lúc 
vào và ra viện để đánh giá tình trạng thai. Xử lý số liệu 
bằng Excel 2007 và Medcalc.

Kết quả: Tuổi thai chiếm tỷ lệ cao nhất là từ 6-9 
tuần (40,1%), có bóc tách màng đệm 50%, tỷ lệ bóc 
tách màng đệm lúc vào viện từ 20-50% chiếm tỷ lệ cao 
nhất (61,5%) và lúc ra viện dưới 20% có tỷ lệ cao nhất 
là 76,92%. Bờ túi thai không đều, móp méo chiếm 
38,5%. Có sự thay đổi túi noãn hoàng 33,3%. Nhịp tim 
thai chậm 31,0%. Chiều dài cổ tử cung ngắn 13,5%. Tỷ 
lệ thai sẩy sau điều trị 44,2%. Tuổi thai dưới 6 tuần có 
tỷ lệ sẩy thai cao nhất (80%). Tỷ lệ bóc tách màng đệm 
từ 20-50% có tỷ lệ sẩy thai cao nhất (37,5%). Có sự liên 
quan giữa tuổi thai, bờ túi thai và diễn biến của thai 
kỳ. Có sự liên quan giữa tuổi thai và hình ảnh bóc tách 
màng đệm.

Kết luận: Siêu âm là một phương pháp hữu ích, 
tiện dụng, chi phí thấp, không ảnh hưởng đến thai và 
có thể tiến hành được nhiều lần. Siêu âm giúp đánh 
giá tình trạng túi thai và cổ tử cung trong những 
trường hợp dọa sẩy và cung cấp một số yếu tố liên 
quan đến tiên lượng diễn biến của thai kỳ.  

Abstract 
THE ROLE OF ULTRASOUND IN DIAGNOSIS AND 

PROGNOSIS FOR THREATENED MISCARRIAGE IN THE 
FIRST TRIMESTER

Introduction: Miscarriage is a common problem and 
can impact the women psychologically and emotionally. 
In Vietnam, miscarriage is a quite common gynecologic 
problem with current rate around 15-20%. Today, ultrasound 
plays a role in the fi eld of obstetrics and gynecology, 
particularly in diagnostic screening for abnormalities before 
birth. This study aims to describe the role of ultrasound of 
threatened miscarriage in the fi rst trimester and fi nd out 
some associated factors of threatened miscarriage.

Materials & methods: cross-sectional descriptive 
study in 52 cases with threatened miscarriage in the 
fi rst trimester diagnosed and treated at Hue University 
Hospital through clinical examination, The data were 
analysed by Excel 2007 and Medcalc software.

Results: Gestational age from 6-9 weeks is most 
common (40.1%). Subchorionic hematoma: 50%. The rate 
of subchorionic hematoma at admission from 20-50% has 
the highest rate (61.5%) and at discharge under 20% was 
the highest rate (76.9%). Irregular boarder of gestational 
sac accounts for 38.5%. abnormal of the yolk sac: 33.3%. 
Deceleration of fetal heart rate was 31.03%. Short cervix 
length: 13.5%. Rate of miscarriage after treatment: 44.2%. 
Less than 6 weeks’ gestation has the highest abortion rate 
(80%). Rate of chorionic detachment from 20-50% has 
the highest abortion rate (37.5%). There is an association 
between gestational age, gestational sac and outcome of 
pregnancy. There is an association between gestational 
age and image of chorionic detachment.

Conclusion: Ultrasonography is an useful method, 
low cost, not invasive and can be carried out repeatedly. 
Ultrasound can assess the cervix gestational sac in case 
of threatened miscarriage and suggests some related 
factors for prognosis of pregnancy outcome.

VAI TRÒ CỦA SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN Và TIÊN LƯỢNG 
CÁC TRƯỜNG HỢP DỌA SẨY THAI Ở QUÝ I THAI KỲ

1. Đặt vấn đề
Sẩy thai là một vấn đề thường gặp và có ảnh 

hưởng lớn đến tâm lý và tình cảm của người phụ nữ. 
Với xu hướng có con muộn, và bà mẹ ngày càng lớn 

tuổi thì sẩy thai xuất hiện ngày càng nhiều hơn. Ở Việt 
Nam, sẩy thai là bệnh lý sản phụ khoa khá phổ biến 
hiện nay, tỷ lệ khoảng 15-20% [2], [5], so với những 
nghiên cứu trên thế giới tỷ lệ sẩy thai khoảng 11-15%. 

Trong đó hơn 80% trường hợp sẩy thai trước 12 tuần 
vô kinh. Sẩy thai là khi thai được tống xuất ra khỏi 
buồng tử cung trước 20 tuần vô kinh (hay khi trọng 
lượng thai dưới 500g), khi thai chưa có khả năng tự 
sống được [2]. Ở giai đoạn doạ sẩy thai, thai còn sống, 
chưa bị bong khỏi niêm mạc tử cung. Chẩn đoán và 
điều trị sớm tiên lượng sẽ tốt, có khả năng giữ được 
thai [2], [5].

Trong vài thập niên gần đây, siêu âm đã và đang 
có vị trí đáng kể trong lĩnh vực sản phụ khoa, đặc biệt, 
trong chẩn đoán sàng lọc những bất thường trước 
sinh. Ngoài ra, siêu âm còn giúp phát hiện những bất 
thường khác xảy ra trong quá trình mang thai như: 
thai ngừng phát triển trong tử cung, thai trứng, thai 
ngoài tử cung...[9]. Việc chẩn đoán sớm rất có ý nghĩa 
trong thái độ xử trí và siêu âm là một phương tiện 
thực sự hữu ích. Vì vậy, chúng tôi tiến hành nghiên 
cứu “Nghiên cứu vai trò của siêu âm trong chẩn đoán 
và tiên lượng các trường hợp dọa sẩy thai ở quý I thai 
kỳ” với 2 mục tiêu: 

- Mô tả đặc điểm hình ảnh siêu âm ở các trường 
hợp dọa sẩy thai trong quý I thai kỳ 

- Tìm hiểu một số yếu tố liên quan giữa kết quả 
siêu âm trong dọa sẩy thai và diễn biến thai kỳ.

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: Gồm 52 thai phụ có triệu 

chứng dọa sẩy trên lâm sàng vào khám và điều trị 
tại bệnh viện trường Đại học Y Dược Huế từ tháng 
8/2012 đến tháng 6/2013. 

Phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang. Thai phụ 
vào viện được làm siêu âm đường bụng bằng máy siêu 
âm Samsung Medison R5 với đầu dò tần số 3.5MHz và 
7.5MHz ngay lúc vào và kiểm tra lại khi ra viện. Qua siêu 
âm ghi nhận các hình ảnh của túi thai, tuổi thai, túi noãn 
hoàng, hoạt động tim thai, hoàng thể, tình trạng bóc 
tách màng đệm, tình trạng cổ tử cung. 

Xử lý số liệu bằng Excel 2007 và phần mềm Medcalc.

3. Kết quả nghiên cứu
3.1. Đặc điểm hình ảnh siêu âm

Kết quả của chúng tôi tuổi thai được tính theo 
siêu âm dưới 8 hoặc 9 tuần chiếm tỷ lệ cao nhất.

Có 75% trường hợp đã có túi noãn hoàng và 
69,2% hiện diện phôi.

Chỉ có 13,5% trường hợp cso cổ tử cung ngắn, còn 
lại 86,5% không biến đổi cổ tử cung.

3.2. Một số yếu tố liên quan giữa hình ảnh siêu 
âm và diễn biến thai kỳ

Tuổi thai (tuần) n %
<6 16 30,8
6-9 25 48,1
> 9 11 21,1
Tổng 52 100

Bảng 1. Tuổi thai qua siêu âm

Bờ túi thai n %
Tròn, đều 32 61,5
móp méo 20 38,5
Tổng 52 100

Bảng 2. hình ảnh bờ túi thai

Đặc điểm Có Không
n % n %

Bóc tách màng đệm 26 50 26 50
Túi noãn hoàng 39 75 13 25
Phôi thai 36 69,2 16 30,8
Tim thai 29 55,8 23 44,2
hoàng thể 21 40,4 31 59,6

Bảng 3. Các đặc điểm của túi thai

Túi noãn hoàng n %
Thay đổi hình dạng 4 30,8
Tăng kích thước 6 46,1
giảm kích thước 3 23,1
Tổng 13 100

Bảng 4. Thay đổi túi noãn hoàng

Chiều dài cổ tử cung n %
Ngắn 7 13,5
Bình thường 41 78,8
Dài 4 7,7
Tổng 52 100

Bảng 5. Thay đổi cổ tử cung

Tình trạng thai n %
Ổn định 29 55,8
sẩy 23 44,2
Tổng 52 100

Bảng 6. Kết quả sau điều trị

Biểu đồ 1. Tỷ lệ bóc tách màng đệm
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Bờ túi thai n % 
Tròn, đều 32 61,5 
Móp méo 20 38,5 

Tổng 52 100 
 

Bảng 3: Các đặc điểm của túi thai 

Đặc điểm Có Không 
n % n % 

Bóc tách màng đệm 26 50 26 50 
Túi noãn hoàng 39 75 13 25 
Phôi thai 36 69,2 16 30,8 
Tim thai 29 55,8 23 44,2 
Hoàng thể 21 40,4 31 59,6 

 Có 75% trường hợp đã có túi noãn hoàng và 69,2% hiện diện phôi.  

<20% 20-50% >50%

34.6%

61.5%

3.9%

76.9%

23.1%

0%

Lúc vào viện

Lúc ra viện

 
Biểu đồ 1: Tỷ lệ bóc tách màng đệm 

 
 
 

Bảng 4: Thay đổi túi noãn hoàng 
Túi noãn hoàng n % 

Thay đổi hình dạng 4 30,8 
Tăng kích thước 6 46,1 
Giảm kích thước 3 23,1 

Tổng 13 100 
	  

Bảng 5: Thay đổi cổ tử cung 
Chiều dài cổ tử cung n % 

Ngắn  7 13,5 
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Kết quả chúng tôi nhận thấy tuổi thai càng nhỏ thì 
tỷ lệ sẩy càng cao, đa số thai sẩy là dưới 8 tuần.

4. Bàn luận
Về đặc điểm hình ảnh siêu âm, theo Ngô Thị Thanh 

Thảo, tuổi thai từ 6 đến 8 tuần chiếm tỷ lệ cao nhất 
là 40,3%[1]. Theo Meharunnisa Khaskheli và cộng sự, 
tuổi thai dưới 8 tuần có tỷ lệ 57,39%, tuổi thai từ 8 đến 
12 tuần có tỷ lệ 42,6% [6]. Theo Margreet Wieringa-de 
Waard và cộng sự, tuổi thai từ 8 đến 12 tuần có tỷ lệ cao 
nhất là 38,5%, tuổi thai dưới 8 tuần có tỷ lệ 36,5% [14].

 Kết quả của chúng tôi so với các tác giả khác có sự 
tương đồng là tuổi thai được tính theo siêu âm dưới 
8 hoặc 9 tuần chiếm tỷ lệ cao nhất. Khi tuổi thai càng 
nhỏ, sự phát triển của thai trong lòng tử cung chưa 
được sự ổn định thì nguy dọa sẩy và sẩy càng cao.

Về hình ảnh bờ túi thai, Khi túi thai không còn hình 
ảnh bờ đều, thay vào đó là hình ảnh méo mó, không 
đều chứng tỏ thai đang có sự bất thường đặc biệt 
trong những tháng đầu tiên nguy cơ dọa sẩy hoặc 
sẩy. Lúc này cần kết hợp lâm sàng thai phụ cùng các 

                  sẩy
Tuổi thai

Có Không Tổng

p= 0,0012

n % n %
< 6 tuần 13 80,0 3 20,0 16
6-9 tuần 8 34,6 17 65,4 25
>9 tuần 2 18,2 9 81,8 11
Tổng 23 29

Bảng 7. Liên quan giữa tuổi thai và diễn biến thai kỳ

             Bóc tách
Tuổi thai

Có Không Tổng

p= 0,0110

n % n %
< 6 tuần 3 20,0 13 80,0 16
6-9 tuần 16 64,0 9 36,0 25
>9 tuần 7 63,6 4 36,4 11
Tổng 26 26

Bảng 8. Liên quan giữa tuổi thai và bóc tách màng đệm

               sẩy
Túi thai méo mó

Có Không Tổng

p=0,0001
n % n %

Có 16 80,0 4 20,0 20
Không 7 21,9 25 78,1 32
Tổng 23 29

Bảng 9. Liên quan giữa hình ảnh bờ túi thai và diến biến thai kỳ

               sẩy
hoàng thể

Có Không Tổng

p=0,0311
n % n %

Có 5 23,8 16 76,2 29
Không 18 58,1 13 41,9 23
Tổng 23 29

Bảng 10. Liên quan giữa hình ảnh hoàng thể và diến biến thai kỳ

xét nghiệm khác để chẩn đoán chính xác tình hình 
thai hiện tại và có hướng điều trị thích hợp có thể giữ 
thai phát triển bình thường trở lại.

Kết quả khảo sát các đặc điểm túi thai, Ngô Thị Thanh 
Thảo ghi nhận tỷ lệ bóc tách màng đệm trung bình 
chiếm tỷ lệ nhiều nhất là 24,6% [1]. Theo Sa´ndor Nagy 
và cộng sự, bóc tách màng đệm nhỏ (<20%) có tỷ lệ 41%, 
bóc tách màng đệm trung bình (từ 20-50%) có tỷ lệ 45%, 
bóc tách màng đệm lớn (>50%) có tỷ lệ ít nhất là 14% [8].

Bóc tách màng đệm là trường hợp phôi thai bị bong 
một phần khỏi thành tử cung ở vùng màng rụng đáy 
thì ở giữa thành tử cung và phôi thai sẽ xuất hiện các 
khoảng trống âm, chính là sự tích tụ của máu. Khi bong 
nhiều, kích thước của phôi sẽ giảm và phôi sẽ bị chết, 
tiêu đi [2]. Như vậy, tình trạng bóc tách càng nhiều thì 
nguy cơ tiến triển đến sẩy thai càng cao. Theo Raj Mohan 
Paspulati và cộng sự, có khoảng 20% thai phụ dọa sẩy 
thai có hình ảnh bóc tách màng đệm[9]. 

Tác giả Sanam Moradan và cộng sự khi đánh giá túi 
noãn noãn nhận thấy, tỷ lệ túi thai có hình ảnh túi noãn 
hoàng bất thường là 11,51% trong đó túi noãn hoàng 
kích thước lớn có tỷ lệ 50%, thay đổi hình dạng túi noãn 
hoàng có tỷ lệ 18,18%. Kết quả của chúng tôi có hình ảnh 
túi noãn hoàng thay đổi có cao hơn so với tác giả nhưng 
những đặc điểm thay đổi của túi noãn hoàng có kết 
quả khá tương đồng[7]. Theo Sinan Tan và cộng sự, kích 
thước của túi noãn hoàng nhỏ (<2mm) hoặc lơn (>8mm) 
so với bình thường có sự liên quan đến những hậu quả 
bất lợi ảnh hưởng đến thai [12], [13].

Sự thay đổi cổ tử cung là một đặc điểm tiên lượng 
nguy cơ sẩy thai. Tuy nhiên, khi thai phụ mang thai ở 
quý I thai kỳ, kích thước của tử cung vẫn chưa đủ lớn 
và chưa thành lập đoạn dưới, do đó ít khi có sự thay 
đổi về chiều dài cổ tử cung. Sự thay đổi cổ tử cung 
trong quý I thai kỳ ảnh hưởng đến thai kỳ có liên quan 
với tình trạng ra máu âm đạo. Theo Devon M và cộng 
sự, khi chiều dài cổ tử cung ngắn dưới 25mm, nguy cơ 
dọa sẩy ở thai phụ không có ra máu âm đạo là 25%, 
trong khi đó, đối với thai phụ có kèm theo ra máu âm 
đạo thì nguy cơ dọa sẩy lên đến 40% [4], [10].

Sau khi điều trị nội khoa, theo Ngô Thị Thu Thảo, 
tỷ lệ thai phụ bị sẩy thai hoàn toàn sau quá trình nhập 
viện điều trị là 14,5% [1]. Theo Dongol A và cộng sự, tỷ 
lệ thai sẩy sau vào viện điều trị là 17,1% [5]. Như vậy, so 
với những tác giả khác thì tỷ lệ thai phụ bị sẩy thai hoàn 
toàn sau điều trị của chúng tôi cao hơn. Có thể do không 
phát hiện những triệu chứng bất thường trong giai đoạn 
đầu của thời kỳ thai nghén và vào viện điều trị kịp thời 
nên tỷ lệ sẩy của thai phụ của chúng tôi khá cao. Trong 
nghiên cứu này, hạn chế là kết quả lúc thai phụ ra viện 

còn tùy thuộc quá trình điều trị của thai phụ sau khi vào 
viện, cơ địa thai phụ và sự chăm sóc, nghỉ ngơi. Nhưng 
nghiên cứu này ghi nhận một số hình ảnh tình trạng túi 
thai trên siêu âm để góp phần hướng đến lâm sàng có 
định hướng trong điều trị lẫn chế độ nghỉ ngơi thích hợp 
cho thai phụ để hạn chế các tác động bất lợi cho thai.

Nghiên cứu một số yếu tố liên quan giữa hình 
ảnh siêu âm và diễn biến thai kỳ, theo các nghiên 
cứu khác trên thế giới, tuổi thai càng nhỏ thì tỷ lệ sẩy 
càng cao, đa số thai sẩy là dưới 8 tuần. Tuổi thai từ 10 
đến 12 tuần đã ổn định, nguy cơ sẩy ít hơn hẳn [11]. 
Kết quả nghiên cứu của chúng tôi tương đương với 
những nghiên cứu này (Bảng 7). 

Khảo sát mối liên quan giữa tuổi thai và bóc tách 
màng đệm, chúng tôi nhận thấy khi tuổi thai càng 
nhỏ (dưới 6 tuần) thì việc xác định tình trạng bóc 
tách màng đệm không rõ ràng và thiếu chính xác, 
phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm người làm siêu 
âm. Khi tuổi thai lớn hơn (khoảng trên 8 tuần), khi đó 
quan sát rõ ràng hơn và không bị các yếu tố khác gây 
nhiễu. Theo Sa´ndor Nagy và cộng sự, tuổi thai trung 
bình có hình ảnh bóc tách màng đệm là 9,8 tuần [8].

Liên quan giữa hình ảnh bờ túi thai và diến biến 
thai kỳ, hình ảnh túi thai không còn căng tròn đều là 
dấu hiệu đầu tiên dễ nhận thấy qua siêu âm cho thấy 
thai có sự bất thường, kết hợp các xét nghiệm khác 
sẽ có kết quả chính xác, đây là 1 yếu tố gợi ý có giá trị 
điều trị ổn định thai có thể tiếp tục phát triển.

Hoàng thể thai nghén là nơi chế tiết hormon 
Progesteron để nuôi dưỡng thai chủ yếu trong quý I của 
thai kỳ, khi không thấy sự hiện diện của hoảng thể, lượng 
progesteron bị thiếu hụt có thể ảnh hưởng đến quá trình 
phát triển của thai và dẫn đến nguy cơ sẩy thai. Do đó, 
thai diễn tiến sẩy trên những trường hợp không ghi nhận 

thấy hoàng thể chiếm tỷ lệ khá cao trong nghiên cứu của 
chúng tôi khá hợp lý. Có thể tiến hành nhiều nghiên cứu 
cụ thể về sự biến đổi hormon thai nghén để cho kết quả 
rõ ràng hơn giữa những yếu tố này [3].

 Tỷ lệ bóc tách dưới 20% có tỷ lệ thai ổn định là 
88,89% cao hơn so với thai sẩy là 11,11%. Tỷ lệ bóc tách 
từ 20-50% cũng có tỷ lệ thai ổn định là 62,5% cao hơn so 
với thai sẩy là 37,5%. Theo Dongol A và cộng sự, diện tích 
bóc tách lớn có tỷ lệ sẩy thai cao nhất là 50%, diện tích 
bóc tách nhỏ có tỷ lệ sẩy thai thấp nhất là 14,3% [5].

Hình ảnh túi noãn hoàng có sự thay đổi và thai diễn 
tiến sẩy chiếm tỷ lệ 69,2% cao hơn so với thai có sự thay 
đổi túi noãn hoàng nhưng thai vẫn ổn định có tỷ lệ là 
30,8%. Số trường hợp túi thai có nhịp tim thai giảm và 
diễn tiến thai sẩy chiếm tỷ lệ là 44,4% gần tương đương 
so với túi thai có nhịp tim thai giảm và thai ổn định có tỷ 
lệ 55,6%. Số trường hợp túi thai có nhịp tim thai tăng và 
diễn tiến thai sẩy chiếm tỷ lệ là 20%, thấp hơn nhiều so 
với túi thai có nhịp tim thai tăng và thai ổn định có tỷ lệ 
đến 80%. Tình trạng chiều dài cổ tử cung ngắn hơn bình 
thường có tỷ lệ thai sẩy chiếm tỷ lệ cao là 71,4%. Thai phụ 
có triệu chứng lâm sàng đau bụng, ra máu âm đạo kèm 
hình ảnh bóc tách màng đệm trên siêu âm có tỷ lệ sẩy 
thai cao nhất là 35,7% so với các nhóm đặc điểm khác. 
Tuy nhiên, những mối liên quan này không có ý nghĩa 
thống kê trong nghiên cứu của chúng tôi.

5. Kết luận
Siêu âm là một phương pháp hữu ích, tiện dụng, chi 

phí thấp, không ảnh hưởng đến thai và có thể tiến hành 
được nhiều lần. Hình ảnh siêu âm giúp đánh giá tình 
trạng túi thai và cổ tử cung trong những trường hợp dọa 
sẩy, đồng thời gợi ý đến một số yếu tố liên quan đến tiên 
lượng diễn biến của thai kỳ.
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Tóm tắt
Đặt vấn đề: Sinh non là nguyên nhân hàng đầu 

gây bệnh và tử vong chu sinh trên toàn thế giới. Tình 
trạng nhiễm trùng trong tử cung chiếm từ 25-40% 
các trường hợp sinh non và viêm nhiễm ngược dòng 
từ đường sinh dục thấp và là một yếu tố bệnh nguyên 
của sinh non. 

Mục tiêu: xác định các tác nhân gây viêm nhiễm sinh 
dục thấp ở các trường hợp dọa sinh non và đồng thời tìm 
hiểu một số yếu tố thuận lợi của viêm nhiễm sinh dục 
thấp ở phụ nữ dọa sinh non.

Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang trên 36 
trường hợp dọa sinh non vào điều trị tại Bệnh viện Đại học 
Y Dược Huế từ 06/2012 đến 04/2013 qua khám lâm sàng, 
xét nghiệm dịch âm đạo bằng soi tươi, nuôi cấy vi sinh, 
xét nghiệm nước tiểu nhằm xác định các tác nhân gây 
viêm nhiễm sinh dục thấp ở các trường hợp dọa sinh non 
và đồng thời tìm hiểu một số yếu tố thuận lợi của viêm 
nhiễm sinh dục thấp ở phụ nữ dọa sinh non.

Kết quả: Tỷ lệ viêm nhiễm sinh dục thấp ở các 
trường hợp dọa sinh non là 69,5% (25/36). Các tác 
nhân gây bệnh là nấm Candida (50%), Escherichia 
Coli. (8,3%), Trichomonas vaginalis (5,6%) hay 
bacterial vaginosis (5,6%). Một số yếu tố có thể liên 
quan đến nguy cơ viêm nhiễm sinh dục thấp trong 
dọa sinh non như tuổi mẹ cao từ 30 tuổi (77,8% vs. 
66,7%); trình độ văn hóa thấp (78,3% vs. 53,8%); lao 
động chân tay (80% vs. 61,9%); có tiền sử sinh non 
(100% vs. 68,6%); nhóm tuổi thai dưới 28 tuần (100%); 
có bạch cầu niệu (88,9% vs. 63,0%); có triệu chứng tiểu 
buốt (78,6 vs 0%) và biểu hiện triệu chứng lâm sàng 
viêm nhiễm sinh dục (83,3% vs. 66,7%). 

Kết luận: Viêm nhiễm sinh dục thấp chiếm tỷ lệ cao 
trong các trường hợp dọa sinh non. Các tác nhân có thể 
gặp như nấm Candida, Escherichia Coli, Trichomonas 
vaginalis hay bacterial vaginosis. Cần có nghiên cứu với 
cỡ mẫu lớn hơn để xác định các yếu tố liên quan.  

Abstract 
LOWER GENITAL TRACT INFECTION IN THREATENED 

PRETERM BIRTH
Introduction: Preterm birth is the leading cause 

of perinatal morbidity and mortality worldwide. Intra-
uterus infection accounts for 25-40% of preterm births 
and upstream infections from lower genital tract is one of 
the etiologic factors of preterm birth.

Objectives: determine common pathogens which 
cause lower genital tract infection  in threaten pre-term 
birth and study on involving factors of these cases. 

Materials and methods: Cross-sectional 
description on 36 cases diagnosed as threatened preterm 
birth in Hue University Hospital from June, 2012 to April, 
2013 by clinical examination, vaginal examination with 
wet-mount, microbiology culture, urine test in order to 
identify the causes of lower genital infection in threatened 
preterm birth and study on associated factors.

Results: The incidence of lower genital tract 
infection in threatened preterm birth was 69.5% (25/36). 
The pathogens were the Candida (50%), Escherichia 
coli (8.3%), Trichomonas vaginalis (5.6%) or bacterial 
vaginosis (5.6%). Several factors may be related to the 
risk of lower genital infections in pregnant women with 
threatened preterm birth such as older age than 30 years 
(77.8% vs. 66.7%), low educational level (78.3% vs. 53.8%), 
manual workers (80% vs. 61.9%), a history of preterm 
birth (100% vs. 68.6%), under 28 weeks of gestational age 
(100%), with urinary leukocytes (88.9% vs. 63.0%); dysuria 
(78.6% vs. 0%) and clinical symptoms of genital infections 
(83.3% vs. 66,7%).

Conclusions: Lower genital tract infections are 
quite popular in case of threatened preterm birth. The 
pathogens can be Candida, Escherichia coli, Trichomonas 
vaginalis or bacterial vaginosis. More researchs are 
needed with larger sample sizes to determine the 
associated factors.

NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG NHIỄM TRÙNG
SINH DỤC THẤP TRONG DỌA SINH NON

1. Đặt vấn đề
Sinh non, được định nghĩa là sinh trước tuổi thai 37 

tuần, cho đến nay vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây 
bệnh và tử vong chu sinh trên toàn thế giới (Saigal S 

2008). Mặc dù khả năng chăm sóc sơ sinh non tháng có 
nhiều tiến bộ làm giúp tăng tỷ lệ sống của trẻ, tuy nhiên 
các nghiên cứu và kiến thức về dự phòng cho đến nay 
nhằm giảm tỷ lệ sinh non vẫn chưa cải thiện. Tần suất 

sinh non dao động từ 5% - 13% ở các nước phát triển và 
có xu hướng tăng lên. (Goldenberg RL 2008). Sinh non 
làm tăng số trẻ cần chăm sóc sơ sinh đặc biệt, trẻ mắc 
các bệnh lý nặng trong tuần đầu tiên cuộc đời, kéo dài 
thời gian nằm viện và tăng tần suất nhập viện trong năm 
đầu tiên (Saigal S 2008). Trẻ sinh non trước 32 tuần tuổi 
thai tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính, chậm phát 
triển tâm thần vận động (như bại não, khiếm thính hay 
khiếm thị…), rối loạn về vận động, nói, viết, khả năng 
toán học, khả năng chú ý… cần được chăm sóc y tế 
nhiều hơn và là gánh nặng cho gia đình và xã hội. Trong 
10 năm đầu đời, số lần nhập viện, số ngày nằm viện và 
chi phí y tế cho trẻ non tháng lần lượt tăng 130%, 77%, 
và 443% so với trẻ sinh đủ tháng (Petrou 2005). 

Các nghiên cứu vi sinh học nhận thấy rằng, nhiễm 
trùng trong tử cung chiếm từ 25-40% các trường hợp 
sinh non; đặc biệt tỷ lệ thật có thể còn cao hơn do khả 
năng phát hiện bằng các phương pháp nuôi cấy hiện 
nay còn gặp một số khó khăn nhất định (Goldenberg 
RL 2008). Cơ chế nhiễm trùng tử cung gây sinh non là 
do hoạt hóa hệ thống miễn dịch. Sự hiện diện các vi 
sinh vật gây bệnh thúc đẩy và làm giải phóng các hoạt 
chất gây viêm chemokines và cytokines (Goldenberg, 
Andrews et al. 2002). Nội độc tố vi khuẩn và cytokines 
sẽ kích thích sản xuất prostaglandins, chất gây viêm 
và enzymes thoái giáng mô. Prostaglandins làm xuất 
hiện cơn go tử cung và khởi phát chuyển dạ. Trong khi 
đó, sự thoái giáng các chất ngoại bào của màng thai 
dẫn đến vỡ ối non. Một số nghiên cứu theo y văn đã 
xác định tình trạng viêm nhiễm ngược dòng từ đường 
sinh dục thấp là một yếu tố bệnh nguyên của sinh non 
(Andrews WW 2006) (Brocklehurst P 2000; Gulmezoglu 
2002). Một nghiên cứu thử nghiệm ngẫu nhiên có đối 
chứng trong tầm soát tiền sản viêm âm đạo không đặc 
hiệu, nhiễm nấm Candida và/hoặc trichomonas trong 
giai đoạn sớm thai kỳ (15-19 tuần) trên hơn 4.000 thai 
phụ không triệu chứng giúp giảm tỷ lệ sinh non tự 
nhiên đến 46% (Kiss H 2004). Việc điều trị kháng sinh 
sớm với các trường hợp nhiễm trùng đường sinh dục 
trước khi có phản ứng viêm gây tổn thương mô có thể 
giảm tỷ lệ sinh non (Boggess 2005). Ở Việt nam, tình 
trạng nhiễm trùng sinh dục thấp là bệnh phụ khoa khá 
thường gặp. Viêm nhiễm sinh dục thấp trong thai kỳ là 
vấn đề đã được quan tâm và có một số nghiên cứu đã 
được thực hiện về vấn đề này. Để góp phần xác định 
vai trò của viêm nhiễm sinh dục thấp đối với tình trạng 
sinh non, chúng tôi tiến hành đề tài “Nghiên cứu tình 
trạng viêm nhiễm sinh dục thấp ở các trường hợp dọa 
sinh non” nhằm xác định các tác nhân gây viêm nhiễm 
sinh dục thấp ở các trường hợp dọa sinh non và đồng 

thời tìm hiểu một số yếu tố thuận lợi của viêm nhiễm 
sinh dục thấp ở phụ nữ dọa sinh non.

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: Gồm 36 thai phụ nhập 

viện tại Khoa Phụ Sản, Bệnh viện Đại học Y Dược Huế 
có tuổi thai từ 22-37 tuần được chẩn đoán là dọa sinh 
non, không có ra máu âm đạo, không dùng kháng 
sinh toàn thân hay đặt âm đạo trong vòng 2 tuần 
trước đó, chấp nhận tham gia vào nghiên cứu. Tiến 
hành thu thập số liệu theo mẫu thuận tiện, trong thời 
gian từ tháng 6/2012 đến tháng 4/2013.

Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang. Phỏng 
vấn bệnh nhân các thông tin hành chính theo bảng 
thu thập số liệu soạn sẵn (Họ tên, tuổi, nghề nghiệp, 
địa dư, trình độ văn hóa), bệnh lý nội ngoại khoa,  tiền 
sử sản phụ khoa (tiền sử viêm nhiễm phụ khoa, tiền 
sử sinh sản, đặc biệt là sinh non trước đây), quá trình 
mang thai lần này. Thai phụ được khám tổng quát, 
khám thai, khám phụ khoa quan sát âm hộ, âm đạo, 
cổ tử cung, lấy bệnh phẩm dịch âm đạo qua mỏ vịt soi 
tươi, nhuộm Gram và nuôi cấy vi sinh. Đồng thời bệnh 
phẩm nước tiểu cũng được lấy để phân tích 10 thông 
số. Gọi là bạch cầu (BC), dịch âm đạo dương tính khi từ 
(++) trở lên tương đương > 40BC/vi trườngx40, BC niệu 
dương tính khi có trên 100BC/µl. Các trường hợp có kết 
quả xác định viêm nhiễm sẽ được điều trị tương ứng.

Số liệu được nhập và xử lý theo phương pháp 
thống kê y học bằng phần mềm SPSS 19.0. Sự khác 
biệt có ý nghĩa khi giá trị p < 0,05.

3. Kết quả nghiên cứu

Trong số 36 sản phụ dọa sinh non, có 25 sản phụ 
có kết quả cấy dịch âm đạo dương tính chiếm 69,5%.

Viêm nhiễm số lượng (n) Tỷ lệ %
Có mắc 25 69,5
Không mắc 11 30,5
Tổng 36 100

Bảng 1. Tỷ lệ mắc viêm nhiễm sinh dục dưới

Kết quả nuôi cấy số lượng (n) Tỷ lệ %
Candida đơn thuần 18 50
Trichomonas vaginalis 2 5,6
Escherichia Coli 3 8,3
gardnerella vaginalis 2 5,6
âm tính 11 30,5
Tổng 36 100

Bảng 2. Kết quả nuôi cấy vi sinh 
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Nhiễm trùng sinh dục thấp do Candida albicans 
cao nhất, chiếm tỉ lệ 50% các trường hợp dọa sinh non.

4. BÀN LUẬN
Sinh non là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh tật và 

tử vong sơ sinh trên thế giới, chiếm 35% chi phí chăm 
sóc y tế cho trẻ em nói chung. Với tần suất sinh non ở 
Hoa Kỳ từ 12-13%, mỗi năm có đến 467.000 trường hợp 
sinh non, đây thật sự là một gánh nặng cho gia đình và 
xã hội. Mong muốn tìm kiếm nguyên nhân, phương 
pháp dự phòng và điều trị hiệu quả là mong muốn của 
nền y tế hiện tại, trong đó tình trạng nhiễm trùng trong 

Các thông số Viêm nhiễm n (%) Không viêm n (%) Chung n (%) Khác biệt
Nhóm tuổi
    < 29
    ≥ 30

18 (66,7)
7 (77,8)

9 (33,3)
2 (22,2)

27 (75,0)
9 (25,0) p > 0,05

Địa dư
    Thành thị
    Không thành thị (1)

13 (76,5)
12 (63,2)

4 (23,5)
7 (36,8)

17 (47,2)
19 (52,8) p > 0,05

Trình độ văn hóa
    Phổ thông
    Đại học

18 (78,3)
7 (53,8)

5 (21,7)
6 (46,2)

23 (63,9)
13 (36,1) p > 0,05

Nghề nghiệp
    Lao động trí óc
    Lao động chân tay

13 (61,9)
12 (80,0)

8 (38,1)
3 (20,0)

21 (58,3)
15 (41,7) p > 0,05

số con đã có
    Con so
    ≥ 1 con

17 (68,0)
8 (72,7)

8 (32,0)
3 (27,3)

25 (69,4)
11 (30,6) p > 0,05

Tiền sử sinh non
    Có
    Không

1 (100)
24 (68,6)

0
11 (31,4)

1 (2,8)
35 (97,2) NC

Tiền sử sẩy thai
    Có 
    Không

2 (66,7)
23 (69,7)

1 (33,3)
10 (30,3)

3 (8,3)
33 (91,7) p > 0,05

Bảng 3. Đặc điểm chung mẫu nghiên cứu và liên quan với tình trạng viêm nhiễm sinh dục

Các thông số Viêm nhiễm n (%) Không viêm n (%) Chung n (%) Khác biệt
Tuổi thai
    < 28 tuần
    28 - < 32 tuần
    32 – 35 tuần
    >35 tuần

3 (100)
4 (66,7)
13 (61,9)
5 (83,3)

0
2 (33,3)
8 (38,1)
1 (16,7)

3 (8,3)
6 (16,7)
21(58,3)
6 (16,7)

NC

Bạch cầu niệu
    Có
    Không

8 (88,9)
17 (63,0)

1 (11,1)
10 (37,0)

9 (25,0)
27 (75,0) p > 0,05

Trực khuẩn Doderlein
    Có
    Không

15 (57,7)
10 (100)

11 (42,3)
0

26 (72,2)
10 (27,8) NC

Tiểu buốt
    Có
    Không

11 (78,6)
0 

3 (21,4)
22 (100)

14 (38,9)
22 (61,1) NC

Triệu chứng viêm nhiễm
    Có
    Không

5 (83,3)
20 (66,7)

1 (16,7)
10 (33,3)

6 (16,7)
30 (83,3) p > 0,05

Bảng 4. Đặc điểm thai kỳ và liên quan với tình trạng viêm nhiễm sinh dục

sinh non là một vấn đề được quan tâm trong suốt thập 
kỷ qua (Bastek, Gomez et al. 2011). Cơ chế nhiễm trùng 
tử cung gây sinh non là do hoạt hóa hệ thống miễn dịch. 
Sự hiện diện các vi sinh vật gây bệnh thúc đẩy và làm giải 
phóng các hoạt chất gây viêm chemokines và cytokines. 
Nội độc tố vi khuẩn và cytokines sẽ kích thích sản xuất 
prostaglandins, làm xuất hiện cơn go tử cung và khởi 
phát chuyển dạ, trong khi đó sự thoái giáng các chất 
ngoại bào của màng thai dẫn đến vỡ ối non (Goldenberg 
and Culhane 2003). Nghiên cứu gần đây của Masseva và 
cộng sự ghi nhận 23% nhiễm trùng trong tử cung thai 
phụ sinh non tháng. Chỉ báo tốt nhất của tình trạng này 
là IL-6, tiếp theo là CRP và bạch cầu (Masseva, Dimitrov et 
al. 2010). Một số nghiên cứu theo y văn đã xác định tình 
trạng viêm nhiễm ngược dòng từ đường sinh dục thấp 
là một yếu tố bệnh nguyên của sinh non (Andrews WW 
2006) (Brocklehurst P 2000; Gulmezoglu 2002). 

Nghiên cứu của chúng tôi trên 36 sản phụ dọa sinh 
non ghi nhận 25 trường hợp có nhiễm trùng sinh dục 
thấp, chiếm 69,5%. Đây là một tỷ lệ rất cao có giá trị cảnh 
báo. Tìm hiểu các nghiên cứu trong nước, chúng tôi 
không có số liệu của thiết kế tương tự (tỷ lệ nhiễm trùng 
sinh dục trong dọa sinh non) nên chưa thể so sánh 
được. Khi so sánh với một số nghiên cứu trong nước 
về các tác nhân riêng lẻ, báo cáo của Nguyễn Thị Ngọc 
Khanh (2001) tỷ lệ viêm âm đạo do nấm Candida ở phụ 
nữ có thai tại Hà Nội là 44,9% (Nguyễn Thị Ngọc Khanh 
2001), nghiên cứu của Trịnh Thị Mỹ Ngọc, ở phụ nữ có 
thai ba tháng cuối tại Phan Thiết, Bình Thuận thì tỷ lệ này 
chỉ là 14,6% (Trịnh Thị Mỹ Ngọc 2010). Tỷ lệ nhiễm nấm 
Candida trong nghiên cứu này là 50%, cao hơn nghiên 
cứu của Trịnh Thị Mỹ Ngọc nhưng không hơn nhiều so 
với nghiên cứu của Nguyễn Thị Ngọc Khanh. Thật sự 
vai trò của nhiễm nấm Candida chưa được khẳng định 
trong các trường hợp dọa sinh non theo y văn (Petit, 
Abergel et al. 2012). Tình trạng nhiễm trùng ngược 
dòng từ viêm âm đạo - cổ tử cung, viêm màng rụng-
màng ối, nhiễm trùng ối và nhiễm trùng thai nhi do các 
tác nhân thường gặp là mycoplasma, Escherichia coli, 
Gardnerella vaginalis và streptococcus B (Petit, Abergel 
et al. 2012). Tương tự, nghiên cứu của chúng tôi cũng 
ghi nhận nhiễm Gardnerella vaginalis (5,6%) và E. Coli 
(8,3%). Nghiên cứu của McGregor đã khẳng định phát 
hiện và điều trị sớm viêm âm đạo không đặc hiệu do 
Gardnerella giúp giảm vỡ ối non và sinh non (McGregor 
and French 1997).

Với các tác nhân nhiễm trùng lây qua đường tình 
dục, nghiên cứu ở South Carolina nhận thấy tình trạng 
nhiễm Trichomonas, gonorrhea, và/hoặc Chlamydia ở 
4.208 thai phụ trong 7 tháng đầu thai kỳ làm tăng tỷ lệ 

sinh rất non (Mann, McDermott et al. 2010). Tuy nhiên, 
nghiên cứu khác về nhiễm Chlamydia trachomatis 
trong thai kỳ (tỷ lệ 4,7%) không nhận thấy làm tăng 
nguy cơ sinh non (Silveira, Ghanem et al. 2009). 
Chúng tôi cũng phát hiện 5,6% trường hợp nhiễm 
trichomonas trong dọa sinh non. Tác giả Hitti nghiên 
cứu trên 11.910 thai phụ ở tuổi thai 23-26 tuần nhận 
thấy có sự liên quan chặt chẽ giữa nhiễm Trichomonas 
vaginalis và bacterial vaginosis đến sinh non và trọng 
lượng lúc sinh thấp (Hitti, Nugent et al. 2007).

Phân tích một số yếu tố liên quan đến tình trạng 
viêm nhiễm sinh dục thấp trong dọa sinh non, thiết 
kế nghiên cứu của chúng tôi mong muốn xác định hai 
nhóm yếu tố về đặc điểm chung và đặc điểm thai kỳ. 
Nghiên cứu của Savitz về các yếu tố ảnh hưởng đến 
sinh non trên 4.251 trường hợp nhận thấy có sự liên 
quan đến chủng tộc, chiều cao mẹ thấp, tuổi mẹ trên 
35, sinh nhiều (trên 2 con). Việc thay đổi hành vi và lối 
sống trong thai kỳ có thể giảm tỷ lệ sinh non từ 18% 
xuống 7% ở nhóm nguy cơ cao (Savitz, Harmon et al. 
2012). Kết quả của chúng tôi tỷ lệ viêm nhiễm cao hơn 
ở một số nhóm đối tượng: nhóm tuổi 30 trở lên so với 
dưới 30 (77,8% vs. 66,7%); nhóm thành thị cao hơn 
nhóm ngoài thành thị (76,5% vs. 63,2%); trình độ văn 
hóa phổ thông chiếm tỷ lệ cao hơn trình độ đại học 
(78,3% vs. 53,8%); tỷ lệ nhóm lao động chân tay cao 
hơn nhóm lao động trí óc (80% vs. 61,9%); nhóm có 
tiền sử sinh non cao hơn nhóm không có tiền sử này 

(100 vs. 68,6%); không thấy nhiều khác biệt tỷ lệ viêm 
nhiễm nhóm đã có con và mang thai lần đầu (72,7% 
vs. 68,0%) cũng như tiền sử sẩy thai (66,7% vs. 69,7%). 

Đặc điểm thai kỳ lần này, tỷ lệ viêm nhiễm gặp cao 
nhất ở nhóm tuổi thai dưới 28 tuần (100%); có bạch cầu 
niệu (88,9% vs. 63,0%); không có trực khuẩn Doderlein 
trong dịch âm đạo (100% vs. 57,7%); triệu chứng tiểu 
buốt (78,6 vs. 0%) và có triệu chứng lâm sàng viêm 
nhiễm sinh dục (83,3% vs. 66,7%). Điểm hạn chế của 
nghiên cứu này là cỡ mẫu còn nhỏ (36 trường hợp), số 
trường hợp viêm nhiễm càng thấp (25 trường hợp) làm 
cho việc tính toán thống kê không thể thực hiện được. 
Cần có những nghiên cứu với cỡ mẫu lớn hơn để đánh 
giá chính xác ý nghĩa của những khác biệt này giúp 
bộc lộ được những yếu tố nguy cơ liên quan. Đây sẽ là 
những chỉ dấu quan trọng trong công tác tư vấn, chẩn 
đoán và sàng lọc các trường hợp có khả năng dọa sẩy 
thai liên quan đến viêm nhiễm đường sinh dục thấp. 

5. Kết luận
Viêm nhiễm sinh dục thấp chiếm tỷ lệ cao trong các 

trường hợp dọa sinh non. Các tác nhân có thể gặp như 
nấm Candida, Escherichia Coli, Trichomonas vaginalis hay 
bacterial vaginosis. Một số yếu tố có thể liên quan đến 
nguy cơ viêm nhiễm sinh dục thấp trong dọa sinh non 
như tuổi mẹ cao, trình độ văn hóa thấp, lao động chân 
tay, có tiền sử sinh non, tuổi thai thấp, có bạch cầu niệu và 
có biểu hiện triệu chứng lâm sàng của viêm nhiễm.
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SẢN KHOA VÀ SƠ SINH

Các xét nghiệm không xâm lấn trước sinh phát hiện hầu hết 
các bất thường nhiễm sắc thể

Trong một nghiên cứu được trình bày tại Hội 
nghị thường niên lần thứ 34 của Hiệp hội Y học sản 
phụ - thai nhi vào tháng 2 năm 2014 tại New Orleans, 
các nhà nghiên cứu báo cáo rằng: so với  một số xét 
nghiệm như sinh thiết gai nhau, chọc ối thì chiến lược 
thử nghiệm chẩn đoán không xâm lấn với những xét 
nghiệm tiền sản không xâm lấn phát hiện được 83,2% 
các bất thường nhiễm sắc thể thường gặp. Xét nghiệm 
tiền sản không xâm lấn (NIPT) sử dụng DNA tự do của 
các tế bào thai nhi trong máu mẹ cung cấp kết quả 
chính xác cho sàng lọc các thể tam nhiễm phổ biến, 
bao gồm cả thể tam nhiễm 13 (hội chứng Patau), 18 
(hội chứng Edwards) và 21 (hội chứng Down).

Trong nghiên cứu này, những bất thường nhiễm 
sắc thể hiếm gặp được phát hiện bởi sàng lọc trước 
sinh ở giai đoạn hiện nay so với hiệu suất dự kiến sử 
dụng NIPT - 68.990 trong số 1.324.607 thai phụ có 
xét nghiệm dương tính với thể tam nhiễm 18 hoặc 
21 khi họ được trải qua sàng lọc trước khi sinh, đây 
là một phần của Chương trình sàng lọc trước sinh tại 
California giữa tháng 3 năm 2009 và tháng 12 năm 
2012. Xét nghiệm chẩn đoán xâm lấn với sinh thiết 
gai nhau hoặc chọc ối được thực hiện trên 26.059 
thai phụ có xét nghiệm sàng lọc dương tính, và 2.993 
trường hợp đã được tìm thấy có kết quả bất thường. 
Trong số những bất thường nhiễm sắc thể đó, có 
2489 trường hợp (83,2%) là bất thường có thể được 
phát hiện với NIPT và 16,8 % là những thể lệch bội lẻ 
ít phổ biến hơn có thể sẽ không được phát hiện.

Một trong những tác giả của nghiên cứu, Dr. Mary 
Norton đã nói rằng nhiều kết quả bất thường đã được 
phát hiện ở phụ nữ trên 40 tuổi, những người có nguy 
cơ cao bị tam nhiễm 13, 18, hoặc 21. Ngược lại, các bất 
thường ở phụ nữ trẻ sẽ được phát hiện ít hơn bởi NIPT, 
cũng giống như nguy cơ thể tam nhiễm phổ biến là 
thấp hơn trong nhóm này, trong khi thể lệch bội lẻ hiếm 
gặp thường không liên quan đến tuổi của người mẹ.

Theo Giáo sư Bác sỹ Norton, Phó chủ tịch đơn vị Di 
truyền học về lâm sàng và dịch mã thuộc Khoa Phụ 
Sản và Khoa học sinh sản của Đại học California, San 
Francisco nói rằng: “Trong khi xét nghiệm tiền sản 

không xâm lấn, các DNA tự do của tế bào thai nhi trong 
máu mẹ biểu hiện một số lợi thế thực sự về độ chính xác 
của việc tầm soát hội chứng Down. Sàng lọc thể lệch bội 
lẻ theo truyền thống với huyết thanh và những dấu ấn 
về siêu âm có tỷ lệ dương tính giả cao hơn, nhưng trong 
những trường hợp dương tính giả thì một số thai nhi 
bất thường đáng kể có thể sẽ không được tìm thấy với 
NIPT. Điều này rất quan trọng đối với bệnh nhân và cần 
thông tin để cho họ hiểu rằng cần có sự cân bằng giữa 
các yếu tố khác nhau để đạt được sự kết hợp tốt nhất”.

“Trong xét nghiệm di truyền trước sinh, sở thích bệnh 
nhân thật sự là động lực quan trọng nhất”, Norton tiếp 
tục. “Với xét nghiệm này, bệnh nhân tạo ra một sự cân 
bằng giữa NIPT - là xét nghiệm không xâm lấn và phát 
hiện hầu hết nhưng không phải tất cả các bất thường 
nhiễm sắc thể và có phần tốt hơn mọt chút đối với phụ 
nữ lớn tuổi, với chọc ối hoặc sinh thiết gai rau- phát hiện 
các bất thường nhiễm sắc thể nhiều hơn [từ 8 % đến hơn 
25%, tùy thuộc vào độ tuổi] nhưng với một nguy cơ nhỏ 
bị sẩy thai do thủ thuật. “Đối với một người phụ nữ lớn 
tuổi, việc phát hiện 83% bất thường với các xét nghiệm 
không xâm lấn có thể đủ tốt, trong khi đó một phụ nữ 25 
tuổi, không phát hiện được 25% bất thường [có thể bao 
gồm những thể lệch bội lẻ hiếm gặp thường không liên 
quan với độ tuổi] có thể được quan tâm”.

Tiêu chuẩn mới trong việc ngăn ngừa chẩn đoán sai các 
trường hợp thai ngừng phát triển 

Doubilet Pm, Benson CB, Bourne T, Blaivas m. Diagnostic criteria for nonviable pregnancy 
early in the first trimester. N Engl J med. 2013;369:1443-1451. 

Một nhóm gồm 15 chuyên gia chẩn đoán hình 
ảnh, sản phụ khoa và cấp cứu đã đưa ra tiêu chuẩn 
mới trên siêu âm trong chẩn đoán thai ngừng phát 
triển trong tam cá nguyệt thứ nhất của thai kỳ. Nhóm 
này đã khuyến cáo các ngưỡng chẩn đoán mới nhằm 
mục đích ngăn ngừa các thầy thuốc phạm các sai lầm 
không chủ ý trong việc thông báo một thai kỳ có khả 
năng sống là thai ngừng phát triển.

Tiến sĩ-Bác sĩ Peter M. Doubilet thuộc Bệnh viện Phụ 
Sản Brigham và Đại học Y Harvard tại Boston- trưởng 
nhóm- nói “Khi bác sĩ nói với thai phụ rằng thai kỳ của họ 
không có khả năng phát triển thì người thầy thuốc phải 
chắc chắn rằng điều đó là đúng. Các khuyến cáo của 
chúng tôi dựa trên các kiến thức y khoa mới nhất từ rất 
nhiều chuyên gia y tế. Chúng tôi mong muốn các thầy 
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thuốc làm quen với các khuyến cáo này và áp dụng vào 
trong thực hành lâm sàng khi đưa ra quyết định”.

Nhóm nghiên cứu cảnh báo các thầy thuốc không 
nên đưa ra bất cứ hành động nào có thể làm tổn hại đến 
thai trong tử cung nếu chỉ dựa trên kết quả xét nghiệm 
máu đơn thuần trong khi các dấu hiệu siêu âm chưa rõ 
ràng và thai phụ đang trong tình trạng ổn định. Trong số 
các khuyến cáo chính, nhóm chuyên gia đã đưa ra các 
thay đổi sau:

- Thai được xem như ngừng phát triển khi chiều 
dài phôi ít nhất 7mm và không có tim phôi. Các tiêu 
chuẩn trước đây là chiều dài phôi ít nhất 5mm và 
không có tim phôi.

- Trong trường hợp không có phôi và dựa trên kích 
thước túi thai, tiêu chuẩn mới trong chẩn đoán thai 
ngừng phát triển là 25mm trong khi tiêu chuẩn cũ là 
16mm.

- “Ngưỡng phân biệt” của hCG không còn được 
xem là dấu hiệu tin cậy trong việc kết luận thai ngừng 
phát triển.

Bác sĩ Kurt T. Barnhart, thành viên nhóm nhiên cứu 
và bác sĩ Sản Phụ khoa của Trường Đại học Y Perelman 
thuộc Đại học Pennsylvania nói “Với sự phát triển của kỹ 
thuật siêu âm, chúng ta cón thể phát hiện và nhìn thấy 
thai ở giai đoạn rất sớm. Các thầy thuốc đã đạt được sự 
đồng thuận rằng cần phải cân nhắc thời gian cần thiết để 
đảm báo rằng một thai sớm không bị chẩn đoán nhầm 
là thai ngừng phát triển. Không vội vã trong việc chẩn 
đoán sẩy thai, nhiều thời gian và nhiều thông tin hơn sẽ 
giúp làm tăng độ chính xác và loại trừ các chẩn đoán sai.”

Theo Bác sĩ Michael Blaivas- một bác sĩ cấp cứu tại 
Đại học South Carolina “Đây là những hướng dẫn quan 
trọng và sẽ giúp đỡ rất nhiều tất cả các thầy thuốc làm 
việc trong lĩnh vực chăm sóc bệnh nhân cấp cứu. Chúng 
biểu hiện cho những kiến thức khoa học cập nhật và 
chính xác để đưa ra cách giải quyết giữa các ý kiến đối 
lập nhau của bác sĩ cấp cứu và người tư vấn liên quan 
đến bệnh suất và tử suất của thai ngoài tử cung không 
được điều trị ở các bệnh nhân có thể không theo dõi 
được (mất dấu) và phải đảm bảo tính an toàn cho trường 
hợp thai sớm bình thường không xác định được.”

Các điểm lưu ý trong thực hành:
- Không được xem là thai ngừng phát triển trừ khi 

chiều dài phôi nhỏ hơn 7mm và không có tim phôi.
- Xét nghiệm máu đơn thuần không còn đủ giá trị để 

loại trừ khả năng sống của thai.

PHỤ KHOA TỔNG QUÁT 
VÀ UNG THƯ

Mổ lấy thai làm tăng nguy cơ lạc nội mạc tử cung
andolf E, Thorsell m, Kallen K. Caesarean section and risk for endometriosis: a prospective 

cohort study of swedish registries. BJog. 2013. doi: 10.1111/1471-0528.12236. 
Theo một nghiên cứu tiến cứu lớn được thực hiện 

tại Thụy Điển, mổ lấy thai làm tăng nguy cơ lạc nội 
mạc tử cung so với sinh đường âm đạo.

Sử dụng dữ liệu từ các mẫu đăng ký bệnh nhân 
và đăng ký khai sinh tại Thụy Điển (Swedish Patient 
Register and the Swedish Medical Birth Registry), các 
nhà nghiên cứu đã xác định các phụ nữ có chẩn đoán 
ban đầu là lạc nội mạc tử cung sau lần sinh thứ nhất. 
Trong số 709.090 phụ nữ trong nghiên cứu, có 3110 
(0,4%) trường hợp lạc nội mạc tử cung mới được ghi 
nhận. Sau lần sinh thứ nhất, các phụ nữ mổ lấy thai 
có nguy cơ chẩn đoán là lạc nội mạc tử cung cao hơn 
80% so với phụ nữ sinh đường âm đạo (tỉ suất nguy 
cơ 1,8; KTC 95% 1,7-1,9).

Hầu hết các trường hợp lạc nội mạc tử cung 
nguyên phát được chẩn đoán sớm trong cuộc đời, với 
các triệu chứng bắt đầu quanh thời điểm hành kinh 
đầu tiên. Đối với các trường hợp lạc nội mạc tử cung 
xuất hiện muộn, như ở 3110 phụ nữ trong nghiên cứu 
này, thì hầu như do việc điều trị gây ra và do phẫu 
thuật ở tử cung trước đó. Mặc dù y văn đã có báo cáo 
các trường hợp lạc nội mạc tử cung ở sẹo mổ cũ hay 
lạc nội mạc tử cung do thầy thuốc gây ra nhưng đây 
là nghiên cứu lớn đầu tiên xác định sự liên quan giữa 
mổ lấy thai và lạc nội mạc tử cung vùng chậu.

Nghiên cứu cũng cho thấy nguy cơ chung của lạc 
nội mạc tử cung là 0,4% ở nhóm sinh đường âm đạo 
và 0,6% ở nhóm mổ lấy thai và nguy cơ lạc nội mạc tử 
cung ở sẹo mổ lấy thai là 0,1%. Một điều đáng chú ý 
là sự gia tăng nguy cơ của tất cả các loại lạc nội mạc 
tử cung (không chỉ là lạc nội mạc tử cung ở sẹo cũ) là 
không đáng kể và xảy ra khi tế bào nội mạc gắn kết 
vào vị trí phẫu thuật liên quan đến nội mạc tử cung

Phân tích cũng cho thấy nguy cơ lạc nội mạc tử 
cung gia tăng theo thời gian, theo đó trong giai đoạn 
10 năm, có thêm 1 trường hợp bị lạc nội mạc tử cung 
trong số mỗi 325 phụ nữ mổ lấy thai. Tuy nhiên, không 
có hiệu quả phản ứng liều, có nghĩa là không có việc 
nguy cơ bị lạc nội mạc tử cung ở phụ nữ có hơn 2 lần 
mổ đẻ cao hơn so với phụ nữ có 01 lần mổ đẻ.

Nguy cơ lạc nội mạc tử cung sau mổ lấy thai vẫn 
còn rất thấp. Các nguy cơ hay gặp hơn liên quan đến 
mổ lấy thai là nhiễm trùng, mất máu cần phải truyền 
máu, thuyên tắc tĩnh mạch sâu hay thuyên tắc phổi. 
Nguy cơ lâu dài của mổ lấy thai bao gồm vỡ tử cung 
và các bệnh lý liên quan đến vị trí hay loại phát triển 
bánh nhau ở các thai kỳ sau.
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Các điểm chính:
- Lạc nội mạc tử cung thường xảy ra ở các phụ nữ 

mổ lấy thai hơn so với sinh đường âm đạo trong lần 
sinh đầu tiên mặc dù nguy cơ chung vẫn còn rất thấp.

- Nguy cơ bị lạc nội mạc tử cung không tăng theo 
số lần mổ lấy thai.

Nhu cầu theo dõi lâu dài sau điều trị CIN3.
BmJ 2014; 348: f7700

Các nhà nghiên cứu Thụy Điển cho rằng cần theo dõi 
lâu dài ở các phụ nữ được điều trị tổn thương tiền ung 
thư cổ tử cung sau khi họ nhận thấy có sự gia tăng nguy 
cơ tử vong vì ung thư âm đạo hay cổ tử cung sau tuổi 60.

Nghiên cứu được đăng trên Tạp chí BMJ cũng cho 
thấy nguy cơ tử vong vì ung thư âm đạo hay cổ tử 
cung ở các phụ nữ thuộc mọi lứa tuổi được điều trị 
vì tân sinh trong biểu mô cổ tử cung mức độ 3 tăng 
đáng kể so với các phụ nữ trong dân số chung.

Björn Strander (Đại học Gothenburg, Thụy Điển) 
đã sử dụng các số liệu từ 1958 đến 2008 bao gồm 
150.883 phụ nữ bị CIN3 được theo dõi từ lúc chẩn 
đoán đến năm 2009. Tổn cộng có 1236 trường hợp 
ung thư xâm lấn và 355 trường hợp tử vong.

Các nhà nghiên cứu cũng nhận thấy ở các phụ nữ 
CIN3 tỉ lệ mới mắc ung thư cổ tử cung xâm lấn trong 
suốt thời gian theo dõi và nguy cơ tử vong vì ung thư 
xâm lấn lần lượt cao hơn so với phụ nữ trong dân số 
chung là 2,39 lần và 2,35 lần.

Các nguy cơ này tăng lên ở các phụ nữ lớn tuổi bị 
CIN3, đặc biệt là sau tuổi 60. Ví dụ, phụ nữ tuổi từ 60-69 
được điều trị CIN3 có tỉ lệ ung thư cổ tử cung xâm lấn 
cao hơn 10,58 lần so với phụ nữ ở độ tuổi này trong 
dân số chung. Trong khi đó, tỉ lệ mới mắc và tỉ lệ tử 
vong ở các phụ nữ bị ung thư cổ tử cung hay âm đạo 
được chẩn đoán ở độ tuổi 70-79 cao hơn so với phụ nữ 
trong dân số chung lần lượt là 4,28 lần và 4,44 lần.

Và kết quả nghiên cứu cũng cho thấy ngay cả sau 
25 năm kể từ khi chẩn đoán CIN3, nguy cơ tử vong vì 
ung thư cổ tử cung hay âm đạo ở các phụ nữ này vẫn 
cao hơn 2 lần so với phụ nữ trong dân số chung.

Viết trên bình luận đi kèm, Marc Arbyn (Viện Khoa 
học sức khỏe cộng đồng, Bỉ) và đồng nghiệp giải thích 
rằng các vấn đề liên quan đến việc điều trị như nguy cơ 
sinh non đã làm cản trở các bác sĩ soi cổ tử cung thực 
hiện việc điều trị CIN tích cực. Điều này cũng giải thích 
lý do tại sao các phụ nữ tiếp nhận biện pháp điều trị tại 
chỗ có nguy cơ cao bị ung thư cổ tử cung hay âm đạo.

Nghiên cứu của “Strander và cộng sự” rõ ràng cho 
thấy cần phải theo dõi lâu dài ở các phụ nữ được điều trị 
vì tổn thương tân sinh trong biểu mô cổ tử cung, đặc biệt 

là ở các phụ nữ có độ tuổi từ 50 trở lên và nên thực hiện 
nhiều biện pháp để đảm bảo việc theo dõi có hiệu quả.

Các tác giả kết luận “các dữ liệu cho thấy cần phải 
chuẩn hóa và đảm bảo chất lượng trong soi cổ tử 
cung để đạt đến mức cân bằng tối ưu giữa nguy cơ 
ung thư và sự an toàn trong sản khoa”.

Vaccine điều trị gây biến mất nhanh những tổn thương cổ 
tử cung

maldonado L, Teague JE, morrow mP, et al. sci Transl med. January 29, 2014. 
Kết quả một nghiên cứu thử nghiệm nhỏ cho 

thấy, kết quả điều trị những tổn thương tiền ung thư 
độ biệt hóa cao ở cổ tử cung  bằng vaccine tạo ra một 
đáp ứng miễn dịch tế bào trong vùng mô tổn thương, 
vì vậy một số tổn thương ở cổ tử cung biến mất.

Kết quả được báo cáo trên tạp chí Science 
Translational Medicine, tác giả đề nghị rằng đánh giá 
trực tiếp đáp ứng miễn dịch trên tổn thương có thể 
cung cấp giá trị của liệu pháp điều trị bằng vaccine 
chính xác hơn là phân tích máu như hiện nay.

PGS.BS Cornelia “Connie” Trimble, trung tâm ung 
thư và đơn vị loạn sản cổ tử cung của Johns Hopkins’ 
phát biểu rằng “rất khó đánh giá hiệu quả đáp ứng 
miễn dịch tế bào với liệu pháp điều trị bằng vaccine, 
nhưng chúng tôi tin rằng những nghiên cứu lâm sàng 
sẽ cho thấy nhiều hiệu quả và chức năng hơn của 
vaccine, nếu chúng ta kiểm tra đáp ứng ngay tại vị trí 
tổn thương, nơi mà hệ thống miễn dịch chống lại các 
tế bào tổn thương tiền ung thư”

Kết quả nghiên cứu trên chỉ mới thực hiện trên 12 
phụ nữ, nhưng các nhà nghiên cứu có kế hoạch tiếp 
tục tiến hành thêm khoảng 20 người. Thời gian tiếp 
sẻ kiểm tra hiệu quả kết hợp của vaccine và kem bôi 
tại chỗ để làm tăng hiệu quả đáp ứng miễn dịch tại vị 
trí tổn thương.

Với nghiên cứu ban đầu, các nhà nghiên cứu chọn 
mẫu là những phụ nữ tổn thương cổ tử cung có HPV 
type 16, đây là type hay gặp, phổ biến có liên quan 
đến ung thư cổ tử cung. Bệnh nhân đầu tiên chọn 
vào năm 2008, bệnh nhân cuối cùng được điều trị kết 
thúc vào năm 2012.

Để điều trị và dự phòng ung thu cổ tử cung, mỗi đối 
tượng nhận 3 liều vaccine tiêm bắp tay cách nhau trên 
8 tuần. Hai liều sử dụng cho nghiên cứu, bao gồm một 
liều tạo nên bởi các phân tử DNA hổ trợ hệ thống miễn 
dịch tế bào nhận diện ra protein E7 của HPV – 16 bộc 
lộ trên tổn thương tiền ác tính. Liều thứ 2 tạo nên bởi 
các virus đã được biến đổi, nhằm mục đích giết chết 
các tế bào tiền ung thư được đánh dấu bởi protein E6 
và E7 của HPV- 16 và 18. Bảy tuần sau liều vaccine cuối 

cùng, các tổn thương ở cổ tử cung được lấy đi và đánh 
giá. Giữa các liều tiêm vaccine, các tác giả nhận thấy có 
sự gia đáng kể tế bào T- CD8+  ở mô cổ tử cung. Cùng 
thời gian này phân tích các mẫu máu vào thời điểm bắt 
đầu và kết thúc, kết quả cho thấy hiệu quả trước và sau 
tiêm vaccine không thay đổi.

PGS Trimble giải thích thêm  “chúng tôi nhận thấy 
sự thay đổi lớn về hệ thống miễn dịch tại vùng tổn 
thương cổ tử cung, các thay đổi này không thể phát 
hiện ở mẫu máu ngoại vi”.

Những điểm lưu ý:
- Kết quả nghiên cứu ban đầu cho thấy vaccine 

điều trị những phụ nữ tổn thương tiền ung thư cổ tử 
cung độ biệt hóa cao tạo ra một đáp ứng miễn dịch tế 
bào tại vùng mô tổn thương mà không thể nhận thấy 
ở mẫu máu ngoại vi

- Kế hoạch tiếp tục nghiên cứu thêm khoảng trên 
20 bệnh nhân nữa

Liệu pháp GnRH  thay thế trong cắt tử cung do nhân xơ 
Perrone am, Pozzati F, Di marcoberardino B, et al. J obstet gynaecol Res. 2013; 

doi:10.1111/jog.12135. 
Theo kết quả nghiên cứu mới, ở phụ nữ trên 45 

tuổi, có thể sử dụng GnRH đồng vận (GnRHa) thay thế 
cho cắt tử cung do nhân xơ. Các phụ nữ trong mẫu 
nghiên cứu được điều trị bằng GnRHa cho thấy hiệu 
quả giảm các triệu chứng và có mức độ rối loạn tình 
dục tương đương với sau cắt tử cung.

TS.BS. Anna Myriam Perrone và cộng sự Bệnh 
viện S. Orsola-Malpighi, Bologna, Italy, đã tiến hành 
nghiên cứu  phát hiện hiệu quả của GnRHa trên chức 
năng tình dục của phụ nữ, tính hiệu quả cũng như 
những hạn chế trong điều trị u xơ tử cung. Thông tin 
từ kết quả nghiên cứu này sử dụng GnRHa điều trị 
nhân xơ tử cung hiệu quả và tiện lợi. Mặc dù vậy, hiệu 
quả tác dụng của thuốc ngắn. Thêm vào đó, “do tỷ lệ 
tái phát cao, nên điều trị nội khoa không phải là chọn 
lựa tối ưu cho bệnh nhân u xơ trẻ tuổi có triệu chứng, 
nhưng với phụ nữ gần mãn kinh có thể chọn điều trị 
nội để tránh cắt tử cung cho bệnh nhân”

Để đánh giá sâu hơn, các nhà nghiên cứu tiến 
hành một nghiên cứu mở gồm những phụ nữ ≥ 45 
tuổi có triệu chứng lâm sàng do u xơ. 100 bệnh nhân 
được mời tham gia chia làm 2 nhóm hoặc sử dụng 
GnRHa hoặc phẫu thuật. Theo dõi sau 2 năm. Đối với 
nhóm điều trị GnRHa 92% hoàn tất điều trị ít nhất 
trong 6 tháng. Nhìn chung, 88% bệnh nhân nhóm 
điều trị nội giảm các triệu chứng, nhưng 10/46 bệnh 
nhân (22%) cần dùng chu kỳ GnRH thứ hai do rong 
kinh tái phát. 1 bệnh nhân phải căt tử cung do băng 

kinh và cuối cùng chẩn đoán là do sarcoma cơ tử 
cung. Hơn nữa 17% cần phối hợp thêm một số thuốc 
như tranexamic acid và  progestin.

Tác giả viết “Điều trị nội ít xâm lấn cần cân nhắc vì 
có đến 18% bệnh nhân cần can thiệp tiếp”, “sự chọn 
lựa có thể không phù hợp với một số bệnh nhân”. Sau 
24 tháng theo dõi, không ghi nhận được tác dụng 
phụ nghiêm trọng  nào và 8 bệnh nhân chuyển sang 
mãn kinh. Khi đánh giá kết quả liên quan đến chức 
năng tình dục, các tác giả thấy có sự khác biệt có ý 
nghĩa  giữa hai nhóm về  tổng điểm chỉ số chức năng 
tình dục. Tỷ lệ rối loại tình dục xảy ra 12% ở nhóm sử 
dụng GnRHa và 22% ở nhóm can thiệp phẫu thuật.

Những điểm lưu ý: 
- Sử dụng GnRHa là một biện pháp hiệu quả thay 

thế cho cắt tử cung do nhân xơ ở bệnh nhân ≥45 tuổi.
- GnRHa có hiệu quả tương tự trên chức năng tình 

dục như sau cắt tử cung

Kiểm soát tiểu không tự chủ trên bệnh nhân sa sinh dục
Taiwan J obstet gynecol 2013; 52: 516–522

Nhóm nghiên cứu ở Đài Loan đề nghị kết hợp sử 
dụng mesh nâng qua đường âm đạo với treo đoạn 
giữa niệu đạo ở những bệnh nhân sa sinh dục là 
cách hiệu quả kết hợp kiểm soát tiểu không tự chủ 
gắng sức (SUI). Nhóm nghiên cứu theo dõi 89 bệnh 
nhân đã thực hiện kết hợp 2 kỹ thuật trong thời 
gian trung bình 35 tháng, với 17 (19,1%) trường 
hợp cắt tử cung đường âm đạo, 20 (22,5%) treo 
vòm và 52 (58,4%) treo tử cung. Tất cả thang điểm 
về sa sinh dục đều cải thiện có ý nghĩa từ lúc phẫu 
thuật đến 6 tháng. Trong đó 69 bệnh nhân được 
làm niệu động đồ cho thấy tăng tốc độ đỉnh, tốc độ 
dòng chảy trung bình, giảm thể tích tồn dư và tăng 
áp lực đóng niệu đạo so với trước mổ, kết quả này 
cũng cải thiện tốt sau 1 giờ.

Các nhà nghiên cứu, đứng đầu là Ming-Ping Wu 
(Chi Mei Foundation Hospital, Tainan), nêu rõ rằng có 
29 bệnh nhân tồn tại hội chứng quá kích bàng quang 
sau mổ, tất cả được điều trị thành công bằng thuốc 
kháng hệ muscarinic và 55/57 (96,5%) bệnh nhân cải 
thiện triệu chứng tiểu khó trước phẫu thuật. Mặc dù 
vậy vẫn còn 20 (22,5%) bệnh nhân són tiểu sau mổ.

Các biến chứng trong và sau phẫu thuật bao gồm: 
2 trường hợp huyết tụ, cần phải truyền máu 1 trường 
hợp và 5 trường hợp thải mesh. Nhóm nghiên cứu 
cũng báo cáo ở những trường hợp cắt tử cung đường 
âm đạo thời gian mổ lâu hơn, mất máu nhiều hơn 
những bệnh nhân treo vòm âm đạo và treo tử cung. 
Hoại tử do mesh thấp nhất ở nhóm treo tử cung.



Tập 12, số 01
Tháng 4-2014

Tạp chí Phụ Sản 

77

Phạm Chí KôNg, Phạm mINh sơN, Lê VIếT NguYêN sa, NguYễN Vũ QuỐC huY TạP Chí Phụ sảN - 12(1), 72-77, 2014ĐIỂM BáO

Tập 12, số 01
Tháng 4-2014

Tạp chí Phụ Sản 

76

Đăng trên tạp chí Sản phụ khoa Đài Loan, nhóm 
tác giả cho rằng đây là kỹ thuật hiệu quả tốt, đề nghị 
áp dụng điều trị  ở những phụ nữ sa sinh dục và són 
tiểu gắng sức. Họ nhấn mạnh thêm “mặc dù vậy, 
những vấn đề cần quan tâm đến là những tai biến 
cần phải can thiệp, đặc biệt liên quan đến chảy máu, 
tổn tương tạng và thải mesh”.

 “Một phương pháp điều trị đơn độc không phải  
luôn phù hợp với tất cả bệnh nhân. Chắc chắn thông 
tin bệnh nhân luôn được ghi chép đầy đủ, thảo luận, 
giải thích cho bệnh nhân về ưu và nhược điểm của 
phẫu thuật và diễn tiến cuộc mổ khi tiến hành trên 
bệnh nhân”.

VÔ SINH

Triển vọng có thai sau phẫu thuật cắt bỏ vòi tử cung ở 
những trường hợp thai ngoài tử cung 

mol F et al. The Lancet, Early online Publication, 3 February 2014
Theo một nghiên cứu xuất bản gần đây trên The 

Lancet, việc bảo tồn vòi tử cung chứa khối thai không 
cải thiện triển vọng có thai sau phẫu thuật ở đối 
tượng phụ nữ có thai ngoài tử cung và có vòi tử cung 
còn lại bình thường. 

Các nhà nghiên cứu từ Wake Forest Baptist Medical 
Center đã nghiên cứu trên 446 phụ nữ có thai ngoài tử 
cung được phân một cách ngẫu nhiên thành hai nhóm: 
phẫu thuật mở vòi tử cung lấy khối thai (n=215), bảo tồn 
vòi tử cung và phẫu thuật cắt bỏ vòi tử cung (n=231) 
trong khoảng thời gian từ năm 2004 đến năm 2011. 
Phẫu thuật bảo tồn vòi tử cung là phương pháp thường 
được ưa chuộng hơn vì suy nghĩ rằng người phụ nữ còn 
cả 2 vòi tử cung sẽ có nhiều cơ hội có thai hơn. 

Tỉ lệ có thai tiến triển cộng dồn là 60,7% sau phẫu 
thuật bảo tồn và 56,2% sau phẫu thuật cắt bỏ vòi tử 
cung (fecundity rate ratio, 1.06; 95% CI, 0.81-1.38; log-
rank P=0.678).

Phát hiện này có ý nghĩa, nếu vòi tử cung bên 
đối diện bình thường, phẫu thuật viên có thể đơn 
giản cắt bỏ vòi tử cung - loại phẫu thuật có quy trình 
nhanh hơn và ít phức tạp hơn so với phẫu thuật bảo 
tồn vòi, đồng thời hạn chế được nguy cơ xảy ra một 
thai ngoài tử cung khác trên vòi tử cung được bảo 
tồn, theo đồng tác giả Tamer Yalcinkaya, MD, chuyên 
gia nội tiết sinh sản ở Trung tâm Wake Forest Baptist.

Nghiên cứu này cũng ghi nhận sự tồn tại dai dẳng 
của mô thai thường gặp hơn ở nhóm phẫu thuật bảo 
tồn so với nhóm phẫu thuật cắt bỏ vòi tử cung (14 

[7%] vs 1 [<1%]; RR, 15.0; 95% CI, 2.0-113.4). Ngoài ra, 
8% phụ nữ trong phẫu thuật bảo tồn và 5% phụ nữ 
trong nhóm phẫu thuật cắt bỏ xảy ra thai ngoài tử 
cung tái phát (RR, 1.6; 95% CI, 0.8-3.3). Cuối cùng, số 
lượng thai tiến triển sau kích thích phóng noãn, bơm 
tinh trùng vào buồng tử cung hay thụ tinh trong ống 
nghiệm không khác biệt có ý nghĩa giữa hai nhóm. 

Các điểm chính:
– Ở những phụ nữ thai làm tổ ở một vòi tử cung 

và vòi còn lại bình thường, phẫu thuật bảo tồn vòi tử 
cung không cải thiện cơ hội có thai khi so sánh với 
phẫu thuật cắt bỏ vòi tử cung. – Phẫu thuật viên có 
thể xem xét phẫu thuật cắt bỏ vòi tử cung - ít phức 
tạp hơn - cho các trường hợp thai ngoài tử cung 

Phương pháp phân tích bộ gen mới cho phép sinh ra các em 
bé thụ tinh trong ống nghiệm khỏe mạnh hơn 

hou Y, Fan W, Yan L, et al. Cell. 2013;155:1492-1506. 
Một phương pháp mới giúp phát hiện các khuyết 

tật di truyền trong tế bào trứng dành cho thụ tinh 
trong ống nghiệm có thể làm gia tăng cơ hội sinh 
ra một em bé khỏe mạnh, nếu kết quả được chứng 
minh qua một thử nghiệm lâm sàng,  được các nhà 
nghiên cứu báo cáo gần đây trên tạp chí Cell. 

Bằng cách sử dụng toàn bộ trình tự bộ gen của 
các tế bào trứng mỗi người, các nhà nghiên cứu có 
thể xác định một phương pháp phát hiện được các 
khuyết tật bất thường nhiễm sắc thể và thay đổi trình 
tự ADN thường phối hợp với các rối loạn di truyền. 

“Bằng cách này, chúng ta có thể đạt được đồng 
thời hai mục đích: một bộ phân tích trình tự sâu giúp 
tránh được cả hai loại vấn đề di truyền”, tác giả nghiên 

Phương pháp phân tích bộ gen mới cho phép sinh ra các em bé thụ tinh trong ống 
nghiệm khỏe mạnh hơn  

Hou Y, Fan W, Yan L, et al. Cell. 2013;155:1492-1506.  

Một phương pháp mới giúp phát hiện các khuyết tật di truyền trong tế bào trứng dành cho 
thụ tinh trong ống nghiệm có thể làm gia tăng cơ hội sinh ra một em bé khỏe mạnh, nếu 
kết quả được chứng minh qua một thử nghiệm lâm sàng,  được các nhà nghiên cứu báo 
cáo gần đây trên tạp chí Cell.  

Bằng cách sử dụng toàn bộ trình tự bộ gen của các tế bào trứng mỗi người, các nhà 
nghiên cứu có thể xác định một phương pháp phát hiện được các khuyết tật bất thường 
nhiễm sắc thể và thay đổi trình tự ADN thường phối hợp với các rối loạn di truyền.  

 

 

"Bằng cách này, chúng ta có thể đạt được đồng thời hai mục đích: một bộ phân tích trình 
tự sâu giúp tránh được cả hai loại vấn đề di truyền”, tác giả nghiên cứu Jie Qiao từ bệnh 
viện Third Hospital, Đại Học Bắc Kinh nhận định. "Về mặt lý thuyết, nếu phương pháp 
này hoạt động hoàn hảo, chúng ta có thể nhân đôi tỉ lệ thành công của kỹ thuật thụ tinh 
trong ống nghiệm từ 30% lên đến 60%, thậm chí hơn nữa”.  

Các nhà nghiên cứu đã đi theo hướng mà họ đã sử dụng trong việc phát triển phương 
pháp xác định trình tự toàn bộ bộ gen nhằm phát hiện đồng thời hai loại khuyết tật di 
truyền trong các tế bào tinh trùng người. Tuy nhiên đây là nghiên cứu đầu tiên áp dụng 
phương pháp này lên các tế bào trứng. 

Cách tiếp cận tế bào trứng liên quan đến phương pháp giải trình tự toàn bộ bộ gen của thể 
cực- được phát sinh như là sản phẩm phụ của quá trình phân chia noãn và thường chết đi 
sau đó. Vì thể cực không cần thiết cho sự phát triển của phôi người, chúng có thể được 

cứu Jie Qiao từ bệnh viện Third Hospital, Đại Học Bắc 
Kinh nhận định. “Về mặt lý thuyết, nếu phương pháp 
này hoạt động hoàn hảo, chúng ta có thể nhân đôi tỉ 
lệ thành công của kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm 
từ 30% lên đến 60%, thậm chí hơn nữa”. 

Các nhà nghiên cứu đã đi theo hướng mà họ đã 
sử dụng trong việc phát triển phương pháp xác định 
trình tự toàn bộ bộ gen nhằm phát hiện đồng thời hai 
loại khuyết tật di truyền trong các tế bào tinh trùng 
người. Tuy nhiên đây là nghiên cứu đầu tiên áp dụng 
phương pháp này lên các tế bào trứng.

Cách tiếp cận tế bào trứng liên quan đến phương 
pháp giải trình tự toàn bộ bộ gen của thể cực- được 
phát sinh như là sản phẩm phụ của quá trình phân 
chia noãn và thường chết đi sau đó. Vì thể cực không 
cần thiết cho sự phát triển của phôi người, chúng có 
thể được lấy ra khỏi phôi một cách an toàn không 
ảnh hưởng có hại đến phôi, theo các nhà nghiên cứu.

 Sau khi xác định được phương pháp, các nhà 
nghiên cứu đang tiến hành một thử nghiệm lâm sàng 
để kiểm tra lại phương pháp và xác định xem liệu 
phương pháp này có tác động tích cực đến tỉ lệ thành 
công của thụ tinh trong ông nghiệm hay không. 

Các điểm chính: 
- Các nhà nghiên cứu đang tìm hiểu cách sử dụng 

giải trình tự toàn bộ bộ gen của tế bào trứng người 
dành cho thụ tinh trong ống nghiệm để phát hiện các 
bất thường nhiễm sắc thể và thay đổi trình tự ADN có 
liên quan đến các bệnh lý di truyền. 

- Các thử nghiệm lâm sàng đang được thiết lập để 
kiểm tra tính hiệu quả của phương pháp mới, nhưng 
các nhà nghiên cứu tin rằng nếu phương pháp này 
được áp dụng, nó có thể cải thiện có ý nghĩa cơ hội 
sinh ra một em bé khỏe mạnh bằng phương pháp 
thụ tinh trong ống nghiệm. 

Y học bằng chứng không ủng hộ sử dụng IMSI trong hỗ 
trợ sinh sản

Teixeira Dm, Barbosa maP, Ferriani Ra, et al. Cochrane Database syst Rev. 
2013;7:CD010167. 

Không có bằng chứng chứng minh rằng tiêm tinh 
trùng có chọn lọc dựa trên hình thái học vào bào tương 
trứng (IMSI) mang lại nhiều lợi ích hơn so với phương 
pháp tiêm tinh trùng vào bào tương trứng thông 
thường (ICSI) đối với bệnh nhân hiếm muộn khi so sánh 
về tỉ lệ trẻ sinh ra sống hay tỉ lệ sẩy thai, theo kết luận của 
Cochrane về Rối Loạn kinh nguyệt và Hiếm muộn Nhóm 
1 dựa trên các phân tích cộng gộp và review can thiệp. 

ICSI, kỹ thuật vi thao tác với tinh trùng, là một kỹ 
thuật hữu ích cho các cặp vợ chồng hiếm muộn khó 

mang thai nguyên nhân do tinh trùng chồng: mật độ 
tinh trùng ít hay tinh trùng di động kém. Trong ICSI, 
một tinh trùng sẽ được tiêm trực tiếp vào một bào 
tương trứng. Một kỹ thuật mới hơn, gọi là IMSI, là một 
phương pháp lựa chọn tinh trùng bằng kính hiển vi 
có độ phóng đại rất cao (độ phóng đại 6000 lần) để 
lựa chọn những tinh trùng di động tốt nhất. 

Mặc dù những nghiên cứu ban đầu chỉ ra rằng 
IMSI liên quan đến tỉ lệ có thai cao hơn ở những cặp 
bệnh nhân có tiền sử thất bại làm tổ liên tiếp, tuy 
nhiên các nhà nghiên cứu nhận thấy không có sự 
khác biệt có ý nghĩa giữa IMSI và ICSI về tỉ lệ trẻ sinh ra 
sống theo một báo cáo có mức độ bằng chứng thấp. 
Trong nghiên cứu này tỉ lệ trẻ sinh ra sống được đánh 
giá (nguy cơ rủi ro, 1.14).  Về mặt lâm sàng, nếu người 
phụ nữ có khoảng 38% cơ hội sinh ra trẻ sinh sống 
bằng phương pháp ICSI thông thường, thì cơ hội sinh 
ra trẻ sinh sống với IMSI nằm trong khoảng từ 30% 
đến 63%- các nhà nghiên cứu giải thích. 

IMSI cải thiện có ý nghĩa tỉ lệ có thai lâm sàng (RR, 
1.29), nhưng các nhà nghiên cứu ghi nhận mức độ 
tin cậy về bằng chứng rất thấp bởi các nghiên cứu 
không chính xác, sai lệch nhiều và quan sát không 
đồng nhất giữa các nghiên cứu. Theo thống kê, nếu 
một phụ nữ có 33% cơ hội có thai bằng kỹ thuật ICSI 
thông thường thì họ có khoảng từ 36% đến 52% cơ 
hội có thai với IMSI- các nhà nghiên cứu giải thích. 

Sự khác biệt về tỉ lệ sẩy thai giữa IMSI và ICSI là 
không có ý nghĩa (RR, 0.82), nhưng kết quả này cũng 
dựa trên mức độ bằng chứng rất thấp. Theo các nhà 
nghiên cứu, các phụ nữ có thai có 22% nguy cơ bị sẩy 
thai nếu sử dụng ICSI, trong khi nguy cơ này đối với 
phương pháp IMSI là 13 đến 25%. Không có bằng 
chứng nào chỉ ra rằng sử dụng IMSI làm gia tăng các 
dị tật bẩm sinh, nhưng cũng không có nghiên cứu 
nào trong số này báo cáo sự xuất hiện dị tật bẩm sinh, 
kể cả nghiên cứu review can thiệp và nghiên cứu 
phân tích gộp.

Dựa trên các chứng cứ hiện có từ các thử nghiệm 
ngẫu nhiên có nhóm chứng, sử dụng IMSI trong lâm 
sàng hiện nay không được ủng hộ. Trước khi IMSI 
được khuyến cáo trong thực hành lâm sàng, nhiều 
nghiên cứu có chất lượng tốt cần được thiết kế và 
tiến hành. 

Các điểm chính: 
- IMSI không ích lợi hơn ICSI khi so sánh về tỉ lệ trẻ 

sinh ra sống hay tỉ lệ sẩy thai.
- Mặc dù có bằng chứng ghi nhận rằng IMSI giúp 

cải thiện tỉ lệ có thai lâm sàng, tuy nhiên mức độ bằng 
chứng của nó là rất thấp. 
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