
TẬP 12 (03), 07 - 2014

JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY 

ẤN BẢN ChÍNh ThỨC CỦA hỘI PhỤ SẢN KhOA & SĐCKh VIỆT NAm 
Offi cial publication of Vietnam Gynecology-Obstetrics and Family Planning Association

ISSn 1859-3844



TẬP 12 (03), 07 - 2014

JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY 

ẤN BẢN ChÍNh ThỨC CỦA hỘI PhỤ SẢN KhOA & SĐCKh VIỆT NAm 
Offi cial publication of Vietnam Gynecology-Obstetrics and Family Planning Association

ISSn 1859-3844

Ngày 26/02/2014    -    Quảng cáo Full Page (Khổ A4) BV QT Phụ Sản

HU� - THÀNH PH� V�N HÓA ASEAN
NGÀY 24 / 7 / 2014

Chào m�ngChào m�ngChào m�ng
H�I NGH� PH� S�N

MI�N TRUNG M� R�NG - L�N TH� V



Tập 12, số 02
Tháng 5-2014

Tạp chí Phụ Sản 

03Tập 12, số 03
Tháng 7-2014

Tạp chí Phụ Sản 

02

TẠP CHÍ PHỤ SẢN 
Tập 12, số 3, tháng 07 - 2014

TỔNG BIÊN TẬP
GS. TS. cao Ngọc Thành 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP
PGS. TS. Vương Tiến Hòa

(Phụ trách miền bắc)
ThS. BS. Hồ Mạnh Tường

(Phụ trách miền nam) 

TÒA SOẠN
PGS. TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

(Tổng Thư Ký)

BAN THƯ KÝ
TS. BS. lê Minh Tâm - TS. BS. châu Khắc Tú

- TS. BS. Phạm chí Kông -TS. BS. Đỗ Quan Hà, 
ThS. BS. Trần Mạnh linh

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP
GS. TS. Nguyễn Đức Vy - GS. TS. Trần Thị Phương Mai - 
PGS. TS. Nguyễn Viết Tiến - PGS. TS. Nguyễn Đức Hinh 
- GS. BS. Nguyễn Thị Ngọc Phượng - GS. TS. Trần Thị 

lợi - TS. Vũ Bá Quyết - PGS. TS. Vũ Thị Nhung - 
PGS. TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy - ThS. BS. Nguyễn Văn 

Trương -  BScKII. Trịnh Hữu Thọ - TS. BS. Trương Quang 
Vinh - TS. BS. Trần Đình Vinh - TS. BS. lê Minh Toàn - 

ThS. BS. lê Quang Thanh

ĐỊA CHỈ TÒA SOẠN
Bộ môn Phụ Sản, Trường Đại học Y Dược Huế

6 Ngô Quyền, Tp. Huế,  Thừa Thiên Huế  
ĐT: 054. 3822 873 - Fax: 054. 3826 269

Email: obgynhue@gmail.com

MỸ THUẬT
Hạnh Việt Media

TIẾP NHẬN THÔNG TIN QUẢNG CÁO
công ty TNHH TMDV Qc Hạnh Việt

35/23c Trần Đình Xu, P. cầu Kho, Q.1
ĐT: 08.6682 6550 - HOTlINE: 0909 801 407

Mail: hanhviet_media@yahoo.com

TẠP CHÍ PHỤ SẢN là tạp chí chính thức của 
Hội Phụ sản khoa và Sinh đẻ có kế hoạch Việt nam 

(VINAGOFPA), được xuất bản hàng quý từ năm 2001

Giấy phép xuất bản số: 1933/GP - BTTTT do Bộ Thông 
tin và Truyền thông cấp ngày 21 tháng 11 năm 2011 

In tại nhà in lê Quang lộc

HỘI PHỤ SẢN KHOA & SĐCKH VIỆT NAM 



Tập 12, số 02
Tháng 5-2014

Tạp chí Phụ Sản 

05Tập 12, số 03
Tháng 7-2014

Tạp chí Phụ Sản 

04

THỂ LỆ ĐĂNG BÀI 
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.

1. Halpem SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ 
transplantation in HIV-infected patients. N Engl 
J Med. 2002 Jul 25; 347(4):284-7.
2. Diabetes Prevention Program Research 
Group. Hypertension, insulin, and proinsulin in 
participants with impaired glucose tolerance. 
Hypertension. 2002; 40(5):679-86.
3. Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, 
Pfaller MA. Medical microbiology. 4th ed. St. 
Louis: Mosby; 2002.
4. Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. 
Chromosome alterations in human solid 
tumors. In: Vogelstesin B, Kinzler KW, editors. 
The genetic basis of human cancer. New York: 
McGraw-Hill; 2002. p. 93-113.
5. Cancer-Pain.org [homepage on the Internet]. 
New York: Association of Cancer Online 
Resources, Inc.; c2000-01 [updated 2002 May 
16; cited 2002 Jul 9]. Available from: http://
www.cancer-pain.org/.
Các bài gửi đăng sẽ được Hội đồng biên tập duyệt 

và Tổng biên tập sẽ quyết định chọn đăng. Bản thảo 
của bài không được chọn sẽ không được gửi trả lại. 
Các tác giả chịu trách nhiệm về các quan điểm khoa 
học trong bài viết của mình.

Các tác giả có thể liên hệ trực tiếp với tòa soạn để 
nhận được hướng dẫn chi tiết hơn về thể lệ gửi và 
đăng bài.

Các tác giả được khuyến khích gửi bài qua email 
theo địa chỉ của tòa soạn hoặc in trên giấy khổ A4, 
cùng với fi le gửi về:

Tòa soạn Tạp chí Phụ Sản:
GS.TS. Cao Ngọc Thành 
Tổng Biên tập 
PGS. TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy
Tổng Thư ký Tòa soạn

Bộ môn Phụ Sản
Trường Đại học Y Dược Huế 
6 Ngô Quyền - Tp. Huế 
ĐT: 054. 3832 643 - Fax: 054. 3826 269
Email: obgynhue@gmail.com

TẠP CHÍ PHỤ SẢN là tạp chí chính thức của 
Hội Phụ Sản khoa và Sinh đẻ có kế hoạch 
Việt Nam, nhận đăng các bài tổng quan, 
công trình nghiên cứu, trường hợp lâm 
sàng và thư gửi Ban biên tập trong các lĩnh 

vực Sản Phụ khoa, Kế hoạch hóa gia đình và Nhi Sơ 
sinh. Bài đã gửi đăng trên TẠP CHÍ PHỤ SẢN không 
đồng thời gửi đăng trên các tạp chí khác. Không chấp 
nhận các bài đã đăng trên các tạp chí khác.

Bản thảo cần được soạn thảo bằng chương trình 
Microsoft Word, font chữ Unicode.

Bản thảo có độ dài quá qui định sẽ không được chấp 
nhận. Không tính phần bảng, sơ đồ và tài liệu tham khảo, 
bài tổng quan không quá 3.500 từ, bài nghiên cứu không 
quá 3.000 từ, trường hợp lâm sàng không quá 1.000 từ. 
Cho phép thêm mỗi bảng hoặc sơ đồ 250 từ.

Bản thảo phải có phần Trang bìa bao gồm: (1) tựa 
đầy đủ của bài báo, tiếng Việt và tiếng Anh, (2) tên 
, học hàm, học vị, cơ quan đang công tác của tất cả 
các tác giả, (3) tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email 
của tác giả chịu trách nhiệm liên hệ về bản thảo, (4) 
danh sách các từ khóa viết theo định dạng từ Medical 
Subject Headings (MeSH) theo hệ thống Index 
Medicus, (5) phần tóm tắt, tiếng Việt và tiếng Anh.

Phần Nội dung của bài nghiên cứu phải bao gồm 
Đặt vấn đề (có các mục tiêu nghiên cứu), Đối  tượng 
và Phương pháp nghiên cứu, Kết quả, Bàn luận, Kết 
luận, Tài liệu tham khảo, Phụ lục (nếu có).

Các Bảng chỉ chứa các thông tin chưa được nêu 
trong nội dung bài viết, không được trùng lặp. Không 
cho phép trình bày quá 5 bảng đối với bài tổng quan 
hoặc bài nghiên cứu.

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 fi le 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 
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Mục lục 
tổng quan
10 - 19 CHỈ BÁO DỰ TRỮ BUỒNG TRỨNG 

ANTI-MUELLERIAN HORMONE - TỪ LÝ THUYẾT 
ĐẾN THỰC HÀNH

Lê Minh Tâm  

20 - 23 CẬP NHẬT VỀ XỬ TRÍ VIÊM GAN SIÊU 
VI B VÀ THAI KỲ

Vũ Thị Nhung

 

ngHIÊn CỨu
PHụ kHoa
24 - 27 NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ CỦA HÓA 

CHẤT TIỀN PHẪU Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ BIỂU 
MÔ BUỒNG TRỨNG GIAI ĐOẠN MUỘN

Bạch Cẩm An, Lê Sỹ Phương, Phan Viết Tâm, Châu Khắc Tú,
Đinh Thị Phương Minh, Hoàng Bảo Nhân, Lê Thị Ý Nhân

   

28 - 31 THỰC TRẠNG VIÊM NHIỄM ĐƯỜNG 
SINH DỤC DƯỚI VÀ TÌM HIỂU YẾU TỐ LIÊN QUAN 
ĐẾN THÓI QUEN VỆ SINH CỦA PHỤ NỮ TẠI 13 
XÃ – HUẾ VÀ QUẢNG TRỊ NĂM 2013

Nguyễn Đức Vy, Dương Lan Dung, Phan Thị Hạnh

32 - 35 NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, 
CẬN LÂM SÀNG CỦA U LẠC NỘI MẠC TỬ CUNG 
TÁI PHÁT

Hoàng Thị Liên Châu, Bạch Cẩm An, Châu Khắc Tú, Lê Sỹ Phương, 
Nguyễn Văn Tuấn, Trần Thị Hoàn, Đinh Thị Phương Minh,

Hoàng Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thị Mỹ Hương

36 - 39 NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA CÁC XÉT 
NGHIỆM PROGESTERON, β-HCG HUYẾT THANH 
VÀ SIÊU ÂM ĐẦU DÒ ĐƯỜNG ÂM ĐẠO TRONG 
CHẨN ĐOÁN SỚM THAI LẠC CHỔ

Trần  Thị Ngọc Hà, Vũ Văn Long

40 - 44 TUỔI MÃN KINH VÀ NHU CẦU CẢI 
THIỆN SỨC KHỎE QUANH TUỔI MÃN KINH CỦA 
PHỤ NỮ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Lê Thanh Bình, Nguyễn Thu Trang, Vũ Thanh Hương

45 - 49 NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA PROGESTERON 
TRONG CHẨN ĐOÁN SỚM VÀ ĐÁP ỨNG ĐIỀU TRỊ 
NỘI KHOA THAI NGOÀI TỬ CUNG

Nguyễn Thị Diễm Thư, Nguyễn Vũ Quốc Huy

50 - 53 HIỆU QUẢ CỦA DỤNG CỤ TỬ CUNG 
CHỨA LEVONORGESTREL TRONG ĐIỀU TRỊ RONG 
KINH - CƯỜNG KINH VÀ ĐAU BỤNG KINH DO LẠC 
NỘI MẠC TỬ CUNG

Ngô Thị Yên, Phạm Việt Thanh

SẢn kHoa
54 - 57 NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ DỰ 

PHÒNG LÂY TRUYỀN HIV TỪ MẸ SANG CON Ở SẢN 
PHỤ VÀO SINH TẠI KHOA PHỤ SẢN BVTW HUẾ
Hoàng Ngọc Tú, Lê Minh Toàn, Nguyễn Thị Đông Hiền, Phan Lê Vy Phương

58 - 63 ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ VÀ TÂM LÝ XÃ HỘI 
Ở PHỤ NỮ NHIỄM HIV TRẦM CẢM SAU SINH

Nguyễn Mạnh Hoan, Cao Ngọc Thành    

64 - 68 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SÀNG LỌC VÀ 
ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THAI KỲ TẠI 
BỆNH VIỆN PHỤ NỮ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Phạm Minh Sơn

70 - 73 NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH CHUYỂN DẠ Ở 
SẢN PHỤ MANG THAI THIỂU ỐI

Lê Lam Hương

74 - 78 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THIỂU 
ỐI NHẬP VIỆN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH 
PHỐ CẦN THƠ

Lâm Đức Tâm, Nguyễn Vũ Quốc Huy

79 - 82 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHĂM SÓC SẢN 
PHỤ SAU MỔ LẤY THAI TẠI KHOA PHỤ SẢN – 
BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ

Nguyễn Thị Mỹ Hương, Châu Khắc Tú, Trần Thị Lệ Hà, Nguyễn Thị 
Đông Hiền, Ngô Thị Thúy Minh

83 - 87 NGHIÊN CỨU BỆNH LÝ TIỀN SẢN GIẬT 
NẶNG - SẢN GIẬT VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH 
VIỆN PHỤ SẢN - NHI ĐÀ NẴNG

Hà Thị Tiểu Di

HỖ tRỢ SInH SẢn
88 - 94 KẾT QUẢ ỨNG DỤNG KỸ THUẬT THỤ 

TINH TRONG ỐNG NGHIỆM TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI 
HỌC Y DƯỢC HUẾ

Cao Ngọc Thành, Lê Minh Tâm, Nguyễn Thị Diễm Thư, Võ Thị Toàn, 
Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Thị Tâm An, Nguyễn Thị Thái Thanh, 

Nguyễn Phương Trang, Châu Thị Thủy

95 - 97 NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT 
THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM TRONG ĐIỀU 
TRỊ VÔ SINH TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN – NHI 
ĐÀ NẴNG

Trần Đình Vinh, Thái Xuân Ánh

98 - 101 HIỆU QUẢ CỦA KÍCH THÍCH PHÓNG 
NOÃN VỚI HMG TRÊN BỆNH NHÂN HỘI CHỨNG 
BUỒNG TRỨNG ĐA NANG

Hồ Mạnh Tường, Lâm Anh Tuấn

102 - 106 NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA 
TINH TRÙNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG PHÔI SAU THỤ 
TINH TRONG ỐNG NGHIỆM

Phan Thanh Sơn, Lê Minh Tâm

107 - 110 CHẤT LƯỢNG PHÔI CHUYỂN: 
YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG KẾT QUẢ THỤ TINH TRONG 
ỐNG NGHIỆM

Trương Thị Thanh Bình, Bùi Thị Thu Hiền,
Lê Thụy Hồng Khả, Hồ Mạnh Tường

112 - 114 NUÔI TRƯỞNG THÀNH NOÃN 
NON (IVM) THU NHẬN TỪ CÁC NANG NHỎ Ở 
CÁC TRƯỜNG HỢP ĐÁP ỨNG CHẬM VỚI KÍCH 
THÍCH BUỒNG TRỨNG TRONG CÁC CHU KỲ 
THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM (TTTON)

Hà Thanh Quế, Hồ Mạnh Tường, Lâm Anh Tuấn, Nguyễn Thị Thu Lan, 
Vương Thị Ngọc Lan

115 - 117 KẾT QUẢ THAI CỦA NHỮNG CHU 

KỲ IVM CÓ HOẶC KHÔNG CÓ NOÃN TRƯỞNG 
THÀNH (MII) TẠI THỜI ĐIỂM CHỌC HÚT

Lê Hoàng Anh, Phạm Thanh Xuân,  Lâm Anh Tuấn, Hồ Mạnh Tường

118 - 121 BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 
NUÔI CẤY IN-VITRO TRỨNG MI TRONG CÁC 
CHU KỲ KÍCH THÍCH BUỒNG TRỨNG TẠI BỆNH 
VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ

Phan Cảnh Quang Thông, Nguyễn Phước Bảo Minh,
Nguyễn Hữu Anh Minh, Phạm Đăng Phi, Lê Thị Bích Thủy

nHI SƠ SInH
122 - 124 TÌNH HÌNH DỊ TẬT BẨM SINH TẠI 

KHOA PHỤ SẢN BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ
Trần Thị Hoàn

BÁo CÁo 
tRƯỜng HỢP VÀ 
nHÓM BỆnH
125 - 128 BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG 

TẾ BÀO GỐC TẠO MÁU TỰ THÂN TRONG ĐIỀU TRỊ 
UNG THƯ BUỒNG TRỨNG GIAI ĐOẠN MUỘN

Nguyễn Duy Thăng, Bạch Cẩm An, Lê Sỹ Phương, Lê Minh Toàn,
Châu Khắc Tú, Tôn Thất Minh Trí, Hoàng Bảo Nhân,

Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Văn Tránh,  Phan Thị Thùy Hoa

129 - 132 VỠ TỬ CUNG TRONG THAI KỲ: 
BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP VÀ ĐIỂM QUA Y VĂN

Lê Hoài Nhân, Trần Đình Lực, Nguyễn Việt Đức

133 - 137 NHẬN XÉT 5 TRƯỜNG HỢP HỘI 
CHỨNG HELLP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÀ 
ĐÔNG 2010 - 2013

Phạm Văn Tự

138 - 141 VIÊM TỤY CẤP TRONG THAI KỲ
Đặng Quang Vinh; Hồ Cao Cường; Trần Phùng Dũng Tiến;

Phạm Đông An; Nguyễn Thị Ngọc Phượng
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1. Giới thiệu
Khi xã hội càng phát triển, vai trò người phụ nữ càng 

rõ nét trong mọi lĩnh vực khác nhau. Sự đóng góp về 
mặt xã hội có thể làm trì hoãn việc sinh con và làm tăng 
tỷ lệ hiếm muộn ở phụ nữ tuổi lớn. Đây có thể nói là một 
trong những nguyên nhân đáng kể khiến nhu cầu điều 
trị vô sinh tăng lên do giảm dự trữ buồng trứng. Mặc 
dù trong những năm vừa qua, lĩnh vực nội tiết sinh sản 
và các kỹ thuật hỗ trợ đã có những bước tiến đáng kể, 
giúp đạt nhiều thành công trong điều trị vô sinh, những 
trường hợp đáp ứng kém với kích thích buồng trứng 
vẫn luôn là một trong những thách thức lớn nhất cho 
các nhà lâm sàng. Nhận biết nguy cơ, phát hiện sớm 
đáp ứng kém có tầm quan trọng cấp thiết về mặt lâm 
sàng. Theo thời gian, nhiều chỉ số sinh học (như FSH, 
estradiol cơ bản, inhibin B), test thử nghiệm động (với 
clomiphene citrate, với FSH ngoại sinh hay GnRHa), siêu 
âm (thể tích buồng trứng, chỉ số nang thứ cấp AFC, tưới 
máu buồng trứng) đã được ứng dụng nhưng ngoại trừ 
AFC, các chỉ số còn lại tỏ ra còn nhiều giới hạn. 

Hormone kháng ống Mueller (anti-Muellerian 
hormone - AMH) do các nang noãn tiền hốc và nang 
có hốc nhỏ tiết ra. Mặc dù sinh lý học chưa hoàn 
toàn được hiểu rõ và ứng dụng lâm sàng còn nhiều 
điều chưa đồng thuận, trong vài năm gần đây, với rất 
nhiều dữ liệu y văn thu thập được qua các nghiên cứu 
đã đem lại những hiểu biết nhất định về vai trò AMH 
đối với sức khỏe phụ nữ và khả năng sinh sản.

AMH là một glycoprotein chuỗi đôi và là thành viên 
của gia đình TGF-b (transforming growth factor b) gồm 
các yếu tố tăng trưởng và biệt hóa (Cate RL., 1986). AMH 
được biết đến đầu tiên là yếu tố giúp biệt hóa sinh dục 
nam. Sự biệt hóa tinh hoàn từ testosterone chịu trách 
nhiệm cho sự thoái triển ống Mueller để biệt hóa sinh 
dục nữ và yếu tố này do tế bào Sertoli của tinh hoàn tiết 
ra. Mối quan tâm đến AMH tăng lên khi kết quả nghiên 
cứu ghi nhận chuột cái vô sinh khi thiếu hụt AMH 
(Behringer RR, 1994). Nghiên cứu chi tiết hơn cho thấy 
AMH gây ức chế chiêu mộ nang sơ cấp đồng thời AMH 
còn đóng vai trò quan trọng trong chọn lọc nang trội 
trong pha nang noãn (Visser JA., 2005). Nhiều phương 
pháp xét nghiệm được phát triển để định lượng AMH 
trong huyết thanh (Hudson PL., 1990; Josso N., 1990). Tế 
bào hạt nang noãn tiết ra AMH vào trong huyết thanh 
và nồng độ này thể hiện số lượng nang đang phát triển 
trong buồng trứng. Vì vậy, AMH được xem là chỉ báo của 
“tuổi buồng trứng” (Kevenaar ME., 2006).

Đến nay, AMH là một yếu tố được ứng dụng rộng rãi 
trong lâm sàng, chủ yếu dựa vào khả năng đại diện cho 
số nang tiền hốc và nang có hốc ở buồng trứng (Hansen 
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phụ nữ được tạo ra từ các nang noãn tiền hốc và nang 
có hốc nhỏ ở buồng trứng. Trong thực hành lâm sàng, 
AMH được đề nghị dùng để dự đoán đáp ứng với kích 
thích buồng trứng, nguy cơ quá kích buồng trứng, thời 
gian mãn kinh, tổn thương buồng trứng do can thiệp 
y khoa. AMH còn được xem là đại diện cho AFC trong 
chẩn đoán HCBTĐN. Về mặt sinh lý học, các nghiên cứu 
gần đây khẳng định AMH là một hormone “gác cổng” 
giúp giới hạn số nang noãn chiêu mộ. Biến đổi nồng 
độ AMH trong đời người phụ nữ có thể chia thành hai 
pha với đỉnh cao rơi vào khoảng tuổi 25 rồi giảm dần 
cho đến mãn kinh, tương quan thuận chặt với số nang 
noãn còn lại trong buồng trứng. Sự gia tăng AMH ở giai 
đoạn trẻ em và trẻ dậy thì khá phức tạp do liên quan 
đến các giai đoạn phát triển khác nhau của nang noãn. 
AMH ít bị biến đổi trong chu kỳ kinh nguyệt, chủ yếu do 
sử dụng thuốc tránh thai uống dài ngày. Dữ liệu hiện có 
cho thấy mối liên hệ giữa AMH và tuổi mãn kinh. AMH 
có thể hữu ích trong đánh giá nhu cầu bảo tồn khả năng 
sinh sản và phát hiện các ảnh hưởng đến dự trữ buồng 
trứng sau hóa-xạ trị hay phẫu thuật buồng trứng. Có 
mối liên quan chặt giữa AMH và số noãn thu được sau 
kích thích buồng trứng hay nguy cơ gây quá kích buồng 
trứng trong thụ tinh ống nghiệm. AMH còn giúp phát 
hiện các trường hợp đáp ứng kém với kích thích buồng 
trứng nhưng việc quyết định từ chối thực hiện TTTON 
cho những người có AMH thấp là cần cân nhắc. Những 
phụ nữ có HCBTĐN biểu hiện nồng độ AMH cao do tăng 
về số lượng nang noãn có hốc nhỏ cũng như đặc tính 
của các tế bào hạt của các nang này gây không phóng 
noãn. Giá trị của AMH trong chẩn đoán HCBTĐN vẫn 
chưa thống nhất nhưng có thể thay thế AFC.   AMH là 
một chỉ báo sinh học về chức năng buồng trứng rất có 
giá trị trong thực hành lâm sàng, có thể áp dụng cho 
cả lứa tuổi trẻ em và người lớn trong nhiều tình huống 
khác nhau và còn nhiều hứa hẹn trong tương lai.

Abstract 
MARKER OF OVARIAN RESERVE ANTI-MUELLERIAN 

HORMONE - FROM THE PHYSIOLOGY TO CLINICAL PRACTICE

Plasma Anti-Muellerian hormone (AMH) in 
women is produced from antral and pre-antral 
follicles present in the ovaries. In clinical practice, AMH 
has been suggested to predict the ovarian response 
to controlled hyperstimulation of the ovaries, risk 
of OHSS, the timing of menopause, and iatrogenic 
damage to the ovarian follicle reserve. AMH has also 
been proposed as a surrogate for antral follicle count 
(AFC) in the diagnosis of polycystic ovary syndrome 
(PCOS). Physiologically, recent data confirm that 
AMH is a gatekeeper limiting follicle growth 
recruitment. The change of circulating AMH levels 
throughout life can be split into two phases, with 
a peak around 25 year-old and then decline to the 
menopause, with a strong and positive correlation 
with remaining non-growing follicle recruitment. 
AMH changes significantly during childhood and 
adolescence complexly, due to different stages of 
follicle development. AMH shows not much variation 
during menstrual cycle, but can be influenced 
because of prolonged oral contraceptive use. There 
are available data on relationships between AMH 
and age at menopause.  

AMH may be useful in assessing the need for 
fertility preservation strategies and detecting 
damage of ovarian reserve in post-chemotherapy 
or surgical patients. There is a strong relationship 
between AMH and oocyte obtained after ovarian 
stimulation or risk of ovarian hyperstimulation. 
AMH can also be a contributor in identifying “poor 
responders”, but it seems inappropriate to withhold 
IVF base only on this factor. Women with PCOS show 
markedly high AMH levels, due to both the increased 
number of small antral follicles and characteristics 
of those granulosa cells and this may contribute to 
anovulation. The value of AMH in the diagnosis of 
PCOS remains controversial, but it may replace AFC 
in the future.

AMH is a valuable biomarker of ovarian function 
in clinical practice, can be applied in childhood and 
adulthood in different situation and is really a very 
promising factor in future.

KR., 2011). Dự báo đáp ứng với kích thích buồng trứng 
trong hỗ trợ sinh sản theo từng trường hợp bệnh cụ 
thể giúp tự vấn, tiên lượng phù hợp hơn. Đánh giá tổn 
thương buồng trứng sau các can thiệp như xạ trị, hóa 
trị, tắc động mạch tử cung hoặc phẫu thuật trên buồng 
trứng, chỉ số AMH sẽ giúp chọn lựa chiến lược điều trị 
và dự phòng tổn thương. Các kết quả AMH theo tuổi 
giúp xác định thời gian mãn kinh theo cá nhân hóa và 
cảnh báo khả năng sinh sản cho những trường hợp suy 
buồng trứng sớm. Trong hội chứng buồng trứng đa 
nang (HCBTĐN), do sự tồn tại quá nhiều nang thứ cấp, 
AMH có thể là một tiêu chuẩn góp phần vào chẩn đoán 
cũng như tiên lượng suy buồng trứng sớm. 

2. Sinh lý học Amh
2.1. Sinh lý buồng trứng và vai trò của AMH
AMH được chế tiết từ tế bào hạt của nang noãn 

nhỏ đang phát triển, kể từ khi nang noãn nguyên thủy 
được chiêu mộ và đạt đỉnh cao ở các nang tiền hốc và 
nang có hốc nhỏ. Khi nang noãn chuyển sang giai đoạn 
phụ thuộc FSH, cũng như nang thoái triển, các tế bào 
hạt sẽ không còn chế tiết AMH nữa (Weenen C., 2004; 
Grondahl ML., 2011). Chức năng của AMH trong sự sinh 
noãn buồng trứng được phân tích qua các nghiên cứu 
thực nghiệm. Nếu thiếu AMH, các nang nguyên thủy 
sẽ được chiêu mộ với tốc độ nhanh hơn, gây suy kiệt 
nang noãn sớm hơn (Durlinger AL., 1999). Tác động của 
AMH gây ức chế chuyển nang nguyên thủy thành nang 
sơ cấp (Carlsson IB., 2006). Ở chuột, AMH ức chế một số 
yếu tố phát triển cần thiết trong kích thích chiêu mộ 
nang nguyên thủy như KitL và yếu tố phát triển nguyên 
bào xơ (Nilsson E., 2007). AMH còn giảm nhạy cảm nang 
noãn với FSH trong thực nghiệm và AMH ức chế sự phát 
triển các nang tiền hốc (Durlinger AL., 2001). Như vậy, 
bằng chứng rõ ràng là AMH liên quan đến sự điều hòa 
phát triển nang noãn và ngưỡng nhạy cảm với FSH. 

AMH còn được xem là có tác động sinh lý trên các 
nang có hốc ở người khi trải qua quá trình chọn lọc nang. 
Có sự cân bằng giữa chế tiết estradiol (E2) và inhibin từ 
các nang tiền phóng noãn và sự chế tiết gonadotrophin 
tuyến yên để đảm bảo sự phóng noãn xảy ra như sinh 
lý (Baird DT., 1993). Người ta nhận thấy AMH có thể tác 
động điều hòa giảm khả năng thơm hóa của tế bào 
hạt cho đến thời điểm chọn lọc nang với sự hiện diện 
cao AMH cho đến khi nang đạt đến kích thước 8mm 
(Jeppesen JV., 2013). Nồng độ AMH ở nang có hốc bình 
thường sẽ giảm dần khi đường kính nang noãn lớn lên 
và giảm nhanh khi vượt 8mm (Andersen CY., 2010). Sự 
giảm nhanh AMH tương ứng với sự chọn lọc nang noãn 
vượt trội, tức khi sự sản xuất nồng độ estradiol tăng 
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nhanh. Estradiol là một tác nhân trong sự giảm này nhờ 
thụ thể của E2 tương tác với AMH (Grynberg M., 2012). 
Một số bằng chứng gợi ý AMH kiểm soát hoạt động sản 
xuất estrogen nang noãn: (i) AMH ức chế hoạt động 
thơm hóa (Vigier B., 1989); (ii) ở tế bào hạt hoàng thể ở 
những bệnh nhân TTTON,  AMH tạo ra CYP19a1 (men 
thơm hóa) ở mức độ gen và protein và sự sản xuất E2 do 
FSH giảm đi đáng kể khi có sự hiện diện AMH (Grossman 
MP., 2008); (iii) ở nang thứ cấp của người, có sự tương 
quan nghịch giữa nồng độ AMH và E2 (Andersen CY., 
2008; Nielsen ME., 2011). 

Như vậy, AMH có thể hoạt động như là “người gác 
cổng” các nang noãn và đảm bảo các nang có hốc nhỏ 
tạo ra ít E2 trước chọn lọc (nang dưới 8mm) giúp cân 
bằng trực tiếp tuyến yên - buồng trứng trong sự phát 
triển nang noãn trước phóng noãn (Jeppesen JV., 2013).

2.2. Xét nghiệm nồng độ AMH huyết thanh
AMH được tạo ra ở dạng protein tiền chất là chuỗi 

đơn liên kết disulphide 70 kDa (Picard JY., 1984). Quá 
trình phân giải protein tạo ra một chuỗi đầu tận N 
chưa trưởng thành 55 kDa và một chuỗi đầu tận C 
trưởng thành 12.5 kDa (Pepinsky RB., 1988). Chuỗi đôi 
đồng dạng này còn liên kết với nhau trong tuần hoàn 
dạng phức hợp 140 kDa (Lee MM., 1993). Vùng trưởng 
thành của AMH giữ chức năng sinh học của protein này, 
nhưng khác với các thành viên khác của gia đình TGF-b 
là nó vẫn cần đầu tận N để đảm bảo hoạt động đầy đủ 
(Wilson CA., 1993). Vùng đầu tận N có thể đảm nhận 
tính ổn định của protein (Belville C., 2004).

Định lượng AMH huyết thanh được báo cáo lần đầu 
vào những năm 1990 bằng kỹ thuật hấp phụ miễn dịch 
liên kết men (ELISAs; Baker ML., 1990). Xét nghiệm AMH 
ELISA ban đầu được ứng dụng trong định lượng AMH 
đánh giá chức năng tinh hoàn ở giai đoạn trẻ trai do có 
nồng độ cao hơn nhiều so với trẻ gái. Sử dụng kháng thể 
đơn dòng và đa dòng giúp phát hiện vùng N của AMH, 
đạt được ở mức nhạy 0.5 ng/ml (Hudson PL., 1990). 

Xét nghiệm của Josso và cộng sự sử dụng kháng 
thể đơn dòng kháng AMH tinh khiết bò theo chuẩn 
(Josso N., 1990). Trong xét nghiệm này, liều tối thiểu có 
thể phát hiện AMH là 0.02 ng. Xét nghiệm này sau đó 
được cải tiến thành sandwich ELISA sử dụng kháng thể 
đơn dòng và đa dòng kháng AMH tái tổ hợp người. Các 
kháng thể này nhận biết epitopes ở vùng tiền- và trưởng 
thành của AMH, và tăng độ nhạy của xét nghiệm đến 2 
ng/ml (Carre-Eusebe D., 1992). Cải tiến tiếp theo với độ 
nhạy 0.1 ng/ml bằng cách dùng 2 kháng thể đơn dòng 
(xét nghiệm IOT - Beckman-Coulter) (Long WQ., 2000). 

Do có tầm quan trọng đáng kể trong biểu hiện 
của dự trữ buồng trứng, việc định lượng nồng độ 

AMH huyết thanh người nữ tiếp tục phát triển với các 
phương pháp xét nghiệm nhạy cảm hơn. Kháng thể 
đơn dòng đặc hiệu cao với vùng tiền trưởng thành 
của AMH được điều hòa miễn dịch ở chuột cái thiếu 
hụt AMH do AMH tái tổ hợp. Các kháng thể này đặc 
hiệu epitope khác nhau giúp phát hiện đến giới hạn 
0.078 ng/ml (Al-Qahtani A., 2005). Xét nghiệm này sau 
đó được cải tiến với cặp kháng thể đơn dòng đặc hiệu 
khác, giúp nhận biết epitope cả hai vùng tiền trưởng 
thành (F2B/7A) và vùng trưởng thành (F2B/12H), được 
xem là định lượng được toàn bộ AMH, hiện có trên 
thị trường qua Diagnostic Systems Lab (DSL), với khả 
năng phát hiện 6.3 pg/ml (Kevenaar ME., 2006).

Như vậy với hai xét nghiệm hiện có, việc định 
lượng AMH trong lâm sàng cũng như trong nghiên 
cứu là rất thuận lợi. Tuy nhiên, do các xét nghiệm sử 
dụng các cặp kháng thể khác nhau, giá trị AMH huyết 
thanh có thể khác nhau giữa 2 phương pháp (Freour 
T., 2007). Dựa trên kết quả của DSL của Beckman-
Coulter, phương pháp ELISA mới ra đời thay thế hai 
phương pháp cũ, gọi là Beckman-Coulter AMH Gen II, 
đạt độ nhạy 0.08 ng/ml (Kumar A., 2010).

2.3. Biến đổi AMH huyết thanh ở phụ nữ khỏe 
mạnh trong các điều kiện khác nhau

Sự biến đổi AMH giữa các cá nhân khác nhau 
trong cùng độ tuổi là khá cao, chủ yếu do khác biệt 
số lượng nang thứ cấp (Almog B., 2011). Có thể có sự 
khác biệt theo chủng tộc, với nồng độ AMH thấp hơn 
ở phụ nữ Phi - Mỹ (Schuh-Huerta SM., 2012) và Tây 
Ban Nha (Seifer DB., 2009). Một số nghiên cứu nhận 
thấy mối liên hệ trái ngược giữa AMH và BMI (Steiner 
AZ., 2010) cũng như giữa AMH với tuổi (LaMarca A., 
2012). Hút thuốc lá cũng được xem là một nguyên 
nhân gây giảm AMH (Freour T., 2012).

Phân tích sự thay đổi AMH trong một cá thể có 
thể do thay đổi nồng độ sinh học thật sự của AMH 
trong tuần hoàn. Hai nghiên cứu tiến cứu đánh giá 
nồng độ AMH trong chu kỳ kinh nguyệt (Fanchin 
R., 2005; van Disseldorp J., 2010) đều kết luận rằng 
AMH khá ổn định trong chu kỳ kinh nguyệt vì nang 
noãn trội hay nang hoàng thể không chế tiết AMH 
(Hehenkamp WJ., 2006; Tsepelidis S., 2007). Tuy 
nhiên, một nghiên cứu nhỏ mới đây nhận thấy AMH 
tuần hoàn giảm đi trong pha hoàng thể (Hadlow N., 
2013). Một nghiên cứu tiến cứu ở 20 phụ nữ mô tả 
hai dạng biến đổi AMH trong chu kỳ kinh nguyệt 
(Sowers M., 2010). Dạng “buồng trứng trẻ” có nồng 
độ AMH cao và biến đổi đáng kể trong chu kỳ kinh. 
Ngược lại, “buồng trứng lớn tuổi” có biến đổi nồng độ 
AMH thấp, chu kỳ kinh ngắn, gợi ý giảm dự trữ buồng 

trứng. Dữ liệu y văn cũng chú trọng nhiều về ảnh 
hưởng biến đổi AMH huyết thanh của các thuốc ức 
chế gonadotrophin như viên tránh thai uống và thai 
kỳ. Nghiên cứu thuần tập mới đây ở 863 phụ nữ (228 
người dùng viên tránh thai và 504 người không dùng) 
ghi nhận nồng độ AMH huyết thanh thấp hơn 29.8% 
ở người dùng viên tránh thai (Bentzen JG., 2012). Một 
thử nghiệm ngẫu nhiên nhỏ ở 42 phụ nữ dùng nội 
tiết tránh thai uống, dán da hay vòng âm đạo trong 
9 tuần, nồng độ AMH giảm khoảng 50% tất cả các 
nhóm (Kallio S.,2013). Ngược lại, nồng độ AMH tăng 
lên trong các chu kỳ tự nhiên tiếp theo sau khi ngưng 
thuốc tránh thai (van den Berg MH., 2010). Tương tự, 
trong thai kỳ, nghiên cứu dọc nhận thấy giảm đáng 
kể nồng độ AMH trong quý hai và quý ba thai kỳ so 
với quý một và đến cuối thai kỳ giảm khoảng 50% 
(Nelson SM., 2010). Sự giảm nồng độ AMH trong thai 
kỳ cũng được xác nhận trong nghiên cứu mô tả cắt 
ngang mới đây của (Koeninger A., 2013). 

Như vậy, nồng độ AMH huyết thanh biến đổi trong 
một số điều kiện cần được xem xét trong thực hành 
lâm sàng để diễn giải chính xác hơn. Sự dao động của 
AMH trong chu kỳ kinh nguyệt rất nhỏ cho phép định 
lượng ở thời điểm bất kỳ. Tuy nhiên một số tình trạng 
sinh lý hay do dùng thuốc, đặc biệt là thuốc tránh thai 
thời gian dài có thể làm giảm AMH. 

2.4. Diễn biến AMH từ phôi thai đến lúc mãn kinh
Đánh giá giá trị của AMH cần phải hiểu diễn biến 

của nó trong suốt cuộc đời người phụ nữ. Số liệu kết 
hợp mới đây (n = 3260) thể hiện mẫu diễn biến AMH 
trong cộng đồng phụ nữ khỏe mạnh và có thể làm cơ 
sở để biểu diễn biến đổi AMH theo tuổi (Kelsey TW., 
2011). Phân tích đường biểu diễn AMH tuần hoàn 
trong cuộc đời người phụ nữ có thể nhận thấy một 
số giai đoạn khác nhau. Đỉnh cao xuất hiện ngay sau 
khi sinh ở giai đoạn sơ sinh, sau đó tiếp tục duy trì cao 

Hình: Đường biểu diễn AMh và chiêu mộ nang noãn trong cuộc đời người phụ nữ 
(Kelsey TW,. 2012).

đến 9 tuổi. Có sự giảm nhẹ sau đó tạo thành đường 
cong ở độ tuổi dậy thì (9–15 tuổi), tiếp theo là pha 
tăng trưởng thứ hai, đạt đỉnh ở độ tuổi 25. Sau đó, 
có sự giảm hằng định đến mức không thể phát hiện 
được ở độ tuổi 50–51, tương ứng với thời kỳ mãn kinh.

Quá trình chiêu mộ nang noãn tương ứng với diễn 
biến nồng độ AMH và có tương quan thuận mạnh (r 
= 0.96) giữa sự giảm AMH và giảm số nang noãn được 
chiêu mộ sau tuổi 25 (độ tuổi AMH đạt đỉnh) (Fleming 
R., 2012). Quan sát này làm cơ sở cho việc sử dụng 
AMH huyết thanh như là một chỉ điểm gián tiếp dự 
trữ buồng trứng.

3. Ứng dụng Amh trong thực hành 
lâm sàng

3.1. Khảo sát dự trữ buồng trứng ở người 
bình thường

AMH có giá trị ưu việt theo tuổi người phụ nữ khi 
đánh giá dư trữ buồng trứng nhưng khả năng tiên 
lượng về cơ hội mang thai diễn tiến có phần hạn chế 
(Hendriks DJ., 2008; Broer SL., 2013). Nghiên cứu về vai 
trò của AMH trong dự đoán khả năng sinh sản tự nhiên 
ở những phụ nữ quanh tuổi 30, những người có AMH 
thấp sẽ giảm khả năng sinh sản đáng kể (Steiner AZ., 
2010). Tuy nhiên, khả năng sinh sản cũng sẽ bị giảm đi 
ở những người có nồng độ AMH cao, gợi ý rằng tình 
trạng này thể hiện tình trạng không phóng noãn. 

Giá trị dự báo tuổi mãn kinh hướng đến nhiều đích 
khác nhau. Trước hết, khả năng đánh giá tình trạng dự 
trữ buồng trứng tức là khoảng thời gian sinh sản của 
người nữ. Với việc ước đoán thời gian mãn kinh, tuổi 
sinh đẻ của người phụ nữ sẽ được báo trước thời gian 
kết thúc. Tiên lượng này nếu có được với đủ độ chính 
xác sẽ giúp người phụ nữ quyết định thời điểm sinh 
con, tránh tình trạng vô sinh do buồng trứng suy kiệt. 
Là một chỉ báo về số lượng, giá trị thật của AMH vì vậy 
được xem là dự báo “tuổi buồng trứng”. Do mãn kinh 
có thời gian cố định với các biểu hiện trước đó như 
rối loạn chu kỳ kinh nguyệt và giảm mạnh khả năng 
sinh sản, có thể dự đoán giai đoạn sinh sản của người 
nữ từ kết quả định tuổi buồng trứng. Dữ liệu cho đến 
nay, nồng độ AMH theo tuổi thấp sẽ dẫn đến mãn kinh 
sớm hơn (Tehrani FR., 2009; Broer SL., 2011; Tehrani FR., 
2013). Tuy nhiên các kết quả này có khoảng tin cậy rất 
rộng trong giá trị dự báo của AMH đơn thuần. Yếu tố di 
truyền được chứng minh có vai trò quan trọng trong 
xác định tuổi mãn kinh. Tiếp theo là yếu tố môi trường 
và lối sống như hút thuốc lá, BMI, uống rượu và sinh 
đẻ cũng có thể ảnh hưởng đến tuổi mãn kinh. Nghiên 
cứu tổng quan mới đây đã nhận thấy rõ ràng một số 
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gen và biến thể liên quan đến tuổi mãn kinh (Voorhuis 
M., 2010). Liên quan đến vai trò AMH và thụ thể của 
nó trong điều hòa tốc độ chiêu mộ nang noãn nguyên 
thủy, hai nghiên cứu riêng biệt đã chứng minh biến 
thể của gen AMHR2 thay đổi tuổi mãn kinh tự nhiên 
(Kevenaar ME., 2007; Voorhuis M., 2010). Hơn nữa, mối 
tương tác giữa các biến thể AMH và thụ thể II gen AMH 
trong ảnh hưởng đến mãn kinh có vai trò khởi phát 
chiêu mộ nang noãn (Braem MG., 2013).

3.2. Đánh giá tổn thương buồng trứng do hóa 
trị, xạ trị và phẫu thuật

Mối liên hệ giữa AMH và số nang noãn nguyên 
thủy được chiêu mộ là một phương tiện để khảo sát 
độc tính lên đường sinh dục trong điều trị ung thư và 
giảm dự trữ buồng trứng sau phẫu thuật. AMH giúp 
đánh giá chính xác hơn, bộc lộ tình trạng giảm dự trữ 
hay suy buồng trứng. Đây cũng là một cách đánh giá 
có thể áp dụng cho trẻ em khi FSH và inhibin B chưa 
được sản xuất, và có thể đánh giá từng cá nhân mức độ 
ảnh hưởng khi tiến hành bằng cách theo dõi dọc nồng 
độ AMH. Những phụ nữ có điều trị ung thư ở tuổi thiếu 
nhi nhưng sau đó vẫn có kinh nguyệt thì nồng độ AMH 
huyết thanh được ghi nhận là giảm đi so với những 
người bình thường cùng lứa tuổi (Bath LE., 2003). 
Ngược lại, nồng độ FSH và inhibin B giữa hai nhóm này 
không có khác biệt. Kết quả tương tự cũng ghi nhận 
ở những người bị ung thư vú (Partridge AH., 2010). 
AMH giảm đi ở những người trẻ sau điều trị Hodgkin 
lymphoma giai đoạn trẻ em và liên quan rõ giữa số lần 
hóa trị và nồng độ AMH (van Beek RD., 2007). FSH cũng 
có tăng lên nếu mức độ điều trị tăng nhưng AMH nhạy 
hơn trong phát hiện tổn thương buồng trứng với liều 
hóa trị thấp. Nhiễm độc buồng trứng với phác đồ có 
sử dụng alkylate thường thấy trong điều trị bệnh lý ác 
tính ở trẻ em và người lớn (Gracia CR., 2012): nồng độ 
AMH tụt giảm nhanh sau điều trị nhưng nhóm sử dụng 
tác nhân non-alkylate phục hồi nhanh trở lại bình 
thường như trước điều trị trong khi đó nhóm dùng tác 
nhân alkylate không thấy dấu hiệu phục hồi.

Xạ trị cũng được ghi nhận rộng rãi gây tổn thương 
buồng trứng thậm chí với liều thấp và những phụ nữ 
có xạ trị vùng chậu nói chung có nồng độ AMH giảm 
rất thấp (Lie Fong S., 2009; Gracia CR., 2012). Ngoài phản 
ánh tổn thương buồng trứng sau hóa trị hay xạ trị, AMH 
còn thể hiện hoạt động của buồng trứng sau các can 
thiệp này và tốt hơn FSH hay inhibin B (Dillon KE., 2013). 

AMH có thể được định lượng cho phụ nữ ở tất cả các 
lứa tuổi nghĩa là có thể đánh giá chức năng buồng trứng 
của trẻ gái trước dậy thì. Nghiên cứu tiến cứu ở trẻ gái có 
bệnh lý ác tính, AMH giảm sau các chu kỳ hóa trị lặp lại 

(Brougham MF., 2012). Đặc biệt những trẻ nguy cơ cao, 
AMH huyết thanh sau điều trị rất thấp hoặc không thể 
phát hiện được. Cần theo dõi thời gian dài để xác định 
giá trị của AMH trong dự đoán chức năng buồng trứng 
sau điều trị ung thư ở trẻ em, trong khởi phát dậy thì tự 
nhiên hay chức năng sinh sản sau đó. 

Đánh giá dự trữ buồng trứng nhờ AMH ở những 
trường hợp có phẫu thuật cũng được nghiên cứu. 
Nghiên cứu tổng hợp trong trường hợp phẫu thuật u 
lạc nội mạc tử cung ở buồng trứng nhận thấy sự giảm 
nồng độ AMH sau phẫu thuật tức có ảnh hưởng đến 
một phần dự trữ buồng trứng (Raffi F., 2012; Somigliana 
E., 2012). Một nghiên cứu hồi cứu lớn khác cũng khẳng 
định tác động của phẫu thuật u lạc nội mạc ở buồng 
trứng đối với giảm dự trữ buồng trứng dựa vào kết quả 
AMH huyết thanh (Streuli I., 2012).

3.3. Khảo sát dự trữ buồng trứng ở trường 
hợp vô sinh

Tuổi và dự trữ buồng trứng là các yếu tố quan trọng 
nhất để tiên lượng thành công trong sinh sản hỗ trợ, 
trong đó AMH được xem là chỉ báo đáng tin cậy của dự 
trữ buồng trứng (Almog B., 2011; Nelson SM., 2011) nhờ 
mối tương quan thuận giữa AMH và số noãn còn lại (La 
Marca A., 2010). Kết quả AMH giúp dự đoán chính xác 
đáp ứng buồng trứng với kích thích (Broer SL., 2009) 
giúp các nhà lâm sàng chọn phác đồ kích thích phù 
hợp cũng như tránh được các biến chứng trong điều trị. 
Các thông tin này là cơ sở cho việc tư vấn bệnh nhân 
trước điều trị hỗ trợ sinh sản. AMH có thể giúp nhận biết 
những trường hợp đáp ứng quá mức có thể dẫn đến hội 
chứng quá kích buồng trứng (Al-Inany HG.,2011; Broer 
SL., 2011). Đối với những trường hợp có AMH cao, có thể 
chọn phác đồ GnRH antagonist và điều chỉnh liều FSH 
phù hợp mặc dù chưa có đồng thuận toàn cầu giá trị 
ngưỡng AMH bao nhiêu (Broer SL., 2011). 

Ngược lại, nếu dự đoán kém đáp ứng cần có chiến 
lược để tăng tối đa số nang noãn chiêu mộ. Căn cứ 
trên dự đoán đáp ứng rất kém trong một số trường 
hợp, nhiều trung tâm từ chối điều trị ngay chu kỳ đầu 
tiên khi AMH rất thấp nhằm đảm bảo tỷ lệ thành công 
chung của trung tâm đồng thời cũng tránh tốn kém 
cho bệnh nhân (Yates AP., 2011). Tuy nhiên, ngay cả 
những trường hợp phụ nữ có AMH thấp ở ngưỡng 
dưới của xét nghiệm vẫn còn cơ hội có thai đáng kể 
sau điều trị bằng TTTON, vì vậy cách xử trí này cần xem 
xét lại (Anderson RA., 2012). Chắc chắn một điều là 
cơ hội cho những người này thấp hơn những phụ nữ 
khác cùng độ tuổi đang có dự trữ buồng trứng bình 
thường (La Marca A., 2010) nhưng việc từ chối điều trị 
do dự đoán đáp ứng kém đơn thuần dựa trên AMH là 

chưa phù hợp (Nelson SM., 2011; Lawlor DA., 2012). 
Những thông tin về dự đoán đáp ứng buồng trứng có 
thể có ích lợi về mặt tâm lý cho các cặp vợ chồng và 
qua đó giảm tỷ lệ chu kỳ bỏ điều trị (La Marca A., 2011). 
Rất có thể trong tương lai với sự chuẩn hóa định lượng 
AMH và phác đồ kích thích buồng trứng sẽ tạo được 
mô hình phân tích đa biến đáng tin cậy theo hướng cá 
nhân hóa (La Marca A., 2012). 

3.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến vai trò của 
AMH và AFC

Nhóm nang noãn ảnh hưởng đến nồng độ AMH 
thường là những nang 1–2 mm (Jeppesen JV., 2013). 
Khái niệm này hàm ý tầm quan trọng đặc biệt không 
chỉ khi chúng ta phân tích độ mạnh của mối liên hệ 
giữa chỉ số nang thứ cấp (AFC) qua siêu âm và AMH 
huyết thanh mà cả khi so sánh khả năng dự đoán của 
hai thông số này. Mặc dù mối liên hệ giữa AFC và AMH 
đã được nhận biết đã lâu, đôi khi thực tế cũng gặp một 
số trường hợp trái ngược (Schipper I., 2012).

Trong thực hành lâm sàng, AFC là số nang thứ cấp 
qua siêu âm có đường kính từ 2-10mm (Broekmans FJ., 
2010). Tuy nhiên, kỹ thuật khảo sát qua siêu âm không 
thể phân biệt nang noãn nhìn thấy là nang đang phát 
triển hay nang thoái triển. Vì vậy, mối liên hệ giữa hai 
thông số AFC và AMH bị ảnh hưởng. Thứ nhất là kích 
thước của nang noãn. Rất có thể những phụ nữ có AFC 
toàn những nang nhỏ (1–2 mm) sẽ biểu hiện nồng độ 
AMH cao hơn những người có nang thứ cấp lớn (>6 
mm). Yếu tố thứ hai là “chức năng nang” do tế bào hạt 
của thoái triển có thể giảm sản xuất AMH. 

Cả hai yếu tố AMH và AFC đều tỏ ra là những chỉ 
báo có giá trị trong đáp ứng với kích thích buồng trứng 
trong thực hành lâm sàng. Tuy nhiên, vào đầu chu kỳ 
kinh, các nang thứ cấp lớn bắt đầu đáp ứng với nồng 
độ FSH tăng và không còn sản xuất AMH, vì thế, có thể 
lý giải là AFC có giá trị hơn trong đánh giá khả năng 
đáp ứng với kích thích buồng trứng vào thời điểm chu 
kỳ đó (Mutlu MF., 2013). Ngược lại, nếu chúng ta thừa 
nhận rằng các nang thứ cấp thoái triển không còn đáp 
ứng với FSH ngoại sinh, lúc này AMH sẽ là chỉ báo đáng 
tin cậy nhất vì các nang thoái triển dù không còn chức 
năng nhưng vẫn được tính vào trong AFC. Điều cần 
nhắc lại ở đây là khác với AFC, AMH còn là một yếu tố 
điều hòa quan trọng đối với chức năng buồng trứng, 
AMH đóng vai trò ức chế sự chiêu mộ và phát triển quá 
nhiều nang noãn, khả năng nhạy cảm của tế bào hạt 
với FSH (Genro VK., 2011).

Vì vậy, trên góc độ lâm sàng, cả hai yếu tố AMH và 
AFC đều giúp các thầy thuốc những thông tin liên quan 
đến tình trạng nang noãn và khả năng đáp ứng với kích 

thích buồng trứng. AMH cung cấp các thông tin nhạy 
hơn về số lượng các nang noãn rất nhỏ và nang không 
bị thoái triển, còn AFC chỉ giúp đánh giá số nang thứ cấp 
dựa trên kích thước khác nhau của các nang.

3.5. AMH và Hội chứng buồng trứng đa nang
HCBTĐN là rối loạn nội tiết thường gặp nhất ở phụ 

nữ, ảnh hưởng khoảng 5–10% cộng đồng (Franks S., 
2008). Những phụ nữ bị HCBTĐN biểu hiện rất nhiều 
triệu chứng khác nhau như mụn trứng cá, rậm lông 
và/hoặc rối loạn kinh nguyệt và tăng nguy cơ đái tháo 
đường thể II (Azziz R., 2005). HCBTĐN đặc trưng với 
tăng số nang noãn phát triển ở nhiều giai đoạn khác 
nhau (Webber LJ., 2003). HCBTĐN đã được chứng minh 
là rối loạn liên quan đến di truyền (Kosova G., 2013), 
nhưng nguyên nhân của sự thay đổi chức năng buồng 
trứng và gây không phóng noãn ở một số trường hợp 
HCBTĐN vẫn chưa được rõ. 

Khả năng của AMH làm thay đổi phát triển nang 
noãn sớm được chứng minh bằng thử nghiệm AMH 
knock-out ở chuột (Durlinger AL., 1999) làm tăng 
khởi phát chiêu mộ nang noãn nguyên thủy vào giai 
đoạn phát triển. Thử nghiệm này tương tự như trong 
HCBTĐN vì vậy các nghiên cứu tập trung vào vai trò 
AMH trong HCBTĐN. Stubbs và cộng sự nhận thấy khi 
giảm AMH ở những phụ nữ HCBTĐN không phóng 
noãn sẽ tăng biến đổi các nang noãn sang pha tăng 
trưởng (Stubbs SA., 2005).

Nồng độ AMH huyết thanh ở phụ nữ HCBTĐN 
cao gấp 2–4 lần so với phụ nữ bình thường (Lie Fong 
S., 2011). Sự gia tăng này phản ánh sự tăng số lượng 
các nang thứ cấp nhỏ là nang sản xuất AMH cao 
nhất. Tuy nhiên, khi so sánh sự sản xuất AMH của 
mỗi tế bào hạt ở buồng trứng bình thường, HCBTĐN 
có phóng noãn và không phóng noãn, kết quả ghi 
nhận sự sản xuất AMH trung bình cao hơn 75 lần 
ở HCBTĐN không phóng noãn và cao hơn 20 lần ở 
HCBTĐN có phóng noãn so với tế bào hạt phụ nữ 
bình thường (Pellatt L., 2007). Điều này chỉ ra rằng 
sự gia tăng AMH là do bản chất của tế bào hạt trong 
buồng trứng đa nang và đặc tính này tồn tại cả 
sau khi kích thích buồng trứng (Catteau-Jonard S., 
2008). Sự gia tăng nồng độ AMH này có thể nhận 
thấy trong dịch nang noãn (Das M., 2008).

Có bằng chứng ủng hộ vai trò của androgen tương 
quan thuận với AMH huyết thanh (Eldar-Geva T., 2005; 
Carlsen SM., 2009) và sự sản xuất quá mức androgen là 
do bản chất của tế bào vỏ buồng trứng đa nang.  Tuy 
nhiên, ở những người chuyển giới từ nữ sang nam khi 
dùng testosterone, nồng độ AMH huyết thanh giảm đi 
(Caanen M., 2013). Các nghiên cứu khác chứng minh 
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hormone hướng sinh dục, cụ thể là FSH gây ức chế 
sản xuất AMH (Panidis D., 2011) nhưng tác dụng này 
chỉ hiện diện ở tế bào hạt buồng trứng đa nang chứ 
không ở buồng trứng bình thường (Pellatt et al., 2007).

Ngược lại AMH làm giảm đáng kể hoạt động thơm 
hóa ở tế bào hạt do FSH và LH tác động, làm giảm đáng 
kể sản xuất estradiol (Pellatt L., 2011). Đồng thời, AMH 
còn gây ức chế giải mã mARH thụ thể FSH (Pellatt L., 
2011). Thật sự AMH là một yếu tố ức chế đối với những 
tác nhân cần thiết cho nang noãn phát triển khiến 
nồng độ của nó hiện diện trong HCBTĐN cao đáng kể. 
LH làm giảm giải mã thụ thể RII AMH ở tế bào hoàng 
thể ở mô buồng trứng phụ nữ bình thường và phụ 
nữ có HCBTĐN có phóng noãn nhưng không gặp ở 
buồng trứng bị đa nang không phóng noãn (Pierre 
A., 2013). Điều này có thể được hiểu là AMH ở nang 
noãn buồng trứng này đủ để ức chế sự giải mã tạo ra 
từ FSH và vì thế ngăn tác động ức chế của estradiol lên 
sự sản xuất AMH. Tác động này được khuếch đại lên 
do mất điều hòa giảm do LH đối với giải mã thụ thể 
AMH RII ở những phụ nữ HCBTĐN không phóng noãn. 
Như vậy, AMH có thể góp phần vào tình trạng HCBTĐN 
không phóng noãn. Điều phù hợp với giả thuyết này là 
sự vượt trội của nang noãn ở những phụ nữ HCBTĐN 
không phóng noãn dưới tác động của FSH sẽ thuận 
lợi hơn khi nồng độ AMH huyết thanh giảm (Catteau-
Jonard S., 2007).

Về vai trò của AMH trong chẩn đoán HCBTĐN, do sự 
liên quan chặt chẽ đối với sinh bệnh học, nồng độ AMH 
huyết thanh là mối quan tâm đặc biệt của các nhà lâm 
sàng đối với những bệnh nhân có HCBTĐN. Mặc dù 
cho đến nay vẫn còn khá sớm để xác định có thể dùng 
AMH vào trong tiêu chuẩn chẩn đoán HCBTĐN hay 
không, nhưng rõ ràng là nồng độ AMH huyết thanh 
cao đáng kể ở những bệnh nhân HCBTĐN (Pigny P., 
2003; Li HW., 2011). Hơn nữa, như đã trình bày ở trên, sự 
sản xuất AMH tăng đáng kể ở tế bào hạt buồng trứng 
bị đa nang, nhất là trong trường hợp không phóng 
noãn. Như vậy sự tương quan rất chặt chẽ giữa nồng 
độ AMH huyết thanh và số nang thứ cấp, đặc biệt khi 
siêu âm kỹ thuật mới có thể phát hiện nang kích thước 
1-2mm (Dewailly D., 2011). Các kết quả nghiên cứu cho 
đến nay chưa được thống nhất chủ yếu là do không 
đồng nhất về tiêu chuẩn mẫu nghiên cứu (Iliodromiti 
S., 2013). Theo tiêu chuẩn đồng thuận Rotterdam năm 
2003, việc xác định buồng trứng đa nang về hình thái 
là 12 nang từ 2-9mm ở mỗi buồng trứng, nhưng với kỹ 
thuật siêu âm thế hệ mới, ngưỡng phát hiện này lên 
đến 19 - 25 (Dewailly D., 2011; Lujan ME., 2013). Hơn 
nữa, các nghiên cứu trước đây về AMH cũng sử dụng 

các kỹ thuật khác nhau như DSL hay IOT hay gần đây 
là Gen II kit. Vì vậy, cho đến nay vẫn chưa thể đề xuất 
đồng thuận ngưỡng chẩn đoán AMH huyết thanh 
trong HCBTĐN.

Điều hợp lý là sự tăng AMH có thể là đại diện cho 
thuật ngữ “Hình thái buồng trứng đa nang” (PCOM) theo 
phân loại Rotterdam. Hơn nữa, hiện nay hai tiêu chuẩn 
khác nhau, một về hình thái (PCOM) và một về sinh 
hóa (tăng AMH), thuật ngữ “bất thường giống đa nang 
buồng trứng” (PCO-L) có thể dễ chấp nhận hơn (Robin 
G., 2012). Hơn nữa, nồng độ AMH huyết thanh tương 
quan với độ nặng của HCBTĐN và chính xác là với độ 
nặng của cường androgen (Piouka A., 2009) và không 
phóng noãn (Catteau-Jonard S.,2012). Nghiên cứu cho 
thấy nồng độ AMH có thể xem là một chỉ báo của cường 
androgen và vì thế có thể thay thế tiêu chuẩn cường 
androgen trong chẩn đoán của Rotterdam (Dewailly D., 
2010). Điều này giúp hòa hợp các phân loại khác nhau 
trong chẩn đoán HCBTĐN. 

Như vậy, để chẩn đoán HCBTĐN, sau khi loại trừ các 
chẩn đoán phân biệt, rối loạn phóng noãn và cường 
androgen là những yêu cầu bắt buộc. Nếu thiếu một 
trong hai tiêu chuẩn này, có thể dùng thuật ngữ “rối loạn 
giống buồng trứng đa nang - PCO-L” (AFC cao và/hoặc 
AMH huyết thanh cao) dùng thay thế một trong hai tiêu 
chuẩn trên. 

Ngoài giá trị chẩn đoán, xác định AMH có thể dùng 
để xác định phác đồ điều trị, đặc biệt trong kích thích 
buồng trứng ở phụ nữ vô sinh do HCBTĐN không 
phóng noãn. Đến nay vẫn chưa có nhiều nghiên cứu 
về ngưỡng AMH để đánh giá khả năng đáp ứng với 
clomiphene citrate, với FSH tái tổ hợp hay với đốt điểm 
buồng trứng. 

4. Kết luận 
Chức năng buồng trứng đóng vai trò quan trọng 

trong sinh lý sinh sản. Trong những năm gần đây, vai 
trò của AMH được quan tâm rất nhiều không chỉ trong 
lĩnh vực hỗ trợ sinh sản mà còn liên quan đến chức năng 
buồng trứng ở trẻ em, trẻ dậy thì và phụ nữ trong độ 
tuổi sinh sản. Mặc dù cần nhiều hơn các nghiên cứu 
cơ sở cũng như lâm sàng để hiểu biết đầy đủ về sinh lý 
buồng trứng và vai trò AMH, nhưng rõ ràng AMH đóng 
vai trò quan trọng trong sự sinh nang noãn, là một trong 
những hormone buồng trứng quan trọng nhất điều 
hòa khả năng sinh sản của người nữ. Tác động của AMH 
bên trong buồng trứng, bên trong nang noãn và giữa 
các nang noãn, tương tác giữa hai buồng trứng và tác 
động lên trục hạ đồi tuyến yên - buồng trứng là những 
vấn đề đang cần tiếp tục nghiên cứu thêm. 
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1. Ảnh hưởng của VGSVB trên thai kỳ
Hiện nay, toàn thế giới có hơn 7 tỷ người, trong đó 

một phần ba dân số bị nhiễm  HBV và hơn  400 triệu 
người mang siêu vi B mạn tính (75% ở vùng Châu Á). 
Bệnh nhân bị nhiễm siêu vi B mạn tính có nhiều nguy 
cơ bị biến chứng xơ gan và ung thư gan [1].Trung bình 
mỗi năm có từ 10-30 triệu người nhiễm HBV, Ước tính 
có khoảng 1 triệu người chết do HBV và do những 
biến chứng của bệnh. Như vậy, trung bình mỗi phút có 
2 người chết vì HBV. Đây là nguyên nhân gây tử vong 

Vũ Thị nhung  
Hội Phụ Sản TP. HCM

CẬP NHẬT VỀ XỬ TRÍ
VIÊM GAN SIÊU VI B VÀ THAI KỲ

Tóm tắt
Hiện nay trên thế giới có 1/3 dân số bị nhiễm HBV. 

Ở vùng lưu hành cao thì lây nhiễm chủ yếu theo con 
đường từ mẹ sang con. Trẻ nhiễm HBV càng nhỏ, tỉ lệ 
diễn biến mạn tính càng cao (85 – 95%). Nếu nhiễm 
HBV khi đã trưởng thành thì chỉ 5% diễn tiến thành 
mạn tính. Bệnh nhân bị nhiễm siêu vi B mạn tính có 
nhiều nguy cơ bị biến chứng xơ gan và ung thư gan. 
Không có thuốc chủng ngừa HBV thụ động (Hepatitis 
B Immunoglobulin) thì 70 – 90%  trẻ có mẹ HBeAg (+) 
bị lây nhiễm HBV và 10-40% trẻ có mẹ HBeAg (-). HBV 
không ảnh hưởng đến khả năng mang thai hay sinh 
sản trừ khi có xơ gan hay suy gan. Thai kỳ không làm 
nặng bệnh gan thêm. Xét nghiệm chức năng gan có 
dao động chút ít. ALT tăng cuối thai kỳ và giai đoạn 
hậu sản. Trên lâm sàng, HBeAg được dùng như một 
chỉ số biểu thị virus đang phát triển tích cực và có thể 
lây truyền bệnh.Tất cả phụ nữ mang thai nên thực hiện 
thường quy xét nghiệm HBsAg vào ba tháng đầu của 
thai kỳ. Nếu HBsAg(+) thì nên làm thêm xét nghiệm 
HBeAg. Dù HBeAg (-) thì đến tuần 28 của thai kỳ phải 
làm xét nghiệm HBV DNA để cho mẹ dùng  thuốc kháng 
virus nếu nồng độ virus > 10 6 copies/ml . Những thuốc 
kháng virus được dùng an toàn trong thai kỳ thuộc 
nhóm B (Telbuvudine,Tenofovir). Những thuốc này 
được cho uống từ tuần 28-32 đến1 tháng sau sanh.

Abstract 
There are 1/3 of population affected with HBV 

worldwide now. Vertical transmission of HBV 

infection is the main source of chronic infection in 
high endemic area. The younger the infant infected 
with HBV, the higher risk of progression developped 
to  chronic HBV infection (85-95%). Whereas less 
than 5%  of those who acquired infection during 
adulthood developped chronic infection. Those 
who had chronic HBV infection will have high risk 
of developping cirrhosis and hepatic cancer. In 
the absence of immunoprophylaxis (Hepatitis B 
Immunoglobulin), the risk of transmission of HBV 
infection is as high as 70-90% in infants born to 
HBeAg -positive mothers, and 10-40% for infants 
born to HBeAg-negative mothers. HBV infection 
does not influence fertility or conception unless 
the patients has cirrhosis or liver failure It does 
not worsen  liver disease during pregnancy. Liver 
function tests  change  with minimal fluctuations. 
ALT tends to increase  in late pregnancy and in the 
post partum period.   HBeAg is used as index for 
active viral replication and infectivity. All pregnant 
women should have HBsAg tests routinely at the first 
trimester. If  HBsAg positive, HBeAg test is needed 
. Even though  HBeAg is negative , it is necessary 
to do HBV DNA test at 28 weeks of gestation . The 
mother must be treated with antiviral agents if 
HBV DNA is >106  copies/ml. Antiviral therapy is safe 
during pregnancy.and belongs to  category B drugs 
(Telbuvudine,Tenofovir). Treament is begun between 
28 to 32 weeks of gestation and it will stop after 1 
month post-partum.

đứng hàng thứ mười trên toàn thế giới. Nhiễm HBV xảy 
ra khắp nơi trên thế giới.  Vùng có tỉ lệ hiện mắc cao nhất 
(> 8%) bao gồm Trung Quốc, Đông Nam Á (trong đó có 
Việt Nam), Châu Phi dưới sa mạc Sahara. Dân số trong 
vùng này chiếm gần phân nửa dân số toàn cầu. Vùng có 
tỉ lệ hiện mắc ở mức trung bình (2% đến 7%) bao gồm 
vùng Địa Trung Hải, Ấn Độ, Trung Đông, Nhật. Tỉ lệ hiện 
mắc thấp nhất (< 2%) ở Bắc Mỹ, Tây Âu và Úc[2]. 

Ở vùng lưu hành cao, lây nhiễm chủ yếu theo con 
đường từ mẹ sang con. Khi mẹ nhiễm HBV thì có thể 

truyền cho con  vào giai đoạn trước khi sinh, trong lúc 
sinh và ngay cả sau sinh. Tuy nhiên, hầu hết các trường 
hợp lây nhiễm được ghi nhận vào lúc chuyển dạ và lúc 
sinh. Trên 50% người mang HBV là do lây nhiễm chu 
sinh.Trẻ nhiễm HBV càng nhỏ, tỉ lệ diễn biến mạn tính 
càng cao , 85 -95% trẻ nhiễm HBV sẽ có diễn tiến thành 
mạn tính nhưng nếu nhiễm HBV khi đã trưởng thành thì 
chỉ 5% diễn tiến thành mạn tính Không có thuốc chủng 
ngừa HBV thụ động thì 70 – 90%  trẻ có mẹ HBeAg (+) bị 
lây nhiễm HBV và 10-40% trẻ có mẹ HBeAg (-) [3,4]

HBV không ảnh hưởng đến khả năng mang thai hay 
sinh sản trừ khi có xơ gan hay suy gan[5]. Nghiên cứu so 
sánh 824 bà mẹ có HBsAg (+) và 6281 bà mẹ HBsAg (-) 
cuả  Wong S và Cs (1999) cho thấy: không có sự khác 
biệt giữa 2 nhóm về trọng lượng thai, sanh non, dị tật 
bẩm sinh, vàng da sơ sinh..[6]. Bà mẹ xơ gan do HBV có 
tỷ lệ sẩy thai tự nhiên cao[7] (30-40% so với 15-20% dân 
số bình thường) .Tỷ lệ các biến chứng trong thai kỳ cao: 
tăng huyết áp, nhau bong non, băng huyết sau sinh. 
Ngoài ra, 15% bà mẹ bệnh gan bị suy gan[8] . HBV không 
làm tăng bệnh suất và tử suất mẹ và con.

2. Ảnh hưởng của thai kỳ trên VGSVB
Thai không làm nặng bệnh gan thêm nên hiếm khi 

bị suy gan, ứ mật hay bùng phát viêm gan mạn thành 
cấp tính. Trong một thai kỳ diễn tiến bình thường thì 
không có sự thay đổi nồng độ HBV vì tuy những adrenal 
corticosteroids tăng làm suy giảm sức đề kháng cơ thể, 
tạo điều kiện cho nồng độ HBV tăng nhưng Estrogen 
trong thai  kỳ tăng lại kềm hãm sự phát triển HBV nên 
HBV hầu như không đổi [9]. Đối với những thai phụ 
nhiễm HIV thì 13% những người này có nhiễm đồng 
thời HBV. Họ có CD4 thấp hơn những người chỉ nhiễm 
HIV đơn thuần [9].

 Vì có những biến đổi nội tiết tố và những Cytokine 
nên các xét nghiệm chức năng gan có dao động chút ít. 
ALT tăng cuối thai kỳ và giai đoạn hậu sản [10].

3. Nguy cơ lây truyền VGSVB từ mẹ 
sang con

Sự lây truyền dọc (từ mẹ sang con) là nguồn lây bệnh 
chính ở những vùng bệnh lưu hành. 90% trẻ nhiễm HBV 
từ mẹ chuyển sang bệnh mạn tính. Trên lâm sàng, HBeAg 
được dùng như một chỉ số biểu thị virus đang phát triển 
tích cực và có thể lây truyền bệnh. HBeAg có thể phát 
hiện ở 70% trẻ sơ sinh nhưng chỉ 10% những trẻ này thật 
sự nhiễm bệnh [11]. Khi không có virus máu (viraemia) 
những trẻ này sẽ biến sạch HBeAg lúc 6 tháng tuổi.

HBV DNA là yếu tố nguy cơ quan trọng nhất cho lây 
truyền mẹ con (LTMC). 

Cơ chế lây truyền VGSVB từ mẹ sang con:
• Trong tử cung: 
 * HBV sang thai nhi qua hàng rào nhau - thai 

nhưng không phải là cách LTMC chủ yếu.
  * Không thể ngừa LTMC trong tử cung bằng 

Imunoglobuline hay vaccine.
• Trong khi đang chuyển dạ: 
  * Đây là cách LTMC thường gặp nhất, có thể 

ngừa nhiễm HBV cho hơn 85% trường hợp trẻ có mẹ 
HBsAg (+) bằng mmunoglobuline hay vaccine.

        * Lây do tiếp xúc niêm mạc miệng trẻ, niêm 
mạc dạ dày với  dịch  tiết, máu trong ÂĐ mẹ hoặc do 
cơn gò tử cung  kéo dài trong khi chuyển dạ có thể làm 
tróc nhau hay có sự rò rỉ qua những sang thương ở bánh 
nhau  gây truyền máu vi thể mẹ con ở bánh nhau dẫn 
đến LTMC 

• Sau sanh:
* 34% trẻ có mẹ HBeAg (+) không nhiễm  HBV khi 

sanh sẽ nhiễm HBV 6  tháng sau sinh [3].
* Cách truyền HBV : 
 + Do sự tiếp xúc mật thiết mẹ - con,
 + Nuôi con bằng sữa mẹ (nuốt HBV trong sữa, 

nứt núm vú). Gần đây nhiều nghiên cứu cho thấy NCBS 
không tăng  nguy cơ LTMC [12].

4. Phòng ngừa lây truyền VGSVB từ 
mẹ sang con

• Giai đoạn tiền sản:
- Khi nồng độ virus tăng > 106  copies /ml thì HBIG 

(Hepatitis B Immune Globuline) và HBV vaccine không 
thể ngừa sự LTMC mà phải dùng thuốc kháng virus.

- Những thuốc kháng virus được dùng an toàn trong 
thai kỳ thuộc nhóm B : Telbuvudine, Tenofovir. Những 
thuốc này được cho uống từ tuần 28-32 đến 1 tháng sau 
sanh. Tenofovir có hiệu quả tương tự Lamivudine (nhóm 
C) và Telbivudine  trong việc làm giảm LTMC, không gây 
dị tật bẩm sinh, không gây bất thường xương, thận và sự 
phát triển của trẻ.

- Những nghiên cứu gần đây cho thấy không có sự 
khác biệt về ảnh hưởng của thuốc kháng virus khi dùng 
trong 3 tháng đầu thai kỳ so với 3tháng giữa và 3 tháng 
cuối cũng như so với dân số chung không bệnh[13]. Tuy  
nhiên, khuyến cáo hiện nay vẫn là nên điều trị vào ba 
tháng cuối của thai kỳ.

- Chủng ngừa HBV cho mẹ trong khi mang thai vẫn 
an toàn và hiệu quả. Kháng thể của mẹ có thể truyền 
sang con. Khi con không chủng ngừa HBV sau sinh thì 
nồng độ kháng thể này sẽ giảm theo thời gian. 

• Trong chuyển dạ:
- Một nghiên cứu trên 301 trẻ sanh ra từ những bà 
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mẹ có HBsAg (+) giữa các cách sanh khác nhau cho thấy 
tỷ lệ trẻ có HBsAg (+) khi sinh không có sự khác biệt có ý 
nghĩa thống kê [14] :

 * Sanh thường: 8,1%
 * Giúp sanh: 7,7%
 * Mổ sanh: 9,7%
- Lây nhiễm quan trọng nhất ở thai phụ mang HBV 

mạn tính với HBsAg (+) và HBeAg (+)[13]. Đối với người mẹ 
nhiễm HBV với HBeAg (+), nồng độ HBV DNA cao (> 7,3 
log10 IU/mL), lây nhiễm cho con vào thời điểm sinh là 
70% đến 90%

- Một phân tích gộp 4 nghiên cứu trên 789 thai phụ 
nhiễm HBV: Mổ sinh chủ động có tỷ lệ LTMC là 10,5% so 
với 28% nếu sinh thường [15]. Tuy nhiên, Mổ bắt con chưa 
được chứng minh một cách chắc chắn là làm giảm tỉ lệ 
lây nhiễm HBV trước, trong và sau sinh, vì vậy không nên 
thực hiện mổ sanh với lý do người mẹ nhiễm HBV.

• Hậu sản:
- Hầu hết các khuyến cáo của WHO đều khuyên nên 

chủng HBIG và HBV vaccine trong vòng 12g sau sinh cho 
trẻ có mẹ HBsAg (+) 

- Sự kết hợp HBIG và HBV vaccine thì tốt hơn chỉ dùng 
riêng lẻ HBIG hoặc HBV vaccine .

- Nên khảo sát anti-HBs lúc 9 tháng tuổi. Nếu 
HBsAg (-) và anti-HBs >10mIU/ml là bảo vệ trẻ không 
nhiễm bệnh.

Trẻ ra đời được chủng HBIG và vaccine được 
gọi là chủng ngừa thụ động-chủ động. Khi chủng 
ngừa cho trẻ sơ sinh thì tỉ lệ lây nhiễm HBV theo 
đường dọc (từ mẹ con) giảm từ 90% xuống còn 
khoảng 1,1% đến 15%. Tỉ lệ này có khoảng thay đổi 
khá rộng liên quan rất nhiều đến sự tuân thủ của 
bệnh nhân vào chương trình theo dõi sau chủng 
ngừa hay không. Chủng ngừa thụ động bằng HBIG 
có hiệu quả tức thì và kéo dài khoảng từ 3 đến 6 
tháng. Tuy nhiên, mặc dù trẻ được chủng ngừa thụ 
động-chủ động nhưng cũng không thể ngăn chận 
hoàn toàn tất cả trường hợp lây nhiễm HBV từ mẹ 
nếu trong khi mang thai, nồng độ virus trong máu 
mẹ tăng cao hơn 10triệu phiên bản /mL máu. Vì 
thế, hiện nay đối với thai phụ nhiễm HBV nếu xét 
nghiệm cho thấy nồng độ virus tăng cao thì sẽ 
được điều trị thuốc chống siêu vi, nhờ vậy sẽ giảm 
tỉ lệ lây HBV cho thai nhi.

• Nuôi con bằng sữa mẹ
- Chủng ngừa HBIG và HBV vaccine thích hợp thì bà 

mẹ nhiễm HBV mạn tính cho con bú vẫn không làm tăng 
nguy cơ LTMC[11].

- Một vài nghiên cứu cho thấy trong sữa mẹ có 
một số lượng nhỏ HBsAg, nhưng bú mẹ không làm 

làm tăng nguy cơ lây nhiễm HBV từ bà mẹ mang 
HBsAg (+) sang cho con. Phân tích gộp (2011) trên 
1624 trẻ được bú mẹ nhiễm HBV cho thấy điều này  
không  làm tăng nguy cơ LTMC [16]. Theo Trung tâm 
kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ(CDC),  
trẻ sơ sinh có thể  bú mẹ ngay sau khi sinhvới điều 
kiện có chủng ngừa như đã nêu trên. Bú bình được 
đề nghị cho những trẻ con của bà mẹ có núm vú bị 
nứt hay nhiễm trùng vú.

- Immunoglobulins và các proteins như 
lactoferrin trong sữa mẹ có đặc tính kháng virus. 
Vì vậy, WHO khuyến cáo các bà mẹ có HBsAg (+) 
nên cho con bú ngay cả ở nơi bệnh lưu hành và 
không có thuốc chủng ngừa đầy đủ. Ngoài ra khi 
trẻ sơ sinh được dùng HBIG và vaccines sẽ  giúp trẻ 
chống lại được nhiễm HBV. 

- Tuy nhiên, không cho con bú khi mẹ đang uống 
kháng virus. 

- Phải ngừng thuốc kháng virus sau sinh 1 
tháng để hạn chế sự phơi nhiễm trẻ với thuốc. Nếu 
không ngừng thuốc được thì phải cho trẻ bú sữa 
công thức.Người mẹ nên được theo dõi thường 
xuyên xem bệnh có phát triển sau khi ngưng thuốc 
hay không.  

Thuốc Xếp loại 
của FDA

Bất thường/
trẻ sống vào 3 
tháng đầu, %

Bất thường/trẻ 
sống vào 3 tháng 
giửa và cuối, %

Lợi/bất lợi trong thai kỳ

Adefovir c 0 (0/42) 0 (0/0) Không đề nghị dùng trong thai kỳ
Entecavir c 4 (1/25) 0 (0/2) Không đề nghị dùng trong thai kỳ

Lamivudine c 3,1 
(118/3.864)

2,7 
(169/6.230)

nhiều dữ kiện trên người, chưa 
phải là thuốc điều trị hàng đầu, có 
tỉ lệ kháng thuốc cao. 

Telbivudine B 0 (0/7) 0 (0/8) An toàn trên người, ít dữ kiện hơn 
lamivudine và tenofovir. 

Tenofovir B 2,4 (26/1.092) 3 (13/639) nhiều dữ kiện an toàn trên người. 

Bảng 1. Lợi và bất lợi của các thuốc chống hBV trong thai kỳ[17]

Bảng 2. Bảng tóm tắt cách xử trí VgsVB trong thai kỳ[18]

5. Kết luận 
Cần phải ngăn sự lây truyền HBV từ mẹ sang con 

trước, trong và sau sinh.
Tất cả phụ nữ mang thai nên thực hiện thường 

quy xét nghiệm HBsAg vào ba tháng đầu của thai 
kỳ. nếu HBsAg(+) thì nên làm thêm xét nghiệm 
HBeAg . Dù HBeAg (-) thì đến tuần 28 của thai kỳ 
phải làm xét nghiệm HBV DNA để cho mẹ dùng  

thuốc kháng virus nếu nồng độ virus > 10 6 
copies/ml .

Điều trị với Telbuvidine hay Tenofovir khoảng  28-32 
tuần thai kỳ và ngừng thuốc sau sinh 1 tháng.

Chủng HBIG và HBV vaccine cho trẻ sơ sinh trong 
vòng 12g sau sinh.

Có thể cho con bú nếu ngừng thuốc kháng virus, nếu 
không thể ngừng thuốc thì phải cho bú sữa thay thế.
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Nồng độ CA 125 trong quá trình điều trị

Đáp ứng với hóa trị tiền phẫu theo tiêu chuẩn 
RECIST 1.1

Phẫu thuật giảm khối và tái phát sau điều trị

4. Bàn luận
Tuổi
Độ tuổi trung bình trong nghiên cứu của chúng 

tôi là 58,3 ± 8,8 tuổi, tuổi lớn nhất là 76 tuổi và tuổi 
nhỏ nhất là 44 tuổi. Đây là độ tuổi sau mãn kinh, 
ung thư buồng trứng là bệnh lý chủ yếu xuất hiện ở 
những bệnh nhân mãn kinh và sau mãn kinh [4].

Trong các yếu tố nguy cơ của ung thư buồng 
trứng thì tuổi là một yếu tố quan trọng, có khoảng 
50% tất cả các bệnh nhân ung thư buồng trứng tại 
Hoa Kỳ được chẩn đoán ở độ tuổi trên 65. Tuổi trung 
bình khi chẩn đoán là 63 tuổi, và nguy cơ đạt đỉnh 
khi người phụ nữ ở tuổi 70 – 74 tuổi, tỉ lệ này khoảng 
57/100.000 [11].

Và bệnh nhân càng lớn tuổi thì tiên lượng bệnh 
càng nặng, do những bệnh nhân càng lớn tuổi thì 
nguy cơ mắc bệnh giai đoạn càng muộn. Theo Chan 
JK và cộng sự thì tỉ lệ sống sót ở bệnh nhân lớn tuổi 
giảm hơn so với các nhóm tuổi trẻ hơn [4], [9].

Giai đoạn ung thư buồng trứng
Trong nghiên cứu của chúng tôi, bệnh nhân được 

chẩn đoán xác định và chẩn đoán giai đoạn bệnh 
dựa vào nội soi chẩn đoán. Đây là phương pháp chẩn 
đoán không còn mới so với các nước có nền y học 

Tập 12, số 03
Tháng 7-2014

Tạp chí Phụ Sản 

25

Bạch cẩM An, Lê sỹ phương, phAn ViếT TâM, châu Khắc Tú, Đinh Thị phương Minh, hoàng Bảo nhân, Lê Thị Ý nhân Tạp chí phụ sản - 12(3), 24-27, 2014PHỤ KHOA

Tập 12, số 03
Tháng 7-2014

Tạp chí Phụ Sản 

24
Tác giả liên hệ (Corresponding author): Bạch Cẩm An, email: anbaccam@yahoo.com

Ngày nhận bài (received): 20/06/2014. Ngày phản biện đánh giá bài báo (revised): 30/06/2014. Ngày bài báo được chấp nhận đăng (accepted): 04/07/2014

1. Đặt vấn đề
Ung thư biểu mô buồng trứng là một trong những 

nguyên nhân tử vong hàng đầu trong các bệnh lý 
ung thư phụ khoa [4], [11]. Trong năm 2008, tại Hoa 
Kì đã có 21.650 ca mới mắc và 15.520 ca tử vong liên 
quan với ung thư biểu mô buồng trứng. Trên toàn thế 
giới, ung thư biểu mô buồng trứng là loại ung thư 
đứng hàng thứ 6 ở phụ nữ [5]. Mặc dù tại Hoa kì, một 
nước có nền y học phát triển hàng đầu thế giới, người 
ta đã ghi nhận nhiều tiến bộ trong điều trị ung thư 
buồng trứng, nhưng tỉ lệ sống sót sau điều trị bệnh 
lý này chỉ tăng nhẹ trong những thập niên qua. Tỉ lệ 
sống sau 5 năm nói chung tăng từ 37% lên 45% trong 
khoảng 20 năm [6].

Có nhiều bệnh nhân không thể tiến hành phẫu 
thuật giảm khối ngay từ đầu, nên vấn đề hóa trị trước 
khi có thể phẫu thuật được đã được đặt ra [1], [3]. 
Các tác giả thấy rằng áp dụng 2 đến 3 chu kì hóa trị 
với liều chuẩn sẽ làm tăng có ý nghĩa tỉ lệ bệnh nhân 
được phẫu thuật giảm khối thành công[8]. Trong 
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Bệnh viện Trung ương Huế

NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ CỦA HÓA CHẤT TIỀN PHẪU
Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ BIỂU MÔ BUỒNG TRỨNG 

GIAI ĐOẠN MUỘN

Tóm tắt
Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu hiệu quả của 

hóa chất tiền phẫu ở những bệnh nhân ung thư biểu 
mô buồng trứng giai đoạn III – IV.

Đối tượng nghiên cứu: bao gồm 31 bệnh nhân 
ung thư biểu mô buồng trứng điều trị tại khoa Phụ 
Sản bệnh viện Trung ương Huế từ tháng1/2009 đến 
tháng 12/2013. 

Phương pháp nghiên cứu: Can thiệp lâm sàng, 
theo dõi dọc. 

Kết quả: Tuổi khi chẩn đoán của mẫu nghiên 
cứu là 53,8 ± 17,6 tuổi. 87,1% bệnh nhân được chẩn 
đoán bệnh khi ở giai đoạn III. 19,4% đáp ứng với 
điều trị. 83,9% được phẫu thuật giảm khối tối ưu. 
Tỉ lệ tái phát là 25,8% và thời gian tái phát là 8,6 ± 
7,2 tháng.

Kết luận: Hóa trị tiền phẫu là phương pháp điều 
trị hiệu quả ở bệnh nhân ung thư buồng trứng giai 
đoạn muộn.

Abstract 
NEOADJUVANT CHEMOTHERAPY IN ADVANCED 

STAGE OVARIAN CANCER 
Objectives: To estimate the effects of neoadjuvant 

chemotherapy in patients with advanced stage 
ovarian cancer.

Materials: 31 patients with stage III - IV 
ovarian cancer who were treated with neoadjuvant 
chemotherapy in our department from January 2009 
to December 2013.

Method: a perspective study.
Results: the median age is 53.8 ± 17.6 years. 87.1% 

of patients were staged III when first diagnosed. 19.4% of 
patients responsed to the protocol. 83.9% of patients had 
optimal cytoreduction. Rate of recurrence is 25.8% and 
the interval of recurrence is 8.6 ± 7.2 months.

Conclusion: Neoadjuvant chemotherapy is one 
of the effective treatments for patients with advanced 
stage ovarian cancer

thực tế lâm sàng, phần lớn bệnh nhân ung thư buồng 
trứng được chẩn đoán khi đã ở giai đoạn muộn, và 
nhiều người trong số họ không thể tiến hành phẫu 
thuật giảm khối ngay từ đầu do nhiều nguyên nhân. 
Nên chúng tôi đã ứng dụng phương pháp hóa chất 
tiền phẫu ở những bệnh nhân này.

Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu hiệu quả của 
hóa chất tiền phẫu ở những bệnh nhân ung thư biểu 
mô buồng trứng giai đoạn III - IV.

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
Bao gồm 31 bệnh nhân ung thư biểu mô buồng 

trứng giai đoạn III - IV được điều trị tại khoa Phụ Sản 
bệnh viện Trung ương Huế từ năm tháng 1/2009 đến 
năm tháng 12/2013.

Tiêu chuẩn chọn bệnh
Bệnh nhân được chẩn đoán xác định ung thư biểu 

mô buồng trứng dựa vào xét nghiệm giải phẫu bệnh.
Khi bệnh nhân được nội soi chẩn đoán, bệnh nhân 
được chẩn đoán giai đoạn bệnh III hoặc IV, tiên lượng 

khó khăn hoặc không thể phẫu thuật giảm khối 
thành công. Bệnh nhân và gia đình đồng ý tham gia 
nghiên cứu.

Tiêu chuẩn loại trừ
Bệnh nhân mắc một bệnh lý ung thư, hoặc một 

bệnh lý nội khoa nặng khác. Bệnh nhân chống chỉ 
định phẫu thuật hoặc điều trị hóa chất. Bệnh nhân 
không tuân theo phác đồ điều trị.

Phương pháp nghiên cứu
Theo dõi dọc, can thiệp lâm sàng không đối 

chứng. Các bước nghiên cứu được tiến hành như sau:
Bước 1: Chẩn đoán xác định và chẩn đoán giai 

đoạn bệnh.
Bệnh nhân nghi ngờ ung thư buồng trứng được 

chỉ định xét nghiệm CA 125. Và các thăm dò hình ảnh 
bao gồm: siêu âm, X quang phổi, CT Scan vùng chậu.

Nếu bệnh nhân nghi ngờ có di căn xa thì được chỉ 
định các thăm dò trên cơ quan nghi ngờ có di căn 
như X quang phổi, CT scan vùng ngực, sọ não...

Nếu triệu chứng lâm sàng, các xét nghiệm và 
thăm dò hình ảnh hướng đến ung thư buồng trứng 
thì bệnh nhân được chỉ định nội soi chẩn đoán, bao 
gồm lấy mẫu bệnh phẫm xét nghiệm giải phẫu bệnh, 
đánh giá giai đoạn bệnh và khả năng phẫu thuật 
giảm khối.

Nếu bệnh nhân phù hợp với tiêu chuẩn chọn 
bệnh thì sẽ được giải thích tư vấn để tham gia nghiên 
cứu. Bệnh nhân đồng ý thì sẽ được tiến hành các 
bước chuẩn bị trước khi tiến hành điều trị hóa chất.

Bước 2: Tiến hành điều trị theo phác đồ hóa trị - 
phẫu thuật - hóa trị.

Bệnh nhân được điều trị với Paclitaxel (Paxus PM) 
và Carboplatin (AUC 5 - 6) trong 3 đợt, mỗi đợt cách 
nhau 21 ngày. Kết thúc 3 đợt hóa trị, bệnh nhân được 
đánh giá mức độ đáp ứng dựa theo tiêu chuẩn RECIST 
1.1.Sau đó, bệnh nhân được tiến hành phẫu thuật 
giảm khối vàhóa trị bổ sung 3 đợt với liều lượng như 
ban đầu.

Bước 3: Thu thập và xử lý số liệu, sử dụng phần 
mềm SPSS 17.0.

3. Kết quả nghiên cứu
Tuổi và giai đoạn bệnh theo FIGO

Tuổi (TB ± 2sD) 53,8 ± 8,8
giai đoạn bệnh số lượng Tỉ lệ (%)

giai đoạn iii 27 87,1
giai đoạn iV 4 12,9
Tổng số 31 100

Bảng 1. Tuổi và giai đoạn bệnh trong mẫu nghiên cứu

số lượng Tỉ lệ (%)
Đáp ứng hoàn toàn 3 9,7
Đáp ứng một phần 3 9,7
Bệnh không đổi 11 35,4
Bệnh tiến triển 7 22,6
Không đánh giá được 7 22,6

Bảng 3. Đáp ứng với hóa trị tiền phẫu theo tiêu chuẩn REcisT 1.1

số lượng Tỉ lệ (%)
u tồn dư sau
pT giảm khối

Dưới 1 cm 26 83,9
Trên 1 cm 5 16,1

Tái phát 8 25,8
Thời gian tái phát (TB ± 2sD) 8,6 ± 7,2 (tháng)

Bảng 4. phẫu thuật giảm khối và tái phát sau điều trị

nhỏ nhất Lớn nhất Trung bình Độ lệch chuẩn
Lần 1 8 2136 387,7 604,6
Lần 2 8 2495 292,6 736,9
Lần 3 6 1622 281 484,3
Lần 4 4 1243 215,1 350,9
Lần 5 2 1089 163,6 275
Lần 6 2 786 80,2 166,3

Bảng 2. nồng độ cA 125 trong quá trình điều trị
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phát triển, nhưng tại Việt Nam đặc biệt là một số cơ 
sở y tế thì đây không phải là phương tiện luôn sẵn có.

Việc chẩn đoán xác định và chẩn đoán giai đoạn 
bệnh trong ung thư buồng trứng là một việc làm 
rất cần thiết. Một số tác giả không khuyến cáo thực 
hiện việc này một cách thường qui, đây cũng là một 
khuyến cáo còn gây tranh cãi. Vì ngoài lợi ích là chẩn 
đoán xác định và phân giai đoạn nhằm tiên lượng và 
điều trị chính xác thì việc nội soi chẩn đoán không 
làm thay đổi thời gian sống thêm và thời gian sống 
thêm không bệnh của bệnh nhân [5].

Phần lớn bệnh nhân trong nghiên cứu của chúng 
tôi được chẩn đoán giai đoạn III theo FIGO. Hiện tại 
trên thế giới thậm chí ở các nước có nền y học phát 
triển thì việc chẩn đoán ung thư buồng trứng sớm 
vẫn còn là một thách thức. Một nghiên cứu lâm sàng 
ngẫu nhiên tại Hoa Kì với 78.216 phụ nữ ở độ tuổi 55 
– 74 được làm xét nghiệm CA 125 và siêu âm đầu dò 
đường âm đạo đã cho thấy nhóm nghiên cứu không 
có lợi ích gì so với nhóm phụ nữ được thăm khám phụ 
khoa như thông thường[1], [6], [8].

Đây cũng là nguyên nhân làm cho phần lớn ung 
thư buồng trứng được chẩn đoán khi bệnh nhân đã 
ở giai đoạn muộn. Ở Hoa Kì, với việc kết hợp thăm 
khám phụ khoa, xét nghiệm CA 125 và siêu âm đầu 
dò đường âm đạo thì cũng chỉ có 35% bệnh nhân 
được chẩn đoán ở giai đoạn sớm [8].

Nồng độ CA 125 trong quá trình điều trị
Hiện tại trên thế giới có nhiều phương pháp được 

áp dụng để theo dõi đánh giá trong quá trình điều 
trị, trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng phương 
pháp theo dõi dựa vào nồng độ CA 125. Với phương 
pháp này, có nhiều yêu cầu được đặt ra nhằm hạn chế 
sai sót, quan trọng nhất là tiêu chuẩn chỉ áp dụng cho 
những bệnh nhân có nồng độ CA 125 trước điều trị 
tăng trên hai lần giá trị bình thường. 

Trong quá trình điều trị, nồng độ CA 125 trung bình 
trong mẫu nghiên cứu giảm dần. Mặc dù CA 125 không 
có vai trò trong chẩn đoán sớm bệnh lý ung thư buồng 
trứng nhưng theo dõi liên tục nồng độ chất này trong 
huyết thanh có thể biết được tiến triển của bệnh.

Nồng độ CA 125 trước và sau phẫu thuật có vai trò 
tiên lượng diễn tiến bệnh trong quá trình điều trị. Trong 
một nghiên cứu, nồng độ CA 125 giảm sau 3 đợt điều 
trị có liên quan đến thời gian sống thêm trung bình 7 
tháng, còn nếu CA 125 ở thời điểm này dưới 10 U/ml thì 
tỉ lệ sống sau 5 năm lên đến 50% [7]. Trong một nghiên 
cứu tại Anh, vai trò tiên lượng của nồng độ CA 125 sau 
3 đợt điều trị đã được khẳng định, tuy nhiên tỉ lệ dương 
tính sai lên đến 19%. Nghiên cứu này cũng kết luận rằng, 

mặc dù nồng độ CA 125 có vai trò tiên lượng kết quả 
điều trị, nhưng bản thân nó không có ý nghĩa hướng dẫn 
thái độ xử trí trên từng bệnh nhân cụ thể [6]. Do đó, mặc 
dù nồng độ CA 125 thường giảm sau mỗi đợt điều trị, 
nhưng việc điều trị vẫn cần được tiếp tục mà không phụ 
thuộc nồng độ CA 125. Nếu tình trạng lâm sàng không 
cải thiện và nồng độ CA 125 tiếp tục tăng thì việc thay 
đổi điều trị nên được đặt ra, còn nếu tình trạng lâm sàng 
không cải thiện nhưng nồng độ CA 125 giảm thì vẫn nên 
tiếp tục phác đồ đang sử dụng.Trong một nghiên cứu 
tại trung tâm Ung thư Roswell Park, với phác đồ phẫu 
thuật giảm khối trước và sau đó hóa trị thì tỉ lệ đáp ứng 
hoàn toàn là 30%, mặc dù trong nghiên cứu này có tới 
13% bệnh nhân có u tồn dư trên 2cm, và thời gian sống 
không bệnh sau 3 năm lên tới 29% [10].

Một nghiên cứu khác của tác giả Muazzam IA và 
cộng sự năm 2010 đã cho thấy tỉ lệ đáp ứng sinh hóa ở 
nhóm bệnh nhân được điều trị hóa trị tiền phẫu là 94,1%, 
cao hơn so với nhóm bệnh nhân được phẫu thuật trước 
sau đó hóa trị bổ sung, tuy nhiên sự khác biệt này không 
có ý nghĩa thống kê (94,1% so với 84,7%, p = 0,564) [8].

Đáp ứng với hóa trị tiền phẫu theo tiêu chuẩn 
RECIST 1.1

Việc đánh giá đáp ứng của bệnh với điều trị là điều 
quan trọng cho tất cả các loại bệnh lý, đặc biệt với bệnh 
lý ung thư thì việc này càng quan trọng, nó giúp định 
hướng bác sĩ lâm sàng có thái độ phù hợp với từng bệnh 
nhân trong suốt quá trình điều trị lâu dài. Do đó mà ngay 
từ năm 1981, tổ chức Y tế thế giới đã đưa ra các tiêu 
chuẩn để đánh giá đáp ứng của khối u với điều trị. Tuy 
nhiên, do bộ lộ nhiều nhược điểm nên đến năm 2000, 
tiêu chuẩn RECIST (Response Evaluation Criteria In Solid 
Tumor) đầu tiên được công bố [3], [12].

Theo tiêu chuẩn này thì nghiên cứu của chúng tôi 
có 6 bệnh nhân (19,4%) đáp ứng với hóa trị tiền phẫu, 
trong đó ó 3 (9,7%) đáp ứng hoàn toàn. Có tới 7 bệnh 
nhân (22,6%) không thể đánh giá được. Do số bệnh 
nhân có khối u lan tràn nhiều trong ổ bụng và không 
thể đánh giá hết được, đây là một tiêu chuẩn để xếp 
bệnh nhân vào nhóm không thể đánh giá được [12].

Phẫu thuật giảm khối sau khi hóa trị tiền phẫu
Chúng tôi tiến hành phẫu thuật giảm khối cho 

bệnh nhân ung thư biểu mô buồng trứng giai đoạn 
muộn sau khi hóa trị liều cơ bản 3 đợt. Có 83,9% bệnh 
nhân được phẫu thuật giảm khối với u tồn dư dưới 1 
cm, đây được coi là phẫu thuật giảm khối tối ưu. 

Các nghiên cứu đều khẳng định ý nghĩa của phẫu 
thuật giảm khối tối ưu ở bệnh nhân ung thư biểu mô 
buồng trứng giai đoạn muộn. Một nghiên cứu khác 
đã cho thấy sự cải thiện có ý nghĩa tỉ lệ sống toàn bộ ở 

nhóm bệnh nhân được phẫu thuật giảm khối tối ưu so 
với nhómkhác. Sau đó, các nghiên cứu cũng cho thấy 
phẫu thuật giảm khối tối ưu còn cải thiện có ý nghĩa thời 
gian sống không bệnh ở bệnh nhân ung thư biểu mô 
buồng trứng [4], [5]. 

Ở bệnh nhân ung thư biểu mô buồng trứng nói 
chung và ung thư biểu mô buồng trứng giai đoạn 
muộn nói riêng thì phẫu thuật là một việc làm cần 
thiết, phải được đặt ra ngay khi có thể [11]. Tuy nhiên, 
cho tới hiện nay chưa có một nghiên cứu nào so sánh 
hai phương pháp phẫu thuật và hóa trị độc lập, cho 
nên nếu coi là các yếu tố độc lập thì rất khó đánh giá 
vai trò của hai phương pháp này.

Với bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn thì việc 
phẫu thuật giảm khối ngay từ đầu thường gặp khó 
khăn do nhiều nguyên nhân, có thể do tổng trạng 
của bệnh nhân ngay khi được chẩn đoán không cho 
phép tiến hành phẫu thuật, có thể do bản thân khối 
u xâm lấn nhiều vào các cơ quan lân cận không cho 
phép phẫu thuật giảm khối thành công, và cũng có 
thể do tay nghề phẫu thuật viên không thể thực hiện 
được cuộc phẫu thuật khi giai đoạn bệnh quá muộn. 
Theo một báo cáo thì tỉ lệ sống sót và thời gian sống 
không bệnh của bệnh nhân ung thư buồng trứng 
còn phụ thuộc tay nghề phẫu thuật viên [7], [9].

Thư viện Cochrane đã tổng kết một nghiên cứu 
ngẫu nhiên có đối chứng với 718 bệnh nhân ung thư 
biểu mô buồng trứng giai đoạn IIIc và IV đã cho thấy 
giảm có ý nghĩa các biến chứng nặng trong phẫu thuật 
ở nhóm bệnh nhân được hóa trị tiền phẫu như chảy 
máu, tắc tĩnh mạch sâu, và nhiễm trùng. Và nhóm bệnh 
nhân được hóa trị tiền phẫu cũng có tỉ lệ được phẫu 
thuật giảm khối tối ưu cao hơn có ý nghĩa so với nhóm 
còn lại (80,6% so với 41,6%). Tuy nhiên, hóa trị tiền 
phẫu không làm thay đổi có ý nghĩa thời gian sống 
không bệnh, tỉ lệ sống toàn bộ. Tuy nhiên, nghiên cứu 

này đã đưa một số bệnh nhân giai đoạn muộn với khối 
u lớn mà bản thân phẫu thuật viên không thể phẫu 
thuật được vào nhóm hóa trị tiền phẫu, chính điều này 
làm ảnh hưởng ít nhiều đến kết quả nghiên cứu.

Hóa trị tiền phẫu làm cho khối u khu trú lại giúp 
cho cuộc phẫu thuật giảm khối dễ thành công hơn, 
và nếu không thể giảm khối tối ưu thì phẫu thuật viên 
cũng có thể giảm khối tối đa có thể.Chính vì điều này 
mà hóa trị tiền phẫu làm tăng tỉ lệ bệnh nhân được 
phẫu thuật giảm khối thành công và làm giảm có ý 
nghĩa kích thước khối u tồn dư sau phẫu thuật.

Trong nghiên cứu của chúng tôi không ghi nhận 
trường hợp nào tử vong trong mổ. Hóa trị tiền phẫu 
làm giảm tỉ lệ tử vong trong mổ so với phương pháp 
phẫu thuật trước, sau đó mới điều trị hóa trị. Tuy 
nhiên, nghiên cứu của chúng tôi không có nhóm 
chứng nên không thể so sánh tỉ lệ tử vong với nhóm 
còn lại như các tác giả khác.

Tái phát sau điều trị
Trong nghiên cứu của chúng tôi, tới thời điểm này, 

chúng tôi ghi nhận có 8 bệnh nhân (25,8%) tái phát 
và thời gian tái phát trung bình là 8,6 ± 7,2 tháng. Tuy 
nhiên, nghiên cứu của chúng tôi còn quá ngắn nên 
chưa thể khẳng định về tỉ lệ này.

Phần lớn các nghiên cứu đều thấy tỉ lệ tái phát sau 
điều trị ung thư buồng trứng giai đoạn muộn là trên 
75%, thời gian càng dài thì tỉ lệ tái phát càng nhiều. Và 
khi tái phát thì chỉ có duy nhất phẫu thuật giảm khối 
tối ưu là yếu tố độc lập ảnh hưởng đến thời gian sống 
thêm. Nếu tăng thêm 10% số bệnh nhân phẫu thuật 
giảm khối tối ưu thì sẽ làm tăng thời gian sống thêm 
trung bình 3 tháng [5].

5. Kết luận
Hóa trị tiền phẫu là phương pháp điều trị có hiệu quả 

trong bệnh lý ung thư buồng trứng giai đoạn muộn.
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Độ tuổi trung bình là:  36,16 ± 2 tuổi, 80% là dân tộc 
Kinh, 20% là các dân tộc khác (Cơ ru, Bru–Vân kiều)

- 69,5% là nông dân, ngư dân; 7,5% là công nhân, 
3% là buôn bán và 20% làm các nghề nghiệp khác. 

- Tỷ lệ phụ nữ có 3-4 con chiếm tới 62,5%, có 5 
trường hợp có 5 con. Đây là một tỷ lệ cao tại những xã 
vùng nông thôn và miền biển và đòi hỏi nỗ lực mạnh 
mẽ của phong trào kế hoạch hóa gia đình của Thừa 
thiên Huế - Quảng trị [13]. Ngoài ra có tới 72,7% đã 
từng mắc 1 bệnh phụ khoa từ trước.

3.1.1 Tỷ lệ VĐSDD phân loại theo hình thái lâm sàng
- Trong số 1032 phụ nữ được xác định VĐSDD thì 

viêm âm đạo chiếm tỷ lệ cao nhất là 73,7%  (gồm 69% 
viêm ÂĐ và 4,7% viêm AĐ và CTC), viêm CTC chiếm 
24,1% (gồm 5,1% viêm CTC và 19% viêm lộ tuyến 
CTC), còn lại viêm âm hộ chỉ chiếm 2,2%.

3.1.2 Tỷ lệ VĐSDD phân loại theo nguyên nhân 
gây bệnh

- Tỷ lệ viêm do vi khuẩn, tạp khuẩn chiếm tỷ lệ cao 
nhất gần 77,8%. Tiếp theo là viêm do nấm (chiếm 14%) 
và nguyên nhân viêm do nguyên nhân khác chiếm 8,2%. 

3.1.3 Khảo sát về thói quen vệ sinh hàng ngày của 
PN tại 13 xã

Tập 12, số 03
Tháng 7-2014

Tạp chí Phụ Sản 

29

nguyễn Đức Vy, Dương LAn Dung, phAn Thị hạnh Tạp chí phụ sản - 12(3), 28-31, 2014PHỤ KHOA

Tập 12, số 03
Tháng 7-2014

Tạp chí Phụ Sản 

28
Tác giả liên hệ (Corresponding author): Nguyễn Đức Vy

Ngày nhận bài (received): 25/06/2014. Ngày phản biện đánh giá bài báo (revised): 30/06/2014. Ngày bài báo được chấp nhận đăng (accepted): 04/07/2014

1. Đặt vấn đề
Viêm nhiễm đường sinh dục dưới (VĐSDD) là một 

bệnh phụ khoa thường gặp ở chị em phụ nữ, tuy 
không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng dễ chuyển 
sang mãn tính do các triệu chứng nghèo nàn. VĐSDD 
nếu không được phát hiện và điều trị sớm sẽ ảnh 
hưởng đến đời sống sinh hoạt và khả năng lao động 
của người phụ nữ [1]. Với mục tiêu tìm hiểu thực trạng 
VĐSDD của chị em phụ nữ khu vực miền Trung, được 
sự phối hợp của Hội Nữ sinh Việt Nam, Hội Sản phụ 
khoa và Sinh đẻ có kế hoạch Việt Nam, chúng tôi tiến 
hành nghiên cứu này với các mục tiêu sau:

1. Mô tả tình trạng VĐSDD và tìm hiểu một số thói 
quen vệ sinh của phụ nữ đến khám phụ khoa tại 13 xã 
thuộc Thừa thiên Huế và Quảng Trị năm 2013

nguyễn Đức Vy(1), Dương Lan Dung(1), phan Thị hạnh(2)  
(1) Bệnh viện Phụ sản Trung ương, (2) Hội Nữ hộ sinh Việt Nam

THỰC TRẠNG VIÊM NHIỄM ĐƯỜNG SINH DỤC DƯỚI 
VÀ TÌM HIỂU YẾU TỐ LIÊN QUAN

ĐẾN THÓI QUEN VỆ SINH CỦA PHỤ NỮ
TẠI 13 XÃ – HUẾ VÀ QUẢNG TRỊ NĂM 2013

Tóm tắt
Mục tiêu: Mô tả thực trạng viêm đường sinh dục 

dưới của phụ nữ tại 13 xã ở Huế và Quảng Trị và đánh 
giá hiệu quả hỗ trợ điều trị của DDVSPN Dạ Hương tại 2 
xã Quảng Thành và Quảng Ngạn (Huế). Phương pháp 
nghiên cứu: Điều tra mô tả cắt ngang và can thiệp có 
so sánh. Kết quả: MT 1. Tỷ lệ VĐSDD tại 13 xã là 63,9%. 
Trong số VĐSDD viêm âm đạo chiếm 73,7%, viêm CTC 
là 24,1%. Tỷ lệ viêm do vi khuẩn chiếm tỷ lệ cao nhất 
77,8%, viêm do nấm là 14%. Thói quen vệ sinh (rửa sâu 
vào âm đạo, vệ sinh trước/sau khi quan hệ tình dục, 
mặc đồ lót chật) liên quan đến VĐSDD (p< 0,05). MT2. 
Sau hỗ trợ điều trị với Dạ Hương viêm âm đạo giảm từ 
64,6% xuống 24%, viêm do nấm giảm từ 17% xuống 
6,8% Tỷ lệ đối tượng hài lòng khi sử dụng Dạ Hương đạt 
99%, tỷ lệ thầy thuốc nhận xét sản phẩm ở mức độ tốt 
vừa chiếm 76,5%. Từ khóa: Viêm đường sinh dục dưới, 
Thói quen vệ sinh, Dung dịch vệ sinh phụ nữ.

Abstract 
THE SITUATION OF LOWER GENITAL TRACT INFECTION 

AND FACTORS RELATIVED TO THE REPRODUCTIVE HEALTH 

OF WOMEN IN 13 COMMUNES OF HUE AND QUANG TRI 
Objectives: Describe the situation of the lower 

genital tract infection (LGI) of 1615 women in 13 
communes of Hue and Quang Tri and evaluate  the 
effectiveness of adjuvant therapy  feminine hygiene 
solution Da Huong (FHS) in 2 communes Quang Thanh 
and Quang Ngan (Hue). Methods Research: Cross-
sectional descriptive survey and intervention study 
with compared.  Results: Objective1: The rate of LGI in 
13 commune was 63,9%. Among LGI: the vaginitis was 
73,7%, the cervicitis was 24,1%. The rate of infections 
of bacteria was highest percentage (77.8%), infection 
of Candidas was 14%. Some hygiene habits (washing 
deep into the vaginal, hygiene before/after sexual 
intercourse, wearing tight underwear) related to risk 
of  LGI (p<0,05).Objective 2: After adjuvant therapy 
FHS Da Huong: the vaginitis reduced from 64.6% to 
24%, the rate of Candidas from 17% down to 6.8%. 
The rate of subject satisfied was 99%, the rate of good 
level comment of physician about FHS was 76.5%. Key 
words: Lower genital tract infection (LGI), Behavior 
hygiene,  Feminine hygiene solution (FHS).

2. Đánh giá hiệu quả hỗ trợ điều trị của dung dịch 
vệ sinh phụ nữ  Dạ Hương (DDVSPN)với phụ nữ có 
VĐSDD ở 2 xã Quảng Thành-Quảng Ngạn (Huế).

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
2.1 Thiết kế và cỡ mẫu nghiên cứu: 
Mục tiêu 1:  Nghiên cứu mô tả cắt ngang điều tra cộng 

đồng. Lấy mẫu toàn bộ phụ nữ đến khám phụ khoa tại 
13 xã tại 2 tỉnh trong thời gian từ tháng 8-10/2013.

Mục tiêu 2:  Nghiên cứu can thiệp, so sánh trước 
sau. Cỡ mẫu được tính theo công thức:

n: cỡ mẫu nghiên cứu    

p: hiệu quả điều trị, p=0,88  (theo Andrerch và cs) [2]
 = 0,05,  : mức ý nghĩa thống kê, chọn  = 0,05.

=1.96 Tính  ra  được 165 phụ nữ có VĐSDD
2.2 Cách tiến hành nghiên cứu:  
Mục tiêu 1: Trước khi tiến hành chúng tôi tổ chức 

tập huấn, thống nhất kỹ thuật và giải đáp thắc mắc 
cho các cán bộ trong nghiên cứu, sau đó tiến hành 13 
đợt phỏng vấn cho chị em PN thông qua  phiếu điều 
tra khảo sát về thói quen và hành vi chăm sóc vùng 
kín, khám phụ khoa và soi tươi khí hư kết hợp siêu âm 
để tìm nguyên nhân gây bệnh và chị em được kê đơn 
thuốc để điều trị nếu phát hiện có VĐSDD.

Mục tiêu 2: Trong số phụ nữ có VĐSDD ở 2 xã 
Quảng Thành và Quảng và đồng ý tham gia nghiên 
cứu, chúng tôi tiến hành kê đơn thuốc kháng sinh tùy 
theo nguyên  nhân gây bệnh và cung cấp sản phẩm 
DDVSPN Dạ Hương, hướng dẫn cách sử dụng cũng 
như cách ghi phiếu theo dõi, hẹn khám lại sau 4 tuần 
sử dụng để khám phụ khoa và xét nghiệm, phỏng 
vấn về sự hài lòng, chấp nhận đối với sản phẩm.

3. Kết quả nghiên cứu
3.1 Thực trạng VĐSDD  tại 13 xã Huế và 

Quảng Trị
Từ tháng 8-12/2013, tại 13 xã chúng tôi đã tiến 

hành 13 đợt thăm khám phụ khoa cho 1615 phụ nữ 
với số lượng cụ thể của từng xã như sau:

- Tỷ lệ VĐSDD tại 13 xã của Thừa thiên Huế và 
Quảng trị trong thời gian nghiên cứu là 63,9%, tập 
trung cao nhất ở phường/thị trấn (Khe Sanh và Cam 
Lộ) và phường Đông Hà (76%), tiếp theo là vùng đầm 
phá/biển (67%) và khu vực miền núi Nam Đông của 
Thừa thiên Huế (65,2%), còn khu vực miền núi của 
Huế và Quảng Trị có tỷ lệ thấp hơn (52,5% và 53,6%). 

Tỉnh huyện Xã/phường số khám phụ khoa số điều trị phụ khoa Tỷ lệ %

Th
ừa

 Th
iên

hu
ế

nam Đông
(miền núi)

hương Lộc 145 189 65,2%Thượng Lộ 145

Quảng Điền
(Đầm phá/
biển)

Quảng Vinh 160

325 67%Quảng Thành 120
Quảng công 85
Quảng ngạn 120

A Lưới
(miền núi)

A Roàng 160 168 52,5%A Đơt 160

Qu
ản

g T
rị Miền núi Tân Lập 85 110 53,6%cam chính 120

phường/
thị trấn

Thị trấn Khe sanh 85
240 76%Thị trấn cam Lộ 120

phường 4- Đông hà 110
Tổng 13 xã 1615 1032 63,9%

Bảng 1. Tỷ lệ viêm nhiễm ĐsDD tại 13 xã trong nghiên cứu

TT hành vi, thói  quen vệ sinh hàng  ngày n=1439 Tỷ lệ %

1
số lần vệ sinh hàng ngày

- Từ 1 lần 
- Từ ≥ 2 lần trở lên

1177
262

82%
18%

2 có vệ sinh trước/sau quan hệ tình dục 1129 78,5%

3
số lần thay băng vệ sinh/hành kinh

- Từ 1-2 lần
- >2 lần

179
1132

12,5%
97,5%

4
- có thụt rửa sâu vào AĐ khi đi vệ sinh
- có ngâm vùng kín trong chậu
- có mặc quần lót chật

174
72
145

12,5%
5%
10%

5
sử dụng nguồn nước

- sử dụng nguồn nước máy
- sử dụng nguồn nước giếng khoan
- sử dụng nguồn nước ao hồ

958
464
35

66,5%
32,2%
1,3%

6
cách xử trí khi bị VĐsDD:

- Đến hiệu thuốc
- Không cần điều trị,tự khỏi
- Khám tại bệnh viện, trạm xá

187
173
1079

13%
12%
75%

Bảng 2. hành vi. thói quen vệ sinh hàng ngày của phụ nữ tại 13 xã

Biểu đồ 1. phân loại theo nguyên nhân gây bệnh
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- Qua khảo sát chúng tôi thu nhận được 1439 
phiếu trả lời khảo sát trong đó 82% người PN có thói 
quen vệ sinh vùng kín hàng ngày 1 lần, 78,5% có vệ 
sinh trước và sau quan hệ tình dục,. Đa số thay băng 
khi hành kinh từ 2 lần/ngày trở lên (chiếm 87,5%), đa 
số sử dụng nguồn nước máy và giếng khoan (66,5% 
và 32,2%). Tuy nhiên trong thói quen vệ sinh vẫn còn 
12,5% thụt rửa sâu vào AĐ, 5% ngâm vùng kín trong 
chậu, 10% mặc quần lót chật. Khi bị VĐSDD: 75% 
khám tại bệnh viện trạm xá, 13% tự đến hiệu thuốc, 
12% nghĩ là bình thường, không cần điều trị tự khỏi. 

3.1.4 Một số yếu tố liên quan giữa VSĐSDD với 
thói quen vệ sinh

- Một số yếu tố về thói quen vệ sinh liên quan chặt 
chẽ đến viêm nhiễm ĐSDD như rửa sâu vào âm đạo, 
vệ sinh trước và sau QHTD, mặc đồ lót chật (p<0,05).

3.2 Đánh giá hiệu quả hỗ trợ điều trị của DDVSPN 
cho phụ nữ VĐSDD tại 2 xã Quảng Thành và Quảng 
Ngạn với 164 phụ nữ tại lần thu nhận ban đầu và 162 
phụ nữ tại lần theo dõi sau 1 tháng thông qua khám lâm 
sàng, siêu âm và xét nghiệm soi tươi. 

a. Tình trạng viêm đường sinh dục dưới trước và 
sau điều trị

- Kết quả cho thấy tình trạng viêm âm đạo giảm đi 
một cách đáng kể từ 64,6 % xuống còn 24%, tỷ lệ giảm 
có ý nghĩa thống kê với p<0,01. Tình trạng viêm CTC 
cũng giảm từ 34,2%  xuống còn 17,3%. Tình trạng viêm 
âm hộ giảm không đáng kể.

- Sau điều trị tình trạng viêm do nấm giảm đi một 

yếu tố liên quan Viêm nhiễm ĐsDD Tỷ lệ % psố điều tra số viêm số không viêm
Rửa sâu vào AĐ (n=1315)

Không 
có

1141
174

750
98

391
76

88,4
11,6 0.024

Vệ sinh trước sau quan hệ tình dục (n=1327)
    có

Không
1129
198

707
149

422
49

82,6
17,4

0.042

Mặc đồ lót chật (n=1212)
có

Không
145
1167

77
768

68
399

9,1
90,9

0.003

Bảng 3. Liên quan giữa thói quen vệ sinh và VĐsDD

Trước điều trị
n =164 / %

sau điều trị
n=162 /% p

Kết quả khám 
lâm sàng

Viêm âm hộ 2 (1,2%) 1 (0,6%)
Viêm âm đạo 106 (64,6%) 39 (24%) <0,01
Viêm cổ tử cung 56 (34,2%) 28 (17,3%)

Kết quả soi tươi
Vi khuẩn, tạp khuẩn 128 (78%) 89  (54,9%)
nấm 28 (17%) 11 (6,8 %) <0,01
Khác 8  (5%) 10 (6%)

Bảng 4. Tình trạng VĐsDD trước và sau dùng điều trị

cách có ý nghĩa thống kê với p<0,01 (tỷ lệ viêm giảm từ 
17% xuống còn 6,8%)

4. Bàn luận về tỷ lệ VĐSDD qua khám 
lâm sàng và xét nghiệm

Tỷ lệ hiện mắc VĐSDD trong nghiên cứu này là 
63,9% tương tự với tỷ lệ viêm là 61% trong nghiên cứu 
của tác giả Trần Thị Trung Chiến năm 2004 [3] hay tỷ lệ 
64,56% trong nghiên cứu của Lý Văn Sơn, Nguyễn Lê 
Tâm tại Trung tâm các bệnh xã hội tại Huế (2007) [4]. 
Thống kê của Bộ y tế cũng cho thấy tỷ lệ viêm ĐSDD 
của phụ nữ ở độ tuổi 15-49 từ 59,3% -69,2% [6] có 
nghĩa là cứ 10 chị em phụ nữ độ tuổi sinh đẻ thì có 
hơn 6 người bị mắc bệnh. Đây là một thực trạng đáng 
báo động đối với sức khỏe sinh sản của chị em phụ 
nữ Việt Nam do đó trong nhiều năm qua, ngành y tế 
đã có nhiều nỗ lực trong việc kiểm soát, điều trị các 
bệnh VĐSDD, đặc biệt hoạt động của các Hội chuyên 
ngành như Hội Nữ hộ sinh và Hội Phụ sản khoa Việt 
Nam trong nghiên cứu này đã góp phần đưa dịch vụ 
CSSKSS đến các tỉnh khó khăn của miền Trung. 

Qua thăm khám cho thấy tỷ lệ viêm âm đạo luôn 
chiếm tỷ lệ cao nhất trong các hình thái viêm chiếm 
69%, các hình thức khác ít hơn (viêm CTC 5,1%, viêm lộ 
tuyến CTC: 19% và viêm AĐ và CTC: 4,7%) tương tự như 
nghiên cứu tại bệnh viện. Theo Dương Thị Cương và Trần 
Thị Phương Mai (1994) tỷ lệ viêm âm đạo là 65,28% [1], 
theo Phan Thị Thu Nga năm 2012 tỷ lệ này là 66,5% [6].

- Tỷ lệ viêm theo nguyên nhân gây bệnh qua xét 
nghiệm: Trong đợt khám phụ khoa tại 13 xã của TT Huế 
và Quảng Trị do điều kiện trang thiết bị ở tuyến y tế xã 
phường còn khó khăn nên chúng tôi đều chủ yếu dựa 
vào soi tươi để chẩn đoán vi sinh vật, do đó chỉ phát hiện 
được những bệnh viêm thông thường như do vi khuẩn, 
nấm, tạp khuẩn... Tỷ lệ viêm do vi khuẩn, tạp khuẩn 
chiếm đa số (77,8%) rồi đến nấm chiếm 14%, tương tự tỷ 
lệ 72% của Vũ Thị Thanh Huyền với 283 phụ nữ tại huyện 
Lương Sơn Hòa Bình (2005) [7]. Nguyên nhân tìm hiểu 
được có thể do thói quen vệ sinh sau khi ngoài (rửa từ 
sau ra trước: từ hậu môn ngược về phía âm hộ âm đạo), 
do sử dụng nguồn nước bị nhiễm khuẩn (do ngập lụt), vì 
vậy cần có nghiên cứu sâu thêm về vấn đề này.

- Đánh giá hành vi thói quen thực hành vệ sinh cá 
nhân cho thấy dù nhận thức tốt nhưng vẫn còn tồn 
tại một số thói quen không tốt của chị em phụ nữ 
như rửa sâu vào âm đạo, ngâm vùng kín trong chậu 
nước, thay băng hoặc sử dụng băng vệ sinh không 
đúng cách (chiếm 12 %) sẽ làm cho âm đạo dễ bị 
viêm nhiễm do mất tính cân bằng của vi khuẩn cộng 
sinh… Ngoài ra khi bị bệnh vẫn còn 13% số chị em 

vẫn đi mua thuốc để tự điều trị và 12% người phụ nữ 
cho rằng không cần điều trị, bệnh tự khỏi chứng tỏ 
người dân vẫn còn ngại đi khám bệnh để được điều 
trị đúng cách và điều trị. Điều này sẽ dẫn đến tình 
trạng kháng thuốc hoặc tình trạng viêm âm thầm  sẽ 
ảnh hưởng trầm trọng tới SKSS của người phụ nữ như 
gây vô sinh, viêm phần phụ,..hoặc gây tái phát hoặc 
dẫn đến tình trạng bệnh mãn tính. 

Một số yếu tố thuộc về hành vi: thực hành vệ 
sinh kém của người phụ nữ (rửa sâu vào âm đạo, 
không vệ sinh trước và sau QHTD, mặc đồ lót chật) 
có liên quan đến tình trạng VĐSDD (p<0,05). Theo 
tác giả Nguyễn Thị Ngọc Khanh cho thấy nhóm 
thai phụ có thói quen ngâm mình trong chậu nước 
có nguy cơ nhiễm nấm Candida cao gấp 1,84 lần 
so với nhóm làm vệ sinh dưới vòi nước chảy, hay 
nhóm không có thói quen vệ sinh khi quan hệ tình 
dục cũng có nguy cơ viêm âm đạo cao gấp 1,43 lần 
so với nhóm có giữ vệ sinh [8].  

Sau khi được điều trị với kháng sinh và DDVSPN 
Dạ Hương, tỷ lệ viêm âm đạo giảm từ  64,6% % xuống 
còn 24%, tỷ lệ viêm CTC cũng giảm từ 34,2% xuống 
còn 17,3% (với p<0,01) và viêm do nấm giảm đi gần 
một nửa từ 17% xuống còn 6,8% với p<0,001. Nghiên 
cứu tương tự với kết quả điều trị hỗ trợ của Dạ Hương 
với 250 phụ nữ có VĐSDD tại Bệnh viện Phụ sản TW 
(2008) với viêm âm đạo giảm rõ rệt và viêm do nấm 
giảm  từ 22,8% xuống còn 10% (p<0,01) [9].

- Tỷ lệ đối tượng hài lòng với sản phẩm Dạ Hương 
đạt tỷ lệ cao tới 99,3% bao gồm 37% (60/162) thích 
vừa, 50% (81/162) thích, 12,3% (20/162) rất thích. 
Nhận xét của người sử dụng cho thấy dung dịch có 
tác dụng làm giảm mùi hôi, có cảm giác dễ chịu khi 
dùng, dễ dàng khi sử dụng, sản phẩm phù hợp với 

đa số người tiêu dùng nhất là những chị em phụ nữ 
ở nông thôn. 

- Tỷ lệ đánh giá của thầy thuốc đối với Dạ Hương: đa 
số ở mức độ tốt vừa chiếm 76,5% (124/162), 16% đánh 
giá tốt (26/162), 7,5% đánh giá rất tốt (12/162). Sản phẩm 
Dạ Hương không chứa nhiều chất axít dễ dẫn tới pH ở 
vùng kín thay đổi, làm mất cân bằng sinh lý âm đạo, mất 
đi hệ vi khuẩn có lợi trong âm đạo, tuy nhiên các bác sĩ  
đều lưu ý việc sử dụng liên tục và đều dặn DDVSPN phải 
theo hướng dẫn của bác sĩ và phải kết hợp với sử dụng 
thuốc theo đơn của bác sĩ  để có thể loại trừ hoàn toàn 
các tác nhân gây bệnh và đề phòng tái phát.

5. Kết luận
Tình hình viêm nhiễm đường sinh dục dưới tại 

TTHuế- Quảng trị
• Tỷ lệ VĐSDD tại 13 xã của Thừa thiên Huế -Quảng 

trị là 63,9% trong đó tập trung cao ở khu vực thành 
thị và miền đầm phá/biển và Nam Đông -Huế. Đa số 
là viêm âm đạo chiếm 73,7%, viêm CTC là 24,1%, viêm 
âm hộ là 2,2%. 

• Tỷ lệ viêm do vi khuẩn, tạp khuẩn  chiếm tỷ lệ cao 
nhất 77,8% rồi đến viêm do nấm 14%, còn lại do nguyên 
nhân khác chiếm 8,2%.

• Một số thói quen vệ sinh liên quan đến tình trạng 
VĐSDD như rửa sâu vào âm đạo, không vệ sinh trước/
sau khi QHTD, mặc đồ lót chật (p<0,05)

Đánh giá hiệu quả hỗ trợ điều trị của DDVSPN 
Dạ Hương

• Sau điều trị: viêm âm đạo giảm từ 64,6% xuống còn 
24%, viêm do nấm giảm từ 17% xuống 6,8%(với p< 0,01)

• Tỷ lệ đối tượng hài lòng khi sử dụng DDVSPN Dạ 
Hương  đạt 99% và  tỷ lệ đánh giá của thầy thuốc về sản 
phẩm ở mức độ tốt vừa chiếm 76,5%
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Tử cung dính chiếm 60,9%. Có 43 trường hợp 
(93,5%) u buồng trứng 1 bên, chỉ có 3 trường hợp 
(6,5%) u buồng trứng 2 bên.

Dính mức độ trung bình và nặng chiếm tỉ lệ 76,1%. 
*Phân bố mức độ bệnh theo AFS trong phẫu 

thuật lần 2

Độ III có 17 trường hợp chiếm tỷ lệ 37,0%. Độ IV có 
16 trường hợp chiếm tỷ lệ 34,8%.

*Phân bố triệu chứng đau theo mức độ dính

Tỉ lệ thống kinh, đau vùng chậu ở bệnh nhân có 
u LNMTC dính trung bình và nặng cao hơn so với 
không dính và dính nhẹ (p < 0,05).

3.3. Đặc điểm cận lâm sàng
3.3.1. Nồng độ CA-125

Nồng độ CA-125 tăng khi mức độ bệnh càng tiến 
triển. (p < 0,05).

3.3.2. Siêu âm
*Kích thước u LNMTC
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1. Đặt vấn đề
U lạc nội mạc tử cung (LNMTC) tái phát từ lâu 

đã được công nhận là một vấn đề nghiêm trọng. 
Việc điều trị triệt để u lạc nội mạc vẫn còn gặp 
nhiều khó khăn. Điều trị nội khoa và ngoại khoa 
bảo tồn chỉ tạo ra một sự thuyên giảm tạm thời 
nhưng không thể loại trừ tất cả các tổn thương vi 
thể, tổn thương sau phúc mạc. Khoảng 21,5% bệnh 
nhân tái phát sau 2 năm và từ 40 - 45% bệnh nhân 
có tái phát bệnh sau 5 năm [1]. Hiện nay chúng ta 
biết rất ít về cơ chế của nó và làm thế nào để kiểm 
soát nó. Xuất phát từ những lý do trên chúng tôi 
tiến hành đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, 
cận lâm sàng của u lạc nội mạc tử cung tái phát tại 
khoa Phụ sản – Bệnh viện trung ương Huế” nhằm 
mục tiêu xác định các đặc điểm lâm sàng và cận 
lâm sàng của u lạc nội mạc tử cung tái phát.

hoàng Thị Liên châu, Bạch cẩm An, châu Khắc Tú, Lê sỹ phương, nguyễn Văn Tuấn,
Trần Thị hoàn, Đinh Thị phương Minh, hoàng Thị Bích ngọc, nguyễn Thị Mỹ hương  

Bệnh viện Trung ương Huế

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG 
CỦA U LẠC NỘI MẠC TỬ CUNG TÁI PHÁT

Tóm tắt
Nghiên cứu được thực hiện trên 46 bệnh nhân được 

chẩn đoán u lạc nội mạc tử cung tái phát tại Khoa 
Phụ sản Bệnh viên trung ương Huế từ tháng 01/2011 
đến tháng 08/2013 với mục tiêu nghiên cứu đặc điểm 
lâm sàng và cận lâm sàng của u lạc nội mạc tử cung 
tái phát. Kết quả cho thấy: thống kinh chiếm tỉ lệ cao 
nhất: 89,1%, tỉ lệ vô sinh là 26,1%, triệu chứng thực thể 
hay gặp nhất là tử cung dính (60,9%), độ III - IV theo AFS 
chiếm tỷ lệ cao (37,0% và 34,8%) và có mối tương quan 
giữa thống kinh và đau vùng chậu không theo chu kỳ 
với mức độ dính (p < 0,05). Về đặc điêm cận lâm sàng 
ghi nhận nồng độ CA - 125 tăng ở giai đoạn tiến triển và 
tỉ lệ u lạc nội mạc tử cung bên trái (63,1%) cao hơn bên 
phải (36,9%) trên siêu âm (p < 0,05).

Từ khóa: u lạc nội mạc tử cung tái phát.

Abstract 
STUDY ON CLINICAL AND SUBCLINICAL 

CHARACTERISTICS OF RECURRENT  ENDOMETRIOMAS AT 
THE DEPARTMENT OF OB/GYN – HUE CENTRAL HOSPITAL 

The study was performed on 46 patients 
diagnosed with recurrent endometriomas at the 
Department of Ob/Gyn,  Hue Central Hospital 
from 01/ 2011 to 08 / 2013 with the objectives 
for their clinical and subclinical characteristics. 
Results showed that dysmenorrhea has the highest 
percentage: 89.1%,  infertility rate is 26.1% , the most 
common physical symptom is uterine adhesions 
(60.9%), grade III - IV according to AFS have the 
high percentages (37.0% and 34.8%) and having 
correlation between dysmenorrhea and irregular 
pelvic pain with adhesions (p < 0.05). Subclinical 
characteristics showed that levels of CA - 125 increase 
in the progressive period of endometrial tumor and 
the rate of tumor located on the left (63.1%) is larger 
than on the right (36.9%) on ultrasound (p < 0.05).

Keyword: Recurrent endometriomas.

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
2.1. Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên 

cứu gồm 46 BN được chẩn đoán u LNMTC tái phát vào 
điều trị tại khoa Phụ Sản Bệnh viện Trung ương Huế 
từ tháng 01/2011 đến tháng 8/2013.

2.2. Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang
2.3. Tiêu chuẩn chọn bệnh: 
- Tiền sử: đã được chẩn đoán xác định bằng giải 

phẫu bệnh và điều trị u lạc nội mạc tử cung.
- Lâm sàng có triệu chứng của u lạc nội mạc tử 

cung: thống kinh, đau vùng chậu không theo kỳ kinh, 
giao hợp đau, đại tiện khó, có khối u phần phụ.

- Siêu âm: Có sự hiện diện tiêu chuẩn điển hình 
của u lạc nội mạc tử cung (khối echo giảm âm, dạng 
gương mờ) với đường kính >2cm [2].

- Bệnh nhân có kết quả giải phẫu bệnh là u LNMTC.
- Bệnh nhân đồng ý tham gia nghiên cứu.

3. Kết quả nghiên cứu
3.1. Các yếu tố liên quan đến phẫu thuật lần 1
3.1.1. Tiền sử điều trị u LNMTC

Có 36 trường hợp có tiền sử điều trị phẫu thuật 
kết hợp với nội khoa chiếm tỷ lệ 78,3%.

3.1.2. Thời gian tái phát

Thời gian tái phát từ 12 - < 24 tháng chiếm tỷ lệ 
cao nhất (43,5%)

3.2. Đặc điểm lâm sàng
3.2.1. Triệu chứng cơ năng

Thống kinh chiếm tỷ lệ cao nhất (89,1%).  Có 12 
trường hợp vô sinh chiếm tỷ lệ 26,1%

TB: Trung bình; ĐLC:Độ lệch chuẩn
3.2.2. Triệu chứng thực thể

Tiền sử điều trị N %
phẫu thuật 10 21,7
phẫu thuật và nội tiết 36 78,3
Tổng 46 100

Bảng 1. Tiền sử điều trị u LnMTc của nhóm nghiên cứu Mức độ dính N %
Dính nặng 19 41,3
Dính trung bình 16 34,8
Dính nhẹ 8 17,4
Không dính 3 6,5

Bảng 6. phân bố đối tượng nghiên cứu theo mức độ dính

phân độ theo AFs N %
Độ i 3 6,5
Độ ii 10 21,7
Độ iii 17 37,0
Độ iV 16 34,8

Tổng 46 100

Bảng 7. phân bố mức độ bệnh theo AFs trong phẫu thuật lần 2

phân độ theo AFs N % nồng độ cA-125 (u/ml) TB ± ĐLc p
Độ i 3 6,5 15,8 ± 4,9

< 0,05Độ ii 10 21,7 26,7 ± 3,2
Độ iii 17 37,0 65,0 ± 20,1
Độ iV 16 34,8 99,2 ± 27,6
nồng độ cA-125 TB        65,3 ± 36,1

Bảng 9. phân bố nồng độ cA-125 theo mức độ u  LnMTc

Triệu chứng N %
Thống kinh 41 89,1

Đau vùng chậu 35 76,1
giao hợp đau 24 52,2
Đại tiện khó 13 28,3

Vô sinh 12 26,1

Bảng 3. phân bố đối tượng nghiên cứu theo triệu chứng cơ năng

Thời gian tái phát N % p
< 12 tháng 14 30,5

 < 0,05
12 - < 24 tháng 20 43,5
24 – 36 tháng 2 4,3
> 36 tháng 10 21,7

Tổng 46 100

Bảng 2. phân bố theo thời gian tái phát 

Triệu chứng Không nhẹ (1-50) TB (51-80) nặng (81-100)

Thống kinh

N % N % N % N %
5 10,9 4 8,7 28 60,9 9 19,6

TB ± ĐLc: 43,3 ± 6,2 TB ± ĐLc: 69,5 ± 7,9 TB ±ĐLc: 86,3 ± 2,5
TB ± ĐLc: 62,9 ± 25,5

Đau vùng 
chậu

N % N % N % N %
11 23,9 0 0 21 45,7 14 30,4

TB ± ĐLc: TB ± ĐLc: 68,4 ± 8,9 TB ±ĐLc: 87,3 ± 3,6
TB ± ĐLc: 57,8 ± 34,3

Bảng 4. phân bố theo cường độ triệu chứng đau trước pT
cường độ

Triệu chứng thực thể N %
Tử cung dính 28 60,9
u buồng trứng 1 bên 43 93,5
u buồng trứng hai bên 3 6,5

Bảng 5. phân bố đối tượng nghiên cứu theo triệu chứng thực thể
Kích thước N %

21 – 40 mm 18 39,2
41 – 60 mm 22 47,8
> 60 mm 6 13,0

Tổng 46 100

Bảng 10. Đặc điểm kích thước u LnMTc

Triệu chứng Không dính + dính nhẹ n(%) Dính TB+nặng n(%) p
Thống kinh (n=41) 8 (19,5) 33 (80,5) < 0,05
Đau vùng chậu (n=35) 6 (17,1) 29 (82,9) < 0,05
giao hợp đau (n=24) 6 (25,0) 18 (75,0) > 0,05
Đại tiện đau (n=13) 3 (23,1) 10 (76,9) > 0,05

Bảng 8. phân bố triệu chứng đau theo mức độ dính
Mức độ dính
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Đa số các u có kích thước từ 21- 60mm, chiếm tỷ 
lệ 87%. 

*Vị trí u LNMTC trên siêu âm

Có 29 trường hợp u LNMTC bên trái chiếm tỷ lệ 
63,1%, 17 trường hợp u LNMTC bên phải chiếm tỷ lệ 
36,9% (p < 0,05).

4. Bàn luận
4.1. Các yếu tố liên quan đến phẫu thuật lần 1
 Tiền sử điều trị u LNMTC và thời gian tái phát của 

nhóm nghiên cứu
Trong nghiên cứu của chúng tôi có 36 trường hợp có 

tiền sử  điều trị phẫu thuật kết hợp với nội khoa chiếm tỷ 
lệ 78,3%.  Kết quả này phù hợp với kết quả của Nguyễn Thị 
Thanh Mai [3]. Theo tác giả này thì không tìm thấy sự khác 
biệt có ý nghĩa thống kê của việc điều trị nội tiết sau phẫu 
thuật đến tỷ lệ tái phát bệnh, không tìm thấy sự khác biệt về 
thời gian theo dõi sau phẫu thuật với sự tái phát bệnh. Tuy 
nhiên có sự khác biệt về thời gian tái phát sau phẫu thuật 
trong nghiên cứu của chúng tôi nhưng do cỡ mẫu nghiên 
cứu của chúng tôi nhỏ nên cần có nhiều nghiên cứu lớn hơn 
và thời gian dài hơn để đưa ra kết luận có giá trị hơn.

4.2. Đặc điểm lâm sàng 
4.2.1. Triệu chứng cơ nănng
Các triệu chứng hay gặp của u LNMTC là thống kinh, 

đau vùng chậu mãn tính, giao hợp đau và vô sinh [4].
Trong nghiên cứu này, thống kinh là triệu chứng 

chiếm tỉ lệ cao nhất: (89,1%), tiếp đến là đau vùng chậu 
không theo chu kỳ kinh (76,1%), giao hợp đau (52,2%), 
đại tiện khó (28,3%) và vô sinh chiếm tỷ lệ (26,1%). 

Trong nghiên cứu của tác giả Trần Đình Vinh, thống kinh 
là triệu chứng chiếm tỷ lệ cao nhất 72,0%, tiếp đến là đau 
vùng chậu không theo chu kỳ kinh (50,7%), giao hợp đau 
(29,3%), đại tiện đau (29,3%), cảm giác khó chịu ở vùng hậu 
môn (7,3%). Chiếm tỉ lệ thấp nhất là rong huyết: 4,0% [5].

Theo tác giả Nguyễn Văn Tuấn, thống kinh chiếm 
tỷ lệ cao nhất là 66,4%, tiếp đến là đau vùng chậu 
không theo kỳ kinh là 50,9%, có 34 BN có triệu chứng 
giao hợp đau chiếm 30,9%, 26 BN đại tiện khó với tỷ lệ 
23,6%, 52 BN vô sinh chiếm tỷ lệ 41,3% [6].

Tuy nhiên tỷ lệ thống kinh trong nghiên cứu này 
cao hơn so với các nghiên cứu trên có thể là do đối 
tượng nghiên cứu của chúng tôi là u LNMTC tái phát 
và chưa tìm thấy số liệu nghiên cứu nào để so sánh.

Vị trí N % p
Trái 29 63,1 < 0,05phải 17 36,9
Tổng 46 100

Bảng 11. Vị trí u LnMTc trên siêu âm

Giá trị trung bình của cường độ triệu chứng thống 
kinh trong nghiên cứu của chúng tôi là 62,9 ± 25,5 cao 
hơn so với tác giả Trần Đình Vinh là 49,1 ± 26,3 [5] và 
của tác giả Nguyễn Văn Tuấn là 49,6 ± 3,0 [6]. Đối với 
các triệu chứng đau vùng chậu, giao hợp đau và đại 
tiện đau chúng tôi chưa tìm thấy sự khác biệt so với 
các nghiên cứu về u LNMTC lần đầu.

Nghiên cứu của chúng tôi có 12 trường hợp vô sinh 
chiếm 26,1% phù hợp với nghiên cứu của Trần Đình Vinh 
(vô sinh chiếm 26,7% trong tổng số 150 bệnh nhân) [5]. 

4.2.2. Triệu chứng thực thể
Triệu chứng thực thể hay gặp nhất khi khám lâm 

sàng là tử cung dính (28 trường hợp, chiếm 60,9%).  Có 
43 trường hợp (93,5%) u buồng trứng 1 bên, chỉ có 3 
trường hợp (6,5%) u buồng trứng 2 bên. 

Phân độ u LNMTC và mức độ dính
Tỉ lệ u LNMTC độ I, II, III và IV lần lượt là 6,5%, 21,7%, 

37,0% và 34,8%.
Nghiên cứu của Trần Đình Vinh tỉ lệ u LNMTC độ I, II, 

III và IV lần lượt là 14,7%, 25,3%, 27,3% và 32,7% [5].
Tỉ lệ u LNMTC có dính trong nghiên cứu của chúng 

tôi là 93,5%, trong đó dính mức độ trung bình chiếm tỉ lệ 
cao nhất: 41,3%, có 8 trường hợp dính mức độ nhẹ chiếm 
17,4%, dính nặng có 16 trường hợp chiếm 34,8%. Kết quả 
nghiên cứu của chúng tôi cũng phù hợp với nghiên cứu 
của Li X. và cộng sự [7] cũng như của Trần Đình Vinh [5].

Liên quan giữa triệu chứng đau với mức độ dính
Nghiên cứu này cho thấy tần suất triệu chứng thống 

kinh, đau vùng chậu không theo chu kỳ trong nhóm dính 
mức độ trung bình/nặng cao hơn so với nhóm không dính/
dính nhẹ. Qua phép kiểm định χ2, đã xác định có sự liên 
quan giữa mức độ dính với triệu chứng đau vùng chậu. Đã 
có nhiều nghiên cứu trên thế giới về vấn đề này và các tác 
giả đều cho rằng cần có nhiều nghiên cứu lớn hơn, được 
thiết kế tốt hơn để tìm hiểu rõ ràng mối liên quan này.

4.3. Đặc điểm cận lâm sàng
4.3.1. Nồng độ CA-125
Trong nghiên cứu của chúng tôi có sự khác biệt về 

nồng độ CA-125 giữa các mức độ bệnh, nồng độ CA-125 
tăng khi bệnh càng tiến triển. Kết quả nghiên cứu của 
chúng tôi cũng phù hợp với nghiên cứu của Somigliana E 
và cs [8] và của tác giả Nguyễn Văn Tuấn [6]. Như vậy, đối 
với các trường hợp nghi ngờ u LNMTC có nồng độ CA-
125 cao, chúng ta phải có kế hoạch phẫu thuật chi tiết, 
cẩn thận để dự phòng các tai biến có thể xảy ra do bệnh 
đang ở giai đoạn tiến triển, mức độ dính nhiều.

4.3.2. Siêu âm
Tỉ lệ u LNMTC ở BT trái cao hơn so với bên phải (63,1% 

so với 36,9%, p < 0,05). Kết quả này cũng phù hợp với 
nghiên cứu của Sznurkowski JJ và cs [9]: u LNMTC bên 

trái (62,8%) nhiều hơn bên phải (37,2%) (p<0,001, OR=2,8, 
KTC 95% 1,9-4,4) và Trần Đình Vinh [5] 58,7% so với 30,7%, 
(p<0,05). Trong nghiên cứu này, đa số u LNMTC ở BT có 
kích thước từ 40 - 60mm (47,8%). Kết quả đó cũng phù 
hợp với nghiên cứu của Trần Đình Vinh [5]: u có kích thước 
từ 30 - 60mm chiếm tỉ lệ cao nhất 70%.

4.4. Những điểm giống và khác nhau giữa u lạc 
nội mạc tử cung và u lạc nội mạc tử cung tái phát

Một số tác giả đã nghiên cứu về đặc điểm lâm sàng và 
cận lâm sàng của u LNMTC. Theo tác giả Trần Đình Vinh 
thống kinh chiếm tỷ lệ cao nhất là 72,0% [5], theo tác giả 
Nguyễn Văn Tuấn thống kinh chiếm tỷ lệ 66,4% [6]. Tỷ lệ 
thống kinh trong nghiên cứu của chúng tôi là 89,1% cao 
hơn so với các nghiên cứu trên có thể là do đối tượng 
nghiên cứu của chúng tôi là u LNMTC tái phát và chưa tìm 
thấy số liệu nghiên cứu nào để so sánh.

Giá trị trung bình của cường độ triệu chứng thống kinh 
trong nghiên cứu của chúng tôi là 62,9 ± 25,5 cao hơn so 
với tác giả Trần Đình Vinh là 49,1 ± 26,3 [5] và của tác giả 
Nguyễn Văn Tuấn là 49,6 ± 3,0 [6]. Như vậy so với u LNMTC 
lần đầu cường độ đau của triệu chứng thống kinh trong u 
LNMTC tái phát cao hơn.

Đối với các triệu chứng đau vùng chậu, giao hợp đau và 
đại tiện khó theo tác giả Trần Đình Vinh các tỷ lệ này lần lượt là 
50,7%, 29,3% và 29,3% [5]. Theo tác giả Nguyễn Văn Tuấn đau 
vùng chậu chiếm tỷ lệ 50,9%, giao hợp đau chiếm tỷ lệ 30,9% 
và đại tiện khó là 23,6%[6]. Tỷ lệ đau vùng chậu, giao hợp đau 
và đại tiện khó trong nghiên cứu của chúng tôi là 76,1%, 52,2% 
và 28,3%. Như vậy cũng như triệu chứng thống kinh, triệu 
chứng đau vùng chậu trong nghiên cứu của chúng tôi chiếm 
tỷ lệ cao hơn so với các nghiên cứu về u LNMTC lần đầu. Đối 
với triệu chứng giao hợp đau và đại tiện khó chúng tôi chưa 
tìm thấy sự khác biệt so với các nghiên cứu về LNMTC lần đầu.

Về phân độ u LNMTC theo AFS và mức độ dính: tỷ lệ u 
LNMTC độ I, II, III và IV theo AFS trong nghiên cứu chúng 
tôi lần lượt là 6,5%, 21,7%, 37,0% và 34,8%. Nghiên cứu 
của Trần Đình Vinh tỉ lệ u LNMTC độ I, II, III và IV lần lượt là 
14,7%, 25,3%, 27,3% và 32,7% [5].

Như vậy tỷ lệ u LNMTC độ III theo AFS trong nghiên cứu 
của chúng tôi cao hơn so với tác giả Trần Đình Vinh (37,0% 
so với 27,3%).

Tỉ lệ u LNMTC có dính trong nghiên cứu của chúng tôi là 
93,5%, trong đó dính mức độ trung bình là 41,3% và mức độ 
nhẹ chiếm 17,4%, dính nặng có 16 trường hợp chiếm 34,8%. 
Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cũng phù hợp với nghiên 
cứu của  Li X. và cộng sự [7], cũng như nghiên cứu của Trần 
Đình Vinh tỷ lệ dính là 80,7%, trong đó dính mức độ trung 
bình là 34,7%, dính nặng có 37 trường hợp chiếm 24,7% [5]. 
Như vậy về mức độ dính chúng tôi chưa tìm thấy sự khác biệt 
so với LNMTC lần đầu. Tuy nhiên do cỡ mẫu nghiên cứu của 
chúng tôi nhỏ nên cần có nhiều nghiên cứu sâu hơn với thời 
gian dài hơn để đưa ra kết luận có giá trị hơn. 

Về nồng độ CA-125 trong nghiên cứu này chúng tôi 
nhận thấy có sự khác biệt về nồng độ CA-125 giữa các 
mức độ bệnh, nồng độ CA-125 tăng khi bệnh càng tiến 
triển. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cũng phù hợp với 
nghiên cứu của Somigliana E và cộng sự [8] và của tác giả 
Nguyễn Văn Tuấn: nồng độ CA - 125 độ II là 51,1 ± 8,1 U/ml, 
độ III là 79,1 ± 9,2 U/ml và độ IV là 104,3 ± 6,1 U/ml [6]. Như 
vậy nồng độ CA - 125 không có ý nghĩa giữa u LNMTC lần 
đầu và u LNMTC tái phát mà chỉ có ý nghĩa là mức độ bệnh 
càng tiến triển nồng độ CA-125 càng tăng.

Tỉ lệ u LNMTC ở BT trái cao hơn so với bên phải trên siêu 
âm (63,1% so với 36,9%, p < 0,05). Kết quả này cũng phù 
hợp với nghiên cứu của Sznurkowski JJ và cs [9] cũng như 
của Trần Đình Vinh 58,7% so với 30,7%, (p < 0,05) [5]. Trong 
nghiên cứu này, đa số u LNMTC ở BT có kích thước từ 40-
60mm (47,8%). Kết quả đó cũng phù hợp với nghiên cứu 
của Trần Đình Vinh là 70% [5]. Như vậy đặc điểm về siêu âm 
u LNMTC tái phát không có gì khác so với u LNMTC lần đầu.

5. Kết luận
Qua nghiên cứu 46 bệnh nhân u LNMTC tái phát ở buồng 

trứng được điều trị tại Khoa Phụ sản Bệnh viện trung ương 
Huế chúng tôi rút ra các kết luận sau: Thống kinh chiếm tỉ 
lệ cao nhất, tỉ lệ vô sinh là 26,1%. Triệu chứng thực thể hay 
gặp nhất là tử cung dính. Độ III - IV theo AFS chiếm tỷ lệ cao 
(37,0% và 34,8%). Có mối tương quan giữa thống kinh và đau 
vùng chậu không theo chu kỳ với mức độ dính (p < 0,05). Về 
đặc điểm cận lâm sàng chúng tôi nhận thấy nồng độ CA - 
125 tăng ở giai đoạn tiến triển và tỉ lệ u lạc nội mạc tử cung 
bên trái cao hơn so với bên phải trên siêu âm (p < 0.05).
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1. Đặt vấn đề
Thai lạc chổ (TLC) là trường hợp trứng đã thụ tinh, 

làm tổ và phát triển ở ngoài buồng tử cung. Vị trí hay 
gặp nhất là ở vòi tử cung ( 97,7% ). Ngoài ra có thể ở 
buồng trứng, ổ bụng hay cổ tử cung [1],[2],[3]. Đây là 
một bệnh lý nguy hiểm, là nguyên nhân chính của tử 
vong mẹ trong 3 tháng đầu thai kỳ nếu không được 
chẩn đoán và xử trí kịp thời [3].

Thai lạc chổcó xu hướng tăng lên trong những 
thập niên gần đây. Người ta ghi nhận thai lạc 
chổxảy ra hầu hết ở mọi quốc gia. Hiện nay người 
ta ước tính tỷ lệ Thai lạc chổ  chiếm khoảng 1,3% 
thai nghén so với trước đây là 0,58% nhưng ngược 
lại tỷ lệ tử vong giảm một cách đáng kể. Điều trị 
thai lạc chổ  theo phương pháp kinh điển là cắt bỏ 
vòi tử cung có khối thai. Bước tiến mới hiện nay 
là phương pháp điều trị nội khoa không dùng đến 

Trần  Thị ngọc hà, Vũ Văn Long  
Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng

NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA CÁC XÉT NGHIỆM 
PROGESTERON, β-HCG HUYẾT THANH
VÀ SIÊU ÂM ĐẦU DÒ ĐƯỜNG ÂM ĐẠO

TRONG CHẨN ĐOÁN SỚM THAI LẠC CHỔ 

Tóm tắt
Mục tiêu: Nghiên cứu giá trị của progesteron, β-hCG 

phối hợp với siêu âm đường âm đạo trong chẩn đoán 
sớm thai lạc chổ. Đối tượng và phương pháp nghiên 
cứu:  Nghiên cứu 200 trường hợp đươc chẩn đoán thai 
lạc chổ  đến khám và điều trị tại khoa Phụ Sản, Bệnh viện 
Phụ Sản – Nhi Đà Nẵng từ tháng 04 năm 2013 đến tháng 
04 năm 2014. Kết quả: Với giá trị điểm cắt của β-hCG là 
275mIU/ml thì độ nhạy là 75%, độ đặc hiệu là 100%, giá trị 
chẩn đoán là 94,7%. Với giá trị điểm cắt của progesteron 
là 5 ng/ml thì độ nhạy là 86,8%, độ đặc hiệu là 100%, giá 
trị chẩn đoán là 91%. Với siêu âm đầu dò đường  âm đạo 
thì độ nhạy là 97%, độ nhạy là 33,3% và giá trị chẩn đoán 
là 93%. Kết luận: Không có xét nghiệm nào có độ nhạy 
và độ đặc hiệu 100%. Muốn chẩn đoán sớm thai lạc chổ  
phải  kết hợp cả 03 phương pháp trên.

Abstract 
RESEARCH THE VALUE OF THE SERUM Progesteron, 

β-hCG AND VAGINALULTRASOUND PROBE IN THE EARLY 
DIAGNOSIS OF ECTOPIC PREGNANCY 

Objective: To study the value of progesteron, 
β-hCG in combine with vaginal ultrasound in the 
early diagnosis of ectopic pregnancy. Materials and 
Methods: The study200 cases of ectopic pregnancy 
examined and treated at the Department of 
Obstetrics, Da NangHospital for women and children 
from April 04 2013 to March 04 2014. Results: With 
a cutoff  value of β-hCG is 275mIU/ml the sensitivity 
is 75 % , a specificity of 100 % , the diagnostic value 
was 94.7%. With a cut off value of progesteron is 5 ng 
/ ml , the sensitivity was 86.8 % , a specificity of 100 %, 
the diagnostic value of 91 % . With ultrasound vaginal 
probe, the sensitivity was 97 %, sensitivity was 33.3 % 
and the diagnostic value of 93 %. Conclusion: There 
is no laboratory test has a sensitivity and specificity of 
100 %. We want early diagnosis of ectopic pregnancy, 
we  must combine three methods.

phẫu thuật. Đó chính là nhờ những tiến bộ trong 
chẩn đoán sớm thai lạc chổ.

Thai lạc chổ  báo hiệu tương lai sinh sản khó khăn 
của người phụ nữ. Mối liên quan giữa vô sinh và thai 
lạc chổ  đã trở thành vấn đề thời sự. 1/3 số trường hợp 
thai lạc chổ  gặp ở người chưa đẻ và 50% số trường 
hợp này sẽ bị vô sinh [5].

Triệu chứng của thai lạc chổ hết sức đa dạng, 
không phải lúc nào cũng điển hình. Do vậy nếu chỉ 
dựa vào dấu hiệu lâm sàng, khi có quyết định điều 
trị thì đã muộn, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và 
khả năng sinh sản ở phụ nữ còn nguyện vọng sinh 
con. Chính vì thế cận lâm sàng đóng một vai trò quan 
trọng không thể thiếu trong chẩn đoán sớm thai lạc 
chổ. Hai xét nghiệm kinh điển trong chẩn đoán thai 
lạc chổ là siêu âm vùng chậu với đầu dò đường âm 
đạo và định lượng β-hCG huyết thanh. Siêu âm đường 

âm đạo cho phép phát hiện sớm thai lạc chổ  với độ 
nhạy khá cao. Nhưng thực tế do nhiều yếu tố khác 
nhau như kỹ thuật, độ phân giải của máy, trình độ của 
người làm siêu âm. Nên việc xác định thai trong giai 
đoạn sớm vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. 

Trong điều kiện cho phép về trang thiết bị thăm dò 
chẩn đoán sớm thai lạc chổ, chúng tôi thực hiện đề tài: 
“Nghiên cứu giá trị của các xét nghiệm progesteron, 
β-hCG huyết thanh và siêu âm đầu dò đường âm đạo 
trong chẩn đoán sớm thai lạc chổ “ nhằm mục tiêu: 
Nghiên cứu giá trị của progesteron,β-hCG phối hợp với 
siêu âm đường âm đạo trong chẩn đoán sớm thai lạc chổ.

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
2.1. Đối tượng nghiên cứu
 Đối tượng nghiên cứu gồm 200 trường hợp nghi 

ngờ thai lạc chổ có rối loạn kinh nguyệt hoặc đau 
bụng kèm ra máu âm đạo hoặc siêu âm không có 
túi thai trong buồng tử cung đến khám và điều trị tại 
khoa Phụ Sản, Bệnh viện Phụ Sản – Nhi Đà Nẵng từ 
tháng 04 năm 2013 đến tháng 04 năm 2014.

2.1.1 Tiêu chuẩn chọn bệnh:
Những bệnh nhân nghi ngờ là TLC chưa vỡ với các 

tiêu chuẩn sau.
- Lý do vào viện:
 Rối loạn kinh nguyệt.
 Đau bụng.
 Ra máu âm đạo.
- Khám lâm sàng:
  Tử cung hơi lớn hơn bình thường.
 Có thể sờ thấy khối cạnh tử cung.
- Cận lâm sàng:
     + Siêu âm đầu dò âm đạo:
 Không thấy túi thai trong lòng tử cung.
 Có thể có khối hỗn hợp cạnh tử cung.
 Có thể có ít dịch túi cùng
     + HCG nước tiểu dương tính.
     + Giải phẫu bệnh lý là TLC.
- Đồng ý tham gia nghiên cứu.
2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ:
- Trong vòng một tuần trước khi vào viện có dùng 

thuốc mà có bằng chứng là một loại thuốc nội tiết.
- Có nạo buồng tử cung trước khi vào viện.
- Thai ngoài tử cung vỡ.
- Đã được chẩn đoán là TLC nhưng kết quả giải 

phẫu bệnh lý không phù hợp.
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu:
Thực hiện theo phương pháp nghiên cứu mô tả 

cắt ngang.

2.2.2 Xử lý số liệu:
Xử lý số liệu theo phương pháp thống kê y học với 

phần mềm Epi Info 6.0 và phần mềm SPSS Version 10.0. 
Các thuật toán được sử dụng:
- Phương pháp tính tỉ lệ phần trăm.
- Phương pháp tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn.
- Kiểm định χ2 để xác định mức độ khác nhau có ý 

nghĩa khi so sánh hai giá trị trung bình hoặc hai tỷ lệ.
-Đánh giá kết quả của  một số phương pháp 

chẩn đoán:

+ Giá trị tiên đoán dương tính:                      

 + Giá trị tiên đoán âm tính:

 + Độ nhạy của một phương pháp:

 + Độ đặc hiệu của một phương pháp:

 + Độ chính xác của một phương pháp:
- Giá trị P<0,05.

3. Kết quả và bàn luận
3.1. Đặc điểm chung của mẫu nghiên cứu:

Trong nghiên cứu của chúng tôi, độ tuổi  trung 
bình của nhóm thai lạc chổ  là 30,7 ± 6,5 tuổi. Kết quả 
này cũng phù hợp với nghiên cứu của Nguyễn Hồng 
Châu [4]. Theo Meena và cộng sự nghiên cứu trên 64 
trường hợp thì độ tuổi trung bình là 28,9 ± 6,7tuổi [11].

Chúng tôi nhận thấy, đối tượng trong nhóm nghiên 
cứu chủ yếu là công nhân chiếm 33,8%, trong đó nhóm 

TLc Không Xác Định (KXĐ)
Kết quả dương tính a b

Kết quả âm tính c d
a

a + b
d

c + d
a

a + c
d

b + d
a + d

a + b + c + d

nghề nghiệp TLc KXĐ pn % n %
nội trợ 44 29,2 6 12,5

> 0,05

công nhân 49 31,9 24 50,0
Buôn bán 36 23,6 6 12,5
cán bộ 11 6,9 6 12,5
Khác 09 5,6 0 0
Làm ruộng 03 2,8 6 12,5

Bảng 3.1. phân bố về nghề nghiệp

Trình độ TLc KXĐ pn % n %
cấp 1 0 0 0 0

> 0,05
cấp 2 09 5,6 0 0
cấp 3 109 72,2 24 50
Đại học 34 22,2 24 50
Tổng 152 100,0 48 100,0

Bảng 3.2. phân bố về trình độ học vấn và nơi cư trú.



Chúng tôi nhận thấy trong 152 trường hợp thai 
lạc chổ, biểu hiện trên lâm sàng chủ yếu là các triệu 
chứng đau bụng, rối loạn kinh nguyệt, ra máu âm đạo 
(> 50%), tuy nhiên sự khác biệt này không có ý nghĩa 
thống kê. Triệu chứng đau bụng và ra máu âm đạo là 
đặc điểm thường gặp ở thai lạc chổ (75% và 79,2%). 
Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cũng phù hợp 
với nghiên cứu của Verhaegen J. và cộng sự (2012) 
khi nghiên cứu tại Anh với 26 nghiên cứu mô tả cắt 
ngang với mẫu 9436 bệnh nhân [14]. Theo Michael 
A.Kerr K. (2003) triệu chứng ra máu âm đạo và đau 
bụng đều chiếm > 50% [11].

3.3. Đặc điểm cận lâm sàng
3.3.1.Nồng độ progesteron

Với mục đích sử dụng progesteron như một công cụ 
để tầm soát TLC, nên  độ nhạy và độ đặc hiệu của test 
chẩn đoán phải cao để tránh bỏ sót TLC thực sự. Trong 
nghiên cứu của chúng tôi, với ngưỡng progesteron ≤ 5 
ng/ml thì khả năng chẩn đoán TLC với độ nhạy là 86,8%, 
độ đặc hiệu là 100%, độ chính xác 90%. Kết quả này của 
chúng tôi thấp hơn so với một số tác giả [12],[13] nhưng 
phù hợp với nghiên cứu của Corsan [9].

3.3.2.Nồng độ β HCG

Với nồng độ β-hCG tại các điểm cắt như bảng 3.6 
thì không đủ tin cậy để sàng lọc TLC. Trong nghiên 
cứu của chúng tôi nồng độ β-hCG trung bình là 
668,91 ± 342,71mUI/ml ở nhóm thai lạc chổ, trong 
khi đó ở nhóm thai không xác định lại có nồng độ cao 
hơn (797,71 ± 235,48mIU/ml) nhưng sự khác biệt  này 
không có ý nghĩa thống kê với p > 0,05. Theo tác giả 
Bignardi T, Condous G (2010) nghiên cứu trên 12.547 
trường hợp cho thấy nồng độ β-hCG tại thời điểm 0 
giờ ở nhóm thai lạc chổ  là 433 ± 23,43 mIU/ml, nhóm 
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thai lạc chổ  chiếm 31,9%. Tuổi trung bình của nhóm thai 
lạc chổ là 30,7 ± 6,5 cao hơn nhóm thai không xác định. 
Sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê.

Trong nghiên cứu của chúng tôi có 200 người 
tham gia trong đó chủ yếu là ở thành phố chiếm 
60%, nhóm thai lạc chổ chiếm tỷ lệ 59,7% và có trình 
độ học vấn cấp 3 khoảng > 70%. Tỷ lệ thai lạc chổ  ở 
những người sinh sống ở thành phố cao hơn những 
người sinh sống ở nông thôn, tuy nhiên không có 
ý nghĩa thống kê. Điều này có thể do ở nông thôn 
không có đủ điều kiện để tiếp cận các dịch vụ y tế nên 
tỷ lệ thấp hơn. Thai lạc chổ thường được chẩn đoán ở 
quý 1 của thai  kỳ.

3.2. Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng
3.2.1. Liên quan đến tiền sử sản phụ khoa

Chúng tôi nhận thấy không có sự liên quan giữa một 
số tiền sử bệnh và tình trạng thai lạc chổ (p > 0,05). Có 
nhiều yếu tố nguy cơ có thể làm tăng tỷ lệ thai lạc chổ. 
Nhưng trên thực tế hơn một nửa trường hợp thai lạc chổ 
không có tiền sử rõ ràng [10]. 

3.2.2. Vị trí làm tổ của thai lạc chổ 

Vị trí thai làm tổ chủ yếu ở đoạn bóng của vòi tử cung 
chiếm 75%, tập trung chủ yếu ở vòi tử cung bên phải 
chiếm 57%. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cũng phù 
hợp với nhiều nghiên cứu khác [3],[5],[6],[8]. 

3.2.3. Triệu chứng lâm sàng

nhóm nc
Tiền sử

TLc KXĐ Tổng pn % n %
sẩy thai 21 91,3 2 8,7 23 0,06
nạo buồng tử cung 12 10 0 0 12 0,21
Thai lạc chổ 9 100 0 0 9 0,28
Viêm phần phụ 4 80 1 20 5 0,44
Thuốc tránh thai 11 100 0 0 11 0,32

Bảng 3.3. Mối liên quan đến tiền sử bệnh

số lượng (n) Tỷ lệ (%)
Đoạn loa 14 8,8
Đoạn bóng 114 75,0
Đoạn eo 09 5,09
sừng tử cung 15 10,30
Vòi tử cung trái 66 35,10
Vòi tử cung phải 86 57,10

Bảng 3.4. Đặc điểm vị trí

TLc KXĐ pn % n %
Đau bụng 114 75 7 87,5 > 0,05
Ra máu âm đạo 120 79,2 8 100 > 0,1
Rối loạn kinh nguyệt 109 71,8 7 87,5 > 0,05
có khối nề cạnh tử cung 50 33,3 0 0 >0,05
Túi cùng sau đầy, đau 41 27 0 0 >0,08

Bảng 3.5. Đặc điểm lâm sàng

nồng độ 
progesteron(ng/ml)

Độ chính 
xác (%)

Độ nhạy 
(%)

Độ đặc 
hiệu (%)

giá trị tiên 
đoán (+) (%)

giá trị tiên 
đoán (-) (%)

2 52 36,7 100 100 30
3 56,7 43,45 93,7 96 33,43
4 64,5 55,7 97,1 95,47 71,32
5 90 86,8 100 91 72,01
6 88,67 91,21 88,7 90,1 73,67
7 88,54 92,34 81,3 89,87 75,6

Bảng 3.6. nồng độ progesteron huyết thanh trong thai lạc chổ

 β-hcg progesteron siêu âm đường âm đạo
giá trị cut off 275miu/ml 5ng/ml
Độ nhạy 75% 86,8% 97%
Độ đặc hiệu 100% 100% 33,3%
giá trị tiên đoán dương tính 100% 100% 96%
giá trị tiên đoán âm tính 86,6% 80% 75%
Độ chính xác của phương pháp 94,7% 91,2% 93%

Bảng 3.7. nồng độ β-hcg huyết thanh trong thai lạc chổ.

thai không xác định là 476 ±17,45 mIU/ml, khác biệt 
này cũng không có ý nghĩa thống kê với p = 0,5 [7].

3.3.3. Phối hợp siêu âm đầu dò âm đạo với β-hCG, 
progesteron huyết thanh

Độ nhạy: 61,1% Độ đặc hiệu: 93,7%. Độ chính xác: 70%

Độ nhạy: 80%.  Độ đặc hiệu: 90%. Độ chính xác: 82%

Độ nhạy: 90%   Độ đặc hiệu: 95%   Độ chính xác: 92%

TLc KXĐ
Dương tính 96 03
âm tính 56 45
Tổng 152 48

Bảng 3.8. siêu âm lòng tử cung rỗng, β--hcg ≤ 1.500 mui/ml và progesteron ≤ 5 ng/ml

TLc KXĐ
Dương tính 121 05
âm tính 31 43
Tổng 152 48

Bảng 3.9. siêu âm lòng tử cung rỗng kết hợp với khối cạnh tử cung hoặc dịch túi cùng, β-hcg 
≤ 1500 mui/ml và progesteron ≤ 5 ng/ml

TLc KXĐ
Dương tính 137 02
âm tính 15 46
Tổng 152 48

Bảng 3.10. siêu âm lòng tử cung rỗng kết hợp với khối cạnh tử cung hoặc dịch túi cùng, sự 
hiện diện của β-hcg trong huyết thanh và progesteron ≤ 5 ng/ml

Chúng tôi nhận thấy, sự phối hợp của ba test chẩn 
đoán ở bảng 3.10 cho phép chẩn đoán TLC có giá trị 
cao nhất với độ nhạy 90%, độ đặc hiệu 95% và độ 
chính xác lên đến 92%.

4. Kết luận
Mỗi xét nghiệm có ưu và nhược điểm riêng, β-hCG 

trong huyết thanh chỉ cho phép chẩn đoán có thai 
nhưng không cho phép chẩn đoán vị trí túi thai. Siêu 
âm đầu dò đường âm đạo phát hiện buồng tử cung 
rỗng, khối cạnh tử cung có giá trị chẩn đoán lạc chổ 
là 93%.Không có xét nghiệm nào có độ nhạy và độ 
đặc hiệu 100%. Nếu kết hợp β-hCG huyết thanh, 
progesteron huyết thanh,siêu âm đầu dò đường âm 
đạo và triệu chứng lâm sàng thì giá trị chẩn đoán thai 
lạc chổcàng cao. Do đó muốn chẩn đoán sớm thai lạc 
chổ cần phải  kết hợp cả ba phương pháp nêu trên.
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Nhận xét: Tuổi mãn kinh tăng dần theo BMI có ý 
nghĩa thống kê (p< 0,05)

Nhận xét: Tuổi mãn kinh của nhóm Làm ruộng 
thấp hơn Công nhân và Buôn bán (p=0,03 và 0,01) 
nhưng so với Viên chức và Nội trợ thì không khác biệt 
( p = 0,24 và 0,38)

Nhận xét: tuổi mãn kinh trung bình của phụ nữ ở 
nội thành cao hơn ở ngoại thành với sự khác biệt có 
ý nghĩa (p = 0,01)

Nhận xét: Người có tiền sử mổ đẻ mãn kinh sớm 
hơn người đẻ thường với p = 0,01.

Nhận xét: Tình trạng hôn nhân không ảnh hưởng 
đến tuổi mãn kinh (p = 0,72 ).
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1. Đặt vấn đề
Mãn kinh là một hiện tượng sinh lý bình thường trong 

cuộc đời người phụ nữ do buồng trứng suy tàn, các nội 
tiết sinh dục không còn được chế tiết, dẫn đến những 
biến đổi và rối loạn tạm thời một số chức năng tâm sinh 
lý. Hơn 80% phụ nữ có những thay đổi ảnh hưởng không 
nhỏ tới cuộc sống ở quanh thời kỳ mãn kinh. 

Tại Hải Phòng chưa có nghiên cứu nào được tiến 
hành để đánh giá tình hình sức khỏe sinh sản và tìm 
hiểu những nhu cầu của phụ nữ quanh tuổi mãn 
kinh.Vì vậy, chúng tôi thực hiện đề tài: “Tuổi mãn 
kinh và những nhu cầu cải thiện sức khỏe quanh tuổi 
mãn kinhcủa phụ nữ thành phố Hải Phòng”nhằm 
mục đích: (1) Xác định tuổi mãn kinh tự nhiên trung 
bình của phụ nữ thành phố Hải phòng và một số yếu 
tố ảnh hưởng. (2)Mô tả một số đặc điểm lâm sàng 
quanh tuổi mãn kinhvà nhu cầu cải thiện.

Lê Thanh Bình(1), nguyễn Thu Trang (1), Vũ Thanh hương (2)   
(1) Trường Đại học Y Dược Hải Phòng; (2) Bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng

TUỔI MÃN KINH VÀ NHU CẦU CẢI THIỆN SỨC KHỎE 
QUANH TUỔI MÃN KINH CỦA PHỤ NỮ

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Tóm tắt
Dựa theo chỉ số mãn kinh của Kupperman (có chỉnh 

sửa),các tác giả phỏng vấn 265 phụ nữ đã mãn kinh ở 
nội/ngoại thành Hải phòng. Bằng phương pháp nghiên 
cứu cắt ngang mô tả, các số liệu đã được thống kê phân 
tích và so sánh (t-test và test χ²)bằng chương trình 
SPSS 16.0. Tuổi mãn kinh trung bình của phụ nữ thành 
phốHải Phòng là 49,26 ± 3,53 tuổi. Triệu chứng toàn 
thân nổi bật quanh mãn kinh và mức độ nặng nhẹ: đau 
nhức cơ xương khớp 90,6% với 2,02 ± 1điểm; rối loạn 
kinh nguyệt 84,9% với 1,42 ± 0,88 điểm; đau đầu giảm 
trí nhớ 81,5% với 1,53 ± 1 điềm; rối loạn giấc ngủ 81,1% 
với 1,58 ± 1,01 điểm. Rối loạn tình dục: khô âm đạo 
92,1% với 2 ± 0,95 điểm; giảm ham muốn 91,7% với 
1,95 ± 0,93 điểm; khó đạt khoái cảm 89,1% với 1,96 ± 
0,98 điểm.Trong nhiều triệu chứng gây khó chịu quanh 
tuổi mãn kinh, số phụ nữ mong muốn cải thiện tình 
trạng khô rát âm đạo có tỉ lệ cao nhất 45,7%, đau nhức 
xương khớp 38,2% và nhu cầu làm đẹp làn da 36,2%.

Abstract 
THE AGE OF NATURAL MENOPAUSE AND DESIRES FOR 

HEALTH IMPROVEMENT AMONG WOMEN IN HAIPHONG CITY 

According to themenopausalindex of 
Kupperman(revised), theauthorsinterviewed 
over265postmenopausalwomeninbothsuburban 
and urban areas in Hai Phong city. 
Bythe crosssectional survey method, 
datawasstatisticallyanalyzedand compared( t-test 
and test χ² )with SPSS 16.0, the authors found 
thatthe menopausal average ageof women in Hai 
Phong is 49,26 ± 3,53 years. The popularsystemic 
symptoms in peri-menopause and severity: 
musculoskeletal pain 90.6 ± 2.02% with 1 point; 
menstrual disorders 84.9% to 1.42 ± 0.88 points; 
headache and memory loss 81.5 ± 1.53% with 1 
point; sleep disorders 81.1% to 1.58 ± 1.01 points. 
Sexual dysfunction: vaginal dryness 92.1 ± 0.95% 
with 2 points, decreased libido 91.7% to 1.95 ± 0.93 
points; difficulty reaching orgasm 89.1% to 1.96 ± 
0.98 points.

Among the many unpleasant symptoms around 
the menopause, thenumber of women whidesire to 
improve vaginal dryness irritation ranks the highest 
rate, with the rate of 45.7%, followed by osteoarthritis 
pain38.2%, and desire to beauty skin 36, 2%

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
2.1. Thời gian nghiên cứu:   01/2013 đến 06/2013
2.2. Đối tượng nghiên cứu
+ Tiêu chuẩn lựa chọn:Phụ nữ đã mãn kinh chấp 

nhận tham gia nghiên cứu; Thời gian mãn kinh tự 
nhiên sau 1 năm đến 5 năm kể từ lần thấy kinh cuối 
cùng; Có hộ khẩu thường trú tại tp Hải phòng 

+ Tiêu chuẩn loại trừ: có sử dụng liệu pháp hormone 
thay thế; mắc các bệnh nội tiết,tâm thần, nội khoa mạn 
tính; đã mổ cắt hoặc xạ trị diệt tử cung và 2 buồng trứng.

2.3. Phương pháp nghiên cứu: 
+ Thiết kế nghiên cứu ngang mô tả.
+ Công thức tính cỡ mẫu:  n = Z² α/2 × S²/ ∆² = 258.
 - Trong đó: n = cỡ mẫu nghiên cứu ;  S = độ 

lệch chuẩn 2,01 (từ nghiên cứu trước); sai lệch mong 
muốn Δ= 0,25; α = 0,05 = 95%;  

           - Cỡ mẫu thực tế n = 265

        +Sử dụng kỹ thuật chọn mẫu chùm:
  - Chọn có chủ định 3 quận nội thành (Hồng 

Bàng , Lê Chân , Ngô Quyền) và 3 huyện ngoại thành 
(Vĩnh bảo, Tiên lãng, An dương)

           - Mỗi Quận, Huyện sẽ ngẫu nhiên theo giới 
thiệu của Hội phụ nữ hoặc Phòng Y tế huyện để tích 
lũy tối thiểu 43 người đủ tiêu chuẩn nghiên cứu.

2.4. Công cụ và phương pháp thu thập số liệu
+ Công cụ là Phiếu phỏng vấn được in sẵn và mỗi 

câu trả lời chỉ mang một ý nghĩa
+ Đối tượng được giải thích rõ mục đích và khi 

đối tượng đồng ý, sẽ tiến hành phỏng vấn trực tiếp, 
thông tin thu thập được ghi vào phiếu có sẵn.

+ Người phỏng vấn là các tác giả đề tài kết hợp với 
1 cán bộ trung tâm y tế / hội phụ nữ huyện.Kết thúc 
phỏng vấn, sẽ lấy chữ ký xác nhận của cộng tác viên 
và đối tượng.

+ Các triệu chứng lâm sàng trên bảng phỏng vấn,cơ 
bản dựa theo chỉ số mãn kinh của  Kupperman(1953) 
có chỉnh sửa để phù hợp với thực tế và được tính điểm 
để định lượng với4 bậc (0đ = không triệu chứng, 1đ = 
nhẹ, 2đ = trung bình, 3đ = nặng).

2.5. Phương pháp xử lý và phân tích thống kê
+ Số thống kê mô tả những biến số định tính /định 

lượng được tính tỷ lệhoặctrung bình mẫu với khoảng 
tin cây 95%. Mức có ý nghĩa thống kê khi p < 0,05 

+ Số thống kê phân tích và so sánh: dùng t-test và 
test χ², với phần mềm SPSS 16.0.

3. Kết quả nghiên cứu

Nhận xét: Không có sự khác biệt giữa các nhóm 
tuổi dạy thì với tuổi mãn kinh ( p>0,05)

Tuổi mãn kinh tự nhiên (theo dương lịch) N %
< 40 tuổi 5 1,9

40 – 44 tuổi 19 7,2
45 – 49 tuổi 104 39,2
50- 54 tuổi 126 47,5
≥ 55 tuổi 11 4,2
Tổng số 265 100.0%

 =  49,26 ± 3,53   

Bảng 1. Tuổi mãn kinh tự nhiên của đối tượng nghiên cứu

Tiền sử đẻ N  ± sD p
có mổ đẻ 25 48,24 ± 4,56 p = 0,01Không mổ đẻ 234 49,38 ±3,43

Tổng 259 49,26 ± 3,53

Bảng 6. Liên quan giữa tuổi mãn kinh với tiền sử đẻ

Tình trạng hôn nhân N Tỉ lệ % Tuổi mãn kinh TB p
Không kết hôn 5 1,9 49,4 ± 1,14

0,72Ly dị/ly thân/góa chồng 27 10,2 48,74 ± 3,05
Đang có chồng 233 87,9 49,32 ± 3,61

Tổng số 265 100 49,26 ± 3,53

Bảng 7. Tình trạng hôn nhân với tuổi mãn kinh

BMi BMi <18,5 18,5≤BMi<23 23≤BMi<25 25≤BMi<30 30≤BMi< 35
n 20 152 66 26 1
 ± sd 48,35 ±5,31 49,05 ± 3,37 49,62 ± 3,2 50 ± 3,45 55

Tổng = 265  (tuổi) = 49,26 ± 3,53  

Bảng 3. Liên quan giữa tuổi mãn kinh và BMi

nghề nghiệp Làm ruộng Viên chức nội trợ công nhân Buôn bán
n và (%) 90 (34%) 44 (16,6%) 70 (26,4%) 38 (14,3%) 23 (8,7%)

Tuổi mãn kinh   ±sd 48,6 ± 3,58 49,38±3,37 49,1± 3,9 49,95± 3,6 50,62± 2,22
p p < 0,05 p > 0,05

Bảng 4. Liên quan giữa tuổi mãn kinh và nghề nghiệp

Tuổi Mãn kinh
nơi cư trú

 ± sd3 quận nội thành 3 huyện ngoại thành
N % N %

< 40 tuổi 3 2,1 2 1,6

49,26±3,53

40 – 44 tuổi 8 5,6 11 9,0
45 – 49 tuổi 42 29,4 62 50,8
50- 54 tuổi 82 57,3 44 36,1
≥ 55 tuổi 8 5,6 3 2,5
Tổng số 143 100 122 100

Tuổi mãn kinh TB 49,8±3,51 48,62±3,46

Bảng 5. Liên quan giữa tuổi mãn kinh và nơi cư trú

Tuổi bắt đầu có kinh N % Tuổi mãn kinh p
10 – 13 48 18.1% 48,91 ± 2,98

p = 0,32614 – 17 tuổi 169 63.8% 49,5 ± 3,43
>17 tuổi 48 18.1% 48,75 ± 4,3

Tổng 265 100%
Tuổi bắt đầu có kinh   = 15,54  ± 2,04 

( khoảng tin cậy 95%) 
Tuổi mãn kinh  = 49,26±3,53

( khoảng tin cậy 95%)

Bảng 2. Liên quan giữa tuổi mãn kinh và tuổi dậy thì
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các triệu chứng lâm sàng
Mức độ triệu chứng lâm sàng (điểm likert) Điểm tr.bình

   ± sD
Tỉ lệ muốn cải 

thiệnKhông(0) nhẹ(1đ) Vừa(2đ) nặng(3đ)
n % n % n % n %

1. Mệt, trầm cảm 59 22,3 63 23,8 104 39,2 39 14,7 1,46 ± 1 12,1%
2. Bốc hỏa 71 26,8 75 28,3 77 29,1 42 15,8 1,34 ± 1,04 7,0%
3. RL giấc ngủ 50 18,9 64 24,2 98 37,0 53 20,0 1,58 ± 1,01 14,6%
4. RL k. nguyệt 40 15,1 103 38,9 93 35,1 29 10,9 1,42 ± 0,88 0,0%
5. RL tim mạch 156 58,9 46 17,4 51 19,2 12 4,5 0,7 ± 0,93 0,0%
6. Đau cơ xương 25 9,4 53 20,0 79 29,8 108 40,8 2,02 ± 1 38.2%
7. Đau nhức đầu 49 18,5 75 28,3 93 35,1 48 18,1 1,53 ± 1 12,1%
8. Lông tóc rụng 104 39,2 66 24,9 70 26,4 25 9,4 1,06 ± 1,01 5,5%
9. Tăng cân 115 43,4 48 18,1 79 29,8 23 8,7 1,04 ± 1,04 7,0%
10.giảmtình dục 22 8,3 56 21,1 101 38,1 86 32,5 1,95 ± 0,93 21,6%
11. Khô âm đạo 21 7,9 57 21,5 89 33,6 98 37,0 2 ± 0,95 45,7%
12.Khókhoái cảm 28 10,6 47 17,7 97 36,6 93 35,1 1,96±0,98 21,1%
13. Da nhăn, rám má, sạm da … 59 22,3 63 23,8 104 39,2 39 14,7 1,46 ± 0,94 36,2%

Bảng 8. các dấu hiệu lâm sàng quanh tuổi mãn kinh và nhu cầu cải thiện

Nhận xét: - Trong các khó chịu quanh tuổi mãn kinh, chủ yếu mong muốn cải thiện tình trạng “khô hạn”, 
“đau mỏi xương khớp” và “da nhăn, sạm da, rám má…”  với p < 0,01

4. Bàn luận
Với 265 phụ nữ đã mãn kinh tự nhiên thỏa mãn 

các tiêu chuẩn đặt ra trong nghiên cứu sống tại các 
quận huyện thuộc nội ngoại thành Hải Phòng, chúng 
tôi nhận thấy:

4.1. Tuổi mãn kinh và một số yếu tố liên quan
+ Tuổi mãn kinh trung bình của nhóm nghiên cứu 

gồm 265 phụ nữ ở Hải Phòng là 
49,26 ± 3,53tương đương với nghiên cứu của các tác 

giả trong nước khác những năm gần đây và cao hơn tuổi 
mãn kinh trung bình ở những thập kỉ 80 trở về trước:

  Phạm Thị Minh Đức (thập kỷ 70 - XX): 45,7 ± 3,2 và 
(thập kỷ 90 - XX): 49,3 ± 3,2

Cao Ngọc Thành (trước 1980): 44.7 ± 3.27 và (1990 
– 1998): 49.54 ± 3.27 

Ng. Thị Hiên (2 xã tại Thái Bình-2003)    47.6 ± 3.8.
Lê Văn Tám (Hải Dương-2006): 48,83 ± 3,93
Phan Thị Sang (Huế- 2006): 49,6 ± 3,42 
Ng. Đình Phương Thảo (Đà Nẵng-2010): 49,98 ± 3,28 
Lê Thanh Bình,Ng. Thu Trang,Vũ Thanh Hương(Hải 

Phòng-2013):  49,26 ± 3,53.
Kết quả này cao hơn một số nghiên cứu khác ở 

châu Á: Yang D, Haines CJ & cs (Trung quốc-2008) là 
48,9± 2,01 tuổi.Delavar MA, Hajiahmadi M (Iran-2011) 
thấy mãn kinh tự nhiên của phụ nữBabol, bắc Iran ở 
tuổi 47,7 ± 4,9. Unsal A, Tozun M, Ayranci U (Thổ nhĩ 
kỳ-2011) là 46 tuổi. So với các nước phát triển thì tuổi 
mãn kinh trung bình ở nước ta và nói chung ở châu 
Áđều thấp hơn: Gol EB& cs (2001)lấy số liệu từ 7 trung 
tâm của Mỹ và thấy tuổi mãn kinh tự nhiên trung bình 
51,4. Stepaniak U, Szafraniec K & cs (Ba lan-2013) thấy 

tuổi mãn kinh tự nhiên ở Nga là 50, ở Czech là 51 và 
Ba lan là 52. 

+ Tuổi mãn kinh với tuổi dậy thì. 
Bắt đầu có kinh của các đối tượng (15,54 ± 2,04)đã 

xảy ra cách đây 30 - 40 nămvà không ai có kinh trước 
10 tuổi. Trong nghiên cứu này, không thấy sự khác 
biệt (p>0,05) khi so sánh giữa tuổi mãn kinh tương 
ứng với các nhóm tuổi dậy thì. 

+ Nơi cư trú và nghề nghiêp, phụ nữ sống ở ngoại 
thành Hải phòng mãn kinh (48,62±3,46) sớm hơn ở nội 
thành (49,8±3,51) một cách có ý nghĩa với p=0,01.Kết quả 
này tương đương vớinghiên cứu của Lê Văn Tám (huyện 
Thanh hà, Hải dương) và cao hơn Ng. Thị Hiền (2 xã ở Thái 
bình). Với phụ nữ sống ở nội thành, nghề nghiệp không 
ảnh hưởng đến tuổi mãn kinh (p>0,05). Liu M, Wang Y 
& cs (Trung quốc-2012) tuổi mãn kinh của các nữ y tá ở 
Bắc kinh là 48,68 ± 3,61. Delavar MA, Hajiahmadi M (Iran-
2011) thấy phụ nữ ở thành phố có tuổi mãn kinh 48 và 
cao hơn ở nông thôn.WHO nhận xét về tuổi mãn kinh ở 
các nước đang phát triển rằng “điều kiện kinh tế, văn hóa 
và xã hội có ảnh hưởng lớn đến tuổi mãn kinh”

+ Tuổi mãn kinh với BMI. Estrogen có vai trò tăng 
cường chuyển hóa lipid và lipoproteine, vì vậy, khi 
đã mãn kinh thường béo, tăng cân do giảm nặng 
estrogen làm tăng khối mô mỡ tự nhiên và giảm 
mô cơ.AkahoshiM, SodaM, &cs (Nhật-2002), Palmer, 
JulieR&cs (Mỹ-2003) nhận thấy BMI thấp thường ở 
người mãn kinh sớm, tuy nhiên, Gol EB& cs (2001) lại 
thấy BMI  ảnh hưởng không rõ ràng đến sự mãn kinh.

BMI trong nghiên cứu này là ở người đã mãn kinh 
< 5 năm,nhưng chúng tôi nhận thấy tuổi mãn kinh 

trung bình tăng dần theo chỉ số BMI của nhóm các 
đối tượng một cách có ý nghĩa (p<0.05) tuy rằng,nó 
không phản ánh chính xác BMI tại năm mãn kinh

+ Tuổi mãn kinh với tiền sử đẻ. Nghiên cứu cho thấy 
những người đẻ đường âm đạo có tuổi mãn kinh trung 
bình (49,38 ±3,43)cao hơn so với những người mổ đẻ 
(48,24 ± 4,56)sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê (p 
<0,05). Có thể mổ đẻ đã tạo ra những vùng dính ở tiểu 
khunglàm giảm cấp máu cho vùng tiểu khung, đặc biệt 
là việc cấp máu cho buồng trứng sẽ bị hạn chế, dẫn tới 
lão hóa buồng trứng sớm hơn so với bình thường và 
làm cho tuổi mãn kinh của người phụ nữ đến sớm hơn.  

+ Tình trạng hôn nhân với tuổi mãn kinh. Trong 
nghiên cứu này,tuổi mãn kinh những người phụ nữ 
đang có gia đình (49,32 ± 3,61) và không kết hôn (49,4 
± 1,14) cao hơn những người ly dị hay góa chồng (48,74 
± 3,05) nhưng sự khác biệt này không có ý nghĩa thống 
kê (p=0,723). Nguyễn Vũ Quốc Huy & Cao Ngọc Thành  
nghiên cứu tuổi mãn kinh của phụ nữ thành phố Huế 
và các yếu tố liên quan cũng thấy không có sự khác biệt 
mang ý nghĩa thống kê giữa những người phụ nữ có gia 
đình và độc thân (p>0,05).

4.2. Dấu hiệu lâm sàng quanh mãn kinh và nhu 
cầu cải thiện.

Sự khó chịu thường gặp nhất quanh tuổi mãn 
kinhdựa theo chỉ số mãn kinh của Kupperman(nhưng 
có chỉnh sửa) gồm 9 triệu chứng toàn thân và 3 triệu 
chứng tình dục. Chúng tôi đã để 1 câu hỏi mở ở cuối 
bảng phỏng vấn cho đối tượng tự trả lời. Các triệu 
chứng được định lượng mức độ nặng/nhẹ theo bậc 
thang 4 điểm. 

+ Dấu hiệu toàn thân. 
- Trong số những rối loạn cơ năng và thực thể quanh 

tuổi mãn kinh, thường gặp nhất là đau mỏi cơ xương 
khớp chiếm 90,6%, có 40,8% ở mức nặng (3điểm) và 
mức độ nặng/nhẹ trung bình2,02 điểm. Triệu chứng này 
Ng.Thị Ngọc Phượng thấy 64% và Tôn Nữ Minh Quang 
thấy 71.16%. Ở châu Á, đau xương khớp cũng là dấu hiệu 
nổi bật quanh tuổi mãn kinh: Delavar MA (Iran-2011) 
70,6%. Liu M, Wang Y (Trung quốc-2012) 69,55%. Harvey 
Chim (Singapo-2002) là 51,3%.Châu Á gồm nhiều nước 
đang phát triển và lao động của người phụ nữ có vai trò 
quan trọng trong việc ổn định kinh tế gia đình, vì vậy 
đau cơ xương ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của họ. Tại 
nghiên cứu này, trong tổng số những mong muốn cải 
thiện, đau nhức xương khớp đứng thứ 2 với 38,2%.

- Nhóm đau đầu giảm trí nhớ và nhóm rối loạn giấc 
ngủ tương đương nhau và đều trên 81,1% với mức độ 
nặng/nhẹ từ1,53 đến 1,58 điểm. Kết quả này tương 
tự Phạm Gia Đức: 79,9% có biểu hiện hay quên, mất 

ngủ. Tôn Nữ Minh Quang thấy hay quên chiếm 73.57% 
mất ngủ 53.18% và Ng. Đình Phương Thảo là 82,8% 
hay quên, 58,4% giảm tập trung. Theo Chedraui P, tỉ 
lệ rối loạn giấc ngủ quanh tuổi mãn kinh tại Ecuador 
là 45,6%. Estrogen có tác dụng tích cực lên giấc ngủ 
(giảm số lần thức tỉnh, điều hòa thân nhiệt...), trong khi 
Progesteron lại có tác dụng tiêu cực (ngừng thở nhẹ 
khi ngủ). Giảm estrogen khi mãn kinh kéo theo giảm 
melatonin và rối loạn androgen, vì vậy, suy giảm nội 
tiết tuổi mãn kinh có thể gây rối loạn giấc ngủ (khó vào 
giấc, khó duy trì giấc ngủ và thức dậy sớm) gấp 3 - 4 lần 
người bình thường ( Kuh D.L - 1997).

- Bốc hỏa như là dấu hiệu tiêu biểu quanh tuổi mãn 
kinh,nghiên cứu này gặp 73,2% với 1,34 điểm và chỉ có 
7% muốn cải thiện. Trong khi đó, Chedraui P, Aguirre W 
& cs (Ecuado-2007) thấy 65,5% còn Hunter MS, Gentry-
Maharaj A & cs (Anh-2012) thấy dấu hiệu bốc hỏa tới 
90% và kéo dài nhiều năm sau mãn kinh với mức độ 
nặng/nhẹ là 4/10 điểm. Rối loạn kinh nguyệt trước 
mãn kinh với 84,9% và mức độ nặng/nhẹ 1,42 điểm 
nhưng không có ai mong muốn cải thiện tình trạng 
này. Có lẽ, người phụ nữ phần nào có hiểu biết và đã 
chuẩn bị sẵn sàng cho mãn kinh.

- Trong câu hỏi mở, chúng tôi ngạc nhiên thấy có 
tới 77,73% phụ nữ cùng than phiền về sự thay đổi ở 
da (rám má, sạm da,…) và tỉ lệ mong muốn cải thiện 
triệu chứng này cũng rất cao với 36,2% đứng hàng thứ 
3 trong tổng số các nhu cầu mong muốn cải thiện. Rõ 
ràng, nhu cầu làm đẹp của phụ nữ không hề phụ thuộc 
vào tuổi tác.

+ Thay đổi tình dục quanh tuổi mãn kinh.
Hầu hết các đối tượng trong nghiên cứu có cả 3 

biểu hiện thay đổi tình dục và chiếm tỉ lệ cao: giảm ham 
muốn (91,7%), khô rát âm đạo (92,1%), khó đạt khoái 
cảm (89,1%) và nằm trong nhóm triệu chứng có điểm 
trung bình cao nhất từ 1,95 đến 2 điểm.Hoạt động tình 
dục là vấn đề rất riêng tư và rất khó bầy tỏ công khai, 
vì vậy, không những người phỏng vấn phải rất chân 
thành mà còn cần có nghệ thuật phỏng vấn.Có lẽ đó là 
lý do khiến tỉ lệ rối loạn tình dục trong nghiên cứu này 
cao hơn nhiều tác giả khác.

Theo Ng. Đình Phương Thảo, khô âm đạo ở phụ 
nữ mãn kinh chiếm 74,9% dẫn tới 43,7% phụ nữ 
giảm và 35,1% không còn sinh hoạt tình dục sau 
tuổi mãn kinh. Ngô ThịYên có ít hơn với 67% phụ nữ 
có rối loạn tình dục. Chedraui P & cs (Ecuado-2007) 
thấy 69,6% có rối loạn tình dục quanh tuổi mãn 
kinh.Li L, Wu J (ĐH Nanjinh Trung quốc-2012) cho 
thấy nhữngthay đổi về tình dục chiếm 57,5%. Trong 
khi đó, Gupta.P, Sturdee DW, Hunter MS (Anh-2006) 
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thấy38.2% khô âm đạoở nhóm phụ nữ châu Á và chỉ 
gặp 21,6% phụ nữ châu Âu. Tại Singapore, Harvey 
Chim (2002) thấy tỉ lệ này là 20,7%. 

Trong toàn bộ các thay đổi lâm sàng gây khó 
chịu quanh tuổi mãn kinh, mong muốn cải thiện tình 
trạng khô rát âm đạo chiếm tỉ lệ lớn nhất (45,7%). Khô 
rát âm đạo có liên quan chặt chẽ với giảm ham muốn 
và khó đạt khoái cảm. Thời kì mãn kinh, niêm mạcâm 
đạo trở nên mỏng hơn, khô hơnvà ítđàn hồi gây cảm 
giác đau rát khi giao hợpvà sợ mỗi lần gần gũi chồng.
Khi sắc đẹp đã suy giảm mà người phụ nữ lại sợ hãi 
hoặc không đáp ứng được tình dục, sẽ khiến họ lo 
lắng nhiều hơn vìđây có thể là yếu tố dẫn đến sự đổ 
vỡ trong gia đình. Do đó, những biểu hiện về rối loạn 
tình dục và sắc đẹp nhận được rất nhiều sự chú ý và 
quan tâm của phụ nữ quanh tuổi mãn kinh.

5. Kết luận
Qua nghiên cứu trên 265 phụ nữ đã mãn kinh 

trong khoảng thời gian tối đa là 5 năm tại thành phố 
Hải Phòng, chúng tôi nhận thấy:

1. Tuổi mãn kinh trung bình của phụ nữ tp Hải 
Phòng = 49,26 ± 3,53. 

2. Một số yếu tố ảnh hưởng đến tuổi mãn kinh:

• Tuổi mãn kinh trung bình của phụ nữ ở nội 
thành:49,8±3,51 cao hơn ngoại thành là 48,62±3,46 
với p<0,01.

•  Tuổi mãn kinh trung bình tăng dần theo chỉ số 
khối BMI với p<0,05. 

• Không có mối liên quan giữa tuổi mãn kinh với 
tình trạng hôn nhân (p<0,5) hoặc tuổi dậy thì. 

• Cách sinh đẻ có liên quan đến tuổi mãn kinh: 
người mổ đẻ có tuổi mãn kinh  48,24 ± 4,56 sớm hơn 
người đẻ thường 49,38 ±3,43 với p < 0,05

3. Những triệu chứng lâm sàng nổi bật nhất quanh 
tuổi mãn kinh và mức độ nặng nhẹ tính theo bậc thang 
4 điểm là:

• Đau nhức cơ xương khớp 90,6% với 2,02± 1điểm. 
Rối loạn kinh nguyệt 84.9% với 1,42 ± 0,88 điểm. Đau 
đầu giảm trí nhớ 81,5% với 1,53 ± 1 điềm tương đương 

Rối loạn giấc ngủ 81,1% với1,58 ± 1,01 điểm.
• Rối loạn tình dục: khô âm đạo 92,1% với 2 ± 0,95 

điểm; giảm ham muốn 91,7% với 1,95 ± 0,93 điểm; khó 
đạt khoái cảm chiếm 89,1% với 1,96 ± 0,98 điểm.

4. Trong các triệu chứng gây khó chịu quanh tuổi 
mãn kinh, số phụ nữ mong muốn cải thiện khô rát 
âm đạo có tỉ lệ cao nhất 45,7%, đau nhức xương khớp 
38,2% và nhu cầu làm đẹp làn da 36,2%.
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NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA PROGESTERON
TRONG CHẨN ĐOÁN SỚM VÀ ĐÁP ỨNG ĐIỀU TRỊ

NỘI KHOA THAI NGOÀI TỬ CUNG

Tóm tắt
Mục tiêu nghiên cứu: 1. Nghiên cứu giá trị 

của progesteron và β-hCG trong chẩn đoán sớm 
thai ngoài tử cung. 2. Đánh giá mối liên quan giữa 
nồng độ progesteron, β-hCG với kết quả điều trị nội 
khoa.Đối tượng vàphương pháp nghiên cứu:Từ 
5/2012 - 7/2013, tại khoa Phụ Sản BV Trung Ương 
Huế, nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 161 bệnh 
nhân nhằm nghiên cứu giá trị của progesteron và 
β-hCG trong chẩn đoán sớm thai ngoài tử cung. 
Nghiên cứu thuần tập trên 33 bệnh nhân để đánh 
giá mối liên quan giữa nồng độ progesteron, β-hCG 
với kết quả điều trị nội khoa. Kết quả: Nồng độ 
β-hCG trung bình ở nhóm TNTC là 1530 (403,9; 
5371) mUI/ml. Nồng độ progesteron trung bình ở 
nhóm TNTC là 5,18 (2,07; 11,7) ng/ml. Các trường 
hợp có nồng độ progesteron < 5 ng/ml, tỷ lệ điều 
trị thành công là 100%, progesteron > 15 ng/ml 
không có trường hợp nào điều trị thành công với p 
= 0,008. Các trường hợp có β-hCG < 2000 mUI/ml, tỷ 
lệ điều trị thành công là 100%, β-hCG > 5000 mUI/
ml không có trường hợp nào điều trị thành công, 
p = 0,002. Kết luận: Nên phối hợp progesteron và 
β-hCG trong việc tiên lượng và theo dõi kết quả 
điều trị.

Abstract
RESEARCH OF PROGESTERON VALUE IN EARLY DIAGNOSIS 

AND RESPONSE TO MEDICAL THERAPY ECTOPIC PREGNANCY
Objectives: 1. To investigate the value of progesteron 

and β-hCG in the early diagnosis of ectopic pregnancy. 
2. To evaluate the relationship between progesteron, 
β-hCG level and medical treatment outcomes. Materials 
& methods: From 5/2012 to 7/2012, at the department 
of obstetric and gynecology, descriptive study on 161 
patients to study the value of progesteron and β-hCG in the 
early diagnosis of ectopic pregnancy. Prospectively cohort 
study on 33 patients to assess the relationship between 
progesteron, β-hCG for medical treatment results. Results: 
The average level of β-hCG in ectopic pregnancy group 
was 1530 (403.9, 5371) mIU/ml. Average progesteron 
levels in ectopic pregnancy group was 5.18 (2.07, 11.7) 
ng/ml. In cases having progesteron levelsless than 5 ng/
ml, treatment success rate is 100%;while progesteron 
greater than 15 ng/ml did not have any cases of successful 
treatment (p = 0.008). In cases having of β-hCG level less 
than 2000 mIU/ml, the treatment success rate is 100%, 
β-hCG > 5000 mIU/ml did not have any cases successfully 
treated (p = 0.002).Conclusion: Progesteron and β-hCG 
level could be used in the prognosis and monitoring 
treatment outcomes of ectopic pregnancy.

1. Đặt vấn đề
Thai ngoài tử cung (TNTC) là trứng sau khi thụ tinh 

sẽ làm tổ và phát triển ở một vị trí bên ngoài buồng 
tử cung. Thai ngoài tử cung là một bệnh lý phụ khoa 
liên quan đến sinh sản, có thể đe dọa đến tính mạng 
người phụ nữ nếu không được chẩn đoán và xử trí kịp 
thời. Biểu hiện và diễn biến lâm sàng của thai ngoài 
tử cung rất phức tạp. Tỷ lệ thai ngoài tử cung ngày 
càng tăng vào những năm gần đây. Có nhiều phương 
pháp điều trị thai ngoài tử cung khác nhau như: cắt 
bỏ vòi tử cung chứa khối thai ngoài, xẻ vòi tử cung lấy 
khối thai qua mổ hở hoặc phẫu thuật nội soi, Trường 
hợp thai ngoài tử cung chưa có biến chứng, có thể 

điều trị nội khoa bằng Methotrexate. Tuy nhiên, nếu 
chỉ dựa vào lâm sàng để có quyết định điều trị thì đã 
muộn. Chính vì thế cận lâm sàng đóng một vai trò 
quan trọng không thể thiếu trong chẩn đoán sớm 
thai ngoài tử cung. Siêu âm dầu dò âm đạo, định 
lượng β-hCG huyết thanh, và đậc biệt là progesteron 
ngày càng chứng tỏ vai trò của mình trong chẩn đoán 
sớm cũng như tiên lượng điều trị thai ngoài tử cung. 
Nghiên cứu được thực hiện với 2 mục tiêu:

1. Nghiên cứu giá trị của progesteron và β-hCG 
trong chẩn đoán sớm thai ngoài tử cung.

2. Đánh giá mối liên quan giữa nồng độ 
progesteron, β-hCG với kết quả điều trị nội khoa.



4,3%. Với progesteron > 15 ng/ml, điều trị nội thất bại, 
p = 0,424 > 0,05.

3.3.1.3. Mối liên quan giữa nồng độ progesteron và 
thời gian β-hCG trở về âm tính

Nồng độ β-hCG thường biến mất sau khoảng 2-4 
tuần chiếm 55,2%, không có trường hợp nào nồng độ 
β-hCG còn tồn tại sau 8 tuần. Nồng độ progesteron càng 
nhỏ thì thời gian β-hCG biến mất càng nhanh, p=0,14. 
Thời gian β-hCG biến mất trước 2 tuần chiếm 24,1%, 
thì nhóm progesteron < 5 ng/ml chiếm tỷ lệ cao nhất 
71,4%. Với thời gian β-hCG biến mất 2-4 tuần, thì nhóm 
progesteron < 5 ng/ml chiếm tỷ lệ cao nhất 81,2%. Với 
thời gian β-hCG biến mất từ 4-8 tuần chiếm 20,7%, thì 
các nhóm progesteron chiếm tỷ lệ giống nhau.

3.3.1.4. Mối liên quan giữa nồng độ progesteron và 
kết quả phân bố theo số liều Methotrexate

Đa số các trường hợp TNTC chỉ cần 1 liều MTX chiếm 
tỷ lệ 88% (29/33), 2 liều chiếm 12% (4/33). Không có 
trường hợp nào sử dụng cả 3 liều MTX. Với progesteron 
< 5 ng/ml, số trường hợp sử dụng 1 liều MTX chiếm tỷ lệ 
90%, 2 liều chiếm tỷ lệ 10%. Với progesteron > 15 ng/ml, 
sử dụng 2 liều MTX chiếm tỷ lệ 100%, p = 0,028 < 0,05.

3.3.2. Mối liên quan giữa nồng độ β-hCG và kết 
quả điều trị

Nồng độ β-hCG trung bình của nhóm điều trị 
thành công là 362,4 (115,5; 1254,3) mUI/ml. Nồng độ 
β-hCG trung bình của nhóm điều trị thất bại là 3999,5 
(3497,3; 5144,5) mUI/ml. Với β-hCG<2000 mUI/ml, tỷ 
lệ điều trị thành công chiếm tỷ lệ 100%. Với β-hCG 
>5000 mUI/ml, không có trường hợp nào điều trị 
thành công, p = 0,002 < 0,05.

3.3.2.1. Mối liên quan giữa nồng độ β-hCG và kích 
thước khối thai sau điều trị
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2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
161 bệnh nhân nhập viện và điều trị tại Khoa Phụ 

Sản Bệnh viện Trung Ương Huế từ tháng 5/2012 đến 
tháng 7/2013. Được khám lâm sàng và làm các xét 
nghiệm cận lâm sàng như siêu âm đầu dò âm đạo, 
β-hCG và progesteron để chẩn đoán TNTC. 

Sau khi có chẩn đoán, bệnh nhân được đánh giá 
về tiền sử bệnh, công thức máu, chức năng gan thận, 
những bệnh nhân đủ tiêu chuẩn điều trị nội khoa bằng 
Methotrexate được lấy vào mẫu nghiên cứu. Điều trị 
bằng Methotrexate (MTX) theo phác đồ đơn liều, 50mg/
m2 da, tiêm bắp. Diện tích da được tính dựa vào chiều cao 
và cân nặng. Đánh giá lại β-hCG, vào ngày thứ 4 và thứ 7. 
Nếu nồng độ β-hCG ngày thứ 7 so với ngày thứ 4 không 
giảm lớn hơn 15% thì tiếp tục sử dụng MTX, sử dụng tối 
đa liệu trình 3 liều MTX, mỗi liều cách nhau 1 tuần. 

Trong quá trình điều trị với MTX, bệnh nhân sẽ 
được theo dõi sát tại bệnh phòng để phát hiện ngay 
các biến chứng có thể xảy ra.

Điều trị thành công khi:
- β-hCG < 5 mUI/ml.
- Không thấy khối thai ngoài trên siêu âm.
Điều trị thất bại khi:
- Khối thai ngoài tử cung vỡ.
- Chảy máu trong ổ bụng gây thay đổi huyết động.
- Sau 3 liều điều trị MTX, β-hCG vẫn > 5mUI/ml.

3. Kết quả nghiên cứu
3.1. Đặc điểm lâm sàng của thai ngoài tử cung
3.1.1. Các triệu chứng lâm sàng của thai ngoài tử cung
Triệu chứng lâm sàng thường gặp nhất là trễ kinh 

79,7%. Ra máu âm đạo chiếm 61,1% các trường hơp, 
đau bụng chiếm 58,8%. Khối cạnh tử cung nề đau 
chiếm 47,3%. Lay cổ tử cung đau và túi cùng Douglas 
đau lần lượt là 4,6% và 3,1%, không có trường hợp 
nào có phản ứng thành bụng.

3.1.2. Tuổi thai theo kinh cuối cùng
Thai từ 4 - 6 tuần thường gặp nhất, chiếm tỷ lệ 51,1%.
TNTC trên 8 tuần chiếm tỷ lệ thấp nhất 2,3%.
Tuổi thai trung bình thường gặp là 5,5 ± 1,8.
3.2. Đặc điểm cận lâm sàng của thai ngoài tử cung
3.2.1. Hình ảnh siêu âm
Không có túi thai trong buồng tử cung gặp trong 

100% trường hợp. Khối bất thường cạnh tử cung 
chiếm 96,9%. Dịch túi cùng Douglas chiếm 61,8%. Có 
5 trường hợp chiếm 3,9 % túi thai cạnh tử cung có tim 
thai. Phụ khoa bình thường chiếm 1,5%.

3.2.1.1.Kích thước khối thai
Kích thước trung bình của khối bất thường cạnh 

tử cung là 26,7 ± 11,5 mm.

Khối bất thường cạnh tử cung có kích thước nhỏ 
hơn 40mm chiếm đa số các trường hợp 89,3%.

3.2.2. Nồng độ trung bình β-hCG huyết thanh
Nồng độ β-hCG trung bình ở nhóm bệnh TNTC 

(1) là 1530 (403,9;5371) mUI/ml, thai sớm là (2) 
1526 (431; 3111) mUI/ml, sẩy thai sớm (3) là 187,8 
(124;518,3) mUI/ml.

Giá trị β-hCG ở nhóm (1) và (2) khác nhau không 
có ý nghĩa thống kê p(1)(2)=0,687, ở nhóm (1) và (3) 
khác nhau có ý nghĩa thống kê p(1)(3)=0,002.

3.2.3. Nồng độ trung bình progesteron huyết thanh
Nồng độ progesteron trung bình ở nhóm bệnh TNTC 

(1) là 5,18 (2,07;11,7) ng/ml, ở nhóm thai sớm (2) là 18,7 
(13,4;25,7) ng/ml, ở nhóm sẩy thai sớm (3) là 1,8 (0,73;2,1) 
ng/ml.Nồng độ progesteron ở nhóm (1)(2) khác nhau 
có ý nghĩa thống kê p(1)(2)=0 < 0,05, ở nhóm (1)(3) khác 
nhau có ý nghĩa thống kê p(1)(3)=0,001 < 0,05.

3.2.4. Chỉ số dự báo các ngưỡng progesteron huyết 
thanh chẩn đoán trong thai ngoài tử cung

Diện tích dưới đường cong ROC của progesteron 
là 63,2%, với p = 0,063 > 0,05. Tại vị trí progesteron 
3,34 ng/ml tương ứng với độ nhạy 65,6%, độ đặc hiệu 
là 70%. Giá trị dự đoán dương tính (PPV) chiếm tỷ lệ 
68,2%, giá trị dự đoán âm tính (NPV) chiếm 30%.

3.2.5. Chỉ số dự báo các ngưỡng β-hCG huyết 
thanh chẩn đoán trong thai ngoài tử cung

Biểu đồ 3.1. chỉ số dự báo các ngưỡng progesteron huyết thanh chẩn đoán trong 
thai ngoài tử cung

Biểu đồ 3.2. chỉ số dự báo các ngưỡng β-hcg huyết thanh chẩn đoán trong thai 
ngoài tử cung

Diện tích dưới đường cong ROC của β-hCG là 
75,3% với p = 0,045 < 0,05. Tại vị trí β-hCG 705,14 
mUI/ml có độ nhạy là 65,7%, độ đặc hiệu là 76,7%. 
Giá trị dự đoán dương tính (PPV) chiếm tỷ lệ 92,4%, 
giá trị dự đoán âm tính (NPV) chiếm tỷ lệ 33,3%.

3.3. Đáp ứng điều trị nội khoa
Trong 33 trường hợp điều trị nội khoa bằng 

Methotrexate, có 29 trường hợp điều trị thành công 
chiếm 87,9%, 4 trường hợp điều trị thất bại chiếm 12,1%.

3.3.1. Mối liên quan giữa nồng độ progesteron và 
kết quả điều trị

Nồng độ progesteron trung bình ở nhóm điều trị 
thành công là 2,91 (1,25; 6,8) ng/ml, ở nhóm điều trị 
thất bại là 10,35 (8,36; 17,61) ng/ml. Với progesteron < 
5 ng/ml, số trường hợp điều trị thành công là 100%. Với 
progesteron >15 ng/ml, không có trường hợp nào điều 
trị thành công. Sự khác biệt giữa các nhóm có ý nghĩa 
thống kê p = 0,008 < 0,05.

3.3.1.1. Mối liên quan giữa progesteron và β-hCG

Với progesteron < 5 ng/ml, β-hCG giảm vào ngày 
thứ 4 chiếm tỷ lệ 85%, ngày thứ 7 chiếm 100%. Với 
progesteron > 15 ng/ml, không có trường hợp nào 
β-hCG giảm vào ngày 4, cũng như ngày thứ 7. Có 2 
trường hợp không khảo sát được β-hCG vào ngày thứ 7 
do khối TNTC vỡ.

3.3.1.2. Mối liên quan giữa nồng độ progesteron và 
thời gian khối thai biến mất trên siêu âm

Không có trường hợp nào khối thai ngoài tử cung 
biến mất trước 2 tuần. Khối thai ngoài tử cung thường 
mất 4-8 tuần để biến mất trên siêu âm, chiếm 79,3%, 
trong đó progesteron<5 ng/ml chiếm tỷ lệ cao nhất 
78,3%, tiếp theo là nồng độ progesteron từ 5-10 ng/
ml, progesteron từ 10-15 ng/ml chiếm tỷ lệ thấp nhất 

progesteron
(ng/ml)

Kết quả điều trị
pThành công Thất bại

N % N %
<5 20 100 0 0

0,008
5-10 6 75 2 25
10-15 3 75 1 25
15-25 0 0 1 100

Trung vị (iQR) 2,91 (1,25;6,8) 10,35 (8,36;17,61)

Bảng 3.1. Mối liên quan giữa nồng độ progesteron và kết quả điều trị

β-hcg (mui/ml)
Kết quả điều trị

pThành công Thất bại
N % N %

<1000 21 100 0 0

0,002
1000-1999 3 100 0 0
2000-4999 5 62,5 3 37,5
5000-6000 0 0 1 100
Trung vị (iQR) 362,4 (115,5; 1254,3) 3999,5 (3497,3; 5144,5)

Bảng 3.4. Mối liên quan giữa nồng độ β-hcg và kết quả điều trị

progesteron
(ng/ml)

số liều Methotrexate
p01 liều 02 liều 03 liều

n % n % n %
<5 18 (62,1%) 90 2 (50%) 10 0 (0%) 0

0,0285-10 8 (27,6%) 100 0 (0%) 0 0 (0%) 0
10-15 3 (10,3%) 75 1 (25%) 25 0 (0%) 0
15-25 0 (0%) 0 1 (25%) 100 0 (0%) 0

Bảng 3.3. Mối liên quan giữa nồng độ progesteron và kết quả phân bố theo số liều Methotrexate

progesteron
(ng/ml)

β-hcg ngày thứ 4
p

β-hcg ngày thứ 4
pTăng giảm Tăng giảm

    n %     n %  n    %     n    %
< 5 3 15 17 85

0,037

0 0 20 100

0,0055 - 10 5 62,5 3 37,5 1 16,7 5  83,3
10 - 15 1 25 3 75 1 25 3 75
15 - 25 1 100 0 0 1 100 0 0

Bảng 3.2. Mối liên quan giữa progesteron và β-hcg
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Với β-hCG < 1000 mUI/ml, kích thước khối thai giảm 
sau 1 tuần chiếm tỷ lệ cao nhất 57,2%, p = 0,598 > 0,05.

3.3.2.2. Mối liên quan giữa nồng độ β-hCG và thời 
gian khối thai biến mất trên siêu âm

Thời gian khối thai biến mất từ 4-8 tuần chiếm tỷ 
lệ cao nhất 79,3%, thời gian khối thai biến mất sau 
8-12 tuần chiếm tỷ lệ 13,8%, từ 2-4 tuần chiếm tỷ lệ 
thấp nhất 6,9%. Không có trường hợp nào khối thai 
ngoài tử cung biến mất trước 2 tuần.

Với β-hCG < 1000 mUI/ml, thời gian khối thai biến 
mất sau 4-8 tuần chiếm tỷ lệ cao nhất 85,7%. Với β-hCG > 
5000 mUI/ml, điều trị nội thất bại, p = 0,478 > 0,05.

3.3.2.3.Mối liên quan giữa nồng độ β-hCG và kết quả 
phân bố theo số liều Methotrexate

Trong nhóm điều trị với 1 liều MTX thì β-hCG < 
1000 mUI/ml chiếm tỷ lệ cao nhất 62,1%, trong nhóm 
điều trị với 2 liều MTX, β-hCG < 1000 mUI/ml cũng 
chiếm tỷ lệ cao nhất 75%,  p = 0,886 > 0,05.

4. Bàn luận
Trong nghiên cứu của Phạm Văn Tự, trễ kinh gặp 

trong 100%, ra máu âm đạo là 86,67%, đau bụng 
chiếm 73,33%. Theo M. Chetty và các cộng sự thì đau 
bụng gặp trong 91%, nếu có kèm theo ra máu âm đạo 
thì chiếm 62%, nếu chỉ có triệu chứng ra máu âm đạo 
đơn thuần thì tỷ lệ là 92%. Nghiên cứu của chúng tôi 
có tỷ lệ các triệu chứng trong tam chứng kinh điển 
của TNTC thấp hơn hẳn các nghiên cứu khác do mẫu 
nghiên cứu của chúng tôi là TNTC giai đoạn sớm nên 
bệnh nhân chưa có các biến chứng gì xảy ra.

Trong nghiên cứu của chúng tôi, tuổi thai trung 
bình của mẫu nghiên cứu là 5,5 ± 1,8 tuần, tương tự với 
kết quả nghiên cứu của Phạm Văn Tự là 5,9 ± 0,7 tuần. 
Theo các nghiên cứu  của Kellogg A thì TNTC thường 
được chẩn đoán  ở tuần thai thứ 7 theo kinh cuối cùng.

Không có túi thai trong buồng tử cung chiếm tỷ lệ 
100%, kết quả này phù hợp với nghiên cứu của Lê Sỹ 
Phương và Trần Minh Thắng. Theo Van Mello, khi nồng 
độ β-hCG từ 1000–2000 mUI/ml cho phép thấy được thai 
trong buồng tử cung qua siêu âm đầu dò âm đạo. Khi 
kết hợp giữa siêu âm đầu dò âm đạo với nồng độ β-hCG 
dưới 1000 mUI/ml, độ đặc hiệu (Sp) chẩn đoán TNTC là 

β-hcg
(mui/ml)

Kích thước khối thai
pKhông thay đổi Tăng giảm

n % n % n %
<1000 4 19 5 23,8 12 57,2

0,5981000-1999 0 0 2 66,7 1 33,3
2000-4999 1 12,5 2 25 5 62,5
5000-6000 0 0 0 0 0 0

Bảng 3.5. Mối liên quan giữa nồng độ β-hcg và kích thước khối thai sau 1 tuần điều trị 86%, với β-hCG dưới 2000 mUI/ml cho Sp là 98%. Theo 
Iram Nassem, khi nồng độ β-hCG lớn hơn 1500 mUI/ml 
và sự thiếu vắng của túi thai trong tử cung bằng siêu âm 
đầu dò âm đạo thì nên tìm bằng chứng cho TNTC, 2 xét 
nghiệm cận lâm sàng này cho phép chẩn đoán TNTC với 
độ nhạy (Se) và  Sp là 100%.

Trong nghiên cứu của chúng tôi, giá trị β-hCG 
trung bình của nhóm TNTC và túi thai sớm là tương 
đương nhau, p<0,05, do đó nếu chỉ xét nghiệm 
β-hCG một lần duy nhất vào lúc nhập viện thì không 
thể phân biệt được là TNTC hay túi thai sớm, cần phải 
làm β-hCG sau mỗi 48 giờ. Tuy nhiên việc dựa vào xét 
nghiệm β-hCG sau mỗi 48 giờ để chẩn đoán TNTC chỉ 
có Se là 36% và Sp là gần 65%. Do đó cần phối hợp 
thêm các xét nghiệm khác như progesteron, siêu âm 
đầu dò âm đạo để cho kết quả chẩn đoán chính xác.

Giá trị trung bình của progesteron trong nghiên cứu 
của Williams RS và cộng sự trong TNTC là 7,8 ± 0,79 ng/
ml, đối với thai thường là 32,8 ± 4,25 ng/ml. Theo Edward 
P, 95% không có sự hiện diện của thai sống khi nồng độ 
progesteron nhỏ hơn 5 ng/ml. Nghiên cứu của Marie 
Lozeau cho rằng progesteron có thể xác định một bệnh 
nhân có nguy cơ TNTC nhưng không thể chẩn đoán 
được TNTC, Se = 15%. Do đó có đến 85% TNTC có nồng 
độ progesteron huyết thanh bình thường.

Diện tích dưới đường cong đường cong ROC (AUC) 
của progesteron là 63,2%, với p = 0,063 > 0,05. Tại vị trí 
progesteron 3,34 ng/ml tương ứng với Se 65,6%, Sp là 
70%. Giá trị dự đoán dương tính (PPV) là 68,2%, giá trị 
dự đoán âm tính  (NPV) chiếm 30%. Kết quả này thấp 
hơn nhiều so với nghiên cứu của Trần Minh Thắng, AUC 
là 93,9%, tại vị trí progesteron 5ng/ml tương ứng với Se 
88,89%, Sp 93,75% với p < 0,001. Các nghiên cứu chỉ ra 
rằng chỉ duy nhất 1 xét nghiệm progesteron có thể phân 
biệt được giữa mang thai bình thường và bất thường 
trong những trường hợp thai sớm có đau bụng và ra máu 
âm đạo khi mà siêu âm không thể chẩn đoán được. 

Trong nghiên cứu của chúng tôi, AUC của β-hCG là 
75,3% với p = 0,045 < 0,05. Tại  β-hCG 705,14 mUI/ml 
có Se là 65,7%, Sp là 76,7%. PPV 92,3%, NPV 33,3%. Kết 
quả của Trần Minh Thắng khác rất nhiều so với nghiên 
cứu của chúng tôi, với β-hCG nhỏ hơn 1000 mUI/ml, 
test chẩn đoán TNTC với Se 43,48%, Sp là 38,9%.

Có rất nhiều nghiên cứu nhằm tìm ra chất chỉ 
điểm quan trọng trong việc quyết định sự thành công 
khi điều trị nội khoa TNTC bằng MTX. Các nghiên cứu 
đã chỉ ra rằng chỉ có giá trị của β-hCG, progesteron và 
sự hoạt động của tim thai là có mối liên quan chặt chẽ 
đến kết quả điều trị, còn các yếu tố như tuổi mẹ, kích 
thước khối thai, lượng dịch tự do ổ bụng không có ý 

nghĩa cho việc quyết định thành công của điều trị nội 
khoa TNTC bằng MTX.

Nồng độ progesteron trung bình ở nhóm điều trị 
thành công là 2,91 (1,25; 6,8) ng/ml. Nồng độ progesteron 
trung bình ở nhóm điều trị thất bại là 10,35 (8,36; 17,61) 
ng/ml. Với progesteron < 5 ng/ml, số trường hợp điều trị 
thành công là 100%, với progesteron > 15 ng/ml, không 
có trường hợp nào điều trị thành công, p=0,008 < 0,05. 
Theo Ransom và cộng sự, khi nghiên cứu trên 21 bệnh 
nhân TNTC, 11 bệnh nhân có nồng độ progesteron cao 
hơn 10 ng/ml, 10 bệnh nhân có nồng độ progesteron 
dưới 10 ng/ml. 2 nhóm này không có sự khác biệt về tuổi, 
cân nặng, nồng độ trung bình β-hCG ban đầu. 11 bệnh 
nhân với progesteron lớn hơn 10 ng/ml chỉ có 5 bệnh 
nhân điều trị thành công, trong khi đó với progesteron 
nhỏ hơn 10 ng/ml, tất cả các bệnh nhân đều được điều 
trị thành công.

Cũng trong nghiên cứu của chúng tôi, nồng độ 
β-hCG trung bình của nhóm điều trị thành công là 
362,4 (115,5; 1254,3) mUI/ml, của nhóm điều trị thất 
bại là 3999,5 (3497,3; 5144,5) mUI/ml. Với β-hCG < 
2000 mUI/ml, tỷ lệ điều trị thành công chiếm 100%, với 
β-hCG > 5000 mUI/ml, không có trường hợp nào điều 
trị thành công, p = 0,002 < 0,05. Nghiên cứu của Phạm 
Văn Tự cho rằng, nồng độ β-hCG trung bình của nhóm 
điều trị thành công là 1967,19 ± 619,87 mUI/ml thấp 
hơn so với nhóm thất bại là 2113 ± 1923,27 mUI/ml.

Với progesteron < 5 ng/ml, β-hCG giảm vào ngày thứ 
4 chiếm tỷ lệ 85%, với progesteron > 15 ng/ml, không có 
trường hợp nào β-hCG giảm vào ngày 4, p = 0,037 < 0,05, 
nhận thấy giá trị progesteron có mối liên quan với sự 
giảm β-hCG vào các ngày thứ 4 và thứ 7 sau điều trị MTX. 
Có 10/33 trường hợp β-hCG vào ngày thứ 4 tăng, thì có 
4 trường hợp thất bại với điều trị nội khoa MTX. Trong 
23/33 trường hợp có β-hCG vào ngày thứ 4 giảm thì 
100% điều trị thành công. Trong nghiên cứu của Nguyen 
Q trên 30 bệnh nhân được điều trị MTX đơn liều, có 40% 
trường hợp β-hCG giảm vào ngày thứ 4, tất cả các trường 

hợp này đều điều trị thành công. Có 60% trường hợp có 
β-hCG tăng vào ngày thứ 4, nhưng chỉ có 61,8% trong đó 
điều trị thành công. Tác gỉả còn kiến nghị sự giảm β-hCG 
vào ngày thứ 4 nên được coi là một chất dự đoán quan 
trọng của điều trị nội khoa bằng MTX. Các nghiên cứu 
khác cho rằng nồng độ β-hCG ngày thứ 4 sau tiêm MTX 
không có ý nghĩa trong việc tiên lượng sự thành công 
của điều trị do nó có xu hướng tăng lên. Theo Gabbur N 
và cộng sự nghiên cứu trên 83 bệnh nhân, cho rằng, chỉ 
có β-hCG ngày thứ 7 sau điều trị mới có ý nghĩa trong 
việc dự báo thành công của MTX đơn liều.

Thời gian khối thai biến mất từ 4-8 tuần chiếm tỷ 
lệ cao nhất 79,3%, thời gian khối thai biến mất sau 
8-12 tuần chiếm tỷ lệ 13,8%. Trong nghiên cứu của 
Merisio, với nồng độ β-hCG lúc chẩn đoán là 1161 
mUI/ml và 1 liều MTX là đủ để giải quyết khối thai 
ngoài tử cung trong khoảng 27,3 ngày, với β-hCG là 
2353 mUI/ml và 2 liều MTX thì thời gian để giải quyết 
khối thai ngoài là khoảng 35 ngày.

Nồng độ β-hCG thường biến mất sau khoảng 2-4 
tuần chiếm 55,2%, không có trường hợp nào nồng độ 
β-hCG còn tồn tại sau 8 tuần. Với thời gian β-hCG biến 
mất 2-4 tuần, thì nhóm progesteron < 5 ng/ml chiếm 
tỷ lệ cao nhất 81,2%, p = 0,14 > 0,05. Mỗi nghiên cứu 
khác nhau đều đưa ra một khoảng thời gian cần thiết 
để nồng độ β-hCG trở về âm tính, tuy nhiên thời gian 
này phụ thuộc nhiều vào nồng độ β-hCG ban đầu.

Với progesteron < 5 ng/ml, số trường hợp sử dụng 
1 liều MTX chiếm tỷ lệ 90%, 2 liều chiếm tỷ lệ 10%. Với 
progesteron > 15ng/ml, sử dụng 2 liều MTX chiếm tỷ 
lệ 100%, p = 0,028. 

5. Kết luận
Đối với bệnh nhân nghi ngờ thai ngoài tử cung cần 

kết hợp lâm sàng và các xét nghiệm cận lâm sàng như 
progesteron, β-hCG, siêu âm đầu dò âm đạo để cho kết 
quả chẩn đoán chính xác. Nên phối hợp progesteron và 
β-hCG trong việc tiên lượng và theo dõi kết quả điều trị.
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1. Đặt vấn đề
Rong kinh-cường kinh là một rối loạn thường 

gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Gần 8% trong 
số 40.000 lượt bệnh nhân đến khám phụ khoa hàng 
năm tại bệnh viện Từ Dũ do nguyên nhân rong kinh-
rong huyết. Hiện nay có nhiều biện pháp xử trí rong 
kinh- cường kinh như nội khoa hoặc phẫu thuật. 
Progestine là hormone thường được dùng trong xử 
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HIỆU QUẢ CỦA DỤNG CỤ TỬ CUNG CHỨA 
LEVONORGESTREL TRONG ĐIỀU TRỊ RONG KINH - CƯỜNG 

KINH VÀ ĐAU BỤNG KINH DO LẠC NỘI MẠC TỬ CUNG

Tóm tắt
Đặt vấn đề: Rong kinh-cường kinh xảy ra khá phổ 

biến ở phụ nữ tuổi sinh đẻ. Đau bụng kinh là triệu chứng 
thường gặp ở phụ nữ có lạc nội mạc tử cung. Dụng cụ 
tử cung phóng thích levonorgestrel (DCTC-L) là một lựa 
chọn điều trị mới trong bệnh lý rong kinh-cường kinh và 
đau bụng kinh do lạc nội mạc tử cung.

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả của DCTC-L trong 
điều trị rong kinh-cường kinh và đau bụng kinh trong 
lạc nội mạc tử cung.

Phương pháp: Báo cáo loạt ca 69 trường hợp 
được chỉ định đặt DCTC-L do rong kinh-cường kinh và 
đau bụng kinh do lạc NMTC tại khoa Kế hoạch Gia đình, 
bệnh viện Từ Dũ từ tháng 3/2011 đến tháng 02/ 2013.

Kết quả: Sau 12 tháng đặt DCTC-L, số ngày kinh trung 
bình giảm 8,3 ngày (p<0,05); lượng máu kinh trung bình 
giảm 92,6%; mức độ đau bụng kinh theo đánh giá chủ 
quan của đối tượng nghiên cứu giảm đi 89,4% (p<0,05). 
Có 84,1% bệnh nhân hài lòng và rất hài lòng ngay sau 
3 tháng đặt DCTC-L và sau 12 tháng, 100% mẫu nghiên 
cứu hài lòng với điều trị bằng DCTC-L.

Kết luận: DCTC-L hiệu quả trong điều trị rong 
kinh-cường kinh và triệu chứng đau liên quan lạc nội 
mạc tử cung. DCTC-L nên được xem là một lựa chọn 
điều trị cho bệnh nhân rong kinh-cường kinh và/hoặc 
đau bụng kinh do lạc nội mạc tử cung.

Từ khoá: Dụng cụ tử cung phóng thích 
levonorgestrel, rong kinh, lạc nội mạc tử cung.

Abstract 
THE EFFECTIVENESS OF LEVONORGESTREL 

INTRAUTERINE SYSTEM IN TREATMENT OF MENORHAGIA 

AND PAINFUL MENSTRUATION ASSOCIATED ENDOMETRIOSIS 
Background: Menorrhagia-heavy menstrual 

bleeding (HMB) is relatively common in reproductive 
aged women. Painful menstruation is prevalent 
among women undergoing endometriosis. 
Levonorgestrel releasing intrauterine system (LNG-
IUS) is a new alternative treatment of menorrhagia-
HMB and painful menstruation. 

Objectives: To estimate the efficacy of LNG-
IUS in treatment of menorrhagia-HMB and painful 
menstruation associated with endometriosis.

Methods: Case series reports (n= 69) of LNG-
IUS indications for menorrhagia-HMB and painful 
menstruation associated with endometriosis at 
Family Planning department, Tu Du hospital from 
March, 2011 till February, 2013. 

Results: After 12 months of LNG-IUS, the duration 
of menstruation reduced average 8.3 days (p<0,05); 
menstrual blood loss decreased 92.6% compared 
previous periods; pain reduced as much as 89.4% 
(p<0,05). There are 84.1% subjects showed satisfied and 
very satisfied at the 3rd month after LNG-IUS insertion 
and at 12th month, 100% subjects were satisfied with 
LNG-IUS treatment. 

Conclusions: LNG-IUS showed the efficacy 
in treatment of menorrhagia- HMB and painful 
menstruation associated with endometriosis. LNG-IUS 
should be considered among methods of treatment 
of menorrhagia- HMB and/or painful menstruation 
associated with endometriosis.

Key words: Levonorgestrel releasing intrauterine 
system, menorrhagia, endometriosis. 

trí tình trạng xuất huyết tử cung bất thường và lạc nội 
mạc tử cung. Những dụng cụ tử cung phóng thích 
progestin tuy không được ưu tiên hàng đầu trong 
điều trị rong kinh cấp tính, nhưng thường được dùng 
để ngăn ngừa tái phát.

Dụng cụ tử cung phóng thích levonorgestrel 
(DCTC-L; Mirena®) được đưa vào sử dụng tại Việt nam 
khoảng vài năm gần đây, nhưng chủ yếu với mục đích 

ngừa thai. Chưa có nhiều nghiên cứu về tác dụng của 
DCTC-L trong điều trị rong kinh cho phụ nữ Việt nam.

Nghiên cứu này bước đầu đánh giá hiệu quả của 
DCTC-L trong điều trị rong kinh và triệu chứng đau bụng 
kinh do lạc nội mạc tử cung tại Bệnh viện Từ Dũ trong 
hai năm từ 2011 đến 2013; từ đó có thông tin thực tế tin 
cậy để khuyến cáo thêm một lựa chọn cho bệnh nhân bị 
rong kinh hoặc đau do lạc nội mạc tử cung.

2. mục tiêu nghiên cứu
- Mục tiêu tổng quát:
-  Đánh giá hiệu quả của DCTC-L trong điều trị rong 

kinh và triệu chứng đau trong lạc nội mạc tử cung tại 
bệnh viện Từ Dũ từ tháng 3/2011 đến tháng 02/ 2013.

- Mục tiêu chuyên biệt:
- Đánh giá sự thay đổi của các triệu chứng: số ngày 

ra máu kinh trong tháng, lượng máu kinh, mức độ 
đau bụng kinh trước và sau khi đặt DCTC-L 3 tháng, 6 
tháng và 12 tháng.

- Đánh giá mức độ hài lòng của bệnh nhân khi sử 
dụng DCTC-L sau 3 tháng, 6 tháng và 12 tháng.

3. Tiêu chuẩn nghiên cứu
- Tiêu chuẩn thu nhận: 
- Rong kinh- cường kinh, có chỉ định điều trị nội khoa.
- Có đau bụng kinh 
- Đồng ý tham gia nghiên cứu và trả lời bảng câu hỏi.
- Không có bệnh lý nghi ngờ ác tính 
- Tiêu chuân loại trừ:        
- Buồng tử cung trước đặt DCTC-L > 8cm.
- Nhân xơ tử cung kích thước từ 4cm trở lên.
- Có nhiều hơn 3 nhân xơ tử cung
- Có thai
- Viêm cổ tử cung
- Đang bị các bệnh lây truyền qua đường tình dục
- Đã từng hoặc đang bị ung thư vú 
- Bệnh lý về gan như : suy giảm chức năng gan, u 

gan, xơ gan 
- Đang sử dụng một số loại thuốc như: rifampicin, 

thuốc kháng virus và một số thuốc chống co giật 
như phenytoin, carbamazepin, barbiturat, primidon, 
topiramat, oxcarbazepin.

- Bệnh lupus ban đỏ hệ thống 
- Bệnh lý giảm tiểu cầu 
- Đang bị thuyên tắc tĩnh mạch sâu/thuyên tắc phổi.
-     Mắc bệnh tâm thần
* Một số biến số trong nghiên cứu:
+ Rong kinh-cường kinh: khi lượng máu kinh nhiều 

hơn 4 băng vệ sinh (BVS) Softina dày (tương đương 20mL/1 
BVS), và số ngày hành kinh kéo dài từ 7 ngày trở lên.

+ Đau bụng kinh: chia theo 4 cấp độ: độ 0 (không 
đau), độ 1 (đau ít), độ 2 (đau trung bình), độ 3 (đau nhiều).

4. Kết quả

Tuổi trung bình của mẫu nghiên cứu là 40,1 ± 5,8 
với 79,7% mẫu nghiên cứu từ 35 tuổi trở lên. Hơn 70% 
có nghề nghiệp ổn định. Phân bố đều giữa thành phố 
Hồ Chí Minh và các tỉnh. Đa số có trình độ học vấn từ 
cấp II trở lên với hơn 50% có trình độ đại học. 84% 

Mức độ Khả năng làm việc Triệu chứng toàn thân Thuốc giảm đau
Độ 0: không đau bụng kinh và không 
ảnh hưởng hoạt động hằng ngày Không ảnh hưởng Không Không cần dung

Độ 1: đau bụng kinh nhưng ít ảnh 
hưởng hoạt động hằng ngày, ít phải 
sử dụng thuốc giảm đau, đau nhẹ.

ít ảnh hưởng Không ít cần dung

Độ 2: đau bụng kinh ảnh hưởng 
hoạt động hằng ngày, sử dụng 
thuốc giảm đau có hiệu quả, đau 
mức độ vừa.

ảnh hưởng mức 
độ vừa ít cần dung

Độ 3: đau bụng kinh đến mức ức chế 
hoạt động hằng ngày, sử dụng thuốc 
giảm đau ít hiệu quả, có triệu chứng 
toàn thân (nhức đầu, mệt mỏi, nôn 
ói, tiêu chảy) đau mức độ nặng.

ảnh hưởng ức 
chế rõ có hiệu quả kém

Bảng đánh giá mức độ đau bụng kinh [2]

số ngày kinh trung bình ± độ lệch chuẩn Tối thiểu Tối đa Trị số p
Tháng 0 (n=69) 10,7 ± 3,6 5 20
Tháng thứ 3 (n=69) 10,4 ± 3,1 2 20 0,21
Tháng thứ 6 (n=68) 4,9 ± 2,1 2 14 0,001
Tháng thứ 12 (n=65) 2,4 ± 1,4 2 6 0,004

Bảng 2. Thay đổi về số ngày hành kinh trung bình

Đặc điểm Tần số Tỉ lệ %
Tuổi
           < 35 tuổi
           ≥ 35 tuổi

14
55

20,3
79,7

nghề nghiệp 
            công nhân viên
            Buôn bán
            Lao động phổ thông
            nội trợ

25
26
3
15

36,2
37,7
4,3
21,8

Địa chỉ cư trú
            Tp hồ chí Minh
            Tỉnh khác

39
29

57,3
42,6

Trình độ học vấn
              cấp i
              cấp ii-iii
              Đại học trở lên

10
24
35

14,5
34,8
50,7

Lý do đặt dụng cụ tử cung
              cường kinh
              Đau bụng kinh
              cả 2 triệu chứng

69
69
58

100,0
100,0
84,0

Đã điều trị nội khoa khác 54 78,2
Đã được đề nghị cắt tử cung 35 50,7

Bảng 1. Đặc điểm mẫu nghiên cứu (n=69)



Sau 3 tháng, mức độ đau bụng kinh trung bình của 
mẫu nghiên cứu giảm gần 50%, có ý nghĩa thống kê 
(p<0,05). Đến tháng thứ 6 đã có trường hợp hết đau bụng 
kinh hoàn toàn và sau 12 tháng đặt DCTC-L, mức độ đau 
bụng kinh của mẫu nghiên cứu giảm đi 89,4% (p<0,05).

Sau 3 tháng đặt DCTC-L, 84,1% bệnh nhân hài 
lòng và rất hài lòng với điều trị. Tỉ lệ này tăng dần theo 
thời gian và sau 12 tháng, 100% mẫu nghiên cứu hài 
lòng với điều trị bằng DCTC-L.

5. Bàn luận
DCTC-L là một điều trị mới được áp dụng gần đây 

tại Việt nam trong điều trị rong kinh. Mẫu nghiên cứu có 
tuổi trung bình là 40,05 ± với 80% từ 35 tuổi trở lên. Hơn 
50% mẫu nghiên cứu có trình độ đại học trở lên nên ít 
nhiều có kiến thức và dễ chấp nhận phương pháp điều 
trị mới sau khi được cung cấp thông tin. Gần 80%  mẫu 
nghiên cứu đã từng được điều trị nội khoa và hơn 50% 
được đề nghị cắt tử cung, cho thấy các điều trị nội khoa 
khác tỏ ra ít hiệu quả trong mẫu nghiên cứu này (bảng 1).

DCTC-L đã được chứng minh có hiệu quả cao trong 
điều trị rong kinh [7], [10] và có một số lợi điểm so với 
đường uống hoặc tiêm: ít tác dụng phụ hơn (vd. Ít tăng 
cân, không ảnh hưởng đến mật độ xương (BMD), không 
cần phải sử dụng lặp lại nhiều lần, do đó bệnh nhân dễ 
tuân thủ hơn [6]. Hiện nay, Mirena được dùng với các chỉ 
định: ngừa thai, rong kinh, lạc nội mạc tử cung, đau vùng 
chậu mạn tính, thống kinh. Một số trường hợp được 
dùng như biện pháp thay thế cắt tử cung.

Bảng 2 và bảng 3 cho thấy sau 1 năm sử dụng, số 
ngày ra máu kinh và lượng máu kinh của mẫu nghiên 
cứu đều giảm có ý nghĩa thống kê và theo đánh giá chủ 
quan của bệnh nhân lượng máu kinh trung bình sau 12 
tháng giảm đến 92,6% (bảng 4). Trong điều trị rong kinh, 
DCTC-L giúp giảm 97% lượng máu kinh nguyệt sau một 
năm sử dụng [10]. Sau 3 tháng đặt DCTC-L, đa số phụ nữ 
rong kinh nhận thấy lượng máu ra rất ít, và sau 6 tháng thì 
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mẫu nghiên cứu có cả hai triệu chứng rong kinh và 
đau bụng kinh. Gần 80% đã được điều trị nội khoa 
trước khi đặt dụng cụ tử cung chứa levonorgestrel và 
hơn 50% đã từng được đề nghị cắt tử cung.

Đến tháng thứ 5, có 1 bệnh nhân bị rơi vòng. Trong 
thời gian từ tháng thứ 6 đến tháng thứ 12, có thêm 3 
bệnh nhân bỏ dở theo dõi (2 trường hợp cắt tử cung 
do cường kinh mất máu cấp ở tháng thứ 8 và thứ 9- 
giải phẫu bệnh lý cho thấy 1 trường hợp nhân xơ tử 
cung dưới niêm và 1 trường hợp tử cung xơ hóa toàn 
bộ- và thêm 1 trường hợp rơi vòng ở tháng thứ 7). Như 
vậy, có 4 bệnh nhân (5,8%) không thể tiếp tục điều trị.

Sau 3 tháng đặt DCTC-L số ngày ra máu kinh giảm 
chưa có ý nghĩa thống kê, nhưng sau 6 tháng số ngày 
ra máu kinh giảm có ý nghĩa thống kê và tiếp tục 
giảm đến 12 tháng. Sau 12 tháng, số ngày kinh trung 
bình giảm 8,3 ngày (p<0,05).

Lượng máu kinh giảm dần theo thời gian, giảm có 
ý nghĩa thống kê ngay sau 3 tháng đặt DCTC-L và tiếp 
tục giảm đến 12 tháng (p<0,05). Từ tháng thứ 4 đã có 
trường hợp vô kinh.

Lượng máu kinh trung bình hàng tháng giảm có ý 
nghĩa thống kê ngay sau 3 tháng đặt DCTC-L (p<0,05). 
Sau 12 tháng, lượng máu kinh trung bình giảm 92,6%.

Tình trạng đau bụng kinh của mẫu nghiên cứu cải thiện 
nhiều. Lúc bắt đầu nghiên cứu, gần 60% bị đau bụng kinh 
độ 3. Đến tháng thứ 6 sau đặt DCTC-L, không còn bệnh 
nhân nào bị đau bụng kinh độ 3. Sau 12 tháng đặt DCTC-L, 
87,7% mẫu nghiên cứu hết đau bụng kinh hoàn toàn.

Lượng kinh trung bình (BVs) Tối thiểu Tối đa Trị số p
Tháng 0 (n=69) 7,4 ± 1,1 4,5 12,0
Tháng thứ 3 (n=69) 2,6 ± 0,6 1,5 5,0 0,003
Tháng thứ 6 (n=68) 1,1 ± 0,4 0 2,0 0,000
Tháng thứ 12 (n=65) 0,3 ± 0,4 0 1,0 0,000

Bảng 3. Thay đổi về lượng máu kinh

Tỉ lệ giảm lượng máu kinh trung bình (%) Tối thiểu (%) Tối đa (%) Trị số p
Tháng 0 (n=69)
Tháng thứ 3 (n=69) 46,8 ± 19,1 5 90 0,003
Tháng thứ 6 (n=68) 71,0 ± 17,5 30 100 0,000
Tháng thứ 12 (n=65) 92,6 ± 11,3 60 100 0,000

Bảng 4. Tỉ lệ giảm lượng máu kinh theo đánh giá chủ quan của bệnh nhân

Mức độ giảm đau bụng kinh (%) Tối thiểu (%) Tối đa (%) Trị số p
Tháng 0 (n=69)
Tháng thứ 3 (n=69) 47,7 ± 20,1 20 90 0,04
Tháng thứ 6 (n=68) 65,2 ± 18,8 30 100 0,000
Tháng thứ 12 (n=65) 89,4 ± 12,3 50 100 0,000

Bảng 6. Mức độ giảm đau bụng kinh theo đánh giá chủ quan của bệnh nhân

Tháng thứ 3 (n=69) Tháng thứ 6 (n=68) Tháng thứ 12 (n=65)
Rất hài lòng 12 (17,4) 31 (45,6) 48 (73,8)
hài lòng 46 (66,7) 32 (47,0) 17 (26,2)
Không hài lòng 11 (15,9) 5 (7,4) 0
Rất không hài lòng 0 0 0

Bảng 7. Tỉ lệ mức độ hài lòng sau dùng dụng cụ tử cung chứa Levonorgestrel (n,%)

Đau nhiều (độ 3) Đau trung bình (độ 2) Đau ít (độ 1) Không đau (độ 0)
Tháng 0 (n=69) 41 (59,4) 20 (29,0) 8 (11,6) 0
Tháng thứ 3 (n=69) 9 (13,0) 29 (42,0) 23 (33,4) 8 (11,6)
Tháng thứ 6 (n=68) 0 4 (5,9) 45 (66,2) 19 (27,9)
Tháng thứ 12 (n=65) 0 1 (1,5) 7 (10,7) 57 (87,7)

Bảng 5. Thay đổi về mức độ đau bụng kinh (n, %)

đa số sẽ vô kinh hoặc thiểu kinh [8]. Mặc dù phẫu thuật 
cắt bỏ nội mạc tử cung (PT-NMTC) tỏ ra hiệu quả hơn 
DCTC-L trong thời gian ngắn (trong vòng 1 năm đầu), 
nhưng DCTC-L cho thấy kết quả tương đương với phẫu 
thuật khi so sánh trong thời gian dài (2-3 năm) [8]. DCTC-L 
là biện pháp nội khoa hiệu quả trong điều trị rong kinh, 
giúp gia tăng chất lượng cuộc sống, chi phí thấp, không 
có biến chứng nặng nề. Ngoài ra, sử dụng DCTC-L giúp 
60% phụ /nữ tránh được cắt tử cung hoặc PT¬NMTC [7]. 
Tuy nhiên, DCTC-L có liên quan đến các biến chứng gần 
của progestin (thường gặp nhất là xuất huyết tử cung bất 
thường trong vòng 3 tháng đầu). Hiệu quả của DCTC-L 
trong điều trị rong kinh khi so sánh với các biện pháp 
khác như sau: Khi so sánh với norethisterone – DCTC-L 
hiệu quả hơn norethisterone (một loại progesteron tổng 
hợp) đường uống trong điều trị xuất huyết âm đạo lượng 
nhiều khi sử dụng trong khoảng thời gian 21 ngày của 
chu kỳ, và bệnh nhân tuân thủ điều trị tốt hơn, tuy nhiên 
một số biến chứng khác thường gặp hơn như xuất huyết 
giữa chu kỳ hoặc căng tức vú [4].

Đau bụng kinh được cải thiện nhiều với 87,7% mẫu 
nghiên cứu hết đau bụng kinh hoàn toàn sau 12 tháng 
sử dụng DCTC-L (bảng 5) và mức độ đau bụng kinh 
của mẫu nghiên cứu giảm đi 89,4% (p<0,05) (bảng 6). 
Cơ chế chính xác trong việc tác động lên tình trạng lạc 
nội mạc tử cung vẫn chưa được biết rõ [6]. Nhiều tác giả 
cho rằng dụng cụ này có tác động lên toàn thân và tại 
chỗ. Tác động toàn thân là do sự ức chế phóng noãn 
của levonorgestrel. Còn tác động tại chỗ thì có nhiều 
giả thuyết được đưa ra, tuy nhiên hiện nay vẫn chưa 
biết được rõ cơ chế này. Một số tác giả cho rằng Mirena 
gây giảm thể tích dịch trong phúc mạc, giảm nồng độ 
đại thực bào trong dịch phúc mạc, và giảm nồng độ các 
marker viêm trong dịch phúc mạc góp phần làm giảm 
triệu chứng của đau vùng chậu [1,5,9]. Lockhat (2005) 
cho rằng, dù cơ chế có là gì đi nữa, thì những tác dụng tại 
chỗ của progesteron lên nội mạc tử cung gây nên hiện 
tượng thiểu kinh hoặc vô kinh, do đó giúp cải thiện triệu 
chứng của đau bụng kinh và rong kinh [6]. 

Tỉ lệ bệnh nhân hài lòng với điều trị bằng DCTC-L 
tăng dần theo thời gian trong nghiên cứu này (bảng 
7). Một thử nghiệm gồm 44 phụ nữ được chọn ngẫu 
nhiên để sử dụng DCTC-L hoặc norethidrone đường 
uống (15mg/ngày từ ngày 5 đến ngày 26). Hai phương 
pháp điều trị cho kết quả tương tự nhau (94% và 87%), 
nhưng bệnh nhân hài lòng hơn với phương pháp 
DCTC-L (76% so với 22%) sau 3 chu kỳ điều trị [3]. Đối 
với phẫu thuật nội mạc tử cung, một phân tích gộp 
cho thấy phụ nữ rong kinh được điều trị với DCTC-L 
hoặc phẫu thuật nội mạc tử cung có tỷ lệ giảm lượng 
máu kinh tương tự nhau vào các thời điểm 6, 12 và 24 
tháng, và mức độ cải thiện chất lượng cuộc sống cũng 
như nhau [10]. Trong một thử nghiệm so sánh DCTC-L 
với cắt tử cung, 236 thai phụ rong kinh được chọn 
ngẫu nhiên một trong hai phương pháp: DCTC-L hoặc 
cắt tử cung [2]. Cải thiện chất lượng cuộc sống là tương 
tự nhau tại thời điểm 1 và 5 năm; DCTC-L có hiệu quả 
kinh tế tốt hơn so với phẫu thuật. Tuy nhiên, sau 1 năm 
có 1/3 số phụ nữ phải gỡ DCTC và 20% tiến hành cắt 
tử cung; sau 5 năm, 40% số phụ nữ đặt DCTC-L cắt tử 
cung. Một nghiên cứu khác cho rằng DCTC-L làm giảm 
lượng máu xuất huyết không tốt như phẫu thuật, tuy 
nhiên mức độ hài lòng và chất lượng cuộc sống của 
bệnh nhân là tương tự nhau. 

6. Kết luận
1. Lượng máu kinh sau 12 tháng đặt DCTC-L của 

mẫu nghiên cứu giảm 92,6% (p<0,000).
2. Đau bụng kinh giảm dần ngay sau đặt DCTC-L và 

sau 12 tháng mức độ đau bụng kinh giảm trung bình 
89,4% (p<0,000).

3. 100% bệnh nhân đang tiếp tục điều trị hài lòng 
với DCTC-L.

7. Kiến nghị
- Dụng cụ tử cung chứa levonorgestrel nên được xem 

là một lựa chọn điều trị cho bệnh nhân rong kinh-cường 
kinh và/hoặc đau bụng kinh do lạc nội mạc tử cung.
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1. Đặt vấn đề
HIV (Human Immunodeficiency Virus) là tên gọi 

của loại virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch 
mắc phải ở người.AIDS (Acquired Immuno Deficiency 
Syndrome) là tên bệnh, có nghĩa là Hội chứng Suy 
giảm Miễn dịch Mắc phải.Đây chính là giai đoạn cuối 
của bệnh lây truyền ở người do mắc phải HIV. HIV làm 
suy yếu dần hệ thống miễn dịch là hàng rào phòng 
thủ chống lại bệnh tật của cơ thể, khiến cho các mầm 
bệnh thừa cơ tấn công gây ra nhiều chứng và bệnh 
nguy hiểm dẫn đến tử vong [1],[8]. 

Lây truyền HIV từ mẹ sang con là một trong 3 
đường lây nhiễm chủ yếu bên cạnh lây truyền qua 
đường máu và lây truyền qua đường quan hệ tình dục. 

hoàng ngọc Tú, Lê Minh Toàn, nguyễn Thị Đông hiền, phan Lê Vy phương    
Bệnh viện Trung ương Huế

NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ DỰ PHÒNG LÂY TRUYỀN 
HIV TỪ MẸ SANG CON Ở SẢN PHỤ VÀO SINH 

TẠI KHOA PHỤ SẢN BỆNH VIỆN TRUNG ƯơNG HUẾ

Tóm tắt
Mục tiêu: Tìm hiểu tình hình và đánh giá hiệu quả 

điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con (DPLTMC). 
Đối tượng và phương pháp: Gồm tất cả các sản phụ 
vào sinh nhiễm HIV và con của họ từ 1/2011-5/2014 tại 
khoa Phụ sản BVTW Huế, loại trừ các trường hợp thai lưu, 
thai chết sau sinh. Mô tả cắt ngang hồi cứu. Kết quả: Tỷ 
lệ nhiễm HIV ở sản phụ vào sinh 0,07%. Tỷ lệ lây truyền 
HIV cho con 13,6%.Độ tuổi trung bình sản phụ26,68 
± 3,05 tuổi, nông thôn 68,2%, công nhân – lao động tự 
do 77,3%.Quản lý thai không đầy đủ 36,4%, vào viện vì 
chuyển dạ 63,6%, tuổi thai trung bình 38,23 ± 1,34 tuần. 
Phát hiện nhiễm HIV sau nhập viện 22,7%.Trong số trẻ 
nhiễm HIV: mổ lấy thai 0%, sinh thường 33,3% và sinh khó 
66,7%; tiếp cận ARV trước 28 tuần 0%, từ 28 tuần 33,3% 
và trong chuyển dạ< 4 giờ 66,7%; bú mẹ 33,3%. Ngạt sau 
sinh 13,6%, cân nặng lúc sinh thấp 22,7% và 100% trẻ 
được dùng NVP từ 4-6 tuần sau sinh. Kết luận: Điều trị 
DPLTMC gặp nhiều khó khăn vì nhiều yếu tố nguy cơ đến 
điều trị ARV. Chương trình điều trị DPLTMC bước đầu đã 
đạt kết quả tốt.

Abstract 
RESEARCH TREATMENT OUTCOME OF PREVENTINGTHE 

TRANSMISSION OF HIV FROM MOTHER TO CHILD

Objective:  To find out the situation and 
evaluate the effective of preventive treatment the 
transmission of HIV from mother to child.  Subjects 
and Method:  Include all the records of HIV-infected 
women which hospitalized and deliveredand their 
babiesduring  the 3,5-year  period  from  1/2011 to 
5/ 2014 were  reviewed.  Results:  The  incidence  
of HIV-infected women was 0,07%. The incidence 
ofHIV-infected babies from their motherswas 
13,6%. Mean women age 26,68 ± 3,05 yrs, 68,2% 
womenin rural, unstable career 77,3%, checking 
pregnancy not enought 36,4%, hospitalize with 
labor 63,6%, mean gestational age 38,23 ± 1,34yrs. 
Among HIV-infected children: 0% cesarean delivery, 
vaginal delivery 33,3%, difficutl delivery 66,7%; 
using ARV  before 28 weeks 0%, after 28weeks33,3% 
and using in labor <4 hours 66,7%; 33,3% breastfed. 
Asphyxia after birth 13,6%, low birth weight 22,7% 
and 100% of infants who were given NVP for 
4-6 weeks after birth. Conclusion: Treatment of 
preventing the transmission of HIV from mother to 
child was difficult because of  many risk factors for 
antiretroviral therapy. Treatment of  preventing the 
transmission of HIV from mother–to-childprogram 
was initially good results. 

Người mẹ nhiễm HIV có thể truyền HIV cho con trong 
cả ba thời kỳ: mang thai, khi sinh và cho con bú[1].

HIV/AIDS được phát hiện lần đầu tiên vào năm 
1981và nhanh chóng lan rộng trên toàn cầu, trở 
thành một đại dịch nguy hiểm nhất trong lịch sử loài 
người. Trong 32 năm qua, HIV/AIDS đã khiến 60 triệu 
người trên thế giới bị lây nhiễm và trở thành nguyên 
nhân gây tử vong cho 30 triệu người khác. Đến thời 
điểm này, đại dịch HIV/AIDS trên thế giới vẫn còn là 
vấn đề thời sự nóng bỏng và đang diễn biến rất phức 
tạp. Theo ước tính của UNAIDS, trung bình mỗi ngày 
thế giới có thêm khoảng 7.000 người nhiễm HIV.Số 
liệu thống kê của Cục Phòng chống HIV/AIDS-Bộ Y tế 
cho biết, năm 2013, cả nước có trên 206.000 người 

nhiễm HIV còn sống, trong đó có trên 52.700 bệnh 
nhân chuyển sang giai đoạn AIDS, đã có hơn 53.000 
người tử vong do AIDS. Hiện nay, tình hình lây nhiễm 
HIV vẫn tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp.Số người 
mới được phát hiện nhiễm HIV mỗi năm vẫn lên tới 
con số hơn 10.000 người. Sự lây truyền HIV qua quan 
hệ tình dục có xu hướng gia tăng, kéo theo sự gia tăng 
nhiễm HIV trong phụ nữ và trẻ em, đồng thời cảnh 
báo việc kiểm soát lây nhiễm HIV trong cộng đồng 
dân cư ngày càng trở nên khó khăn hơn [1],[3],[8].

Như chúng ta đã biết, ngoài lây truyền qua đường 
máu và đường tình dục thì lây truyền HIV từ mẹ sang con 
là một trong ba con đường chính lây truyền HIV/AIDS. Tại 
Việt Nam, theo số liệu giám sát trọng điểm, tỷ lệ nhiễm 
HIV ở phụ nữ mang thai là 0,4%, với số trẻ sinh ra hàng 
năm là 1,5 triệu đến 2 triệu thì mỗi năm có khoảng 6000 
trẻ sinh ra có phơi nhiễm với HIV [1]. Theo nghiên cứu 
của WHOtỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con nếu không 
có bất kỳ sự can thiệp nào để dự phòng là khoảng 36% 
(25% - 40%). Trong đó tỷ lệ lây truyền trong thời kỳ mang 
thai và chuyển dạ là 15-30%, tỷ lệ lây truyền sau sinh qua 
bú mẹ là 10-20%[1],[8]. Nếu được can thiệp dự phòng 
lây truyền từ mẹ sang con bằng các biện pháp như điều 
trị thuốc kháng virus ARV, không cho con bú sau sinh 
thì tỷ lệ lây truyền có thể giảm xuống một cách ngoạn 
mục còn dưới 2%. Chính vì vậy chúng tôi thực hiện đề 
tài“Nghiên cứu kết quả điều trị dự phòng lây truyền HIV 
từ mẹ sang con ở sản phụ chuyển dạ vào sinh tại khoa 
Phụ sản BVTW Huế” nhằm hai mục tiêu sau:

1. Tìm hiểu tình hình điều trị dự phòng lây truyền 
HIV từ mẹ sang con

2. Đánh giá hiệu quả điều trị dự phòng lây truyền 
HIV từ mẹ sang con.

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
Gồm tất cả các sản phụ vào sinh tại khoa Phụ Sản 

BVTW Huế trong khoảng thời gian 3,5 năm tính từ 
1/2011 đến 5/2014, có xét nghiệm sàng lọc HIV dương 
tính và sau đó được khẳng định nhiễm HIV bằng xét 
nghiệm khẳng định, được điều trị dự phòng lây truyền 
HIV từ mẹ sang con theo Quyết định ban hành “Hướng 
dẫn chẩn đoán và điều trị HIV/AIDS” số 3003/QĐ-BYT 
ngày 19/8/2009và Quyết định sửa đổi bổ sung số 4139/
QĐ-BYT ngày 2/11/2011. Đối với trẻ sinh ra từ các bà 
mẹ nhiễm HIV sẽ được chẩn đoán xác định nhiễm HIV 
hay không bằng xét nghiệm PCR trong 4-6 tuần sau 
sinh và các xét nghiệm tìm kháng thể kháng HIV sau 
18 tháng hoặc dựa vào các triệu chứng lâm sàng của 
nhiễm HIV nặng theo hướng dẫn đã nêu. Như vậy đối 
với những sản phụ nhiễm HIV và con của họ vào viện 

trước năm 2012 được điều trị dự phòng theo QĐ 3003, 
những trường hợp còn lại được điều trị dự phòng theo 
hướng dẫn sửa đổi bổ sung của QĐ 4139.

Trong khoảng thời gian 1/2011 đến 5/2014 có 
tất cả 22 sản phụ thoả mãn các tiêu chuẩn đã nêu 
vào viện và 22 trẻ được theo dõi chẩn đoán xác định 
nhiễm HIV sau sinh từ các bà mẹ nêu trên hay không. 
Chúng tôi loại trừ các trường hợp sản phụ vào viện 
có kết quả sàng lọc dương tính, được điều trị dự 
phòng nhưng sau đó xét nghiệm khẳng định âm tính, 
các trường hợp mẹ nhiễm HIV nhưng thai ngoài tử 
cung, thai lưu, thai chết ngay sau sinh cũng không 
được chọn vào mẫu nghiên cứu. Chúng tôi sử dụng 
phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang hồi cứu.

Sử dụng phiếu nghiên cứu đã soạn sẵn thu thập các 
thông tin về tiền sử nhiễm HIV của sản phụ, tiền sử điều 
trị HIV, thời điểm dùng thuốc ARV dự phòng lây truyền 
HIV từ mẹ sang con, các đặc điểm lâm sàng và cận lâm 
sàng trong quá trình chuyển dạ, có cho con bú sau sinh 
hay không, điều trị ARV cho trẻ sau sinh. Kết quả xét 
nghiệm PCR lần 1 và 2 ở con sau 4-6 tuần tuổi. Kết quả 
nghiên cứu được xử lý bằng phần mềm Excel 2010.

3. Kết quả nghiên cứu
Trong thời gian nghiên cứu từ 1/2011 đến 5/2014, 

có tổng cộng 30.846 trường hợp sản phụ vào sinh.
Có 22 (0,07%) sản phụ mang thai vào sinh nhiễm HIV 
được điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.
Có 3 (13,6%) trẻ sinh ra từ các bà mẹ nêu trên được 
xác định nhiễm HIV sau khi đã được điều trị dự phòng 
lây truyền HIV từ mẹ sang con. 

Độ tuổi trung bình 26,68 ± 3,05 tuổi, nông thôn chiếm 
đa số 68,2%, công nhân – lao động tự do chiếm 77,3%.

Đặc điểm giá trị
Tuổi sản phụ (tuổi) 26,68 ± 3,05

Địa dư Thành thị 31,8%
nông thôn 68,2%

số lần mang thai 1,27 ± 0,46

nghề nghiệp hs-sV-cB 22,7%
cn-Lao động 77,3%

Bảng 1. Đặc điểm chung của các sản phụ nhiễm hiV

Đặc điểm giá trị
Quản lý thai không đầy đủ 36,4%
phát hiện nhiễm hiV sau vào viện 22,7%
Vào viện vì chuyển dạ 63,6%
Tuổi thai trung bình (tuần) 38,23 ± 1,34

Đặc điểm nguy cơ
ối vỡ sớm 18,2%

chuyển dạ kéo dài 9,1%
Bệnh lý phụ khoa 4,5%

Bảng 2. Đặc điểm lâm sàng của sản phụ nhiễm hiV
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Quản lý thai không đầy đủ < 3 lần khám thai chiếm 
36,4%.Vào viện vì chuyển dạ chiếm 63,6%. Chuyển dạ 
kéo dài khi pha tích cực kéo dài >8 giờ chiếm 9,1%. 
Bệnh lý phụ khoa viêm âm đạo 4,5%. Tuổi thai trung 
bình 38,23 ± 1,34 tuần.

Thiếu máu các mức độ với Hb<11g/dl chiếm 
59,1%, men gan cao khi có một trong 2 chỉ số SGOT 
và SGPT > 40 U/L chiếm 27,3%.

Trong 3 trẻ nhiễm HIV: về cách sinh, mổ lấy thai 
chiếm 0%, sinh thường 33,3% và sinh khó (cắt tầng 
sinh môn, sử dụng giác hút, forceps…) 66,7%; về thời 
điểm sử dụng thuốc ARV dự phòng lây truyền, dùng 
ARV trước 28 tuần thai kỳ 0%, dùng ARV từ 28 tuần 
của thai kỳ 33,3% và sử dụng ARV trong chuyển dạ 
với thời gian dùng thuốc < 4 giờ là 66,7%; trẻ có bú 
mẹ chiếm 33,3%. Trong số 22 trường hợp sinh, ngạt 
sau sinh (chỉ số APGAR < 8 điểm) 13,6%, cân nặng lúc 
sinh thấp < 2500gr 22,7% và 100% trẻ được dùng siro 
Neuvirapin (NVP) từ 4-6 tuần sau sinh.

4. Bàn luận
Trong nghiên cứu của chúng tôi, tỷ lệ phụ nữ mang 

thai vào sinh tại Khoa sản BVTW Huế nhiễm HIV chiếm 
tỷ lệ rất thấp với 0,07%, tương đương với tỷ lệ nhiễm HIV 
chung trong 3 năm của tác giả Phạm Huy Hiền Hòa và 
cộng sự, nghiên cứu tại Bệnh viện phụ sản Hà nội [3]. 
Trong khi đó theo số liệu chương trình giám sát trọng 
điểm, tỷ lệ nhiễm HIV ở phụ nữ mang thai chung của cả 
nước là 0,4% với khoảng 6000 trẻ sinh ra phơi nhiễm với 
HIV [1]. Sở dĩ có tỷ lệ sản phụ nhiễm HIV thấp như vậy vì 
chúng tôi mới chỉ khảo sát trong một quần thể còn nhỏ, 
với cỡ mẫu chưa mang tính đại diện cho toàn khu vực 

Đặc điểm cLs số lượng (n=22) Tỷ lệ %
Thiếu máu (hb<11g/dl) 13 59,1
Bạch cầu Lympho < 1000 k/µl 4 18,2
Men gan cao > 40 u/L 6 27,3
creatinin < 50 mmol/l 0 0

Bảng 3. Đặc điểm cận lâm sàng liên quan đến sử dụng ARV 

Đặc điểm cLs số lượng (n=22) Tỷ lệ %

Trẻ nhiễm hiV (n=3)

Mổ lấy thai 0Dùng ARV<28w
sinh thường 33,3% (1)Dùng ARV≥28w

sinh khó 66,7% (2)Dùng ARV chuyển dạ (<4giờ)
Bú mẹ 33,3% (1)

ngạt sau sinh 13,6%
cân nặng lúc sinh < 2500gr 22,7%

Dùng nVp trẻ sau sinh 100%

Bảng 4. sử dụng ARV dự phòng lây truyền và kết quả xử trí

tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung và thành phố Huế nói 
riêng.Vì vậy, cần có một nghiên cứu với cỡ mẫu lớn hơn, 
đại diện cho toàn khu vực thành phố Huế và xa hơn cho 
toàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sau khi áp dụng các biện pháp dự phòng lây truyền 
HIV từ mẹ sang con theo hướng dẫn thực hiện của 
QĐ2816, dựa trên QĐ 3003 ngày 19/8/2009 và quyết 
định sửa đổi bổ sung QĐ4139 ngày 2/11/2011 [1],[2]cho 
thấy, tỷ lệ trẻ nhiễm HIV là 13,6%. Theo các nghiên cứu 
của tổ chức y tế thế giới WHO [1],[8], nguy cơ lây truyền 
HIV từ mẹ sang con khi có can thiệp là từ 2-25% tùy mức 
độ can thiệp. Nếu chỉ không cho bú mẹ sau sinh thì tỷ 
lệ lây truyền là 25%. Nếu can thiệp điều trị với phác đồ 
3 thuốc và không cho con bú mẹ sau sinh thì tỷ lệ đó có 
thể giảm xuống dưới 2%. Trong nghiên cứu của chúng 
tôi, tỷ lệ lây truyền HIV cho con là 13,6% còn khá cao vì 
xen lẫn giữa nhiều loại can thiệp. Có tới 22,7% sản phụ 
biết nhiễm HIV sau khi vào viện (Bảng 1) nên việc tiếp 
cận ARV khá muộn tức là sử dụng phác đồ ngắn, có 
trường hợp phải điều trị ARV trong lúc chuyển dạ chưa 
tới 4 giờ chiếm 33,3% số trẻ nhiễm HIV (Bảng 4). Ngoài ra 
còn tồn tại các nguy cơ làm tăng khả năng lây truyền HIV 
từ mẹ sang con nhưquản lý thai nghén không đầy đủ 
chiếm 36,4%, có chuyển dạ mới vào viện chiếm 63,6%, 
đặc biệt các dấu hiệu nguy cơ cao như ối vỡ sớm 18,2%, 
chuyển dạ kéo dài 9,1% và bệnh lý viêm nhiễm âm đạo 
4,5% (Bảng 2). Ngoài ra, còn có trường hợp trẻ sau sinh 
vẫn bú mẹ chiếm 33,3% số trẻ nhiễm HIV, can thiệp thủ 
thuật trong khi sinh (do sinh khó) chiếm tới 66,7% số trẻ 
nhiễm HIV (Bảng 4). Chính vì các yếu tố kết hợp trên nên 
làm tăng tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con. Như vậy, 
ngoài các yếu tố khách quan bất khả kháng, các yếu tố 
chủ quan cần làm giảm và hạn chế đề làm giảm tỷ lệ lây 
truyền HIV từ mẹ sang con trong tương lai.

Về đặc điểm chung của các sản phụ nhiễm HIV 
trong nghiên cứu của chúng tôi (Bảng 1), đa số sản 
phụ nằm trong độ tuổi sinh đẻ với độ tuổi trung bình 
26,68 (3,05) tuổi, thấp nhất 18 tuổi và cao nhất 33 
tuổi.Sản phụ sinh con so với số lần sinh trung bình 
là 1,27 (0,46) lần, chỉ một trường hợp sản phụ sinh 
con thứ 3. Đa số sản phụ nhiễm HIV có địa dư ở vùng 
nông thôn chiếm 68,2%, sản phụ ở thành thị chiếm 
ít hơn với 31,8%. Phần lớn sản phụ thuộc tầng lớp 
lao động tự do và công nhân chiếm 77,3%, học sinh 
sinh viên và cán bộ công nhân viên chỉ chiếm 22,7%. 
Các số liệu trên tương tự với nghiên cứu của tác giả 
Phạm Huy Hiền Hòa [3], độ tuổi trung bình của sản 
phụ 26,4 (4,04) tuổi, thấp nhất 19 tuổi và cao nhất 40 
tuổi; nghề nghiệp không ổn định 64,71%; sinh lần 1 
chiếm 64,71%. Tuy nhiên đa số sản phụ của tác giả 

này có hộ khẩu thường trú tại Hà nội với 80,87%. Như 
vậy đối tượng nhiễm HIV tập trung vào nhóm sản 
phụ nằm trong độ tuổi sinh đẻ, sinh lần đầu, có nghề 
nghiệp không ổn định và xu hướng dịch chuyển về 
vùng nông thôn.

Về vấn đề sử dụng thuốc ARV dự phòng lây truyền 
mẹ con. Theo Bảng 3, các chỉ số cận lâm sàng bất 
thường ảnh hưởng trực tiếp đến việc sử dụng thuốc 
kháng virus còn chiếm tỷ lệ đáng kể. Thiếu máu các 
mức độ với Hb<11g/dl chiếm 59,1%, men gan cao khi 
có một trong 2 chỉ số SGOT và SGPT > 40 U/L chiếm 
27,3%, không có trường hợp nào suy thận.Thiếu máu 
chiếm tỷ lệ khá cao có thể do tác dụng phụ của thuốc 
AZT trong điều trị dự phòng lây truyền HIV ở mẹ, vì 

có tới 77,3% trường hợp sản phụ phát hiện sớm tình 
trạng nhiễm HIV và đã được điều trị dự phòng trước đó 
(Bảng 2).Theo bảng 4, thời điểm sử dụng thuốc kháng 
virus càng sớm thì tỷ lệ lây truyền cho trẻ sau sinh 
càng thấp.Tỷ lệ trẻ cân nặng lúc sinh thấp (<2500gr) 
chiếm tỷ lệ 22,7%.100% trẻ sinh ra đều được uống siro 
Neuvirapin dự phòng trong 4-6 tuần sau sinh.

5. Kết luận
Tình hình điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ 

sang con gặp nhiều khó khăn do nhiều yếu tố nguy cơ 
đến vấn đề điều trị thuốc kháng virus. Chương trình 
điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con bước 
đầu đã đạt kết quả tốt.
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1. Đặt vấn đề
Trầm cảm sau sinh ở bà mẹ đặt ra những rủi ro 

đáng kể cho sự tương tác mẹ - con và ảnh hưởng lâu 
dài đến đứa trẻ. Các khuyết tật liên quan đến trầm cảm 

nguyễn Mạnh hoan(1), cao ngọc Thành(2)    
(1) Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, (2) Trường Đại học Y Dược Huế

ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ VÀ TÂM LÝ XÃ HỘI
Ở PHỤ NỮ NHIỄM HIV TRẦM CẢM SAU SINH

Tóm tắt
Trầm cảm sau sinh (TCSS) không phổ biến ở phụ 

nữ bình thường nhưng lại chiếm tỉ lệ cao ở phụ nữ 
nhiễm HIV (H) và đã được xác định là một yếu tố dự 
báo mạnh mẽ không tuân thủ ART và liên quan đến 
khó khăn trong việc chăm sóc con. Tại Việt nam có 
nhiều nghiên cứu về TCSS ở phụ nữ nhưng chưa có 
báo cáo về TCSS ở phụ nữ nhiễm H. Mục tiêu: Xác 
định tỉ lệ TCSS ở các phụ nữ nhiễm H và đánh giá 
một số đặc điểm dịch tể, tâm lý xã hội của họ so với 
các phụ nữ không nhiễm H. Phương pháp: Nghiên 
cứu thuần tập theo chiều dọc thực hiện tại Đồng 
Nai và Bình Dương từ 30/11/2012 đến 30/3/2014. 
Tất cả 135 phụ nữ nhiễm H và 405 phụ nữ không 
nhiễm H (tỉ lệ 1: 3) đồng ý tham gia đã được sàng lọc 
TCSS bằng cách sử dụng thang Edinburgh (EPDS) từ 
khi nhập viện sinh đến 1 và 6 tuần sau khi sinh. TCSS 
được đánh giá ở tất cả các lần, các EPDS có điễm cắt 
≥ 13 được sử dụng để xác định trầm cảm có thể xảy 
ra. Mẫu có EPDS ≥ 13 ở thời điểm nhập viện được 
loại khỏi nghiên cứu. Phiếu thu thập số liệu được 
sử dụng để thu thập các đặc điểm của tất cả các 
mẫu nghiên cứu. Kết quả: Có 403 sản phụ không 
nhiễm H và 109 sản phụ nhiễm H đủ tiêu chuẩn tiếp 
tục nghiên cứu. Tỉ lệ mất dấu tại thời điểm 6 tuần 
sau sinh tương đương ở 2 nhóm (nhiễm 10,1% và 
không nhiễm 11,6%). Tỉ lệ TCSS tại thời điểm 6 tuần 
ở nhóm nhiễm H là 61% so với tỉ lệ 8,7% ở nhóm 
không nhiễm (p < 0,001). Có sự khác biệt có ý nghĩa 
thống kê (p < 0,05) giữa 2 nhóm ở một số đặc điểm: 
trình độ học vấn, tình trạng thất nghiệp, thu nhập, 
sử dụng chất gây nghiện, tiền căn tâm thần, hôn 
nhân gia đình, bú mẹ và chăm sóc con. Kết luận: 
Có nhiều khác biệt trong các đặc điểm dịch tễ và 
tâm lý xã hội ở 2 nhóm phụ nữ. Tỉ lệ có triệu chứng 
TCSS ở phụ nữ nhiễm H cao gấp 7 lần ở phụ nữ 
không nhiễm H.

Abstract 
EPIDEMIOLOGIC CHARACTERISTICS AND SOCIAL 

PSYCHOLOGIC OF POSTPARTUM DEPRESSION HIV - 
POSITIVE WOMEN

Background: Postpartum depression is an 
uncommon disease in normal women but becomes 
a common disease in HIV infected women, and is 
determnined as a strong predicted factor for unrespect  
ART as well as difficulty in take care their babies. 
Objectives: to determine the incidence of postpartum 
depression among H women and compare their  
Epidemiologic and Social Psychologic Characteristics 
to this Characteristics of HIV(-)  women. Methodes:  a 
prospective cohort study is done at Dong Nai and Binh 
Duong province since November, 30th 2012 to March 30th 
2024. 135 H women and 405 HIV(-) women are recruited 
to the research. Screening tool is Edingburgh test when the 
patients were hospitailized to delivery their babies and 1, 
and 6 weeks postpartum. Cut up poit is Edingburgh score 
≥ 13. Women had  Edingburgh score ≥ 13 before delivery 
were excluded. A structure questionnaire is used to collect 
data. Results: There are 403 postpartum women HIV(-) 
and 109 HIV infected women having enough inclusion 
criteria. The drop out rate is equal between 2 groups 
(HIV+: 10,1% and HIV-: 11,6%). Six weeks after delivery, 
incidence of postpartum depression in HIV(+) group is 
61% and in HIV(-) group is 8,7% (p<0,001). There are 
differences statistical significant (p<0,05) between 2 
groups for the following characteristics: education level, 
jobless status, income, drug abuse, psychiatrics history, 
breastfeeding and baby care. Conclusion: There are 
differences statistical significant for the epidemiological 
and social psychology between 2 groups. The incidence of 
postpartum depression in HIV(+) group is 7 times higher 
than that of HIV(-) group.

Keywords: postpartum depression, HIV-
positive postpartum women. 

và tác động của nó trên sức khỏe bà mẹ và trẻ em có 
ý nghĩa quan trọng đối với chính sách y tế công cộng. 
Tình trạng nhiễm HIV có liên quan đến sự phát triển 
của TCSS. Sự hiện diện của TCSS đã gắn liền với chất 

lượng kém của cuộc sống, tiến triển của bệnh HIV và 
không tuân thủ điều trị ARV. Mặc dù điều trị chống 
trầm cảm đã chứng minh hiệu quả về kiểm soát triệu 
chứng, cải thiện các thông số lâm sàng, cận lâm sàng 
và tăng cường sự tuân thủ ARV, nhưng TCSS thường 
xuyên không được phát hiện và điều trị. Trên thế giới 
tỉ lệ TCSS từ 10 - 15%, thấp hơn tỉ lệ ở phụ nữ nhiễm H 
khoảng 2 - 4 lần [23],[24]. Tại VN, tỉ lệ TCSS từ 5 - 15% [2-
4] và chưa có báo cáo về tỉ lệ TCSS ở phụ nữ nhiễm HIV. 
Nghiên cứu của chúng tôi muốn đánh giá sự phổ biến 
của TCSS ở phụ nữ nhiễm HIV so với phụ nữ không 
nhiễm và tìm hiểu sự khác biệt trong các đặc điểm dịch 
tễ và tâm lý xã hội chung của hai nhóm.

2. mục tiêu cụ thể                                                                                                                           
Xác định tỉ lệ sản phụ nhiễm H có triệu chứng 

TCSS, so với tỉ lệ của nhóm không nhiễm H.                         
Nhận xét các đặc điểm nhân trắc, thai kì, nghề 

nghệp, thu nhập, tiền căn, hôn nhân gia đình, và tâm 
lý sau sinh của các sản phụ nhóm nhiễm H và so với 
nhóm không nhiễm H                          

3. Đối tượng và Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu thuần tập 

theo chiều dọc                                                                                                  
- Đối tượng nghiên cứu :   
 + Dân số mục tiêu: Các phụ nữ trong thời kỳ 

thai sản, đặc biệt là phụ nữ nhiễm HIV.
 + Dân số nghiên cứu: Các sản phụ sinh tại Đồng 

Nai và Bình Dương từ 30/11/2012 đến 30/3/2014.
 + Tiêu chuẩn chọn: Khi sản phụ đồng ý tham 

gia và thực hiện các yêu cầu của nghiên cứu. 
 +Tiêu chuẩn loại: Khi sản phụ có một trong 

các yếu tố sau: đang mắc bệnh mãn tính; hoặc đang 
có các biểu hiện rối loạn tâm thần, nhất là trầm cảm 
(đã được Bs chuyên khoa xác định); hoặc sàng lọc 
trầm cảm theo thang EPDS khi vào viện có điểm cắt 
≥ 13; hoặc thai kỳ lần này có nguy cơ cao; hoặc bị tai 
biến sản khoa trong lần sinh này. 

 +Tính cỡ mẫu: Thiết kế nghiên cứu là nghiên 
cứu thuần tập theo chiều dọc, so sánh tỉ lệ TCSS giữa 
2 nhóm nhiễm H và không nhiễm H. Giả thuyết của 
nghiên cứu, nguy cơ TCSS ở nhóm nhiễm H gấp 2 
lần ở nhóm không nhiễm H (RR = 2). Xác suất TCSS 
ở nhóm không nhiễm 0,15 (Ng Mai Hạnh) [4]suy ra 
xác suất TCSS ở nhóm nhiễm H là 0,30. Lấy mẫu theo 
tỉ số không nhiễm H : nhiễm H = 3:1. Cỡ mẫu cần cho 
nhóm nhiễm H là 112. Theo nghiên cứu của Ng Mạnh 
Hoan (2005-2011) [5] tại Đồng Nai thì tỉ lệ mất dấu là 
7% và tỉ lệ nhiễm H thực sự của các mẫu có test sàng 

lọc (+) là 90%, vậy cỡ mẫu của nhóm nhiễm H là 135 
và nhóm không nhiễm H là 405.

- Thu thập và xử lý số liệu : 
 +Nhóm nhiễm H: gồm các sản phụ đã biết 

nhiễm H trước nhập viện và các sản phụ có sàng lọc 
HIV (+) khi nhập viện sau đó có khẳng định (+). Lấy 
đến khi đủ cỡ mẫu yêu cầu là 135.

 +Nhóm không nhiễm H: Các sản phụ có sàng 
lọc HIV (-) khi nhập viện. Cách lấy mẫu: cứ một sản 
phụ nhóm nhiễm H nhập viện thì sẽ lấy ngẫu nhiên 
đơn 3 sản phụ nhóm không nhiễm H nhập viện ngay 
sau sản phụ trên. Các mẫu đã được chọn vẫn được 
đưa vào nghiên cứu dù các ca test sàng lọc (+) đứng 
trước nó sau này có kết quả khẳng định (-).

Tên của các sản phụ sẽ được mã hoá trong phiếu thu 
thập số liệu và thang sàng lọc EPDS. Tiêu chuẩn đánh giá 
dựa trên điểm EPDS: < 9 - không có rối loạn tâm thần; 9 
đến 12 - buồn sau sinh (BSS); ≥ 13 - rất có thể TCSS. 

 +Tiến hành: Mỗi sản phụ được thực hiện EPDS 
ở 3 giai đoạn. Giai đoạn 0: Lúc vào viện chưa chuyển dạ 
hoặc chuyển dạ tiềm thời, mục đích loại các ca có điểm 
EPDS ≥ 13. Giai đoạn 1: Sau sinh 1 tuần đang nằm viện, 
mục đích tìm mẫu có EPDS ≥ 9. Giai đoạn 2: Sau sinh 6 
tuần, mục đích tìm tỉ lệ hiện mắc TCSS. 

Xử lý số liệu bằng phần mềm thống kê Epi Info, 
dùng phép kiểm chi bình phương và Fisher. 

Vấn đề y đức. Nghiên cứu không lộ tên và bí mật 
của người bệnh. Các sản phụ sàng lọc có nguy cơ 
TCSS sẽ được giới thiệu đến BV Tâm thần TW2 để 
chẩn đoán xác định và có hướng điều trị. 

4. Kết quả và bàn luận
Mẫu ban đầu bao gồm 135 sản phụ nhóm nhiễm 

H và 405 sản phụ nhóm không nhiễm H. 
Sau đó có 2 sản phụ nhóm không nhiễm H và 6 

sản phụ nhóm nhiễm H bị loại do có tiêu chuẩn loại. 
Còn lại 403 mẫu nhóm không nhiễm và 129 mẫu 
nhóm nhiễm. Sau xét nghiệm khẳng định, có 20 ca bị 
loại khỏi nhóm nhiễm H do có kết quả (-) nên nhóm 
còn 109. Tỉ lệ mất dấu tại thời điểm 6 tuần sau sinh 
ở nhóm không nhiễm là 11,7% (47/403) và ở nhóm  
nhiễm 10,1% (11/109).

Phân bố mẫu của nhóm nhiễm H
Khoảng 50% (55/109) sản phụ nhiễm H được XN 

HIV lần đầu khi chuyển da, tương đương tỉ lệ (50%) báo 
cáo tại hội nghị đánh giá tình hình dịch HIV/AIDS và 
đáp ứng của VN (14/1/2014) [1] và gần 1/3 (20/75) sản 
phụ không nhiễm H nhưng có kết quả sàng lọc (+). 

Trong giai đoạn chuyển dạ sản phụ được thông 
báo kết quả sàng lọc (+), để hóa dự phòng lây truyền 



thấp, sống chật vật, mặc cảm [29][30]. Tuy nhiên, tỉ lệ 
sống chung với cha mẹ ruột của nhóm nhiễm (11,9%) 
lại cao hơn ở nhóm không nhiễm (9,2%).  

Tình trạng quan hệ ngoài chồng, trong nghiên 
cứu của chúng tôi, hầu hết là từ trước hôn nhân này, 
đa phần là với chồng trước 76,2%. 

Tình trạng có thai ngoài ý muốn và có ý định chấm 
dứt thai kỳ lần này ở nhóm nhiễm cao hơn không nhiễm 
có ý nghĩa thống kê với giá trị p lần lượt là p = 0,032 và 
0,008. Có thai ngoài ý muốn đã được chứng minh là yếu 
tố nguy cơ gây TCSS [29],[30]. Không có sự khác biệt về 
phương thức sinh giữa 2 nhóm (p = 0,736) nhưng có khác 
biệt về tình trạng sức khỏe của con; tỉ lệ con khỏe ở nhóm 
không nhiễm cao hơn với p = 0,034. Tỉ lệ không cho con 
bú ở nhóm nhiễm gần 100%, cao gấp 6 lần nhóm không 
nhiễm là do mẹ sơ lây truyền bệnh sang con.

Thời gian chung sống: mặc dù không có khác biệt 
về nhóm tuổi và số con, nhưng có khác biệt về thời 
gian sống chung giữa 2 nhóm rõ rệt (p < 0,001), do 
tỉ lệ tái hôn ở nhóm nhiễm cao (36,2%), (17/47, ghi 
nhận trong kết quả thô).

Đăng ký kết hôn: tỉ lệ sống không có hôn thú ở 
nhóm nhiễm cao gần gấp bốn ở nhóm không nhiễm 
(29,4:7,9) với p < 0,001. 

Tình trạng hôn nhân hiện tại: tỉ lệ vợ chồng không 
còn chung sống ở nhóm nhiễm cao gấp 9 lần (9,2%) 
so với nhóm không nhiễm (1,2%); nghiên cứu ghi 
nhận do 2 nguyên nhân cao nhất là bỏ chồng vì bất 
mãn do nghi lây từ chồng (n = 3) và chồng bỏ đi (n = 
4). Có 4 trường hợp chồng không nhiễm, biết vợ bị 
nhiễm nhưng vẫn kết hôn!

Mối quan hệ vợ chồng trước khi sinh: xấu là yếu 
tố dự báo TCSS. Tỉ lệ quan hệ vợ chồng không hạnh 
phúc ở nhóm nhiễm cao hơn 4 lần nhóm không 
nhiễm với p < 0,001.

Tình trạng dùng vũ lực: Bạo lực từ người thân, 
nhất là từ chồng, là một nguyên nhân gây trầm cảm ở 
người phụ nữ, đặc biệt trong giai đoạn sau sinh [29]. Tỉ 
lệ bạo lực gia đình trong nghiên cứu của chúng tôi ở 
nhóm nhiễm cao hơn nhóm không nhiễm (p < 0,001). 

Tỉ lệ ở nhà trọ: ở nhóm nhiễm cao hơn nhóm 
không nhiễm (p < 0,001), có lẽ do tình trạng thu nhập 

sống bất lợi: căng thẳng, thiếu hỗ trợ, khác văn hóa 
địa phương [27]. 

Tôn giáo: không có khác biệt giữa 2 nhóm, tỉ lệ 
không tôn giáo có tỉ lệ cao gần 70% ở 2 nhóm.

Học vấn: trình độ học vấn ở nhóm nhiễm thấp hơn 
ờ nhóm không nhiễm, đặc biệt học vấn trên PTTH (p 
= 0,01). Nghiên cứu của Grussu P và cs (2009, Ý) trình 
độ đại học là yếu tố bảo vệ [28].

Có khác biệt giữa 2 nhóm về các đặc điểm: nhóm 
nhiễm có tỉ lệ không có nghề cao hơn (p < 0,001), sự 
ổn định nghề nghiệp của nhóm này cũng thấp hơn 
(p < 0,001) và hoàn cảnh thu nhập thấp, khó khăn ở 
nhóm nhiễm cũng có tỉ lệ cao hơn (p = 0,001). Nhiều 
nghiên cứu đã chứng minh rằng thất nghiệp, kinh tế 
thấp có liên quan với TCSS [29],[30].

Tình trạng sử dụng chất gây nghiện của nhóm 
nhiễm cao hơn không nhiễm (p = 0,002), đặc biệt là tỉ 
lệ nghiện rượu ở nhóm nhiễm cao do đặc điểm nghề 
nghiệp (mãi dâm, n = 4) (p = 0,006).

Tình trạng trầm cảm ở nhóm nhiễm cao hơn ở 
nhóm không nhiễm (p = 0,003). Nhiều nghiên cứu 
cho thấy tiền căn trầm cảm là yếu tố dự báo mạnh 
cho TCSS [2],[4],[6].

Tình trạng phá thai ở nhóm nhiễm có tỉ lệ cao hơn 
nhóm không nhiễm nhưng không có ý nghĩa thống 
kê (p > 0,005)

Sự phân bố số con trong các gia đình ở 2 nhóm 
không có khác biệt. Gần 90% các gia đình ở mổi 
nhóm chưa có con hoặc có 1 con. Nguyên nhân do xu 
hướng sanh ít con của các gia đình trẻ ngày nay, đồng 
thời nhóm tuổi có tỉ lệ sanh cao nhất trong nghiên 
cứu còn trẻ tuổi.

mẹ-con, sẽ có nguy cơ bị stress rất cao và là yếu tố dự 
báo bị TCSS [8].

Tuổi: không có khác biệt giữa 2 nhóm, tuổi trung 
bình khoảng 27, khoảng 84% ở tuổi sinh sản.

Địa lý: không có khác biệt giữa 2 nhóm, dân số 
phân bố ở ngoại thành cao (70%), điều này được giải 
thích là do thiết kế nghiên cứu đa trung tâm, Biên Hòa 
và Thủ Dầu Một được chọn là nội thành. Mặt khác do 
đặc điểm kinh tế, tỉ lệ dân nhập cư từ ngoài tỉnh cao 
(gần 35%), họ có nguy cơ trầm cảm cao do điều kiện 
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hiV N %
Khẳng định (-) / Test sàng lọc (+)
Khẳng định (+) / Test sàng lọc (+)

Tổng

20 
55
75

26,7
73,3
100,0

Test sàng lọc (+) khi vào viện
Biết nhiễm h trước vào viện

Tổng

75
54
129

58,1
41,9
100,0

nhiễm  (biết trước + sàng lọc (+))
Không nhiễm   

Tổng

55+54 = 109 
403
512

21,3
78,7
100,0

Bảng 1. phân bố mẫu của nhóm nhiễm hiV

Đặc điểm Không nhiễm nhiễm h giá trị pn = 403 n = 109
nhóm tuổi

< 20                              
20 – < 35

≥ 35

26 (6,6)
338 (84,3)
36 (9,1)

9 (8,3)
91 (83,4)

9 (8,3
0,812

Tuổi trung bình 27 27
nhỏ nhất -  Lớn nhất 16 45 17 43

nơi cư trú
nội thành                                     

ngoại thành
ngoài tỉnh

145 (35,9)
123 (30,6)
135 (33,5)  

31 (28,4)
39 (35,8)
39 (35,8)

0,317

Tôn giáo
Không

có
285 (70,8)      
118 (29,2) 

75 (68,8)
 34 (31,2)

0,683

Trình độ học vấn
< ThpT

ThpT
>ThpT  

223 (55,3)
136 (33,8) 
44 (10,9)       

80 (73,4)
26 (23,9) 
3 (2,7)                                                                                        

0,001

Bảng 2. Đặc điểm tuổi, cư trú, tôn giáo, học vấn

Đặc điểm Không nhiễm nhiễm h giá trị pn = 403 n = 109
nghề nghiệp

Không nghề, nội trợ
có nghề                                      

80 (19,8) 
323 (80,2) 

39 (35,8) 
70 (64,2)

< 0,001

sự ổn định nghề nghiệp 
Không

có
95 (23,4) 
308 (76,6) 

51 (46,8)  
58 (53,2)

< 0,001

Thu nhập gia đình
Khó khăn                                                                            
Đủ sống                                             

Dư giả

52 (12,9) 
341 (84,6) 
10 (2,5)

30 (27,5) 
76 (69,7) 
3 (2,8)

0,001

Bảng 3. Đặc điểm nghề nghiệp, thu nhập gia đình 

Đặc điểm Không nhiễm nhiễm h giá trị pn = 403 n = 109
sử dụng chất gây nghiện

Rượu                                                                                                                            
Thuốc lá                                                 
Ma túy

Không sử dụng

Không 
401 (99,5)     
401 (99,5)    
400 (99,3)     
396 (98,3)

có
2 (0,5)
2 (0,5)
3 (0,7)
7(1,7)  

Không
104 (95,4)     
107 (98,2)     
107 (98,2)     
100 (91,7)     

có
5 (4,6)
2 (1,8)
2 (1,8)
9 (8,3)   

*0,006¢

0,2¢ 

0,289¢ 
0,002¢

Trầm cảm
có                                       

Không                                       
Không biết          

10 (2,5)   
357 (88,6)  
36 (8,9)

9 (8,2) 
84 (77,1) 
16 (14,7)

0,003

phá thai
                   Không         

có
344 (85,3)   
59 (14,7)     

89 (81,7) 
20 (18,3)

0,347

số con đã có trước sinh 
chưa con                                       
Một con                                      

hai con trở lên

198 (49,1)  
162 (40,2) 
43 (10,7)     

46 (42,2)     
49 (45,0) 
14 (12,8)                                                                                             

0,428

*  ¢ phép kiểm Fisher chính xác

Bảng 4. Đặc điểm tiền căn sản khoa, tâm thần, sử dụng chất gây nghiện

Đặc điểm Không nhiễm nhiễm h giá trị pn = 403 n = 109
Thời gian chung sống

   ≤ 1 năm
>1 - 5 năm

> 5 năm

124 (30,7)
166 (41,2)
113 (28,1)

22 (20,2)
65 (59,6)
22 (20,2)

0,003

Đăng ký kết hôn 
Không                                        

có
32 (7,9)

371 (92,1)
32 (29,4)
77 (70,6)

< 0,001

Tình trạng hôn nhân hiện tại
Không chung sống

chung sống                                                          
5 (1,2)

398 (98,8)
10 (9,2)
99 (90,8)

< 0,001

Quan hệ vợ chồng trước khi sinh
Tốt, bình thường

Xấu
386 (95,8)
17 (4,2)

89 (81,7)
20 (18,3)

< 0,001

chồng hay dùng vũ lực khi có mâu thuẫn gia đinh 
Không

có
379 (94,3)
24 (5,7)

86 (78,9)
23 (21,1)

< 0,001

Ở cùng nhà với:
có nhà riêng

cha mẹ chồng
cha mẹ ruột
Anh chị em                                                                                                                              

nhà trọ                                                                                             

216 (53,6)
104 (25,8)
37 (9,2)
1 (0,2)

45 (11,2)

40 (36,7)
20 (18,3)
13 (11,9)
4 (3,7)

32 (29,4)

< 0,001

“Quan hệ” ngoài chồng
Không

có                                                  
388 (96,3) 
15 (3,7)      

62 (56,9) 
47 (43,1)                

< 0,001

Bảng 5. Đặc điểm hôn nhân gia đình

Đặc điểm Không nhiễm nhiễm h giá trị pn = 403 n = 109
sự mong đợi có thai 

Không
có

58 (14,4)
345 (85,6)

25 (22,9)
84 (77,1)

0,032

nếu thai không mong đợi, đã có ý định chấm dứt thai?
Không

có                                             
46  (79,31)  
12  (20,69)   

12 (48,0)
13 (52,0) 

0,008

phương thức sinh
sinh ngã dưới

sinh mổ         
266  (66,2)  
137  (33,8)

74  (67,9) 
35  (32,1)

0,736

Tình trạng sơ sinh
Khoẻ

yếu hoặc chết
393 (97,5) 
  10 (2,5)  

101 (92,7) 
    8 (7,3)

0,034¢

cho con bú mẹ
hoàn toàn

Không hoàn toàn
Không bú mẹ                                                                              

262 (65,2)  
 133 (33,3)

8 (1,5)

3 (2,8)
5 (4,6)

101 (92,7) 
< 0,001

Bảng 6. Đặc điểm tình hình sinh

Đặc điểm Không nhiễm nhiễm h giá trị p
Lo lắng khi con không bú mẹ

Không
có

2 (25,0)
6 (75,0)

22 (21,8)
79 (78,2)

1¢    

nuôi con sau sinh 
Không tự nuôi                                                                                                                                             

  Tự nuôi                                                                                                                               
30 (7,5)

373 (92,5)
14 (12,8)
95 (87,2)

0,076

nhận được hổ trợ chăm sóc con 
chồng

gia đình sản phụ
gia đình chồng                                                        

người khác
Không ai hổ trợ 

Không
77(18,9)
266(65,9)
281(69,7)
400(99,5)
389(96,8)

có
326 (81,1)
137 (34,1)
122(30,3)

3 (0,5)
14 (3,2)

Không
33 (30,3)  
67 (61,5) 
80 (73,4)    
109 (100)  
102 (93,5) 

 có
76 (69,7)
42 (38,5)
29 (26,6)
0 (0,0)
7 (6,5)

0,01
0,387
0,447

1¢  
0,158¢  

Một người hỗ trợ                   
nhiều người hỗ trợ

274 (68,0)
129 (32,0)

69 (63,1)   
40 (36,9) 0,345

Quan hệ vợ chồng sau sinh 
Tốt hơn, không thay đổi                        

Xấu đi
398 (99,0)

5 (1,0)
92 (84,4)
17 (15,6)

< 0,001

Bảng 7. Đặc điểm tâm lý sau sinh
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yếu tố hiV giá trị pKhông nhiễm          có nhiễm
Bss gĐ1

Không
có

n = 361
275 (76,2)
86 (23,8)

n = 43
28 (65,1)
15 (34,9)

0,113

Tcss gĐ1
Không

có

403 
361 (89,6)
42 (10,4)

109 
43 (39,4)
66 (60,6)

< 0,001

Tcss gĐ2 / Bss gĐ1(+)
Không

có

86 
 77 (98,5)
9 (10,5)

13 
8 (61,5)
5 (38,5)

0,018¢

Tcss gĐ2 / Tcss gĐ1(+)
Không

có

42 
25 (59,5)
17 (40,5)

59 
  8 (13,6)
51 (86,4)

< 0,001

Tcss gĐ2 / Tcss gĐ1(-)
 Không

có

314 
300 (95,5)
14 (4,5)

39 
30 (76,9)
9 (23,1)

< 0,001¢

hiện Mắc Tcss gĐ2
Không

có

356 
325 (91,3)
31 (8,7)

98 
38 (38,8)
60 (61,2)

<0,001

Bảng 8. Tỉ lệ Tcss theo điểm cắt EpDs 

Tình trạng lo lắng sau sinh khi con không được bú 
mẹ không khác ở 2 nhóm, đặc biệt là ở nhóm nhiễm 
do cảm thấy yên tâm hơn vì giảm dược nguy cơ lây 
truyền HIV sang con [30].

Tỉ lệ tự nuôi con ở 2 nhóm rất cao và tương đương 
nhau, tuy nhiên tỉ lệ chồng hỗ trợ chăm sóc con của 
nhóm không nhiễm cao hơn nhóm nhiễm với p = 0,01. 
Không có khác biệt về số người hỗ trợ sản phụ ở 2 
nhóm nghiên cứu với p = 0,345.

Mối quan hệ vợ chồng sau sinh con theo hướng xấu 
đi ở nhóm nhiễm cao gấp 15 lần nhóm không nhiễm với 
p < 0,001. Nghiên cứu ở Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy có tương 
quan tiêu cực giữa TCSS và thiếu sự hỗ trợ gia đình [31].

Buồn sau sinh là yếu tố nguy cơ TCSS [4],[32]. Tỉ 
lệ BSS GĐ1 (sau sinh 1 tuần) ở 2 nhóm không nhiễm 
thấp hơn nhóm nhiễm nhưng khác biệt không có 
ý nghĩa thống kê với p = 0,113. TCSS GĐ1 ở nhóm 
nhiễm cao gấp 6 lần so với nhóm không nhiễm với 
p < 0,001. TCSS GĐ2 sau khi có BSS GĐ1 ở 2 nhóm có 
khác biệt với p = 0,018. Tỉ lệ TCSS GĐ2 sau khi có TCSS 
GĐ1 ở 2 nhóm đều cao hơn TCSS GĐ1 và có sự khác 
biệt về tỉ lệ giữa 2 nhóm với p < 0,001.

Tỉ lệ hiện mắc TCSS GĐ2 ở nhóm nhiễm là 61,2% 
cao gần gấp 7 lần ở nhóm không nhiễm (8,7%) với p 
< 0,001. Qua các nghiên cứu tại VN, tỉ lệ TCSS ở phụ 
nữ sau sinh trong khoảng từ 5,1%  đến 41% [2-4],[6] 
thấp hơn so với tỉ lệ TCSS ở phụ nữ nhiễm HIV từ 22% 
[33] đến 74,1% [23]. 

Nghiên cứu cho thấy TCSS ở GĐ 1 tuần sau sinh so 
với GĐ 6 tuần sau sinh ở 2 nhóm có xu hướng khác nhau: 
nhóm không nhiễm có xu hướng giảm (10,4% với 8,7%), 
trong khi nhóm nhiễm tăng nhẹ (60,6% với 61,2%).    

5. Kết luận
Từ kết quả nghiên cứu 109 sản phụ nhiễm HIV và 

403 sản phụ không nhiễm HIV sinh tại Đồng Nai và 
Bình Dương từ 31/11/2012 đến 31/3/2014. Chúng tôi 
có kết luận như sau:   

1. Phụ nữ nhiễm HIV có tỉ lệ trầm cảm sau sinh 1 
tuần là 60,6% và trầm cảm sau sinh 6 tuần là 61,2%. 

2. Phụ nữ không nhiễm HIV có tỉ lệ trầm cảm sau sinh 
1 tuần là 10,4% và trầm cảm sau sinh 6 tuần là 8,7%. 

3. Có khác biệt giữa 2 nhóm về một số điểm trong 
đặc điểm nhân khẩu, tiền căn: trình độ học vấn (p = 
0,001); sử dụng chất gây nghiện (p = 0,002); tiền căn 
trầm cảm (p = 0,003).

4. Có khác biệt giữa 2 nhóm về đặc điểm hôn nhân 
gia đình: thời gian chung sống (p=0,003); có đăng ký 
kết hôn (p < 0,001); vợ chồng đang chung sống (p 
< 0,001); bạo lực gia đình (p < 0,001); ở nhà trọ (p < 
0,001); có “quan hệ” ngoài chồng (p < 0,001); quan hệ 
vợ chồng trước sinh (p< 0,001).

5. Có khác biệt giữa 2 nhóm về đặc điểm nghề 
nghiệp, thu nhập gia đình: tình trạng không nghề (p 
< 0,001); sự ổn định nghề nghiệp (p<0,001); thu nhập 
gia đình (p = 0,001).

6. Có khác biệt giữa 2 nhóm về một số điểm trong 
đặc điểm tình hình có thai lần này: có thai ngoài ý muốn 
(p = 0,32); có ý định bỏ thai (p = 0,008); tình trạng sức 
khỏe của con (p = 0,034); cho con bú mẹ (p < 0,001).

7. Có khác biệt giữa 2 nhóm về đặc điểm tâm lý 
sau sinh: chồng hỗ trợ chăm sóc (p = 0,01); thay đổi 
quan hệ vợ chồng sau sinh con (p < 0,001). 
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1. Đặt vấn đề
Đái tháo đường chiếm tỷ lệ khoảng 3-6% tổng 

số phụ nữ mang thai.Tuy nhiên, chỉ khoảng 10% 
bệnh nhân trong số đó được chẩn đoán mắc bệnh 
đái tháo đường và điều trị trước khi mang thai [11]. 
Tỷ lệ đái tháo đường trong thai kỳ (GDM) thay đổi 
tùy theo yếu tố chủng tộc, đồng thời nó còn phụ 
thuộc phương pháp được sử dụng để phát hiện 
và tiêu chuẩn chẩn đoán [12]. Trong những thập 
kỷ gần đây, tỷ lệ GDM có khuynh hướng tăng lên 
do sự kết hợp giữa yếu tố cân nặng và độ tuổi 
mang thai ở các sản phụ [8,9]. Trong thai kỳ, các 
đặc tính kháng Insuline và cường Insuline máu sẽ 
là cơ chế chính mở đường cho sự phát triển GDM.  

phạm Minh sơn    
Bệnh viện Phụ nữ Đà nẵng

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SÀNG LỌC VÀ ĐIỀU TRỊ
BỆNH LÝ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THAI KỲ

TẠI BỆNH VIỆN PHỤ NỮ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Tóm tắt
Mục tiêu: nghiên cứu những tác động của bệnh lý 

đái tháo đường thai kỳ (GDM) lên sản phụ và thai nhi. Đối 
tượng và phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu tiến 
cứu cắt ngang mô tả được tiến hành tại Bệnh viện Phụ 
nữ thành Phố Đà Nẵng từ tháng 3 năm 2013 đến tháng 
2 năm 2014. Có 669 bệnh nhân được tiến hành sàng lọc 
đái tháo đường thai kỳ. Những sản phụ có yếu tố nguy 
cơ được xét nghiệm chẩn đoán theo các tiêu chuẩn quy 
định. Những sản phụ không có yếu tố nguy cơ được sàng 
lọc và chẩn đoán bằng chiến lược “hai bước’’. Tiến hành 
chẩn đoán bệnh lý đái tháo đường vẫn tồn tại bằng test 
OGTT ở giai đoạn hậu sản 6-12 tuần. Kết quả: Tỷ lệ đái 
tháo đường thai kỳ 5,23%. Tỷ lệ rối loạn dung nạp Glucose 
4,78%, Có 62,86% bệnh nhân cần được điều trị Insuline. 
Không có các biến chứng nặng lên thai kỳ và trẻ sơ sinh. 
Tỷ lệ trẻ sơ sinh có cân nặng trên 4000gr chiếm 11,42%. 
Ngưỡng Glucose máu được đề xuất để xác định test 
O’Sullivan dương tính là 7,91mmol/l. Kết luận: Xử trí tích 
cực đái tháo đường thai kỳ có liên quan đến việc hạ thấp 
tỷ lệ suất bệnh lý cho sản phụ và trẻ sơ sinh.

Abstract 
ASSESS THE RESULTS OF SCREENING AND TREATMENT 

FOR GESTATIONAL DIABETES MELLITUS AT DA NANG 
WOMEN’S HOSPITAL

Objective: To assess maternal and fetal outcomes 
in patients with gestational diabetes mellitus. Patients 
and methods: A cross sectional prospective study was 
conducted at the Da Nang Women’s Hospital , during 
the period from March 1, 2013, through February 28, 
2014. During this period, 669 pregnant women were 
screened. Screen for undiagnosed type 2 diabetes at 
the first prenatal visit in thosewith risk factors, using 
standard diagnostic criteria. Screen with strategie “two-
step” for GDM at 24–28 weeks of gestation in pregnant 
women not previously known to have diabetes. Screen 
women with GDM for persistent diabetes at 6–12 
weekspostpartum, using the HGPO and nonpregnancy 
diagnostic criteria. Results: The rate of gestational 
diabetes mellitus about 5,23% of pregnancies in 
Da Nang. The rate of glucose intolerance is  4,78%. 
About  62,86%  of GDM need insulin treatement. The 
prevalence of caesarean sections was increased in 
the study group. Macrosomia newborns rate were 
high (11,42%) but the rate of admission into neonatal 
unit and the prevalence of obstetrical and neonatal 
outcomes were not significantly . The “cut-off’’ value of 
blood glucose levels for O’Sullivan test is 7,91 mmol/l. 
Conclusion: Active management of gestational 
diabetes mellitus is associated with low maternal and 
perinatal morbidity. 

Đái tháo đường thai kỳ chỉ xuất hiện khi chức năng 
của tuyến tụy không còn bù đắp đủ cho sự kháng 
Insuline [5-7]. Phần lớn GDM có sự không dung nạp 
đường ngay khi bắt đầu thai kỳ, nhưng đôi khi các 
sản phụ đã bị đái tháo đường type 2 trước đó [4]. 
Các nghiên cứu cho thấy GDM làm tăng tần suất 
tiền sản giật, mổ lấy thai, đẻ khó và băng huyết 
sau sinh [13], [23]. Bệnh lý này cũng làm tăng thêm 
10% nguy cơ gộp dồn ở các sản phụ cho sự phát 
triển thành bệnh lý đái tháo đường sau khi sinh 
[18]. Ngoài ra, đái tháo đường có thể gây ra các 
nguy cơ ở thai nhi như dị tật bẩm sinh, đa ối, thai 
to, đẻ khó do vai, tăng tỷ lệ gộp dồn chết chu sinh, 
các biến chứng về chuyển hóa hoặc hội chứng suy 

hô hấp ở trẻ sơ sinh [10], [22]. Trong tiên lượng 
xa, trẻ sinh ra từ các bà mẹ bị đái tháo đường thai 
nghén có nguy cơ bị béo phì và đái tháo đường 
trẻ em [14-17]. Hiện nay, những nghiên cứu tại Việt 
Nam còn rất ít đối với bệnh lý đái tháo đường thai 
kỳ. Với tầm quan trọng của bệnh lý này trên chiến 
lược phát triển chăm sóc sức khỏe cho sản phụ và 
thai nhi, chúng tôi thực hiện nghiên cứu này nhằm 
đánh giá kết quả sàng lọc và điều trị bệnh lý đái 
tháo đường thai kỳ tại Bệnh viện Phụ nữ thành phố 
Đà Nẵng.

2. Phương pháp và đối tượng nghiên cứu
Nghiên cứu theo phương pháp mô tả tiến cứu 

được thực hiện tại Bệnh viện Phụ nữ thành phố Đà 
Nẵng từ tháng 3 năm 2013 đến tháng  2 năm 2014

Đối tượng chọn mẫu: các sản phụ  đến theo dõi 
thai kỳ và được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ tại 
Bệnh viện Phụ nữ thành phố Đà Nẵng

Tiêu chuẩn chọn bệnh:
- Sản phụ bị đái tháo đường thai kỳ
- Bệnh nhân đồng ý tham gia vào nghiên cứu và 

tuân thủ các nguyên tắc điều trị về bệnh lý đái tháo 
đường thai kỳ, cũng như có theo dõi thai theo chỉ định 
của bác sỹ

- Chấm dứt thai kỳ (sinh thường, phẫu thuật) tại 
Bệnh viện Phụ nữ thành phố Đà Nẵng

Quy trình thực hiện:
 -Sàng lọc:
 * Đối tượng và thời điểm thực hiện: 
  + Sản phụ có nguy cơ: thực hiện 

ngay từ khi bắt đầu chẩn đoán thai trong tử cung đang 
phát triển với xét nghiệm Glucose máu đói.

  + Sản phụ không có nguy cơ: khi 
tuổi thai 24-28 tuần

 * Phương pháp sàng lọc lúc thai từ 24 tuần:
  + Uống 50gr Glucose, xét nghiệm 

đường máu sau 1 giờ
Test sàng lọc dương tính: Glucose máu ≥ 7,8 

mmol/l, cần thực hiện xét nghiệm chẩn đoán xác định 
đái tháo đường thai kỳ

 - Chẩn đoán xác định:
 * Trước 24 tuần: chẩn đoán xác định đái 

tháo đường type 2 khi Glucose máu đói ≥ 7mmol/l 
và đái tháo đường thai kỳ khi đường máu đói thuộc 
vào khoảng giá trị từ 5,1mmol/l - 6,9 mmol/l.

 * Sau 24 tuần: bệnh nhân nhịn đói, cho 
bệnh nhân uống 75 Glucose. Xét nghiệm đường 
máu: ngay trước uống Glucose (G0),sau uống 
Glucose 1 giờ (G1), sau uống Glucose 2 giờ(G2). 

Đái tháo đường thai kỳ được chẩn đoán khi đường 
máu bệnh nhân có ít nhất 2 giá trị vượt ngưỡng 
bình thường lần lượt như sau:G0: 5,3 mmol/l; G1: 
10 mmol/l;  G2: 8,6 mmol/l (HGPO). Nếu chỉ có một 
giá trị vượt ngưỡng thì được chẩn đoán rối loạn 
dung nạp Glucose

- Sau sinh 6 tuần, sản phụ bị đái tháo đường thai 
kỳ được xét nghiệm chẩn đoán kiểm tra Glucose máu 
bằng test HGPO

Xử lý số liệu:phần mềm MedCal ver 12.3

3.Kết quả nghiên cứu

Nhận xét:
- 669 trường hợp sản phụ được xét nghiệm sàng 

lọc đái tháo đường thai kỳ.
- 189 sản phụ có kết quả sàng lọc GDM dương tính
- Tỷ lệ đái tháo đường thai kỳ: 35/669 = 5,23%
- Tỷ lệ rối loạn dung nạp glucose: 32/669 = 4,78%.

Biểu đồ 1. Tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường thai kỳ

yếu tố n= 35 Tỷ lệ (%)
Tuổi sản phụ 29,34 ± 7,76
số lần mang thai 2,1 ± 1,4
BMi 26 ± 3,2
BMi ≥ 30 8 22,86
số kg tăng trong thai kỳ 12,1 ± 3,2
Tăng huyết áp mạn tính 2 5,71
Tiền sản giật 1 2,86
Thai kỳ cần điều trị bằng insulin 22 62,86
số lần khám thai 14,4 ± 2,1
Tổng số ngày nhập viện trong suốt thai kỳ 13,4 ± 1,9

Bảng 1. Một số yếu tố liên quan đến sản phụ và thai kỳ

yếu tố n= 35 Tỷ lệ (%)
Mổ lấy thai 21 60
Mổ lấy thai trước chuyển dạ 18 51,43
Mổ lấy thai trong chuyển dạ 3 8,57
sinh thường 14 40
Thai suy 2 5,71
ối xanh 2 5,71

Bảng 2. Một số yếu tố liên quan đến quá trình chấm dứt thai kỳ
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yếu tố n= 35 Tỷ lệ (%)
Thai chết trong tử cung 0 0
chết chu sinh 0 0
chấm dứt thai kỳ lúc tuổi thai (tuần) 38,2 ± 1, 1
Trọng lượng trẻ mới sinh (gr)
có điều trị insuline
Không điều trị insuline

3420 ± 581
3486 ± 529
3367 ± 597

Trẻ sơ sinh > 4000gr 4 11,42
Trẻ nhẹ cân; kém phát triển trong tử cung 0 0
sinh non 0 0
Dị tật bẩm sinh 1 2,8
chuyển nhi sơ sinh 0 0
Đường máu trẻ sơ sinh bất thường 0 0
insulin trẻ sơ sinh bất thường 0 0
Apgar ≥ 8 điểm 35 100
ph máu động mạch rốn bình thường 35 100

Bảng 3. Một số yếu tố liên quan đến giai đoạn chu sinh

glucose máu sau sinh 6 tuần số bệnh nhân Tỷ lệ (%) p
Bình thường 33 94,28 < 0,001Bất thường (lớn hơn bình thường) 2 5,72

Bảng 4. Khoảng thời gian glucose máu bệnh nhân trở về bình thường ở giai đoạn hậu sản

Biểu đồ 2. Đường cong Roc giữa kết quả sàng lọc glucose máu và rối loạn chuyển hóa 
glucose hoặc Đái tháo đường thai kỳ

4. Bàn luận
Từ nhiều năm qua, sàng lọc bệnh lý đái tháo đường 

thai kỳ (GDM) luôn là chủ đề được nhiều nhà lâm sàng 
tranh luận. Cho đến năm 2005, vì thiếu các nghiên cứu y 
học có các dữ liệu chứng cứ thuyết phục, HAS đã trung 
lập trong việc đưa ra các khuyến cáo đối với bệnh lý 
GDM. Hiện nay, những nghiên cứu được xuất bản gần 
đây đã mang đến những kết quả mới và đã trả lời được 
phần nào những thắc mắc, hoài nghi trước đây. Chúng 
ta biết rằng tăng đường máu ở sản phụ cho dù ở mức độ 
vừa cũng sẽ kết hợp nguy cơ tăng các biến chứng chu 
sinh. Những nghiên cứu lâm sàng ngẫu nhiên đã chứng 
minh rằng điều trị GDM sẽ giảm bớt các biến chứng.
Ngoài ra, các ích lợi của sàng lọc GDM tỏ vẻ khó có thể 
tranh cãi.Vấn đề tranh luận thực sự liên quan đến sự lựa 
chọn xét nghiệm đường uống và ngưỡng giá trị để định 
nghĩa DG.Bởi lẽ sự khó khăn đến từ việc phải chọn lựa 

giữa độ nhạy và độ đăc hiệu trong khi thiếu ngưỡng tác 
dụng và tiêu chuẩn vàng.Hiện nay, tồn tại 2 cách tiếp cận 
lớn: sàng lọc với test O’Sullivan bằng uống 50gr Glucose 
và sau đó xét nghiệm gây tăng đường máu bằng uống 
100gr Glucose (test HGPO) nếu test sàng lọc dương tính, 
hoặc sàng lọc một thì bằng cách uống 75 gr Glucose của 
tổ chức y tế thế giới (WHO). Không có một nghiên cứu 
nào chứng minh tính ưu thế vượt trội của của sàng lọc 
theo kiểu này hoặc kiểu kia [20]. Vì thiếu các nghiên cứu 
ngẫu nhiên về chiến lược sàng lọc GDM nên thật khó để 
khuyến cáo nên sử dụng test này hơn là test kia. Về mặt 
lý thuyết, test O’Sullivan có nhiều lợi thế hơn như: không 
cần phải nhịn đói, có thể thực hiện được vào mọi thời 
điểm trong ngày và chỉ cần một lần lấy máu. Tuy nhiên, 
trong trường hợp sàng lọc dương tính, cần phải thực 
hiện test HGPO và đó là một xét nghiệm bắt buộc cho tất 
cả nên điều đó thường ít được bệnh nhân chấp thuận, 
chịu đựng. Test WHO có những lợi thế như chỉ thực hiện 
một thì, điều này cải thiện sự tuân thủ của bệnh nhân. 
Sự dung nạp có vẻ tốt hơn đối với HGPO bởi chỉ uống 75 
gr. Xét nghiệm này đã thu được nhiều sự chấp thuận từ 
khi có nghiên cứu được báo cáo của HAPO. Vấn đề chính 
trong thực hành để sử dụng các xét nghiệm sàng lọc là 
sự lựa chọn các giá trị ngưỡng. Hiện nay, có 11 khuyến 
cáo quốc tế liên quan đến vấn đề này, trong đó có đến 
7 hướng dẫn khác nhau. Vì thế, trong quy trình sàng lọc 
và chẩn đoán bệnh lý đái tháo đường thai kỳ, chúng tôi 
chọn lựa một chiến lược hai bước: bước một là áp dụng 
test O’Sullivan và nếu kết quả sàng lọc dương tính thì áp 
dụng test WHO.

Tỷ lệ bệnh nhân bị bệnh lý đái tháo đường thai kỳ 
tại Bệnh viện Phụ nữ thành phố Đà Nẵng hiện nay là 
5,23%. So sánh với một số tỷ lệ đái tháo đường thai kỳ 
được nghiên cứu trước đây như nghiên cứu của Nguyễn 
Thị Kim Chi (2000) tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội là 3,6%, 
nghiên cứu của Tạ Văn Bình (2002 – 2004) tại Bệnh viện 
Phụ sản Trung ương và Phụ sản Hà Nội là 5,7% thì tỷ lệ 
bệnh lý này không có sự khác biệt lớn. Tuy nhiên, tỷ lệ 
này thấp hơn nhiều so với một số nghiên cứu ở Bệnh 
viện Từ Dũ hoặc các nước Pháp, Anh, Mỹ [1], [2], [21], [37]. 
Nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt này có thể do yếu tố 
độ tuổi mang thai, chỉ số khối cơ thể, chủng tộc, …

Liên quan đến một số yếu tố nguy cơ liên quan 
đến bệnh lý đái tháo đường thai kỳ, theo kết quả 
nghiên cứu ở bảng 1 cho thấy chỉ số khối cơ thể (BMI) 
của những sản phụ là 26. Điều này cũng phù hợp với 
một số nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài 
nước [35]. Tuy nhiên, nếu xét đến các khuyến cáo về 
số kg cân nặng cần tăng trong thai kỳ đối với những 
sản phụ có BMI > 25 thì chúng ta có thể nhận thấy 

rằng trọng lượng cơ thể của sản phụ đã tăng nhiều 
hơn cho phép (12,1kg) [3]. Một trong những nguyên 
nhân dẫn đến sự bất hợp lý này là do trong điều kiện 
hiện nay, bệnh nhân chưa nhận được sự hỗ trợ nhiều 
từ các chuyên gia dinh dưỡng nhằm tính toán chế độ 
ăn hợp lý cho mỗi ngày. Bên cạnh đó, ý thức tuân thủ 
điều trị của bệnh nhân vẫn chưa cao do trình độ và 
điều kiện kinh tế xã hội vẫn chưa tốt.

Xét đến bệnh lý tăng huyết áp thai kỳ hoặc tiền 
sản giật, nghiên cứu của chúng tôi cho thấy tỷ lệ 
sản phụ đái tháo đường thai kỳ bị mắc bệnh lý này 
là thấp (5,71% và 2,86%). Bệnh lý này được xem là 
một yếu tố nguy cơ bởi vì một số nghiên cứu hồi cứu 
đã chỉ ra mối tương quan thuận và độc lập giữa đái 
tháo đường thai kỳ và tiền sản giật [34], [38-40]. Các 
nghiên cứu này cũng đã nêu bật các yếu tố gây nhiễu 
như béo phì, tăng huyết áp mãn tính, tuổi mang thai 
khi thực hiện điều chỉnh hồi quy tuyến tính [24], [38]. 
Ngược lại, một số nghiên cứu phân tích đa biến khác 
cho rằng sự xuất hiện bệnh lý tiền sản giật ở những 
bệnh nhân đái tháo đường thai kỳ cho thấy chỉ có 
một xu hướng về ý nghĩa thống kê mà thôi [25],[37].

Tỷ lệ trẻ sinh ra có trọng lượng trên 4000 gr chiếm tỷ 
lệ khá cao trong bệnh lý đái tháo đường thai kỳ trong 
nghiên cứu này (11,42%). Kết quả này hoàn toàn phù 
hợp với các nghiên cứu trước đây. Bệnh lý đái tháo 
đường thai kỳ không phải là nguyên nhân gây tăng dị 
tật bẩm sinh thai nhi nhưng đó là một nguyên nhân dẫn 
đến biến chứng đẻ khó do thai to, vì thế đó cũng là mục 
đích đầu tiên của việc xử trí GDM. Theo y văn, tác động 
thuận lợi dựa trên cân nặng thai nhi nếu có những xử trí 
tích cực trong bệnh lý GDM sẽ giảm tương đối những 
tai biến liên quan đến sinh đường âm đạo [26]. Hiệu quả 
của Insuline đã được chứng trong việc giảm tỷ lệ thai 
to, nhưng cũng cần chú ý rằng cần thiết phải điều trị 11 
phụ nữ bị GDM để tránh được một trường hợp thai to 
[27]. Ngoài ra, những biến chứng xảy ra ở trẻ sơ sinh có 
liên quan đến GDM như: hạ đường huyết, suy hô hấp, 
bệnh lý chu sinh trong nghiên cứu này không có. Do 
đó, chúng tôi đồng thuận với quan điểm về sự tồn tại 
những trẻ sơ sinh có cân nặng lớn quá mức ở nhóm phụ 
nữ bị bệnh lý GDM không thể lý giải rằng đó là một sự 
thất bại trong điều trị bởi vì tồn tại nhiều yếu tố gộp dồn 
dẫn đến thai to ngay cả khi có một quá trình dung nạp 
tốt với điều trị [26], [30].

Vấn đề về tâm lý của sản phụ khi mắc bệnh lý GDM 
cũng như trọng lượng thai có những tác động trực tiếp 
đến quản lý thai nghén và chấm dứt thai kỳ. Điều này 
dẫn đến số lần khám thai tăng lên, số ngày nhập viện 
cũng nhiều hơn so với trường hợp bình thường, kết quả 

này cũng tương tự với các nghiên cứu khác. Thêm vào 
đó, nó cũng có những tác động lớn đến tỷ lệ mổ lấy 
thai [30]. So với các nghiên cứu ở một số quốc gia, tỷ lệ 
mổ lấy thai trong nghiên cứu này khá cao (60%). Ngoài 
một số nguyên nhân vừa nêu thì có một số yếu tố khác 
có những tác động rõ rệt như: chưa có thuốc khởi phát 
chuyển dạ, các khuyến cáo nên chấm dứt thai kỳ lúc thai 
khoảng 38-39 tuần [28], [29], [31], [32], [33].

Đánh giá tiến triển bệnh lý đái tháo đường thai 
kỳ giai đoạn hậu sản, nhiều khuyến cáo hướng dẫn 
nên đánh giá lại đường máu sau 6 tuần bằng test 
HGPO[36]. Trong nghiên cứu này, có đến 94,28% 
trường hợp khỏi bệnh sau 6 tuần hậu sản. Số còn lại 
được theo dõi và sau đó được chẩn đoán đái tháo 
đường type 2. Đây có thể những trường hợp đã bị đái 
tháo đường trước đó nhưng không thuộc nhóm đối 
tượng có nguy cơ nên không được sàng lọc sớm.Từ 
kết quả này cho chúng ta những định hướng trong 
chiến lược sàng lọc bệnh lý GDM. Sự chọn lựa giữa 
sàng lọc mục tiêu (cho những sản phụ có nguy cơ) và 
sàng lọc cho toàn thể (cho toàn bộ phụ nữ mang thai) 
vẫn đang còn tranh cãi. Sàng lọc mục tiêu có những 
lợi ích về mặt lý thuyết nhằm trừ ra xét nghiệm cho 
các phụ nữ có nguy cơ thấp: không có tiền sử bản 
thân hoặc gia đình, trẻ tuổi (<25), nguồn gốc châu 
Âu, không có thừa cân (BMI< 25 trước khi mang thai) 
[19]. Về mặt thực hành, sàng lọc mục tiêu chỉ liên 
quan đến 10-20% phụ nữ mang thai. Sự sàng lọc mục 
tiêu chỉ loại trừ 10 % trong tổng số phụ nữ mang thai 
vì thế không có nhiều lợi ích và điều đó cũng tương 
đương gần như với sàng lọc có hệ thống. Thêm vào 
đó, những phụ nữ phù hợp với các tiêu chuẩn chọn 
bệnh để sàng lọc mục tiêu đôi khi có thể bị quên đi 
trong thực hành.Vì vậy, sự tầm soát nên thực hiện cho 
cả hai đối tượng có nguy cơ và không có nguy cơ [22].

Cho đến báo cáo được xuất bản năm 2008 của 
HAPO, không có một nghiên cứu nào đánh giá một 
cách rõ ràng các tác động của tăng đường máu mẹ 
trên tính chất mắc bệnh mẹ-con. Nghiên cứu của 
HAPO thiết lập một sự liên quan mạnh giữa tăng 
đường máu mẹ và nguy cơ về các biến chứng chu 
sinh và sản khoa và đã chứng minh tồn tại một chuỗi 
liên tục giữa tăng đương máu mẹ và các nguy cơ đó 
[13]. Nhiều nghiên cứu sau đó cũng đã làm nổi bật 
và bổ sung những kết quả cho nghiên cứu này và 
dẫn đến một số đồng thuận của nhiều bác sĩ lâm 
sàng trong tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh lý đái tháo 
đường thai kỳ. Trong kết quả nghiên cứu này khi thực 
hiện test O’Sullivan:với ngưỡng Glucose máu là 7,91 
mmol/l thì sản phụ có khả năng bị rối loạn chuyển 



Tập 12, số 03
Tháng 7-2014

Tạp chí Phụ Sản 

69

phạM Minh sơn Tạp chí phụ sản - 12(2), 08-14, 2014SẢN KHOA

Tập 12, số 03
Tháng 7-2014

Tạp chí Phụ Sản 

68

hóa Glucose hoặc đái tháo đường thai kỳ với độ nhạy 
100% (95%CI: 89,1-100), độ đặc hiệu 6,50% (95%CI: 
2,8-12,4); với ngưỡng Glucose máu là 8,06 mmol/l thì 
sản phụ có khả năng bị đái tháo đường thai kỳ với 
độ nhạy 100% (95%CI: 90-100), độ đặc hiệu 12,34% 
(95%CI: 7,6-18,6). Do đó, chúng tôi đề xuất chọn lựa 
ngưỡng Glucose máu là 7,91mmol/ để chẩn đoán test 
O’Sullivan dương tính để thực hiện test HGPO đối với 
quần thể dân cư đến khám thai tại Bệnh viện Phụ nữ 
thành phố Đà Nẵng.

5. Kết luận:
Qua nghiên cứu 669 trường hợp thai phụ tại 

Bệnh viện Phụ nữ thành phố Đà Nẵng từ tháng 3 

năm 2013 đến tháng 2 năm 2014, chúng tôi có một 
số kết quả như sau:

- Tỷ lệ đái tháo đường thai kỳ: 35/669 = 5,23%
- Tỷ lệ rối loạn dung nạp glucose: 32/669 = 4,78%
- Số sản phụ bị đái tháo đường thai kỳ cần phải 

điều trị Insuline: 62,86 %
- Sản phụ bị tiền sản giật và đái tháo đường thai 

kỳ: 2,86%
- Tỷ lệ mổ lấy thai: 60%
- Tỷ lệ thai to: 11,42%
- Không có những tác động lên thai nhi/trẻ sơ sinh 

trong giai đoạn chu sinh.
- Ngưỡng giá trị Glucose máu để chẩn đoán test 

O’Sullivan dương tính: 7,91mmol/l.
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1. Đặt vấn đề
Nước ối là môi trường bao quanh thai nhi, giàu 

chất dinh dưỡng, có khả năng tái tạo và trao đổi có 
vai trò rất quan trọng trong sự sống và phát triển của 
thai nhi trong tử cung [3]. Nước ối có chức năng bảo 
vệ và cân bằng nội môi cho thai và đóng vai trò quan 
trọng trong quá trình chuyển dạ. Nước ối có mối liên 
quan chặt chẽ với sự phát triển bình thường của thai, 
nên tình trạng bất thường của nước ối có thể gián 
tiếp phản ánh tình trạng bệnh lý của thai nhi. Sự thay 
đổi của nước ối có thể dẫn đến sự thay đổi các chỉ số 

Lê Lam hương    
Trường Đại học Y Dược Huế

NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH CHUYỂN DẠ
Ở SẢN PHỤ MANG THAI THIỂU ỐI

Tóm tắt
Thiểu ối làm gia tăng tình trạng suy thai cấp trong các 

cuộc chuyển dạ và gián tiếp làm gia tăng tỉ lệ mổ lấy thai. 
Nguy cơ mổ lấy thai của các thai phụ mang thai thiểu ối do 
suy thai cao gấp 2,6 đến 4,8 lần so với các thai phụ mang 
thai bình thường. Mục tiêu nghiên cứu: 1. Nghiên cứu 
tình hình chuyển dạ ở thai phụ mang thai  thiểu ối. 2. Tìm 
hiểu sự liên quan giữa chỉ số ối (AFI) với kết quả của cuộc 
chuyển dạ. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 
Mô tả cắt ngang có hồi cứu. N= 55 sản phụ mang thai 
thiểu ối có dấu hiệu chuyển dạ vào khoa Phụ Sản Bệnh 
viên Trung Ương Huế từ 01/03/2012 đến 31/03/2013. Kết 
quả: Ngôi đầu chiếm tỉ lệ 88,15%, ngôi mông chiếm tỉ lệ 
9,88%. Ngôi ngang chiếm tỉ lệ 1,97%. OVN- OVS chiếm tỉ 
lệ cao nhất 70,9% . Ối xanh chiếm tỉ lệ 20,0%. Tỷ lệ sinh 
đường âm đạo là 58,3%, mổ lấy thai là 41,7 %. Thời gian 
chuyển dạ trung bình là 24,67 ± 17,90 giờ. Chỉ số ối trung 
bình là 2,76 ± 1,30. Tỷ lệ bệnh nhân có chỉ số ối từ 2-4 là 
cao nhất với 65,05%, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. 
Trong nhóm DĐNT nhỏ hơn 5, tỷ lệ chỉ số ối <2 chiếm tỷ 
lệ 1,8 % trong khi đó nhóm DĐNT>10, chỉ số ối 4-5 là cao 
nhất 20%. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,05. 
Tỉ lệ sinh mổ ở nhóm có chỉ số ối AFI <4 là 63,6% và sinh 
thường ở nhóm AFI từ 4-5 (23,6%), sự khác biệt có ý nghĩa 
thống kê (p<0,01). Kết luận:Thiểu ối có ảnh hưởng đến 
trình trạng thai nhai và kết quả của chuyển dạ.

Abstract 
AN INVESTIGATION OF LABOUR PROCESS IN 

PREGNANT WOMEN WITH OLIGOHYDRAMNIOS
Oligohydramniosis is found to aggravatefetal distress 

during labor, indirectly increasing cesarean delivery rate. 
The chances of women with oligohydramnios pregnancy 
undergoing a cesarean delivery due to fetal distress are 
about 2.6 - 4.8 times greater than women with normal 
pregnancy. Objectives: 1. To investigate the labour 
process in pregnant women with oligohydramnios. 2.To 
find out the relationship between Amniotic Fluid Index (AFI) 
and labour outcome. Methods: A retrospective descriptive 
study on 55 pregnant women with oligohydramnios 
showing labour signs upon being hospitalized in Hue 
Central Hospital’s Department of Gynecology and 
Obstetrics between 01/03/2012 and 31/03/2013. Results: 
Head first was seen in 88.15% of the women; breech 
presentation was observed in 9.88% and transverse lie 
was seen in 1.97% of the women with oligohydramnios. 
The percentage of premature membrane rupture was the 
highest (70.9%). Meconium staining of amniotic fluid was 
seen in 20.0%. Vaginal birth rate was 58.3%, and cesarean 
section rate was 41.7%. The average length of labour was 
24.67 ± 17.90 hours. The average AFI was 2.76 ± 1.30. The 
women with AFI between 2 and 4 accounted for 65.05%, 
the highest percentage, which was statistically significant. 
In the group with variability < 5, the women with AFI < 
2 accounted for 1,8%, while in the group with variability 
> 10, the percentage of women with AFI between 4 and 
5 was the highest (20%) with a statistically significant 
difference. Cesarean section rate was 63.6% in the group 
with AFI <4, and vaginal birth rate was 23.6% in the group 
with AFI between 4 and 5, which was statisticallysignificant 
(p<0,01). Conclusion: Oligohydramnios affects fetal 
status and labour outcomes. 

của trẻ sơ sinh như cân nặng, dị tật bẩm sinh, chỉ số 
Apgar sau sinh… . 

Theo Charmberlain và cộng sự, tỷ lệ tử vong chu 
sinh tăng lên gấp 13 lần khi thể tích nước ối ở mức 
giới hạn dưới, và tăng lên gấp 47 lần khi có thiểu ối 
[14]. Vì vậy, tất cả những bất thường của nước ối về 
thể tích hay chất lượng đều làm tăng tỉ lệ tử vong và 
tỉ lệ mắc bệnh chu sinh [1],[3],[6],[14]. Thiểu ối là bất 
thường về số lượng nước ối, tỉ lệ thiểu ối có sự khác 
nhau giữa các tác giả trong và ngoài nước nhưng 
nhìn chung tỷ lệ khoảng 0,4 - 4,9% [3].

Hiện nay chưa có phương pháp lâm sàng hay cận 
lâm sàng nào cho phép đo lường một cách chính xác 
lượng nước ối mà chỉ dựa vào các phương pháp bán 
định lượng nước ối qua khảo sát siêu âm đo bề sâu 
khoang ối lớn nhất hoặc chỉ số ối (AFI) [3], [6].

Thiểu ối có thể xảy ra sớm hoặc muộn trong thai kỳ. 
Tỷ lệ tử vong chu sinh khoảng 80 - 90%  nếu thiểu ối xảy 
ra sớm ở quý 2 của thai kỳ, nguyên nhân chủ yếu là do dị 
tật thai.  Khi thiểu ối xảy ra ở quý 3 của thai kỳ, thiểu ối có 
nguy cơ gây chèn ép dây rốn và đưa đến suy thai, nguy 
cơ này càng tăng lên trong chuyển dạ [6]. Sarno và cộng 
sự ghi nhận 1 tỉ lệ cao của suy thai cấp và chỉ số Apgar 
thấp ở những phụ nữ mang thai.

Thiểu ối làm gia tăng tình trạng suy thai cấp trong 
các cuộc chuyển dạ, và sẽ gián tiếp làm gia tăng tỉ lệ mổ 
lấy thai. Nguy cơ mổ lấy thai của các thai phụ mang thai 
thiểu ối do suy thai cao gấp 2,6 đến 4,8 lần so với các 
thai phụ mang thai bình thường. Thiểu ối cũng làm gia 
tăng nguy cơ suy hô hấp sau sinh ở trẻ. Nguy cơ ngạt 
sau sinh của trẻ ở sản phụ mang thai thiểu ối cao gấp 
đôi so với nhóm không mang thai thiểu ối.

Phát hiện và đánh giá sớm thiểu ối sẽ giúp có 
thái độ theo dõi và can thiệp kịp thời những trường 
hợp có nguy cơ để tránh các biến chứng nặng nề do 
can thiệp quá trễ. Vì vậy, chúng tôi thực hiện đề tài “ 
Nghiên cứu tình hình chuyển dạ ở thai phụ mang thai 
thiểu ối” với các mục tiêu sau:

1. Nghiên cứu tình hình chuyển dạ ở thai phụ mang 
thai  thiểu ối.

2. Tìm hiểu sự liên quan giữa chỉ số ối (AFI) với kết 
quả của cuộc chuyển dạ.

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Tất cả các sản phụ có được xác định thiểu ối trên siêu 

âm chuyển dạ tại khoa Phụ Sản Bệnh viện Trung Ương 
Huế trong thời gian từ 01/01/2012 đến 31/01/2013.

Tiêu chuẩn chọn mẫu
- Tuổi thai 38- 42 tuần theo kỳ kinh cuối
- Có 1 thai và thai sống
- Xác định thiểu ối trên siêu âm với chỉ số nước ối  

AFI ≤ 60mm.
Tiêu chuẩn loại trừ
- Thai phụ được chẩn đoán vỡ ối hay rỉ ối
Phương pháp nghiên cứu
       Mô tả cắt ngang có hồi cứu. 
Các bước tiến hành
- Khai thác hành chính, tiền sử: Bệnh lý nội ngoại 

khoa, PARA. Mang thai trước: đa thai, đa ối, thiểu ối 
và cách sinh.

- Khai thác trong lần sinh này: 
Các chỉ số nhân trắc của mẹ.  Đo bề cao tử cung, 

vòng bụng. Ngôi thai, thế và vị trí nghe tim thai.
Các dấu hiệu chuyển dạ :đau go tử cung có hiệu quả, 

dài, dày tăng dần, ra chất nhầy cổ tử cung, sự xóa mở 
cổ tử cung, sự thành lập đầu ối, sự triến triển của ngôi 
thai. Các chỉ số trên siêu âm: Chỉ số nước ối AFI. Tình 
trạng thai. Tình trạng ối trong quá trình chuyển dạ: Vỡ tự 
nhiên hay bấm ối, màu sắc ối, thái độ xử trí. 

Quá trình chuyển dạ tự nhiên, khởi phát bằng thuốc 
hay lóc ối. Đo CTG và khảo sát nhịp tim thai, cơn go 
trong chuyển dạ.

Hình thức sinh đường âm đạo hay sinh mổ. Thời gian 
chuyển dạ tính bằng giờ kể từ lúc có dấu hiệu chuyển dạ 
đến lúc sổ nhau xong.

- Đánh giá suy thai cấp dựa vào:
+ Thay đổi tim thai trên CTG. Những biến đổi về 

tiếng tim thai: giai đoạn đầu suy thai nhịp tim thai có 
thể trên 160 lần/phút, còn giai đoạn sau nhịp tim thai 
chậm dưới 120 lần/phút.

+ Màu sắc nước ối: màu xanh hoặc nước ối lẫn phân 
su, trừ trường hợp chuyển dạ đẻ ngôi ngược [3], [6]. Thời 
gian chuyển dạ: kéo dài khi thời gian chuyển dạ > 24 giờ.

-  Các đặc điểm của con: Trọng lượng lúc sinh (gram). 
Tình trạng trẻ ngay sau sinh: Chỉ số Apgar, đánh giá 
Apgar Từ 7 - 10 điểm: trẻ khỏe mạnh. Từ 4 - 6 điểm: trẻ 
ngạt từ nhẹ đến trung bình.

Xử lý số liệu
- Nhập số liệu vào phần mềm Microsoft Excel 2007. 

Xử lý số liệu bằng phầm mềm Medcalc 10.0.

Tình hình chung Tuổi n %
< 18 1 1,8

phân bố theo tuổi mẹ
18 - < 35 38 69,1

≥ 35 16 29,1
Tổng 55 100,0

phân bố theo địa dư
Thành thị 26 47,2
nông thôn 29 52,3

Tổng 55 100,0

phân bố theo trình độ

Tiểu học, Thcs 6 10,9
ThpT 18 32,7

Đại học, cĐ, Thcn 31 56,4
Tổng 55 100,0

phân bố tình hình thiểu ối 
theo nghề nghiệp

cán bộ 29 52,7
nông dân 18 32,7

nghề nghiệp khác 8 14,6
Tổng 55 100,0

phân bố tình hình thiểu ối 
theo pARA

con so 19 34,5
Thai lần 2 25 45,5

Thai ≥3 lần 11 20,0
Tổng 55 100,0

Bảng 1. phân bố tình hình thiểu ối theo các đặc điểm của mẹ
Tỷ lệ



Cách thức đẻ của nhóm bệnh nhân thiểu ối được 
trình bày ở biểu đồ 2. Tỷ lệ sinh đường âm đạo là là 
58,3%, mổ lấy thai là 41,7 %, tương đương với kết quả 
của Rukhsana Karim là 42% . Theo Brady E. Hamilton  tỷ 
lệ mổ đẻ năm 2007 tại Hoa Kỳ là 31,8%. Kết quả nghiên 
cứu của chúng tôi đều cao hơn so với các nghiên cứu 
trên. Điều này có thể giải thích thai nghén có thiểu ối là 
một thai nghén có nguy cơ cao cho mẹ và con, làm tăng 
chỉ định mổ lấy thai do suy thai và đẻ khó do chèn ép dây 
rốn và thai khó bình chỉnh tốt trong chuyển dạ.

3. Liên quan giữa chỉ số ối và các yếu tố của 
cuộc chuyển dạ của thai phụ mang thai thiểu ối

Thời gian chuyển dạ trung bình là 24,67 ± 17,90 giờ. 
Chuyển dạ kéo dài chiếm tỉ lệ cao nhất với 37,4%. Chuyển 
dạ từ 12-24 giờ chiếm 35,4% và dưới 12 giờ chiếm 27,0%. 
Sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05). Thiểu 
ối làm thai khó bình chỉnh trong lúc chuyển dạ [6].

Kết quả CTG của thai phụ mang thai thiểu ối được 
thể hiện qua bảng 4. Nhịp tim thai cơ bản trung bình 
là 137,83 ± 22,01 nhịp/phút. Nhịp tim thai bình thường 
chiếm 81,3%, nhịp nhanh chiếm tỷ lệ 11,6%. DĐNT 
dưới 5 chiếm  7%, từ 5-10 chiếm 60,6%. Nhịp giảm xuất 
hiện trong các cuộc chuyển dạ là 45,9 % tỉ lệ xuất hiện 
Dip I, Dip II, Dip III lần lượt là 22,7%, 15,5%, 7,3%.

Chỉ số ối trung bình là 2,7 ± 1,30. Nhóm có chỉ số ối 
từ 2-4 chiếm tỉ lệ cao nhất 63,6%. Sự khác biệt này có ý 
nghĩa thống kê (p < 0,01).

3. Kết quả nghiên cứu
Kết quả nghiên cứu chuyển dạ của 55 trường hợp 

thai phụ mang thai thiểu ối nhập viện tại khoa Phụ Sản 
Bệnh viện Trung Ương Huế như sau:

1. Đặc điểm chung
Các thai phụ có độ tuổi từ 18-35 tuổi chiếm tỉ lệ 

cao nhất 69,1% trên 35 tuổi là  29,1% và dưới 18 tuổi 
là 1,8%. Tuổi mang thai nhỏ nhất là 17 tuổi, lớn nhất là 
48 tuổi. Sản phụ mang thai thiểu ối ở thành thị là  sản 
phụ ở nông thôn là 52,3%. Tỉ lệ mẹ mang thai con so cao 
nhất là 34,5%, mang thai lần 2 là 45,5%, từ lần 3 trở đi là 
20,0%. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p <0,05).

Phân bố tình hình thiểu ối theo ngôi thai được trình 
bày trong biểu đồ 1. Ngôi đầu chiếm tỉ lệ 95,15%, ngôi 
mông chiếm tỉ lệ 3,88%. Ngôi ngang chiếm tỉ lệ 0,97%. 
Tỷ lệ chúng tôi về các ngôi đều tương ứng với tỷ lệ bình 
thường. Tỷ lệ về ngôi mông và ngôi ngang có thấp hơn 
các nghiên cứu khác.Như vậy tỷ lệ ngôi bất thường ở 
những trẻ thiểu ối là không cao hơn so với tỷ lệ chung. 
Điều này có thể giải thích do phần lớn thiểu ối xảy ra 
muộn trong thai kỳ khi ngôi đã hình thành nên ít ảnh 
hưởng đến sự bất thường của ngôi thai.

2. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng cuộc 
chuyển dạ

Bảng 2 thể hiện tình trạng ối của sản phụ lúc chuyển 
dạ. OVN- OVS chiếm tỉ lệ cao nhất 70,9% , bấm ối chiếm 
tỷ lệ 16,4%  sản phụ. Ối  trong chiếm 67,3%. Các nghiên 
cứu khác ghi nhận nhóm ối vỡ sớm chiếm 41,51%, cao 
nhất và khác nhau có ý nghĩa thống kê so với các nhóm 
khác. Về màu sắc nước ối, chúng tôi ghi nhận được 20,0% 
sản phụ có nước ối xanh, tương đồng với nghiên cứu 
khác với tỉ lệ nước ối nhuộm phân su là 21,83% [2].
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Biểu đồ 1. phân bố tình hình thiểu ối theo ngôi thai

Tình trạng ối n %

ối vỡ

Bấm ối 9 16,4
Vỡ đúng lúc 7 12,7

oVn-oVs 39 70,9
Tổng 55 100,0%

Màu sắc ối

Xanh 11 20,0
Vàng 7 12,7

Trắng trong 37 67,3
Tổng 55 100,0%

Bảng 2. Tình trạng ối của sản phụ lúc chuyển dạ

Thời gian chuyển dạ (giờ) n % p
< 12 15 27,0%

 > 0,05
12-24 19 35,4%
> 24 21 37,4%
Tổng 55 100,0%

Thời gian trung bình 24,67 ± 17,90

Bảng 3. Thời gian chuyển dạ

các thông số n %

nTTcB
(nhịp/phút)

<120 4 7
120-<160 45 81,3

≥160 6 11,6
Tổng 55 100

Tim thai trung bình 137,83 ± 22,01

DĐnT
(nhịp)

<5 4 7,1
5-10 33 60,6
>10 18 32,3
Tổng 55 100

nhịp giảm

Dip i 12 22,7
Dip ii 9 15,5
Dip iii 4 7,3
Tổng 25 45,5

Bảng 4. Kết quả cTg của thai trong chuyển dạ

Liên quan chỉ số ối (cm) Tổng

p

<2 2-<4 4-5

DĐnT

<5 1(1,8%) 2(3,6%) 1(1,8%) 4(7,2%)
5-10 4(7,2%) 27(49,0%) 2(3,6%) 33(60,0%)
>10 1(1,8%) 6(10,9%) 11(20,0%) 18(32,7%)
Tổng 6(10,9%) 35(63,6%) 14(25,4%) 55(100%)

phương 
pháp sinh

Thường 2 (3,6%) 17 (30,9%) 13(23,6%) 32(58,3%)
p < 0,01Mổ 4 (7,2%) 18 (32,7%) 1 (1,8%) 23(41,7%)

Tổng 6(10,9%) 35(63,6%) 14(25,4%) 55(100%)

Thời gian 
chuyển dạ

<12 1 (1,.8%) 11(20,0%) 3(5,4%) 15(27,3%)

p> 0,0512-24 2 (3,6%) 13(23,6%) 4(7,2%) 19(34,5%)
>24 4(7,2%) 11(20,0%) 7(12,7%) 21(38,1%)

6(10,9%) 35(63,6%) 14(25,4%) 55(100%)

Bảng 6. Liên quan giữa dao động nội tại với chỉ số ối

Thông số siêu âm n % p

AFi (cm)

<2 6 10,9

< 0,01
<4 41 74,5
4-6 14 25,5

Tổng 55 100
chỉ số ối trung bình 2,76 ± 1,30.

Bảng 4. Kết quả cTg của thai trong chuyển dạ

Biểu đồ 2. phân bố theo phương pháp đẻ

Liên quan giữa dao động nội tại, giữa suy thai với 
chỉ số ối

Trong nhóm DĐNT nhỏ hơn 5, tỷ lệ chỉ số ối <2 
chiếm tỷ lệ 1,8 % trong khi đó nhóm DĐNT>10, chỉ 
số ối 4-5 là cao nhất 20%. Tỉ lệ sinh mổ ở nhóm có 
chỉ số ối AFI <4 là 39.9% và sinh thường ở nhóm 
AFI từ 4-5 (23,6%).  Kết quả nghiên cứu của chúng 
tôi cho thấy nhóm trẻ có chỉ số ối thấp AFI < 2 có 
tỷ lệ sinh mổ cao hơn với các nhóm khác, và tỉ lệ 
này giảm dần ở các nhóm có chỉ số ối cao hơn. Sự 
khác biệt này có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Dao 
động nội tại thấp cũng là một chỉ điểm của suy thai 
gặp nhiều trong thai thiểu ối. Lượng nước ối quá ít 
gây chèn ép dây rốn, tăng nguy cơ suy thai trong 
chuyển dạ. Trong nhóm có chỉ số ối AFI 4-5, chuyển 
dạ kéo dài 12,7%. Sự khác biệt không có ý nghĩa 
thống kê (p > 0,05).

4. Kết luận
Trong các sản phụ mang thai thiểu ối, tỉ lệ bệnh 

nhân có chỉ số ối từ 2-4 là cao nhất với 63,6% (p<0,05). 
Tỉ lệ OVN-OVS chiếm tỉ lệ cao trong nhóm sản phụ 
mang thai thiểu ối. Tỉ lệ sinh mổ rất cao ở nhóm bệnh 
nhân có chỉ số ối AFI <4 với 63,6% (p<0,01). Tỉ lệ 
chuyển dạ kéo dài trong nhóm có chỉ số ối AFI 4-5 là 
12,7% (p>0,05).
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3. Kết quảnghiên cứu
Qua khảo sát 160 trường hợp thiểu ối nhập viện tại 

Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ, chúng tôi ghi 
nhận được kết quả như sau

Nhận xét: Tuổi mẹ trung bình là29,45±2,59 cm, 
tập trung nhiều là nhóm 19- 36 tuổi, sống chủ yếu 
nông thôn, trình độ là trung học phổ thông và nghề 
nghiệp là nội trợ.

Nhận xét: Sản phụ mang thai lần đầu (59,38%), 
chưa sanh lần nào (58,13%), cân nặng trước mang 
thai là 50kg; tăng cân bình thường chiếm 70,63%; nơi 
khám thai chủ yếu là 91,87%.

Nhận xét: Tuổi thai trung bình là 39 tuần, có 1,9% 
trên 42 tuần. Ngôi thai là ngôi đầu và tim thai nằm 
trong giới hạn bình thường.
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1. Đặt vấn đề
Nước ối là thành phần rất quan trọng cho sự phát triển 

của thai nhi, là nguồn dự trữ nước, các chất dinh dưỡng 
cung cấp cho phôi- thai, có đặc tính kháng khuẩn. Nước 
ối có vai trò bảo vệ, che chở giúp thai nhi tránh khỏi các 
sang chấn từ bên ngoài, giúp cho thai dễ dàng cử động 
trong tử cung, đặc biệt là giúp cho thai dễ dàng bình 
chỉnh ngôi thai, giúp xoá mở cổ tử cung khi có chuyển 
dạ[1], [2] nên khi có một sự bất thường nào của nước ối 

 Lâm Đức Tâm(1), nguyễn Vũ Quốc huy(2)    
(1) Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, (2)Trường Đại học Y Dược Huế

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THIỂU ỐI NHẬP VIỆN
TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ CẦN THơ

Tóm tắt
Mục tiêu: Khảo sát các đặc điểm lâm sàng, cận 

lâm sàng, đánh giá kết quả điều trị của sản phụ thiểu 
ối nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần 
Thơ. Đối tượng và phương pháp: Mô tả cắt ngang 
160 trường hợp thiểu ối từ tháng 06/2013 đến tháng 
04/2014. Cácđối tượng tham gianghiên cứuđượctư 
vấn, thu thập các đặc điểm về dân số xã hội học, tiền 
sử bệnh tật và sản khoa của thai phụ, khám lâm sàng, 
theo dõi kết cục thai kỳ vả đánh giá kết quả điều trị 
thiểu ối. Số liệu thu thập được tính tỷ lệ %, giá trị trung 
binh , độ lệch chuẩn và so sánh kết quả để tìm ra các 
đặc điểm nổi bật các biến số nghiên cứu. Kết quả ghi 
nhận: Tuổi mẹ trung bình 28,75 ± 5,2 tuổi với 88,75% 
phụ nữ tuổi 19- 35 tuổi; mang thai lần đầu (59,38%), 
chưa sanh lần nào (58,13%), cân nặng trước mang 
thai là 50kg; tăng cân bình thường chiếm 70,63%; nơi 
khám thai chủ yếu là 91,87%.Bề cao tử cung 29,45± 
2,6cm.Vòng bụng 92,6± 6,6cm. Tim thai trung bình 
141± 5,13 nhịp/phút. Ngôi đầu chiếm 95%.chỉ số ối 
trung bình 3,76± 1,24cm. Đường kính lưỡng đỉnh thai 
nhi là 8,88± 0,52cm. Chiều dài xương đùi là 6,93± 
0,39cm. Mổ lấy thai là phương pháp sanh thường gặp 
của thiểu ối (90%). Sau mổ nước ối bình thường chiếm 
89,27% và cân nặng trẻ sơ sinh trung bình là 2972,5± 
500,17 gram; tình trạng bé lúc mới sinh có chỉ số Apgar 
tốt là 99,37%. Kết luận: Các trường hợp thiểu ối đều 
có triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng trong giới 
hạn bình thường nhưng kết quả điều trị chủ yếu là 
phẫu thuật mổ lấy thai, không có trường hợp nào 
khởi phát chuyển dạ để theo dõi sanh ngã âm đạo. Từ 
khóa: Thiểu ối, mổ lấy thai.

Abstract 
ASSESSMENT OF TREATMENT OUTCOMES 

OLIGOHYDRAMNIOS HOSPITALIZED IN CAN THO 
GENERAL HOSPITAL

Objective: Characterization of clinical, subclinical, 
assess the results of treatment of hospitalized women 
with oligohydramnios Hospital in Can Tho City. 
Subjects and methods: Cross-sectional description 
oligohydramnios 160 cases from 06/2013 to 04/2014. 
The subjects participating in research consultancy, 
collected demographic characteristics sociology, history 
morbidity and obstetric of women, clinical examination, 
pregnancy outcome monitoring and evaluation results 
oligohydramnios treatment. Data collected is processed 
by statistical software Stata 10.0. Results: Average 
maternal age 28.75 ± 5.2 years old with 88.75% of women 
aged 19-35 years old; first pregnancy (59.38%), not being 
certain times (58.13%), weight before pregnancy is 50kg. 
Normal weight gain accounted for 70.63%; antenatal 
clinics was91.87%.Uterine height 29.45± 2.6cm.Waist 
circumference 92.6± 6.6cm. Average fetal heart 141± 
5.13 beats/min. The top 95%,averageamniotic fluid index 
3.76± 1.24 cm. Diparietal diameterm was 8.88± 0.52 cm. 
Femur length was 6.93 ± 0.39 cm. Cesarean delivery is 
common method of oligohydramnios (90%). After surgery 
amniotic fluid normal accounted for 89.27% and average 
infant weight 2972.5 ± 500.17 grams; status of the baby at 
birth had good Apgar score is 99.37%. Conclusion: The 
cases of oligohydramnios have clinical and subclinical 
in normal limits but treatment results mainly cesarean 
surgery, no cases of induction to monitor birth vaginally. 

Keywords: oligohydramnios, cesarean section.

đều ảnh hưởng đến thai nhi nhất là khi thiểu ối.Thiểu ối 
khi lượng nước ối đo được dưới 250ml. Thiểu ốigây tăng 
tử suất và bệnh suất chu sinh mà nguyên nhân chính là 
gây chèn ép cuống rốn dẫn đến suy thai và nguy hiểm 
hơn nữa dẫn đến tử vong thai. Ngoài ra, thiểu ối gián tiếp 
làm tăng nguy cơ sinh khó, tăng chỉ định mổ lấy thai… 
Các nghiên cứu ghi nhận nguy cơ trẻ ngạt sau sanh ở sản 
phụ thiểu ối cao gấp 6,7 lần so với nhóm không thiểu 
ối[12]. Tần suất thiểu ối thay đổi tùy tuổi thai dao động 

từ 0,4- 3,9% và tỷ lệ này đang có xu hướng tăng trong 
những năm gần đây[2]. Do đó, thiểu ối được đánh giá là 
vấn đề sức khỏe cho thai phụ và thai nhi.

Tại Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ có nhiều 
trường hợp thiểu ối nhập viện điều trị và thái độ xử trí 
của bác sĩ là mổ lấy thai ở những thai phụ này. Tuy nhiên, 
chúng tôi chưa ghi  nhận các nghiên cứu về tình hình 
thiểu ối, các đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và thái 
độ xử trí ở các sản phụ thiểu ối. Xuất phát từ đó, chúng 
tôi tiến hành nghiên cứu về đặc điểm lâm sàng, cận lâm 
sàng và kết quả điều trị sản phụ thiểu ối nhập viện tại 
Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ nhằm đánh giá 
kết quả điều trị thiểu ối tại Bệnh viện.

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
Chúng tôi thực hiện nghiên cứu mô tả cắt ngang 

160 trường hợp thiểu ối với đối tượng chọn mẫu là tất 
cả các sản phụ thiểu ối được nhập viện tại Bệnh viện 
Đa khoa Thành phố Cần Thơ trong thời gian từ tháng 08 
năm 2013 đến tháng 04 năm 2014. Đối tượng này thỏa 
mãn các tiêu chuẩn chọn mẫu như: thai sống, màng ối 
còn nguyên, đánh giá thể tích nước ối gọi là thiểu ối khi 
đo chỉ số nước ối qua siêu âm theo phương pháp Phelan 
có giá trị ≤ 5cm, kể cả mẹ có những bệnh lý thai kỳ, đồng 
ý tham gia nghiên cứu và loại trừ trường hợp rỉ ối, vỡ ối, 
đa thai, thai lưu, chỉ số nước ối qua siêu âm có giá trị > 
5cm và không đồng ý tham gia nghiên cứu.

Phương pháp chọn mẫu: Chọn mẫu thuận tiện 
ở các trường hợp vào sanh với chẩn đoán thiểu ối 
thông qua phương pháp đo chỉ số ối ở 4 vị trí (AFI) 
trên siêu âm. Sau đó, chúng tôi tiến hành phỏng vấn 
các sản phụ theo bộ câu hỏi soạn trước, theo dõi diễn 
tiến và kết cục thai kỳ. Các số liệu được nhập và xử lý 
bẳng phần mềm Stata 10.0.

Đặc điểm Tần số (n=160) Tỷ lệ (%)

Tuổi mẹ
Trung bình 28,75 ± 5,2 tuổi

< 19 tuổi 1 0,63
19- < 36 tuổi 142 88,75

≥ 36 tuổi 17 10,62

Khu vực sống nông thôn 100 62,5
Thành thị 60 37,5

Trình độ văn hóa

Mù chữ-tiểu học 2 1,26 
Trung học cơ sở 20 12,5 

Trung học phổ thông 111 69,38
cao đẳng- đại học 27 16,88

nghề nghiệp

nội trợ 80 50
cán bộ viên chức 25 15,63

Buôn bán 18 11,25
công nhân 15 9,38
Làm ruộng 14 8,75

Khác 8 5

Bảng 1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu
Đặc điểm Tần số (n=160) Tỷ lệ (%)

Tuổi thai
trung bình:39,05±2,05tuần

< 38 tuần 9 5,6
38- < 42 tuần 148 92,5

≥42 tuần 3 1,9

Bề cao tử cung
trung bình 29,45±2,59 cm

< 25cm 5 3,13
25- < 35cm 150 93,74

≥ 35cm 5 3,13
Vòng bụng

trung bình 92,56±6,64 cm
< 85cm 18 11,25

85- 110cm 142 88,75

ngôi thai
Đầu 152 95

Mông 7 4,38
phức tạp 1 0,63

Tim thai (nhịp phút) 120- 160 159 99,37
>160 1 0,63

Bảng 3. Đặc điểm lâm sàng thai phụ thiểu ối

Đặc điểm Tần số (n=160) Tỷ lệ (%)

Tiền thai con so 95 59,38
con rạ 65 40,62

Tiền sử nạo hút thai có 16 10
Không 144 90

Tiền sử bệnh lý của mẹ có 11 6,8
Không 149 93,2

Đặc điểm sanh lần trước

chưa sanh 93 58,13
sanh thường 53 33,13

sanh mổ 13 8,13
sanh kiềm 1 0,63

cân nặng trước mang thai
trung bình 50,97±  5,98

< 45 kg 24 15,00
45- 60 kg 128 80,00
≥ 60kg 8 5,00

Tăng cân trong thai kỳ
trung bình 11,42± 1,95

≤ 8 kg 8 5,00
8- 12 kg 113 70,63
≥ 12kg 39 24,38

nơi khám thai
Trạm y tế 4 2,50
Bệnh viện 9 5,63

phòng khám tư 147 91,87

Bảng 2. Đặc điểm tiền sử thai phụ thiểu ối



ối nhỏ hơn ngôi đầu[7]. Nghiên cứu chúng tôi có đến 
95% ngôi đầu cho thấy đa phần các trường hợp thiểu 
ối tham gia nghiên cứu là thiểu ối cấp và chỉ ở mức 
thiểu ối nhẹ không ảnh hưởng nhiều đến ngôi thai. 
Ở nghiên cứu của Ninh Văn Minh, tỷ lệ ngôi thai bất 
thường chỉ chiếm 8,6%[10]. Kết quả này tương tự như 
nghiên cứu chúng tôi. Theo y văn, thiểu ối làm tăng 
nguy cơ suy thai vì dây rốn dễ bị chèn ép[4] nên dễ suy 
thai nhưng chúng tôi có 99,37% tim thai trong giới hạn 
bình thường (tần số 120- 160 nhịp/phút). Khi nhịp tim 
thai chưa bị ảnh hưởng do phần lớn các trường hợp là 
thiểu ối ở mức độ nhẹ hoặc vừa mới thiểu ối phát hiện 
ngay, tức là chỉ số ối chỉ khoảng 4- 5cm các sản phụ 
đã nhập viện để có can thiệp kịp thời và tốt nhất cho 
cả thai phụ và thai nhi. Có đến 81,88% chỉ số nước ối≥ 
2,1cm và nghiên cứu của Nguyễn Thị Xuân Loan cũng 
cho kết quả đa số thiểu ối nhẹ [9]. Có 52,5% trường 
hợp đường kính lưỡng đỉnh là ≥ 9cm và có chiều dài 
xương đùi ≥ 7cm. Theo lý thuyết khi có dị tật bẩm sinh 
hay thai chậm phát triển trong lòng tử cung thì mới có 
sự ảnh hưởng lên đường kính lưỡng đỉnh hoặc chiều 
dài xương đùi hoặc cả hai. Hầu hết những chỉ số này 
trong giới hạn bình thường cho thấy rằng các thai nhi 
tăng trưởng và phát triển một cách bình thường. 

Đối với trường hợp thiểu ối việc điều trị phụ thuộc 
vào nhiều yếu tố: Cơ sở vật chất, phác đồ điều trị của 
bệnh viện, kinh nghiệm của các nhà sản khoa…[17]. 
Do đó mỗi bác sĩ, mỗi bệnh viện có cách xử trí khác 
nhau. Một nơi có đầy đủ trang thiết bị lẫn đội ngũ 
nhân viên y tế khi đó phương pháp sanh ngã âm đạo 
được ưu tiên hơn. Ngược lại, phương pháp mổ lấy 
thai sẽ được chọn thai phụ. Kết quả nghiên cứu của 
chúng tôi: Tỷ lệ mổ lấy thai rất cao (90%). Điều này lý 
giải rằng do trang thiết bị để phục vụ cho việc theo 
dõi cuộc chuyển dạ của thai kỳ nguy cơ và hồi sức sơ 
sinh không đáp ứng được, về đội ngũ nhân viên y tế do 
lực lượng nhân viên của chúng ta còn rất hạn chế mặc 
dù chuyên môn được đào tạo chuyên sâu. Mặt khác, 
với xu thế hiện nay ngành y của chúng ta đang bị giới 
truyền thông và nhất là phía bệnh nhân gây áp lực dữ 
dội. Chính vì những lý trên nên bác sĩ sản khoa chọn 
biện pháp nào an toàn nhất cho cả đôi bên.So sánh tỷ 
lệ mổ lấy thai trên sản phụ thiểu ối, chúng tôi có.

Nhận xét: Chỉ số ối dưới 2,1 cm chiếm 18,13%. 
Siêu âm đánh giá đường kính của thai nằm trong giới 
hạn bình thường.

Đánh giá kết quả điều trị thiểu ối

Nhận xét: Mổ lấy thai là phương pháp sanh thường 
gặp của thiểu ối. Sau mổ nước ối bình thường chiếm 
89,27% và cân nặng trẻ sơ sinh trung bình là 2972,5± 
500,17 gram.

Nhận xét: Chẩn đoán mổ lấy thai chủ yếu là cổ tử 
cung không thuận lợi, thiểu ối- vô ối và thiểu ối kèm 
yếu tố bất thường.
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Đặc điểm Tần số (n=160) Tỷ lệ (%)
chỉ số nước ối

Trung bình: 3,76±1,23 cm
≤ 2,1cm 29 18,13
>2,1cm 131 81,87

Đường kính lưỡng đỉnh
Trung bình: 8,88±0,52cm

< 9cm 76 47,5
≥ 9cm 84 52,5

chiều dài xương đùi
trung bình: 6,93±0,89 cm

< 7cm 76 47,5
≥ 7cm 84 52,5

hemoglobin
trung bình: 12,93±1,14g/l

< 11g/l 7 4.38
≥ 11g/l 153 95,62

Bảng 4. Đặc điểm cận lâm sàng

Đặc điểm Tần số (n) Tỷ lệ (%)

phương pháp sanh Mổ lấy thai 144 90
sanh ngã âm đạo 16 10

Màu sắc nước ối

Trắng đục 143 89,37
Xanh 10 6,25

Vàng xanh 2 1,25
Khác 5 3,13

chỉ số Apgar phút thứ 1 ≥ 7 điểm 159 99,37
phút thứ 5 ≥ 7 điểm 159 99,37

cân nặng trẻ
trung bình: 2972,5± 

500,17 gram

< 2500gram 17 10,62
2500- <3500gram 116 72,5

≥ 3500gram 27 16,88

Bảng 5. Đánh giá kết quả điều trị thiểu ối

chẩn đoán trước và sau mổ Tần số (n= 144) Tỷ lệ (%)
cổ tử cung không thuận lợi 42 29,17
Thiểu ối- vô ối 43 29,86
Đau vết mổ cũ- thiểu ối 12 8,33
suy thai cấp- thiểu ối 10 6,94
ngôi mông- thiểu ối 7 4,86
Thai quá ngày- thiểu ối 5 3,47
Tăng huyết áp thai kỳ- thiểu ối 10 6,94
con quý- thiểu ối 3 2,08
chuyển dạ ngưng tiến triển 3 2,08
con so lớn tuổi 2 1,39
nhau tiền đạo trung tâm 2 1,39
Khác 5 3,47

Bảng 6. chỉ định mổ lấy thai ở sản phụ thiểu ối

nghiên cứu Tỷ lệ (%)
Trần Thị nhật Thiên Trang (2003)[11] 35
Danon D. và cs (2007)[1] 17,4
nguyễn Thị Xuân Loan (2008) [9] 84,9
nguyễn Thị Thu hồng (2009) [8] 42,9
chúng tôi 90

Bảng 7. so sánh tỷ lệ mổ lấy thai

4. Bàn luận
Độ tuổi trung bình là 28,75± 5,2 tuổi, trong đó, 

nhóm19- < 36 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất (88,75%).Điều 
này phù hợp vì độ tuổi 19- <36 là độ tuổi sinh đẻ, do 
đó, phụ nữ nhận thức được việc sinh con quá sớm hay 
quá muộn sẽ có rất nhiều nguy cơ cho cả mẹ và con[3] 
nên việc chăm sóc thai kỳ luôn được quan tâm ở các lứa 
tuổi trên. Kết quả ghi nhận có 62,5% sản phụ thiểu ối 
ở nông thôn có 37,5% ở thành thị.Kết quả này tương 
tự với nghiên cứu của Phan Mỹ Duyên sản phụ ở nông 
thôn là 62%[5]. Điều này lý giải do đặc thù của Đồng 
bằng sông Cửu Long là vùng sản xuất nông nghiệp 
chính nên phần lớn dân cư tập trung sống ở nông thôn. 
Về trìnhđộvăn hóa: nhóm trung học phổ thông chiếm 
69,38%, kết quả này thấp hơn trình độ phụ nữ ở Hàn 
Quốc có bằng đại học chiếm 40%, ở Canada tỷ lệ này 
chiếm 51%.Nghề nghiệp: nội trợ chiếm tỷ lệ (50%), kết 
quả tương tự với nghiên cứu của Bùi Thị Thu Hà chiếm 
52,2%[6].Số trường hợp thiểu ối con so chiếm nhiều 
hơn con rạ. Điều này được chúng tôi lý giải do mang thai 
lần đầu chưa có kinh nghiệm trong việc chăm sóc sức 
khỏe thai nghén cũng như là sắp xếp chế độ ăn uống, 
ngủ nghỉ hợp lý. Một khi tuần hoàn đến bánh nhau kém 
dẫn đến việc nhau sẽ vôi hóa sớm, nhau tiết nội tiết tố 
giảm thiểu trao đổi chất mẹ- con [16]. Một khi giảm tưới 
máu mạn và giảm tưới máu đến thận dẫn đến giảm độ 
lọc cầu thận làm giảm bài tiết nước tiểu[15].

Trong nghiên cứu của chúng tôi thai đủ tháng 
chiếm 92,5%, thai già tháng chiếm 1,9%. Tỷ lệ thai già 
tháng trong nghiên cứu của chúng tôi bằng 1/3 tỷ lệ 
thai già tháng của nghiên cứu Marks Divon (5%)[14]. 
Con số này nói lên ý thức của sản phụ tiến bộ hơn 
trong chăm sóc sức khỏe thai nghén của mình. Khi 
đến ngày dự sanh, chưa có dấu hiệu chuyển dạ các sản 
phụ đến cơ sở y tế thăm khám để được nhập viện và 
xử trí. Theo y văn, khám thực thể ở bệnh nhân thiểu 
ối thấy bề cao tử cung nhỏ hơn tuổi thai một cách rõ 
rệt[2] nhưng kết quả nghiên cứu này, có đến 93,75% 
là sản phụ có bề cao tử cung nằm trong giới hạn bình 
thường và tương tự cho vòng bụng có 88,75% sản phụ 
bình thường. Điều này cho thấy rằng thiểu ối không 
ảnh hưởng nhiều đến bề cao tử cung và vòng bụng. 
Mặt khác do các chỉ số này có khá nhiều yếu tố gây 
nhiễu chẳng hạn như: Thành bụng sản phụ dày, đo 
sai kỹ thuật… Mặc dù vậy, nó cũng chứng minh triệu 
chứng của thiểu ối trên lâm sàng thường nghèo nàn 
như một số y văn viết[2],[4]. Nhờ có nước ối, ngôi thai 
được bình chỉnh tốt trong buồng tử cung. Khi nước 
ối quá nhiều (đa ối) hoặc quá ít (thiểu ối, vô ối) đều 
bất lợi cho ngôi thai. Ngôi mông cũng gây chỉ số nước 

Về chỉ định mổ lấy thai: Chúng tôi nhận thấy các 
chỉ định mổ tập trung vào chỉ định là thiểu ối kèm 
thêm yếu tố nguy cơ, trong đó, chỉ định mổ lấy thai 
vì cổ tử cung không thuận lợi, thiểu ối hoặc vô ối đơn 
thuần hoặc tăng huyết áp trong thai kỳ hoặc đau vết 
mổ củ... là những chỉ định thường gặp. Tuy nhiên, 
chúng tôi không có trường hợp nào gây khởi phát 
chuyển dạ sanh ở thai phụ có thiểu ối để giảm tỷ lệ 
mổ lấy thai nên kết quả có trên 30% trường hợp thiểu 
ối phải chỉ định phẫu thuật mà yếu tố bất thường 
không rõ ràng.

Đối với thiểu ối, các bác sĩ sản khoa có những can 
thiệp kịp thời nên hầu hết thai đều chưa có dấu hiệu 
suy, cụ thể biểu hiện qua màu sắc- đậm độ nước ối. 
Đa số màu sắc nước ối là bình thường (89,38% màu 
trắng đục). Ngoài ra, nó còn biểu hiện ở chỉ số Apgar 
của trẻ lúc mới sinh, có đến 99,37% trẻ có chỉ số 
Apgar ở phút thứ nhất và phút thứ năm bình thường. 
Tỷ lệ này cao hơn nghiên cứu của Trần Thị Nhật Thiên 
Trang Apgar phút thứ nhất ≥ 7 điểm: 90%; phút thứ 
năm ≥ 7 điểm: 97% [11].Điều này chứng tỏ y học ngày 
càng phát triển giúp các nhà sản khoa phát hiện sớm 
tình trạng thiểu ối và đã có thái độ xử trí đúng đắn. 
Những đứa trẻ này được sinh ra từ thai kỳ nguy cơ cao 
nhưng hầu hết chúng cân nặng trong giới hạn bình 
thường (72,5% trẻ có cân nặng 2500- 3500 gram). Chỉ 
có 10,63% trẻ có cân nặng < 2500 gram, tỷ lệ này thấp 
hơn của kết quả của Nguyễn Thị Xuân Loan 23,7% [9]. 
Sự khác biệt này có thể lý giải cân nặng của trẻ bị ảnh 
hưởng bởi tình trạng dinh dưỡng của mẹ, bệnh lý kèm 
theo của mẹ, cỡ mẫu của nghiên cứu, địa điểm khảo 
sát… Nhìn chung qua các nghiên cứu, tỷ lệ này vẫn 
còn đáng kể, có thể khắc phục bằng việc tăng cường 
nâng cao ý thức các sản phụ về tầm quan trọng của 
tình trạng dinh dưỡng trước và trong khi mang thai, 
việc áp dụng chế độ nghỉ ngơi hợp lý.

5. Kết luận 
Qua khảo sát 160 trường hợp thiểu ối nhập viện tại 

Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ cho thấy các 
trường hợp thiểu ối đều có triệu chứng lâm sàng và cận 
lâm sàng không có đặc điểm gì khác biệt rõ rệttrong khi 
kết quả điều trị chủ yếu là phẫu thuật mổ lấy thai, và đặc 
biệt là không có trường hợp nào khởi phát chuyển dạ 
để theo dõi sanh ngã âm đạo.

Kiến nghị: Đối với sản phụ thiểu ối cần khảo sát 
đánh giá tình trạng sức khỏe thai nhi trước khi có chỉ 
định chấm dứt thai kỳ và nếu đủ điều kiện thì nên tăng 
cường chỉ định theo dõi chuyển dạ sinh đường âm đạo 
nhằm hạn chế tỷ lệ mổ lấy thai.
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHĂM SÓC SẢN PHỤ SAU MỔ LẤY 
THAI TẠI KHOA PHỤ SẢN – BỆNH VIỆN TRUNG ƯơNG HUẾ

Tóm tắt
Mục tiêu: Đánh giá kết quả chăm sóc sản phụ sau 

mổ lấy thai tại Khoa Phụ sản Bệnh viện Trung Ương Huế. 
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mổ tả cắt 
ngang trên 80 sản phụ sau mổ lấy thai từ 01/03/2014 đến 
01/04/2014. Kết quả: trong số 80 sản phụ sau mổ lấy thai 
có 69,3% sản phụ mổ lấy thai lần đầu, 27,6% sản phụ mổ 
lấy thai lần 2 và 3,1% sản phụ mổ lấy thai lần 3.100% sản 
phụ được theo dõi sát dấu hiệu sinh tồn, co hồi tử cung và 
sản dịch.Có 35% sản phụ được thay băng trước khi xuất 
viện, 10% sản phụ được thay băng 1 lần/ngày. Kết luận: 
Chăm sóc và theo dõi sản phụ sau mổ cần thực hiện liên 
tục và toàn diện trong suốt thời gian nằm viện cho đến khi 
ra viện. Trước khi ra viện sản phụ phải được tư vấn và hẹn 
tái khám hoặc tái khám khi nào có dấu hiệu bất thường.

Abstract
ASSESSMENT OF CARE RESULTS FORWOMEN 

AFTERCAESAREAN SECTION INTHE DEPARTMENT OF 
OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY-HUECENTRAL HOSPITAL

Objectives: Evaluating the results for the care of 
women after cesarean section in the Department of 
Obstetrics and Gynaecology, Hue Central Hospital. 
Materials and Methods: cross-sectional description 
on 80 women after cesarean sectionfrom  01/03/2014 
to 01/04/2014. Results: of 80 women after cesarean 
section, there are 69,3% of women having cesarean 
section for the first time, 27,6% of women for the 
second time and 3,1% of women for the third time. 
100% of women were managed monitoring vital 
function signs, uterotonic contraction and vaginal 
lochia. 35% of women wound dressing have been 
replaced before discharge from the Hospital, 10% of 
womenwound dressing were replaced by once a day. 
Conclusion: Monitoring andcaring after women with 
cesarean-section should be performed continuously 
and comprehensively during hospitalization until 
discharge. Prior to discharge, women with C-section 
should be counseled and made re-examination 
appointments orif having abnormal signs.

1. Đặt vấn đề
Đầu thế kỷ XX, tỷ lệ mổ lấy thai còn rất thấp, 

khoảng 0,6-5%. Tỉ lệ mổ lấy thai đang ngày một gia 
tăng trên khắp thế giới trong vài thập kỷ qua cả ở 
nước đã và đang phát triển [1],[2],[3]. Theo điều tra 
toàn cầu của WHO về sức khỏe mẹ và chu sinh, thực 
hiện vào năm 2004 và 2005 ở 24 vùng thuộc 8 quốc 
gia Châu Mỹ Latin, những dữ liệu này có được từ các 
phụ nữ nhập viện sinh ở 120 trung tâm được lựa chọn 
ngẫu nhiên, tỉ lệ trung bình của mổ sinh là 33%; và là 
51% ở các bệnh viện tư [4]. Và khoảng 25 - 40% ở một 
số nước Châu Á lớn như Trung Quốc [2], Ấn Độ [3], 
Nam Hàn [4] và Thái Lan [5]. Hiện nay, tại bệnh viện 
Hùng Vương, số người sinh mổ chiếm gần 33%.Còn 
tại bệnh viện Từ Dũ tỷ lệ sinh mổ gần 50%. Sự gia tăng 
đó là do khuynh hướng mổ lấy thai thay cho các thủ 
thuật lấy thai bằng forceps nhiều tai biến, mổ lấy thai 
dự phòng trong ngôi mông, phát hiện sớm và đánh 
giá đúng mức độ suy thai nhờ máy monitoring sản 
khoa, mổ lấy thai ở những bệnh nhân có vết mổ cũ 

đang ngày càng nhiều, có thai ở những trường hợp vô 
sinh hiếm muộn.... Bên cạnh những trường hợp liên 
quan đến nguyên nhân y khoa, còn có nhiều trường 
hợp sinh mổ theo yêu cầu.Mặc dù việc sinh mổ theo 
yêu cầu đang bị Nhà nước nghiêm cấm, nhưng con số 
này đang tăng lên, đặc biệt ở các bệnh viện tư.

Mặt dù ý thức và điều kiện vô khuẩn ngày càng tốt 
hơn, bên cạnh đó còn có sự ra đời của nhiều loại kháng 
sinh mới nhưng nhiễm trùng sau mổ hiện vẫn còn tồn 
tại.Sự thành công của cuộc phẫu thuật không chỉ phụ 
thuộc vào tay nghề của phẫu thuật viên, mà còn phụ 
thuộc vào công tác chăm sóc trước, trong và sau mổ của 
điều dưỡng viên, ngoài ra sự theo dõi và chăm sóc của 
chính bản thân sản phụ cũng góp một phần không nhỏ.

Trên thực tế chúng ta thấy những sản phụ được 
trang bị kiến thức về chăm sóc sức khỏe nói chung và 
chăm sóc sức khỏe sinh sản nói riêng có thể tự mình 
chăm sóc và phát hiện sớm những bất thường để 
được khám và xử lý kịp thời nhằm hạn chế phần nào 
các tai biến có thể xảy ra.



3.2.11. Số lần  thay băng vết mổ

Có 35% sản phụ được thay băng trước khi xuất 
viện, 10% sản phụ được thay băng 1 lần/ngày.

4. Bàn luận
-  Nhu cầu được an ủi động viên của các sản phụ 

rất cao. Nếu được an ủi động viên sản phụ sẽ yên tâm 
điều trị bệnh.

- Chế độ dinh dưỡng đầy đủ cho các sản phụ sau 
sinh là một vấn đề được đặt lên hàng đầu, cần ăn 
uống đầy đủ chất dinh dưỡng trong thời kỳ cho con 
bú không chỉ tốt cho mẹ mà còn giúp cho sự phát 
triển của trẻ. Qua khảo sát cho thấy số sản phụ ăn 
tăng dinh dưỡng chiếm 75%, còn lại các sản phụ có 
tập quán ăn kiêng  chiếmđến 11%, ăn bình thường 
chiếm 14%. Như vậy, có tới 25% sản phụ chưa thực 
hiện phù hợp với chế độ ăn cần thiết cho một bà mẹ 
sau sinh, không đảm bảo sức khỏe cho mẹ dẫn đến 
không đủ sữa cho trẻ bú và cơ thể suy kiệt thêm, điều 
này cho thấy sự hướng dẫn của cán bộ y tế về đinh 
dưỡng cho bệnh nhân còn thiếu sót.

- Các sản phụ đã hiểu được lợi ích của sữa non 
nên cho con trẻ bú sớm từ khi sinh đến < 1 giờ sau 
sinh. Tuy nhiên vì mổ lấy thai nên những giờ đầu sau 
sinhcác sản phụ cho rằng cho con bú sau mổ 12 giờ 
chiếm tỷ lệ cao 68%, như vậy đã nói lên được sự ý 
thức của sản phụ ngày một hiểu hơn, tuy nhiên điều 
này cho thấy cần tăng cường hơn nữa về giáo dục lợi 
ích của nuôi con bằng sữa mẹ.

- Việc vận động sau sinh của các sản phụ là rất quan 
trọng, giúp cho cơ thể phục hồi nhanh và tránh được 
các biến chứng có thể gặp. Qua khảo sát cho thấy chỉ có 
27% là vận động sớm, có đến 73% sản phụ hạn chế vận 
động sau sinh, điều này làm cho sản phụ dễ dẫn đến bí 
trung đại tiện và bế sản dịch, vì vậy cần tăng cường tư 
vấn bệnh nhân về lợi ích vận động sớm sau mổ.

3.2.7. Hướng dẫn có thai sau trong trường hợp 
vết mổ cũ

81% sản phụ cho rằng nên có thai trở lại sau mổ trên 
2 năm, 19% cho rằng có thể có thai trở lại từ 1-2 năm.

3.2.8. Theo dõi các dấu hiệu sinh tồn trong 24 giờ 
sau mổ

Có 88,7% sản phụ được theo dõi mạch 15 phút/
lần, 52,5% được theo dõi nhiệt độ 1 giờ/lần, 52,5% 
được đo huyết áp 30 phút/lần.

100% sản phụ được theo dõi mạch 2 lần/ngày, 
60% được theo dõi nhiệt độ 2 lần/ngày, 72,5% được 
theo dõi huyết áp 2 lần/ngày

3.2.9.Theo dõi co hồi tử cung, ra máu âm đạo 
trong 24 giờ sau mổ

100% sản phụ được theo dõi sát về co hồi tử cung, 
sản dịch 24 giờ sau mổ 

3.2.10. Tình hình theo dõi co hồi tử cung, sản dịch 
sau 24h

100% sản phụ sau mổ được thăm khám, theo dõi 
sự co hồi tử cung, 90% sản phụ được theo dõi sản 
dịch sau 24h.

3.2.3. Hướng dẫn chế độ ăn sau mổ

Đa số sản phụ cho rằng nên ăn tăng cường dinh 
dưỡng chiếm 75%, 11% sản phụ cho rằng cần ăn kiêng.

3.2.4.Hướng dẫn về khẩu phần ăn tăng cường sau mổ

Số sản phụ cho rằng tăng cường đạm chiếm 75%, 
tăng cường chất béo chiếm 44%.

3.2.5. Hướng dẫn vận động sau mổ

48% sản phụ cho rằng nên vận đông sau 24 giờ, 
16% vận động sau 2 ngày.

3.2.6. Hướng dẫn về những bất thường sau mổ lấy thai

90% sản phụ cho rằng sốt là bất thường sau mổ, 
40% cho rằng táo bón.Có 66% sản phụ nhận biết 
được 3 dấu hiệu trở lên.
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Xuất phát từ những lý do trên, chúng tôi thực hiện 
đề tàinghiên cứu này nhằm mục tiêu: Đánh giá kết 
quả chăm sóc sản phụ sau mổ lấy thai tại Khoa Phụ 
sản Bệnh viện Trung Ương Huế.

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
2.1.Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng được chọn trong nhóm nghiên cứu 

gồm 80 sản phụ sau mổ tại khoa Phụ sản Bệnh viện 
Trung ương Huế.

2.1.1. Tiêu chuẩn chọn bệnh
Tất cả những sản phụ được mổ lấy thai tại khoa 

Phụ sản 
Tất cả những sản phụ đồng ý tham gia nghiên cứu
2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ
Trường hợp mổ ra thai dị dạng, thai chết lưu…
Những người không có khả năng trả lời như: vừa 

phẫu thuật chưa tỉnh, câm điếc, tâm thần…
Những người không đồng ý tham gia
2.2. Phương pháp chọn mẫu
Phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên thuận tiện
2.3. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu mô tảcắt ngang từ 01/03/2014 đến 

01/04/2014

3. Kết quả 
3.1. Số lần đã mổ lấy thai

69,3% sản phụ mổ lấy thai lần đầu, 27,6% sản phụ 
mổ lấy thai lần 2, sản phụ mổ lấy thai lần 3 là 3,1% 

3.2. Tình hình chăm sóc của sản phụ sau mổ lấy thai 
3.2.1.Chăm sóc và động viên an ủi

93,8% sản phụ được động viên an ủi, còn 6,2% sản 
phụ chưa động viên an ủi.

3.2.2. Hướng dẫn sử dụng dung dịch vệ sinh bộ 
phận sinh dục

Có 73% sản phụ cho rằng nên dùng nước ấm vệ 
sinh, 8% cho rằng nên dùng xà phòng.

Biểu đồ 3.1. số lần đã mổ lấy thai

chăm sóc an ủi n Tỷ lệ(%)
có 75 93,8

Không 05 6,2
80 100

Bảng 3.1. chăm sóc và động viên an ủi

Dung dịch rửa n (%)
nước ấm 58 73
Xà phòng 6 8
Dung dịch sát khuẩn 15 19
Tổng 80 100

Bảng 3.2. sử dụng dung dịch vệ sinh

chế độ ăn n (%)
ăn kiêng 9 11
ăn tăng cường dinh dưỡng và uống nhiều nước 60 75
ăn bình thường như trước 11 14

Tổng 80 100

Bảng 3.3. chế độ ăn sau mổ

Khẩu phần ăn n (%)
ngũ cốc, gạo, mì 50 62
Thịt, cá, trứng , sữa 60 75
Rau quả, vitamin 44 55
Dầu, mỡ 35 44

Bảng 3.4. Tăng cường khẩu phần ăn sau mổ 

Thời gian có thai trở lại n (%)
Trong 1 năm 0 0

1- 2 năm 15 19
>2 năm 65 81

Tổng 80 100

Bảng 3.7. có thai trở lại

Thời gian Mạch nhiệt độ huyết áp
n (%) n (%) n (%)

Không theo dõi 0 0 0 0 0 0
15 phút/ lần 71 88,7 0 0 38 47,5
30 phút/ lần 9 11,3 0 0 42 52,5
1 giờ/ lần 0 0 42 52,5 0 0

2 giờ/ lần 0 0 38 47,5 0 0

Bảng 3.8. Theo dõi các dấu hiệu sinh tồn trong 24 giờ sau mổ

Thời gian Mạch nhiệt độ huyết áp
n (%) n (%) n (%)

Không theo dõi 0 0 0 0 0 0
1 lần/ ngày 0 0 32 40 22 27,5
2 lần/ ngày 80 100 48 60 58 72,5

Bảng 3.9. Tình hình theo dõi dấu hiệu sinh tồn sau 24h

Thời gian co hồi tử cung Ra máu âm đạo
N Tỷ lệ(%) n Tỷ lệ(%)

Không theo dõi 0 0 0 0
15 phút/ lần 60 75 60 75
30 phút/ lần 20 25 20 25

1 giờ/ lần 0 0 0 0
2 giờ/ lần 0 0 0 0

Bảng 3.10. Theo dõi co hồi tử cung, ra máu âm đạo trong 24 giờ sau mổ

Thời gian co hồi tử cung Ra máu âm đạo
N Tỷ lệ(%) n Tỷ lệ(%)

Không theo dõi 0 0 8 10
1 lần/ngày 80 100 72 90
2 lần /ngày 0 0 0 0
Tổng cộng 80 100 80 100

Bảng 3.11. Tình hình theo dõi co hồi tử cung, sản dịch sau 24h

Thay băng n (%)
1 ngày/ lần 8 10

2 ngày/1 lần 18 23
3 ngày /1 lần 26 33

Trước khi xuất viện 28 35
Tổng 80 100

Bảng 3.11. Tình hình theo dõi co hồi tử cung, sản dịch sau 24h

Thời gian vận động n (%)
12 giờ sau mổ 22 27
24 giờ sau mổ 46 57
2 ngày sau mổ 13 16

Tổng 80 100

Bảng 3.5. Vận động sau mổ

Dấu hiệu n (%)
sốt > 38 72 90
sản dịch hôi 60 75
Ra máu âm đạo kéo dài 54 67
Bí tiểu 43 54
Táo bón 32 40
Biết >= 3 dấu hiệu 53 66
Không hướng dẫn 0 0

Bảng 3.6. Bất thường sau mổ
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- Hầu hết các sản phụ có kiến thức về cách phát 
hiện các dấu hiệu bất thường nhưsản dịch hôi, sốt, bí 
tiểu, táo bón. Qua điều tra trên cho thấy sự hiểu biết 
của các sản phụ về những dấu hiệu bất thường sau 
sinh khá tốt nhằm ngăn ngừa được các bệnh viêm 
nhiễm thường gặp.

- Tình hình chăm sóc vết mổ cho sản phụ hằng ngày 
thấp, hiện nay nữ hộ sinh chỉ thực hiện thay băng dưới 
sự chỉ đạo của Bác sĩ; theo tài liệu chỉ nên thay băng vết 
mổ thành bụng khi băng thấm máu hoặc thấm dịch vì 
vậy chỉ cần thay băng vào ngày đầu và ngày cuối khi 
cắt chỉ. Nhưng theo khảo sát cho ta thấy chỉ có 10% 
sản phụ có quan niệm cho rằng để đảm bảo vô trùng 
nên thay băng vết mổ ngày một lần.

Như vậy qua kết quả điều tra, hầu hết các sản phụ 
sau mổ lấy thai đều được theo dõi sát và được chăm 
sóc kỹ trong những ngày sau mổ, họ được chăm sóc 
theo dõi để phát hiện kịp thời các biến chứng có thể 
xảy ra. Bên cạnh công tác chăm sóc còn có vấn đề 

hướng dẫn và tư vấn cho sản phụ về cáchvệ sinh vùng 
sinh dục ngoài, vệ sinh răng miệng,chế độ dinh dưỡng, 
vận động và lao động sau mổ lấy thai; đồng thời công 
tác tư vấn kế hoạch hóa gia đình cũng là một việc làm 
hết sức quan trọng, để cả mẹ lẫn bé đều được khỏe 
mạnh và không xảy ra các biến chứng không mong 
muốn. Công tác tư vấn - giáo dục sức khỏe sinh sản 
của người làm công tác sản khoa là rất cần thiết.

5. Kết luận
Chăm sóc và theo dõi sản phụ sau mổ cần thực 

hiện liên tục trong suốt thời gian nằm viện cho đến 
khi ra viện. Vấn đề chăm sóc phải toàn diện, không 
chỉ tập trung vào theo dõi các dấu hiệu sinh tồn, go 
hồi tử cung, sản dịch, thay băng, nhiễm trùng mà 
còn phải động viên an ủi, tư vấn chế độ dinh dưỡng, 
vận động sớm sau mổ, thời gian có thai lại. Trước khi 
ra viện sản phụ phải được tư vấn và hẹn tái khám 
hoặc tái khám khi nào có dấu hiệu bất thường.
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NGHIÊN CỨU BỆNH LÝ TIỀN SẢN GIẬT NẶNG - SẢN GIẬT VÀ 
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN - NHI ĐÀ NẴNG

Tóm tắt
Mục tiêu: Nghiên cứu các đặc điểm lâm sàng, cận 

lâm sàng và kết quả điều trị tiền sản giật nặng- sản giật.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt 
ngang trên 67 thai phụ tiền sản giật nặng- sản giậtđiều 
trị tại Bệnh viên Phụ sản - Nhi Đà Nẵng từ tháng 7/ 2013- 
4/2014. Kết quả: Bệnh gặp nhiều nhất độ tuổi 25 -34 tuổi 
(49,3%) và con so (50,7%). Tăng huyết áp và phù gặp hầu 
hết bệnh nhân. Protein niệu >3g/l chiếm tỉ lệ cao 67,2%.
Sau điều trị xét nghiệm protein niệu, acid uric, tiểu cầu, 
ion Mg++có cải thiện có ý nghĩa.Các biến chứng mẹ gặp 
13,43%; biến chứng con gặp nhiều nhất là đẻ non (59,7%). 
Đình chỉ thai chủ yếu là mổ đẻ (88,1%). Chỉ số Apgar sau 
5 phút > 7 chiếm tỷ lệ cao nhất 56,9%.  Thời gian điều trị 
kéo dài tuổi thai trung bình 11 ¬± 3 ngày. Kết luận: Tiền 
sản giật nặng- sản giật hầu hết có đủ 3 triệu chứng: Tăng 
huyết áp, phù và protein niệu. Các biến chứng mẹ rất nguy 
hiểm, biến chứng con gặp nhiều là sinh non. Nếu điều trị 
kịp thời cho kết quả tốt cho mẹ và con.

Abstract
Objectives: Evaluating clinical and paraclinical 

manifestations and therapeutic results of preeclamsia 

– ecclamsia patients. Subjects studied and 
methodology: Cross- sectional study, including 
67 women with preeclampsia – eclampsia treated 
at Danang Obstetrics and Pediatrics Hospital from 
July 2013 to April 2014. Results:The highest rate of 
incidence belongs to the group of pregnant women 
from 25 to 34 years old (49.3%) and primiparous 
child (50.7%). Hypertension and edema occur in 
the majority of the population.  Proteinuria > 3 g/l 
presents in 67.2% patients. Therapeutic outcomes 
show significant amelioration in terms of proteinuria 
test, platelet count, serum magnesium and uric acid. 
Complication for mothers are as high as 13.43%, 
as in child is premature birth (59.7%). Cesarean 
delivery is most used for expedited termination 
(88.1%). 56,9% 5-mins Apgar score is higher than 7. 
Expectant management for optimal maturity of the 
fetus is 11 ± 3 days. Conclusion:The majority of the 
studied population with preeclamsia – ecclamsia 
has in common all three symptoms: hypertension, 
proteinuria and pitting edema. Severe complications 
for mums, as in child is preterm birth. Balanced timing 
of delivery often shows good results.

1. Đặt vấn đề
Mang thai – Sinh đẻ là thiên chức của người phụ nữ. 

Đây là một sinh lý bình thường nhưng đôi khi đi kèm theo 
là những nguy cơ đe dọa đến tính mạng của mẹ và thai 
nhi, một trong những nguy cơ đó là tiền sản giật (TSG).

Tiền sản giật hay rối loạn tăng huyết áp trong thời 
kỳ thai nghén, bao gồm: Tăng huyết áp với protein 
niệu có hoặc không kèm theo phù xảy ra sau tuần thứ 
20 và chấm dứt sau 6 tuần sau đẻ. Đây là một trong 
năm tai biến sản khoa mà ngành y tế đã và đang tích 
cực phòng tránh. Hiện nay nguyên nhân của bệnh 
vẫn chưa được biết rõ ràng, tuy vậy vẫn có những 
giả thuyết được chấp nhận như: Thuyết cơ chế tổn 
thương mạch máu, thuyết về vai trò của prostacyclin 
và thromboxan A2,...  [6], [11].

Tiền sản giật xảy ra ở tất cả các quốc gia trên thế 
giới, nghiên cứu của Hồ Thị Phương Thảo tại Huế năm 

2002, tiền sản giật nặng - sản giật chiếm 2% trong 
tổng số sinh [3]. Ở Mỹ theo Sibai, tỷ lệ mắc bệnh tiền 
sản giật 5% - 6%. Theo thống kê Tổ chức y tế thế giới, 
tại Châu Phi trên 16.376 thai phụ sinh con có 760 thai 
phụ bị tiền sản giật (4,6%) và tỷ lệ sản giật xuất hiện ở 
15% trong tổng số thai phụ tiền sản giật [10]. 

Tiền sản giật - Sản giật có thể gây nên những tác hại 
nguy hiểm đến tính mạng của thai phụ, thai nhi và trẻ 
sơ sinh. Đây là nguyên nhân thứ hai gây tử vong mẹ, và 
là nguyên nhân đầu tiên của tử vong chu sinh [5], [10].

Đối với bệnh nhân tiền sản giật nặng nếu không 
điều trị kịp thời, tích cực sẽ đưa đến nguy cơ sản giật 
xảy ra bất cứ lúc nào, khi sản giật xảy ra thì tử vong cho 
mẹ và thai nhi đều tăng lên rất nhiều, do đó việc phát 
hiện bệnh sớm và điều trị kịp thời, tích cực các rối loạn 
do tiền sản giật nặng, sản giật gây ra là rất cần thiết 
và khẩn trương để giảm tai biến cho mẹ và con. Xuất 



chiếm tỉ lệ 31,4%. Phương pháp đình chỉ thai chủ 
yếu là mổ đẻ với tỷ lệ 88,1%.

Chỉ số Apgar

Trong số 69 trẻ được sinh ra từ 65 bà mẹ (4 bà mẹ 
sinh song thai), chỉ số Apgar sau 5 phút > 7 chiếm tỷ 
lệ cao nhất 56,9%, từ 6 – 7 điểm chiếm tỷ lệ 32,3%.

 Thời gian kéo dài của thai nghén ở bệnh nhân 
tiền sản giật nặng – sản giật

Thời gian kéo dài của thai nghén từ 8-20 ngày 
chiếm tỉ lệ cao nhất (37,31%), ngắn nhất là 1 ngày, 
dài nhất là 37 ngày, số ngày trung bình là 11 ± 3 ngày.

Biến chứng mẹ và con

Theo bảng trên, biến chứng mẹ gặp trong 9 
trường hợp chiếm tỷ lệ 13,43 %, biến chứng con chủ 
yếu là sinh non với 45 trường hợp chiếm tỷ lệ 67.16 %, 
trong đó có 2 trường hợp thai chết trong tử cung gặp 
2 trường hợp. Không có tử vong mẹ.

Sản phụ mang thai con so chiếm tỷ lệ cao nhất 
50,7%; tỉ lệ giảm dần ở sản phụ mang thai  2 (31,3%), 
lần 3, 4 và thấp nhất ở người mang thai > 4 lần chỉ có 
4 trường hợp (6%).

Mức hạ huyết áp sau điều trị.

Số HATT giảm TB30,517,9± 3,5mmHg; HATTr là 
17,9± 3,5 mmHg với p < 0,05.

Mức độ phù.

Theo bảng trên, hầu hết thai phụ tiền sản giật 
nặng - sản giật đều có phù (98,5%) .

Mức độ phù giảm rõ sau điều trị có ý nghĩa thống 
kê với p=0,02

Các chỉ số cận lâm sàng trước và sau điều trị.

Trước và sau điều trị các xét nghiệm protein niệu, 
Mg++, acid uric, tiểu cầu,có sự khác biệt có ý nghĩa p 
< 0,05; các xét nghiệm SGOT, SGPT, LDH không có sự 
khác biệt (p > 0,05).

Phương pháp đình chỉ thai
Tuổi thai được đình chỉ thai nghén đa số từ 35 

tuần trở lên (67,2%), trong đó tuổi thai sau 37 tuần 
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phát từ những vấn đề trên, chúng tôi thực hiện đề tài 
“Nghiên cứu bệnh lý tiền sản giật nặng - sản giật và kết 
quả điều trị tại bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng”.nhằm 
mục tiêu: Nghiên cứu các đặc điểm lâm sàng, cận lâm 
sàng và kết quả điều trị tiền sản giật nặng- sản giật

2. Đối tượng và phương pháp nghên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Gồm 67thai phụ nằm viện được chẩn đoán và điều 

trị tiền sản giật nặng  - sản giật (65 thai phụ TSG nặng, 
2 sản giật) tại khoa phụ sản bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà 
Nẵng từ tháng 07-2013 đến tháng 04-2014.

Tiêu chuẩn chọn bệnh.
- Thai phụ có tuổi thai> 20 tuần được chẩn đoán 

TSG nặng.
- Thai phụ có triệu chứng sản giật: Cơn sản giật điển 

hình hoặc hôn mê trên bệnh nhân TSG nặng.
Tiêu chuẩn loại trừ.
Các thai phụ có tiền sử mắc các bệnh: Bệnh tim, thận.
Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả 

cắt ngang.
Các bước tiến hành.
Nghiên cứu một số đặc điểm chung.
- Tuổi bệnh nhân, dịa dư, nghề nghiệp…
- Trình độ văn hóa: Mù chữ, cấp I… cao đẳng, đại học
- Số lần mang thai: Con so, 2-4 con, trên 4 con.
Nghiên cứu các đặc điểm lâm sàng
Tiền sản giật nặng.
* Tăng HA.
Chúng tôi đánh giá cao HA theo tiêu chuẩn của Tổ 

chức y tế thế giới (WHO) và theo Hiệp hội các nhà sản 
phụ khoa Mỹ (ACOG) [10].

-Nếu bệnh nhân chưa bao giờ biết HA của mình 
thì lấy trị số HA ≥ 140/90 mmHg gọi là tăng HA. 

- Nếu bệnh nhân đã biết HA trước thì gọi là tăng 
HA khi HA tâm thu tăng thêm từ 30mmHg trở lên 
hoặc HA tâm trương tăng thêm từ 15mmHg trở lên 
so với HA bình thường trước đó.

* Phù:  Chúng tôi đánh giá phù làm 2 mức độ: Phù 
hai chi dưới, phù toàn thân.

Sản giật.
Xác định sản giật: Bệnh nhân TSG nặng cộng với 

cơn giật hoặc hôn mê sau cơn giật điển hình gồm 4 
giai đoạn: Giai đoạn xâm nhiễm, giai đoạn giật cứng, 
giai đoạn giật gián cách, giai đoạn hôn mê.

Nghiên cứu các đặc điểm cận lâm sàng
- Protein niệu: Được gọi là dương tính khi > 0,3g/ l /24 

giờ hoặc > 0,5g/ l / một mẫu nước tiểu ngẫu nhiên.
- Xét nghiệm huyết học:Số lượng hồng cầu, Hb, 

Hematocrit, số lượng tiểu cầu. 

- Xét nghiệm acid uric máu, SGOT, SGPT, LDH, ure, 
creatinin máu.

- Xét nghiệm Ion Mg++: trước và sau điều trị 
Magnesium sulfate 6 giờ. 

- Siêu âm thai, đo tim thai bằng Monitoring sản khoa. 
Nghiên cứu các biến chứng.
* Biến chứng mẹ: Hội chứng HELLP, rau bong non, 

băng huyết sau sinh, phù phổi cấp, tử vong.
* Biến chứng con: Suy thai, đẻ non, thai chậm phát 

triển trong tử cung, thai chết trong tử cung.
Nghiên cứuphương pháp và kết quả điều trị tiền sản 

giật nặng - sản giật.
* Phương pháp điều trị.
- Thuốc chống co giật: Magnesium Sulfate 15% 

6g bơm tiêm điện tốc độ 80ml/giờ 20 phút đầu, sau 
đó bơm duy trì tốc độ 6,5 ml/giờ.Tiếp tục liệu trình 
liều duy trì đến 24 -48 giờ sau sinh.Khi có dấu hiệu 
ngộ độc Magnesium Sulfate dùng Gluconate Calci 1g 
tiêm TM chậm.

- Hạ HA: Dùng khi HA  150/ 100mmHg, Dopegyt 
250mg 1-2viên/ lần., 4-8 viên/ ngàyhoặc Nifedipin 
10mg x 1 viên, nhỏ dưới lưỡi 3 giọt.

- An thần: Diazepam 10mg(1 ống) tiêm tĩnh mạch 
chậm. có thể lặp lại 4 giờ/lần.

* Các phương pháp sinh: Sinh thường, sinh thủ 
thuật, sinh mổ.

* Đánh giá kết quả lúc ra viện.
- Tốt:Mẹ giảm hoặc mất các triệu chứng lúc vào, 

HA bình thường, không có biến chứng. Con: Bé bú 
tốt, linh hoạt.

- Chưa tốt: Mẹ có biến chứng.Con: Kém linh hoạt, 
nặng <2500g, non tháng,... 

Xử lý số liệu: Số liệu được phân tích trên phần 
mềm SPSS 16.0.  

3. Kết quả nghiên cứu
Tuổi mẹ

Tiền sản giật nặng – sản giật chủ yếu xảy ra ở thai 
phụ trong độ tuổi từ 25-34 tuổi (49,3%), thấp nhất ở 
độ tuổi ≥ 40. Độ tuổi trung bình là 32±7,5 tuổi.

Số lần mang thai

Tuổi <25 25-29 30-34 35-39 ≥40 Tổng cộng X ± sD
số trườnghợp 14 19 14 13 7 67 32±7,5Tỷ lệ (%) 20,9 28,4 20,9 19,4 10,4 100,0

Bảng 1. Tiền sản giật nặng – sản giật phân bố theo tuổi

số lần mang thai Lần 1 Lần 2 Lần 3-4 >4 Tổng
số trường hợp 34 21 8 4 67
Tỷ lệ (%) 50,7 31,34 11,96 6,0 100,0

Bảng 2. số lần mang thai của thai phụ nghiên cứu

huyết áp(mmhg) Trước điều trị sau điều trị số hA hạ p
hA tâm thu 165,5 ±15,1 135,0 ±13,0 30,5± 5,1  0,045hA tâm trương 105,4, ±8,0 87,5¬±10,3 17,9± 3,5

Bảng 3. Mức hạ huyết áp sau điều trị

Tình trạng phù Trước điều trị sau điều trị psố trường hợp Tỷ lệ (%) số trường hợp Tỷ lệ (%)
Không phù 1 1,5 28 41,8

0,02phù hai chân 36 53,7 35 52,2
phù toàn thân 30 44,8 4 6,0

Tổng cộng 67 100,0 67 100,0

Bảng 4. so sánh mức độ phù trước và sau điều trị

chỉ số cLs Trước điều trị sau điều trị pn Tỷ lệ (%) n Tỷ lệ (%)

protein niệu (g/l) ≤ 3 22 32,8 55 82,1 0,011>3 45 67,2 12 17,9

Acid uric (mol/l) ≤ 340 20 29,9 13 19,4 0,023(mol/l) 47 70,1 54 80.6

sgoT (u/L) <70 60 88,05 63 94,03 0,67sgoT 7 10,45 4 5,98

sgpT (u/L) <70 57 85,07 64 95,52 0,31≥ 70 10 14,93 3 4,48

creatinin (mol/l) ≤ 110 65 97,01 66 98,5 0,45(u/L) 2 2,99 1 1,5

LDh (u/L) < 600 43 64,2 60 89,5 0,01creatinin 24 35,8 7 10,5

Tiểu cầu (/mm) ≤ 150.000 11 16,4 3 4,5 0,01> 150.000 56 83,6 64 95,5

Mg++(mg/dl) <3 55 83,6 13 19,4 0,0474-≥7 12 16,4 54 80,6

Bảng 5. các chỉ số cận lâm sàng trước và sau điều trị.

phương pháp đình 
chỉ thai

Tuổi thai Tổng<32 tuần 32-34 tuần 35-37 tuần >37 tuần
Đẻ thường 0 (0%) 0 (0%) 1 (1,5%) 4 (6,0%) 5 (7,5%)

sinh thủ thuật 0 0 0 3 3 (4.47%)
Mổ 6 (9,0%) 16 (23,8%) 23 (34,3%) 14 (20,9%) 59 (88,1%)

Tổng cộng 6 (9,0%) 16 (23,8%) 2 (35,8%) 21 (31,4%) 67 (100,0%)

Bảng 6. phương pháp đình chỉ thai

giá trị 1(phút) 5 (phút)
số trường hợp Tỷ lệ (%) số trường hợp Tỷ lệ(%)

<2 0 0 0 0
2-5 14 20,29 7 10,8
6-7 20 28,98 21 32,3
>7 35 50,73 41 56,9

Tổng cộng 69 100,0 69 100,0

Bảng 7. chỉ số Apgar

Tổng số ngày điều trị số trường hợp Tỷ lệ (%)
1-7 23 34,33
8-20 25 37,31
>21 19 28,36

Bảng 8. Thời gian kéo dài của thai nghén

Biến chứng số trường hợp Tỷ lệ %

Mẹ

suy thận cấp 3 4,48
chảy máu 1 1,49

phù phổi cấp 1 1,49
hội chứng hELLp 4 5,97

con

Thai chết trong Tc 2 2,98
Đẻ non 40 59,70
nhẹ cân 10 14,93
Thai suy 10 14,93

Bảng 8. Thời gian kéo dài của thai nghén
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4.  Bàn luận
Các đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng bệnh lý 

tiền sản giật nặng – sản giật.
- Tuổi sản phụ: TSG chủ yếu xảy ra ở phụ nữ 

trong độ tuổi từ 25 – 34 tuổi (49,3%), tuổi trung bình 
là32±7,5. Đây là lứa tuổi sinh đẻ của người phụ nữ. 
Kết quả nghiên cứu của chúng tôi phù hợp với kết 
quả nghiên cứu của Phạm Minh Sơn năm 2008 [1] và 
theo Al-Muhim A [5].

- Số lần mang thai: Số sản phụ mang thai con so 
chiếm tỷ lệ cao nhất 50,7%; tỉ lệ giảm dần ở sản phụ 
mang thai lần 2 (31,3%), lần 3, 4 và thấp nhất ở người 
mang thai > 4 lần chỉ có 4 trường hợp (6%). Kết quả 
này phù hợp với nhiều nghiên cứu trong và ngoài 
nước [2], [3], [4]. Điều này có thể được giải thích dựa 
vào thuyết “Thiếu máutử cung rau”, do mạch máu 
nhau thai ở người sinh con so chưa phát triển tốt 
bằng ở bà mẹ sinh con rạ.

- Tăng HA: Qua khai thác bệnh sử và thăm khám 
67 trường hợp TSG nặng - SG cho thấy chỉ số HA cao 
chính là dấu hiệu đầu tiên làm cho bệnh nhân phải 
nhập viện. Điều này nói lên vai trò quan trọng của 
tăng HA, đây là một nguyên nhân chủ yếu gây ra các 
biến chứng nguy hiểm cho mẹ và con.

- Phù: Theo bảng 4, phù là dấu hiệu hay gặp 
ở thai phụ TSG nặng - SG (98,5%), trong đó phù 
toàn thân chiếm tỉ lệ44.8%. Nghiên cứu của Hồ 
Thị Phương Thảo tại Huế [3] phù chiếm tỉ lệ 97% 
trong đó phù toàn thân chiếm tỉ lệ 54,6%. Theo cổ 
điển, phù được mô tả là dấu hiệu sớm nhất của 
TSG đang tiến triển. 

- Protein niệu:Xét nghiệm 67 thai phụ trong mẫu 
nghiên cứu đều có protein niệu dương tính, trong 
đó hàm lượng ≥ 3g/l chiếm tỉ lệ 67,2%, tỉ lệ này cao 
hơn so nghiên cứu của Phạm Minh Sơn [1]. Sở dĩ như 
vậy vì nhóm nghiên cứu của tác giả này là nhóm TSG 
nói chung, trong đó có TSG nhẹ. Protein niệu là triệu 
chứng xuất hiện sau cùng của 3 triệu chứng và là dấu 
hiệu đáng ngại nhất.

Kết quả điều trị tiền sản giật nặng- sản giật.
- Mức độ hạ HA sau điều trị: Theo bảng 3,Số HA 

tâm thu hạ là  30,5± 5,1mmHg;số HA tâm trương 
hạ là mmHg 17,9± 3,5mmHg, kết quả này khác biệt 
có ý nghĩa thống kê (p = 0,045).Nghiên cứu của 
Lê Thiện Thái (2010) tại Bệnh viên phụ sản Trung 
ương, mức độ hạ HA trước và sau điều trị khác nhau 
có ý nghĩa với p < 0,001 [2].

- Mức độ giảm phù: Mức độ phù giảm rõ sau điều 
trị có ý nghĩa thống kê với p=0,02; phù hợp với nghiên 
cứu của nhiều tác giả [3], [8].

- Thay đổi các chỉ số sinh hóa: Các xét nghiệm 
protein niệu, Mg++ , acid uric, tiểu cầu sau điều trị 
được cải thiện có ý nghĩa thống kê (p< 0,05).Điều 
này chứng tỏ hiệu quả của điều trị, làm giảm các 
biến chứng nặng nề của bệnh TSG gây ra. Các 
nghiên cứu của Hồ Thị Phương Thảo (2002), Powers 
RB et al. (2006) [9], Loi K et al. (2007) [8] cũng phù 
hợp với kết quả của chúng tôi. Trong khi đó tác giả 
Phạm Minh Sơn các xét nghiệm này trước và sau 
điều trị không có sự khác biệt. 

- Phương pháp đình chỉ thai:Tuổi thai được đình 
chỉ đa số từ 35 tuần trở lên (67,2%), trong đó sau 
37 tuần chiếm tỉ lệ 31,4%. Phương pháp đình chỉ 
thai chủ yếu là mổ đẻ với tỷ lệ 88,1%. Nghiên cứu 
của chúng tôi phù hợp với Bệnh viện Phụ sản trung 
ương (năm 2010), bệnh vện Trung ương Huế (năm 
2002, 2008)(p > 0,05).

- Chỉ số Apgar: Trong nghiên cứu của chúng tôi, 
69 trẻ sinh ra sống (có 4 bà mẹ sinh song thai), tuổi 
thai < 34 tuần có 22 trường hợp chỉ số Apgar sau 5 
phút > 7 chiếm tỷ lệ cao nhất 56,9%, từ 6 – 7 điểm 
chiếm tỷ lệ 32,3%. Trẻ có tuổi thai càng thấp khi 
sinh ra dễ nguy cơ ngạt hơn trẻ đủ tháng, đặc biệt 
với mẹ TSG nguy cơ này còn cao hơn, điều này phù 
hợp với nghiên cứu của Lee S.S et al. (2008) [7].

- Theo bảng 8, thời gian kéo dài của thai nghén 
ở bệnh nhân tiền sản giật nặng – sản giật trung 
bình là11 ± 3 ngày. Kết quả này của Hồ Thị Phương 
Thảo là 7,1 + - 9,3 [3], nghiên cứu của Abdel - Hady 
và cộng sự tại Ai Cập (2009) trên 221 thai phụ bị 
TSG thời gian mang thai kéo dài thêm 12  ±  6 
ngày [4]

- Biến chứng mẹ và con:Trong nghiên cứu của 
chúng tôi, biến chứng mẹ gặp trong 9 trường hợp 
(14,92%), trong đó 4 trường hợp hội chứng HELLP 
(5,97%), 3 trường hợp suy thận cấp, không có tử 
vong mẹ. Biến chứng con chủ yếu là sinh non với tỷ 
lệ 67,16 %, trong đó có 2 trường hợp thai chết trong 
tử cung thai phụ phát hiện trước khi nhập viện. 

Nghiên cứu của Lê Thiện Thái (2010), tỉ lệ biến 
chứng có thấp hơn : Trong số 2072 trường hợp 
TSG- SG: biến chứng mẹ rau bong non 0,5%; suy 
gan 7,5% và suy thận 15,4%; hội chứng HELLP 1%; 
không có trường hợp nào chảy máu, phù phổi cấp. 
Thai chậm phát triển trong tử cung 49,3%; sinh non 
51,7%; 3,5% thai chết trong tử cung [2]

- Kết quả lúc ra viện: Mẹ chỉ có 1 trường hợp bị 
suy thận (1,49%), 1 trường hợp men gan còn cao và 
1 trường hợp HA cao khi ra viện cần phải điều trị 
nội khoa thêm. Tất cả con sinh ra được ra viện ổn 

định (bú tốt, linh hoạt). Như vậy kết quả điều trị tốt 
của chúng tôi khoảng 95%, so với kết quả điều trị 
TSG tại Bệnh viện Trung ương Huế [3] không có sự 
khác biệt (p> 0.05)

5. Kết luận
- Tiền sản giậtnặng – sản giật chủ yếu xảy ra mẹ 

trong độ tuổi từ 25 – 34 tuổi (49,3%).
- Sản phụ con so chiếm tỷ lệ cao nhất 50,7%;
- Sau điều trị các thông số xét nghiệm có cải thiện 

có ý nghĩa thống kê: Protein niệu, acid uric, tiểu cầu, 
ion Mg++ (p < 0,05)

- Các biến chứng mẹ (13,43%): Hội chứng HELLP 
(5,97%), phù phổi cấp (1,49%), suy thận (4,48%).

Các biến chứng con: Gặp nhiều nhất là đẻ non (59,7%).
- Phương pháp đình chỉ thai chủ yếu là mổ lấy 

thai (88,1%).
-Thời gian điều trị kéo dài tuổi thai trung bình 

11 ± 3 ngày.
- Kết quả điều trị tốt 95%.

Tài liệu tham khảo
1. Phạm Minh Sơn (2008), “Nghiên cứu một số chỉ số sinh 

hóa, huyết học và độ trở kháng động mạch rốn trong bệnh lý 
tiền sản giật nặng”,Luận văn tốt nghiệp Bác Sĩ Nội Trú Bệnh 
Viện, Trường Đại học Y Dược Huế.

2. Lê Thiện Thái (2010), “Nghiên cứu ảnh hưởng của bệnh 
lý Tiền sản giật lên thai phụ và thai nhi và đánh giá hiệu quả 
của phác đồ điều trị”, Luận Văn Tiến Sĩ Y học, Trường Đại 
Học Y Hà Nội.

3. Hồ Thị Phương Thảo (2002), “Đánh giá điều trị tiền sản 
giật nặng- sản giật bằng Magiesulfate  và bù dịch tại Khoa 
Phụ sản bệnh viện Trung Ương Huế”, Luận văn Thạc sỹ Y 
học, Trường Đại học Y Dược Huế.

4. Abdel- Hady E.S., Fawzy M., El-Negeri M et al (2010), “Is 
expectant management of early- onset severe preeclampsia  
worthwhile in low- resource setting?”, Arch Gynecol Obstet, 
282, pp.23-27.

5. Al- Muhim A., Abu- heija A. (2003),” Pre- Eclampsia: 

Maternal Risk Factors and Perinatal Outcome”, Fetal 
Dianosis Therapy,18, pp. 275-280.

6. Anton L, Brosnihan KB (2008), “ Systemic and 
uteroplacental renin- angiotensin system in normal and pre- 
eclamptic pregnancy”, Ther Adv Cardiovasc Dis, 2(5), pp.349-62.

7.  Lee S.S, Kwon S.H., Choi M.H. (2008),” Evaluation of 
preterm delivery between 32+0-33+6 WeeksofGestation”, 
JKoreanmedSci, 23, pp.964-972.

8. Loi K et al (2007), “A review of 93 case of severe 
preeclam in Singapore are there risk factors for 
complications?”,Singapore Med J, 48(9), pp.808-12.

9. Powers R.B. et al (2006), “Uric acid concentrations 
in early pregnancy among preeclamptic woman with 
gestational hyperuricemia at delivery”, Am J Obstet 
Gynecol, 194, pp.160-68.

10. WHO (2003), Global burden of hypertensive disorder 
of pregnancy in the year of 2000, WHO, Geneva.



Tập 12, số 03
Tháng 7-2014

Tạp chí Phụ Sản 

89

cAo ngọc Thành, Lê Minh TâM, nguyễn Thị DiễM Thư, Võ Thị Toàn, nguyễn Văn TRung, nguyễn Thị TâM An, 
nguyễn Thị Thái ThAnh, nguyễn phương TRAng, châu Thị Thủy Tạp chí phụ sản - 12(3), 88-94, 2014HỖ TRỢ SINH SẢN

Tập 12, số 03
Tháng 7-2014

Tạp chí Phụ Sản 

88
Tác giả liên hệ (Corresponding author): Cao Ngọc Thành, email: thanhykhue@yahoo.com

Ngày nhận bài (received): 20/06/2014. Ngày phản biện đánh giá bài báo (revised): 30/06/2014. Ngày bài báo được chấp nhận đăng (accepted): 04/07/2014

1. Giới thiệu
Kể từ thành công đầu tiên ở người năm 1978, 

dù còn khá non trẻ so với nhiều lĩnh vực khác 
trong y học, kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm 
(TTTON) hiện được xem là một kỹ thuật điều trị 
hiệu quả, an toàn, có thể chỉ định cho hầu hết các 
nguyên nhân vô sinh và chính vì thế kỹ thuật này 
được thực hiện phổ biến trên thế giới. Ở các nước 
phát triển, số em bé ra đời từ các kỹ thuật hỗ trợ 
sinh sản chiếm khoảng 1-5% số trẻ sinh ra hàng 
năm. Tại Việt nam, tính đến tháng 09/2013 đã có 
17 Trung tâm hỗ trợ sinh sản hoạt động, tập trung 
chủ yếu ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Ở 
miền Trung tính đến trước tháng 09/2013 có 1 
Trung tâm ở Bệnh viện Phụ Sản Thanh Hóa và 1 ở 
Bệnh viện Trung ương Huế. 

Tại khu vực Miền Trung và Tây nguyên nói 
chung và tại Thành phố Huế nói riêng, Bệnh viện 
Trường Đại học Y Dược Huế đang trở thành một 
địa chỉ đáng tin cậy trong mọi lĩnh vực khám chữa 
bệnh của người dân. Được thành lập từ năm 2002 
với quy mô bệnh viện loại 1, với đội ngũ thầy 
thuốc giàu kinh nghiệm và trình độ chuyên môn 
cao, trang thiết bị hiện đại trong chẩn đoán và 
điều trị, đặc biệt là điều trị kỹ thuật cao, cho đến 
nay Bệnh viện Đại học Y Dược Huế đã chứng tỏ 
được vị trí của mình trong lĩnh vực chăm sóc và 

cao ngọc Thành, Lê Minh Tâm, nguyễn Thị Diễm Thư, Võ Thị Toàn, nguyễn Văn Trung, nguyễn Thị Tâm An, nguyễn Thị Thái Thanh, nguyễn phương Trang, châu Thị Thủy    
Bệnh viện Đại học Y Dược Huế

KẾT QUẢ ỨNG DỤNG KỸ THUẬT THỤ TINH
TRONG ỐNG NGHIỆM TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ

Tóm tắt
Giới thiệu: Trung tâm Nội tiết sinh sản và vô sinh 

thuộc Bệnh viện Đại học Y Dược Huế được thành lập từ 
năm 2003 nhằm đáp ứng nhu cầu khám và điều trị vô sinh 
cho người dân khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Nhân 
sự tại Trung tâm đã được quan tâm đào tạo từ nhiều năm 
trước ở trong và ngoài nước. Kể từ năm 2010, Ban lãnh 
đạo Bệnh viện đã có quyết định phát triển chuyên khoa 
vô sinh theo hướng chuyên sâu, triển khai kỹ thuật thụ 
tinh trong ống nghiệm và các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản 
liên quan nhằm nâng cao chất lượng khám và điều trị vô 
sinh tại Bệnh viện. Sau 2 năm chuẩn bị, được thẩm định 
và thông qua Hội đồng chuyên môn của Bệnh viện, Trung 
tâm đã thông báo nhận bệnh vào điều trị vô sinh bằng 
kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm kể từ tháng 9/2013, 
chọc hút trứng chuyển phôi từ tháng 12/2013, chính thức 
là Trung tâm hỗ trợ sinh sản thứ 18 của Việt nam.

Quy trình kỹ thuật: được xây dựng từ năm 2012 
bao gồm các vấn đề liên quan đến hành chính, quản lý 
cơ sở dữ liệu, mua sắm trang thiết bị máy móc, dụng cụ 
tiêu hao, vận hành thử, kiểm tra và kiểm soát toàn bộ 
quy trình, thông báo triển khai và nhận bệnh vào điều 
trị. Khám tổng quát bệnh nhân, đánh giá chức năng sinh 
sản, chẩn đoán và tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm 
cho tất cả các trường hợp đúng chỉ định. Kích thích buồng 
trứng bằng các phác đồ khác nhau tùy từng trường hợp, 
gây trưởng thành nang noãn bằng hCG hoặc GnRHa, 
chọc hút trứng bằng máy qua siêu âm đường âm đạo, 
tinh trùng từ xuất tinh hoặc trữ lạnh hoặc phẫu thuật, 
nuôi cấy phôi 2-3 ngày, chuyển phôi vào buồng tử cung 
bằng catheter nòng đôi với siêu âm đường bụng hoặc 
đường âm đạo, phôi còn lại được trữ lạnh bằng phương 
pháp thủy tinh hóa.

Kết quả điều trị: từ 12/2013 đến tháng 4/2014, tổng 
số có 39 cặp vợ chồng với 41 chu kỳ chọc hút trứng. Số 
người đã từng điều trị TTTON trước đây ở nơi khác thất 
bại (20,5%), tuổi đời người vợ khá cao (34,6±4,1), thời 
gian mong con trung bình khá dài 5,2±2,9 năm, rải rác từ 
nhiều tỉnh thành khác nhau, với các nguyên nhân vô sinh 
về cả vợ và chồng.  Chỉ định kích thích buồng trứng theo 
các phác đồ khác nhau như phác đồ siêu dài, phác đồ dài, 
phác đồ ngắn và phác đồ GnRHantagonist (chiếm 83%). 
Có thể cấy thụ tinh cổ điển hoặc ICSI. Liều FSH trung bình 
2143IU và số nang từ 14mm trung bình 10,5±3,7, gây 

trưởng thành noãn chủ yếu với hCG (90,2%), 9,8% còn lại 
đã được dùng GnRHa do nguy cơ quá kích buồng trứng. 
Số noãn MII thu được trung bình 9,46±5,7 và trung bình 
số phôi tốt vào ngày 2 hoặc 3 là 5,7±2,9 tính trên mỗi 
bệnh nhân, số phôi chuyển trung bình 2,61±0,75. 
Kết quả tỷ lệ có thai sinh hóa tính trên bệnh nhân điều trị 
là 35,9% và tỷ lệ thai lâm sàng là 28,2%. Đặc biệt chỉ có 
một trường hợp đa thai (song thai) chiếm tỷ lệ 7,1% và 
không có trường hợp nào bị hội chứng quá kích buồng 
trứng nặng. Có thai từ tinh trùng trữ lạnh 75%, từ tinh 
trùng phẫu thuật 50% và từ cho - nhận noãn 100%, tỷ lệ 
có thai sau chuyển phôi trữ là 66,7%. 

Kết luận: Trung tâm Nội tiết sinh sản và vô sinh tại 
Bệnh viện Đại học Y Dược sau hơn 10 năm hoạt động đã 
tự triển khai thành công, an toàn kỹ thuật thụ tinh trong 
ống nghiệm với nguồn nhân lực tại chỗ, được đào tạo từ 
các trung tâm lớn trong và ngoài nước, thực hiện được 
hầu hết các kỹ thuật quan trọng trong hỗ trợ sinh sản, điều 
trị hầu hết các nguyên nhân vô sinh với tỷ lệ thành công 
tương đương các trung tâm khác và được định hướng để 
phát triển theo hướng chuyên sâu trong tương lai.

Abstract 
INITIAL RESULTS OF APPLICATION OF IN-VITRO 

FERTILIZATION IN HUE UNIVERSITY HOSPITAL
Introduction: Hue Center for Reproductive 

Endocrinology and Infertility (HUECREI), Hue University 
Hospital was established in 2003 to meet the demand 
of infertility treatment for people in central region and 
Central Highlands Vietnam. Our staff have been being 
trained on assisted reproduction techniques ART for 
many years inside Vietnam and abroad. Since 2010, the 
Hospital Board of Directors has decided to develop in-vitro 
fertilization (IVF) and ART in order to improve the quality 
of treatment. After 2 years of preparation, and assessed 
through the Hospital expertise Council, we announced 
and recruit  patients for IVF treatment since 9/2013 and 
did ovum-pick-up, embryo transfer from 12/2013 and 
was officially the 18th ART Center in  Vietnam. 

Professional process: carried out in 2012, including 
issues related to administration, database management, 
procurement of equipment and machinery, tools and 
consumables, experimental testing and control the 
entire process, announce and recruit patients. Physical 

bảo vệ sức khoẻ cho người dân với chất lượng 
ngày càng cao.

Trung tâm Nội tiết sinh sản và vô sinh thuộc 
Bệnh viện Đại học Y Dược Huế được thành lập từ 
năm 2003 nhằm đáp ứng nhu cầu khám và điều 
trị vô sinh cho người dân khu vực miền Trung và 
Tây Nguyên. Trung tâm đã từng bước khẳng định 
mình với những thành công đáng ghi nhận từ 
nhiều năm qua.

Với mục đích phát triển Bệnh viện theo hướng 
mũi nhọn chuyên sâu, nhân sự tại Trung tâm đã 
được quan tâm đào tạo từ nhiều năm trước. Nhiều 
Tiến sĩ, Bác sĩ và chuyên viên phôi học đã qua đào 
tạo chuyên khoa sâu về điều trị vô sinh và kỹ thuật 
hỗ trợ sinh sản ở Hoa Kỳ và Châu Âu như Đức, 
Bỉ, Pháp, Estonia…cũng như ở các trung tâm lớn 
trong nước như Bệnh viện Phụ Sản Trung ương, 
Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ, Hội Nội tiết sinh sản và 
vô sinh Thành phố Hồ Chí Minh (HOSREM)… Kể 
từ năm 2010, Ban lãnh đạo Bệnh viện đã có quyết 
định phát triển chuyên khoa vô sinh theo hướng 
chuyên sâu, triển khai kỹ thuật thụ tinh trong ống 
nghiệm và các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản liên quan 
nhằm nâng cao chất lượng khám và điều trị vô 
sinh tại Bệnh viện.

Sau khi đã đầu tư về mặt nhân lực một cách 
hoàn thiện, với sự hợp tác giúp đỡ của các chuyên 

examination, assessment of reproductive function, 
diagnosis, and conduct IVF for all cases correctly indicated. 
Ovarian stimulation with different protocols individually, 
trigger with hCG or GnRHa, ovum-pick-up with vaginal 
ultrasound, sperm collected from ejaculation or freeze 
sample or surgery, culture 2-3 days before transfer, embryo 
transfer with abdominal or vaginal ultrasound, the 
remaining embryos are frozen by vitrification method. 

Treatment results: from 12/2013 to 4/2014 a total 
of 39 couples with 41 IVF cycles recruited. Couples who 
had previous IVF treatment failure (20.5%), female 
mean age (34.6 ± 4.1), infertility duration 5.2 ± 2,9 years, 
scattered from different provinces, with the causes of 
infertility from both husband and wife. Indication of 
ovarian stimulation protocols individually include super 
long, long protocol, short protocol and GnRHantagonist 
protocol (accounting for 83%). Conventional IVF or ICSI 
were carried out. The average FSH dose was 2143IU 
and the average number of follicles from 14mm 
was 10.5 ± 3.7, trigger mainly with hCG (90.2%), the 

remaining 9.8% used GnRHa because the risk of ovarian 
hyperstimulation. Average number of MII oocyte 
obtained was 9.46 ± 5.7 and the average number of 
good embryos on day 2 or 3 was 5.7 ± 2.9 per patient, 
the average embryos number transferred 2.61 ± 0,75. 
Results of biochemical pregnancy rate per patient was 
35.9% and the clinical pregnancy rate was 28.2%. Only 
one case gets multiple pregnancies (twins) accounted 
for 7.1% and no one with severe OHSS. Pregnancy rate 
from cryopreserved sperm was 75%, from surgical sperm 
50% and was 100% in ovum recipients, pregnancy rates 
after thawed embryo transfer was 66.7%. 

Conclusion: Hue Center for Reproductive 
Endocrinology and Infertility (HUECREI), after more than 10 
years of operation, has successfully and safely application of 
IVF technique with local human resources, trained from the 
major ART centers in and outside Vietnam, carried out most 
of the important assisted reproduction techniques, treated 
most of the infertility causes with success rates comparable 
to other ART centers.
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gia nước ngoài đến từ Bắc Âu và Hoa Kỳ, Trung 
tâm đã từng bước triển khai về cơ sở hạ tầng, mua 
sắm trang thiết bị một cách đồng bộ và hiện đại, 
xây dựng quy trình chuyên môn kỹ thuật thụ tinh 
trong ống nghiệm cùng các kỹ thuật hỗ trợ trong 
lĩnh vực y học sinh sản. Trong xu hướng phát triển 
chung của Bệnh viện Đại học, Trung tâm chẩn 
đoán di truyền, Trung tâm sàng lọc chẩn đoán 
trước sinh và sơ sinh, khoa Phụ Sản, các đơn vị xét 
nghiệm cận lâm sàng…do đội ngũ nhân sự nhiều 
kinh nghiệm đảm trách là những hỗ trợ quan 
trọng không thể thiếu cho sự thành công của kỹ 
thuật hỗ trợ sinh sản.

2. Các bước triển khai và quy trình kỹ thuật
2.1. Các bước triển khai:
- Xây dựng quy trình kỹ thuật thụ tinh trong ống 

nghiệm từ năm 2012.
- Soạn thảo hồ sơ bệnh án, giấy cam đoan, tờ rơi 

hướng dẫn bệnh nhân từ năm 2012. 
- Thống nhất quản lý hành chính và soạn file dữ 

liệu tại Trung tâm từ năm 2012.
- Sửa chữa nhà cửa và mua sắm trang thiết bị từ 

cuối năm 2012.
- Trình Ban Giám Đốc về kế hoạch triển khai và quy 

trình kỹ thuật từ tháng 2/2013
- Tiếp nhận và vận hành các trang thiết bị máy 

móc từ công ty Intesco từ tháng 4/2013
- Lựa chọn vật tư tiêu hao, môi trường và hợp 

đồng cung cấp từ tháng 05/2013.
- Họp lần cuối thông qua quy trình triển khai thụ 

tinh trong ống nghiệm với Hội đồng chuyên môn 
Bệnh viện vào 07/2013.

- Chạy thử quy trình và kiểm tra lần cuối chất 
lượng phôi thụ tinh ống nghiệm với toàn bộ hệ thống 
vào tháng 9/2013. 

- Thông báo triển khai và nhận bệnh vào làm hồ 
sơ từ tháng 9/2013.

Kể từ khi thông báo tháng 09/2013, Trung tâm đã 
nhận vào 18 cặp vợ chồng và bắt đầu đợt điêu trị đầu 
tiên từ tháng 12/2013. Sau đó, Trung tâm tạm dừng 
để kiểm tra rà xét quy trình kỹ thuật, phân tích các 
thuận lợi, khó khăn và tiếp tục nhận bệnh vào các 
chu kỳ tiếp theo. Tính đến tháng 4/2014, Trung tâm 
đã hoàn tất điều trị cho 39 bệnh nhân với tổng số 41 
chu kỳ chọc hút trứng.

Báo cáo này thực hiện theo phương pháp mô tả cắt 
ngang, hồi cứu. Thu thập thông tin từ hồ sơ bệnh án.

2.2. Máy móc, trang thiết bị và tiêu hao chính
- Máy siêu âm Aloka SSD 3500, Nhật bản với đầu 

dò âm đạo tần số 7,5 MHz
- Hệ thống nuôi cấy phôi Galaxy / New Brunswick 

Scientific - UK: 02 tủ cấy CO2 và 02 tỷ cấy trigas gắn 
CODA filter trong.

- Tủ thao tác vô trùng K system - Denmark có gắn 
kính hiển vi soi nổi Carl-Zeiss Stemi,  Germany và bệ ấm.

- Máy ly tâm Hettich Rotofix 32A, Germany
- Tủ ấm Memmert, Germany
- Kính hiển vi đảo ngược Zeiss, Germany có gắn hệ 

thống vi thao tác.
- Hệ thống hỗ trợ thoát màng bằng laser Saturn 

5, RI, UK
- Máy chọc hút trứng Rocket® Craft™ Suction 

Pumps, UK
- Máy lọc khí xuyên tường ADS laminaire, France
- Bệ giữ ấm ống nghiệm Major Science
- Bình trữ phôi, trữ tinh trùng và chứa Nitơ lỏng 

MVE - USA
- Máy rửa dụng cụ bằng siêu âm Elma, Germany
- Kim chọc hút trứng nòng đơn, dài 300mm, 17G, 

Vitrolife, Thụy Điển
- Hệ môi trường đồng bộ từ chọc hút đến nuôi cấy 

phôi ngày 5 từ Vitrolife, Thụy Điển
- Hệ thống đĩa petri, đĩa cấy đồng tâm, đĩa thao tác 

từ tìm rửa trứng, tiêm ICSI đến chuyển phôi từ Becton 
Dickinson BD, USA.

- Catheter chuyển phôi nòng đôi Kitazato, Nhật Bản
- Trữ lạnh phôi với cryotop, Kitazato kit, Nhật Bản
2.3. Quy trình kỹ thuật:
Chỉ định TTTON bao gồm những trường hợp vô 

sinh do tắc vòi tử cung, lạc nội mạc tử cung, vô sinh 
nam do tinh trùng ít, yếu, dị dạng hoặc tinh trùng từ 
phẫu thuật do tắc nghẽn, rối loạn phóng noãn nặng 
(PCOS), giảm dự trữ buồng trứng và vô sinh chưa rõ 
nguyên nhân thất bại với IUI. 

Khám tổng quát người vợ, khám phụ khoa, xét 
nghiệm viêm nhiễm phụ khoa và nội tiết cơ bản, 
nồng độ AMH, siêu âm tử cung và buồng trứng, đánh 
giá chỉ số AFC.

Khám nam khoa tổng quát, xét nghiệm viêm gan 
B, huyết thanh giang mai, HIV và phân tích tinh dịch 
đồ theo tiêu chuẩn Tổ chức y tế thế giới năm 2010 
gồm mật độ, độ di động, tỷ lệ tinh trùng sống, hình 
dạng bình thường.

Xét nghiệm AMH bằng kỹ thuật ELISA với bộ kit 
AMH Gen II ELISA (REF:A79765) của hãng BECKMAN 
COULTER tại đơn vị xét nghiệm trung tâm, Bệnh viện 
Đại học y Dược Huế.

Qui trình TTTON: 
- Sau khi hỏi bệnh, làm hồ sơ, thăm khám và làm 

các xét nghiệm cần thiết, cặp vợ chồng sẽ được tư 
vấn hướng điều trị và hoàn tất các giấy cam đoan. Có 
thể điều chỉnh chu kỳ kinh bằng viên tránh thai uống 
hoặc estradiol theo kế hoạch của bệnh nhân và của 
bệnh phòng. 

- Hẹn bệnh nhân đến vào ngày đầu của chu kỳ 
kinh tiếp theo để xét nghiệm nội tiết, siêu âm và bắt 
đầu kích thích buồng trứng.

- Phác đồ lựa chọn phù hợp với từng cá nhân: phác 
đồ dài, phác đồ ngắn, phác đồ GnRH đối vận, phác đồ 
siêu dài. Sử dụng FSH tái tổ hợp hoặc tinh khiết cao.

- Siêu âm, xét nghiệm máu để theo dõi đáp ứng 
của buồng trứng và điều chỉnh liều thuốc.

- Khi có nang trứng trưởng thành, tiêm hCG hoặc 
GnRHa để trưởng thành noãn.

- Bệnh nhân được hẹn đến chọc hút noãn 35-36 
giờ sau tiêm hCG. Kỹ thuật chọc hút bằng máy áp lực 
âm. Noãn thu được sẽ được phân độ trưởng thành và 
chỉ thực hiện ICSI với những noãn MII.

- Sáng cùng ngày chọc trứng, xử lý tinh trùng 
chuẩn bị TTTON từ mẫu xuất tinh hoặc từ phẫu thuật 
hoặc từ tinh trùng trữ lạnh. Xử lý mẫu tinh trùng bằng 
phương pháp thang nồng độ kết hợp bơi lên.

- Thực hiện nuôi cấy cổ điển trứng và tinh trùng 

Đặc điểm Vợ chồng
số lượng (n) Tỷ lệ % số lượng (n) Tỷ lệ %

Tuổi
< 35 20 51,3% 16 40%
≥ 35 19 48,7% 23 60%

Trung bình (Min-Max) 34,6±4,1 (28 - 45) 36,8±5,1 (28 - 48) 
Tỉnh thành số lượng (n) Tỷ lệ %

hà nội 1 2,6
nghệ An 2 5,1

Quảng Bình 2 5,1
Quảng Trị 8 7,7

huế 20 51,3
Đà nẵng 3 7,7

Quảng nam 1 2,6
Bình Định 1 2,6

Lào 1 2,6
phân loại vô sinh số lượng (n) Tỷ lệ %

nguyên phát 24 61,5
Thứ phát 15 38,5

Thời gian mong con số lượng (n) Tỷ lệ %
< 3 năm 9 23,1

3 - < 5 năm 7 17,9
≥ 5 năm 23 59,0

Mean: 5,2±2,9 (Min: 1; Max: 11) 
Đã điều trị TTTon số lượng (n) Tỷ lệ %

có 8 20,5
chưa 31 79,5

Bảng 1. Đặc điểm chung bệnh nhân

trong môi trường nuôi cấy hoặc tiêm ICSI tùy theo chỉ 
định sau khi chọc hút khoảng 4 tiếng.

- Đánh giá thụ tinh 18 tiếng sau ICSI. Nuôi cấy phôi 
trong ống nghiệm bằng hệ môi trường Vitrolife đến 
ngày 2-3 và chuyển vào buồng tử cung sau khi đánh 
giá chất lượng phôi.

- Chọn phôi tốt để chuyển vào buồng tử cung. Kỹ 
thuật chuyển phôi với catheter nòng đôi dưới hướng 
dẫn siêu âm đầu dò âm đạo.

- Dùng thuốc hỗ trợ cho sự làm tổ của phôi với 
Crinone gel 8% hoặc Utrogestan đặt âm đạo trong 2 
tuần kể từ ngày chọc hút trứng.

- Hẹn thử thai sau khi chọc hút 14 ngày.
- Nếu thử thai dương tính, hẹn siêu âm thai sau 

đó 2 tuần.
Toàn bộ dữ liệu tại Trung tâm được quản lý bằng 

Microsoft Access 2007, truy xuất và xử lý bằng chương 
trình SPSS for Win19.0, phân tích theo phương pháp 
thống kê y học.

Đặc điểm dự trữ buồng trứng Mean (Min - Max)
AFc 9,9 ± 5,2 (1 - 25)

Fsh cơ bản 9,7±8,9 (0,1 - 34,2)
AMh 3,4±2,7 (0,2 - 18,3)

Bảng 2. Đặc điểm dự trữ buồng trứng

nguyên nhân vô sinh số lượng (n) Tỷ lệ %
Tắc vòi Tc 8 20,5
pcos 7 17,9
Bất thường tinh trùng nặng 12 30,8
u LnMTc ở buồng trứng 4 10,3
Lạc nội mạc trong cơ Tc 2 5,1
uXTc 6 15,4
giảm dự trữ buồng trứng 8 20,5
Không rõ nguyên nhân 2 5,1
chỉ định điều trị số lượng (n) Tỷ lệ %
chuẩn bị trước chu kỳ
      chu kỳ tự nhiên
      Viên tránh thai kết hợp
      Estradiol

10
19
12

24,4
46,3
29,3

phác đồ 
      Long protocol
      super long 
      short protocol
      gnRhantagonist

5
1
1
34

12,2
2,4
2,4
83,0

Kỹ thuật cấy
      iVF + icsi 
      icsi

7
34

17,1
82,9

Tinh trùng trữ lạnh 4 9,8
Tinh trùng phẫu thuật 2 4,9
hiến tặng noãn 3 7,3
chuyển phôi trữ 6 14,6

Bảng 3. nguyên nhân vô sinh và chỉ định điều trị
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3.1. Đặc điểm chung bệnh nhân
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3.5. Kết quả điều trị

4. Bàn luận
Trung tâm Nội tiết sinh sản và vô sinh tại 

Trường Đại học Y Dược được hình thành và phát 
triển từ năm 2003 và chính thức nhận bệnh vào 
điều trị bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm 
từ tháng 09/2013. So với nhiều trung tâm khác ở 
Việt nam, đặc biệt là ở Hà Nội và thành phố Hồ 
Chí Minh, Bệnh viện Đại học Y Dược Huế triển khai 
muộn hơn. Tuy nhiên, thời gian đã qua là cần thiết 
cho một sự chuẩn bị chín muồi về nhân sự, điều 
kiện khách quan cơ sở hạ tầng, máy móc trang 
thiết bị cũng như sự phát triển lớn mạnh của nhiều 

Diễn biến Kết quả
Liều đầu Fsh (Min-Max) 230±48,6 iu (150 - 375)
Loại Fsh sử dụng (%)
      rFsh đơn thuần
      rFsh phối hợp hMg
      rFsh+ uFshp

7 (17,1)
10 (24,4)
24 (58,5)

Liều Fsh trung bình (Min-Max) 2143iu (1050 - 3800)
số nang ≥ 14mm (Min-Max) 10,5±3,7 (2 - 23)
gây trưởng thành noãn (%)
      hcg
      gnRha

37 (90,2)
4 (9,8)

số noãn chọc hút  (Min-Max) 9,46±5,7 (1 - 25)
nội mạc tử cung ngày chọc hút  (Min-Max) 9, 6±2,1 (4 - 14)
số noãn Mii  (Min-Max) 8,85±4,5 (1 - 24)
số hợp tử trung bình (Min-Max) 8,03±3,8 (1 - 21)
số phôi tốt (Min-Max) 5,7±2,9 (0 - 14)
số phôi chuyển (Min-Max) 2,61±0,75 (1 - 4)
số phôi trữ (Min-Max) 2,9±3,4 (0-15)
Đường siêu âm khi chuyển phôi (%)
      Đường âm đạo
      Đường bụng

11 (26,8)
30 (73,2)

Bảng 4. Diễn biến chu kỳ điều trị

Kết quả số lượng (n) Tỷ lệ %
Thai sinh hóa / bệnh nhân 14 / 39 35,9
Thai sinh hóa / chu kỳ 14 / 41 34,1
Thai lâm sàng / bệnh nhân 11 / 39 28,2
Thai lâm sàng / chu kỳ 11 / 41 26,8
Đa thai 1/14 7,1
Quá kích buồng trứng nặng 0 0
Thai từ tinh trùng trữ lạnh 3 / 4 75,0
Thai từ tinh trùng phẫu thuật 1 / 2 50,0
Thai từ hiến tặng noãn 3 / 3 100
Thai từ chuyển phôi trữ 4 / 6 66,7

Bảng 5. Kết quả điều trị

chuyên khoa hỗ trợ khác trong Bệnh viện. Có thể 
nói, với sự quan tâm đầu tư đúng mức của Ban 
lãnh đạo Bệnh viện, sự quyết tâm của tập thể cán 
bộ tại Trung tâm, công tác triển khai được chuẩn bị 
chu đáo nhất và diễn ra đúng kế hoạch.

Yếu tố quan trọng nhất được ưu tiên phát triển 
tại Trung tâm là đội ngũ nhân sự được đào tạo và 
phát triển từ hàng chục năm trước. Nhờ sự hỗ trợ 
đào tạo chuyên ngành hỗ trợ sinh sản của Bệnh 
viện Phụ Sản Từ Dũ, Hội nội tiết sinh sản và vô sinh 
Thành phố Hồ Chí Minh (HOSREM), Bệnh viện Phụ 
Sản Trung ương, nhiều Bác sĩ và chuyên viên phôi 
học cũng như Nữ hộ sinh của Trung tâm đã được 
tiếp cận một cách bài bản mọi khía cạnh hoạt 
động của hỗ trợ sinh sản. Sự hợp tác quốc tế rộng 
khắp với các nước tiên tiến không chỉ giúp chúng 
tôi thuận lợi trong giai đoạn đầu tiên hình thành 
và phát triển. Các chuyên gia về vô sinh từ Châu 
Âu và Hoa Kỳ định kỳ đến giúp đỡ và tham gia và 
hoạt động điều trị tại Trung tâm. Đồng thời, đội 
ngũ cán bộ của Trung tâm không ngừng học hỏi 
và tu nghiệp tại các nước tiên tiến để liên tục cập 
nhật và nâng cao trình độ chuyên môn.

Chính nhờ các yếu tố này, khi có điều kiện triển 
khai kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm, Trung 
tâm hoàn toàn đủ khả năng thiết kế, xây dựng quy 
trình, mua sắm các trang thiết bị máy móc đồng 
bộ và hiện đại, vận hành, kiểm tra và kiểm soát 
chất lượng toàn bộ các khâu từ lâm sàng đến labo, 
chọn vật tư tiêu hao và môi trường phù hợp, đảm 
bảo chất lượng điều trị, hiệu quả và tiết kiệm nhất. 
Quá trình triển khai cũng như chỉ định điều trị, một 
số chuyên gia nước ngoài như BS. Aivar Ehrenberg, 
Giám Đốc Trung tâm IVF Bệnh viện Đại học Tartu, 
Estonia, Bắc Âu, BS. John Nichols và BS. John Payne 
ở Trung tâm IVF Piedmont, South Carolina Hoa Kỳ 
đã đến tham gia cùng chúng tôi nhiều đợt hoặc 
trao đổi tư vấn qua mạng những tất cả các vấn đề 
liên quan đến việc thăm dò, chẩn đoán, điều trị, 
được thực hiện khép kín, chuẩn mực và cập nhật.

Bên cạnh những thuận lợi đã nêu, công tác 
triển khai cũng gặp một số khó khăn nhất định. 
Thời điểm triển khai thụ tinh trong ống nghiệm 
tại Trung tâm vào cuối năm, là lúc người dân khá 
bận rộn và số lượng đến khám và điều trị giảm 
nhiều cộng với đợt nghỉ Tết âm lịch kéo dài làm 
gián đoạn công tác điều trị của bệnh nhân. Tại 
Huế hiện đã có một trung tâm hỗ trợ sinh sản hoạt 
động từ nhiều năm qua. Vì thế việc giới thiệu đến 
các đối tượng khách hàng có nhu cầu biết và đến 

điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Dược cần có thời 
gian nhất định. 

Khi triển khai loạt ca đầu tiên, số lượng bệnh 
nhân còn ít (18 trường hợp), nhiều người đã từng 
điều trị trước đây ở nơi khác thất bại (20,5%), tuổi 
đời người vợ cao (34,6±4,1), thời gian mong con 
trung bình khá dài 5,2±2,9 năm, rải rác từ nhiều 
tỉnh thành khác nhau và số bệnh nhân sống tại 
Huế chiếm 51,3%. Mặc dù số lượng bệnh nhân đến 
điều trị không nhiều nhưng đủ tất cả các nguyên 
nhân vô sinh về cả vợ và chồng như tắc vòi tử cung 
không thành công sau phẫu thuật, bất thường 
tinh trùng nặng hoặc vô tinh do tắc nghẽn, buồng 
trứng đa nang nặng không thể gây phóng noãn, 
lạc nội mạc tử cung trung bình và nặng, giảm dự 
trữ buồng trứng, vô sinh không rõ nguyên nhân 
thất bại với thụ tinh nhân tạo ...

Chu kỳ điều trị bệnh nhân được chỉ định kích 
thích buồng trứng theo các phác đồ khác nhau 
tùy vào nguyên nhân vô sinh. Một trường hợp 
lạc nội mạc tử cung nặng được chỉ định phác đồ 
super long với GnRHa, 01 trường hợp buồng trứng 
kém đáp ứng được chỉ định phác đồ ngắn. Đa 
số trường hợp (83%) được chỉ định phác đồ với 
GnRHantagonist là phác đồ thân thiện bệnh nhân 
và được sử dụng rộng rãi hiện nay. Các trường hợp 
có kết quả tinh trùng bình thường, đặc biệt là vô 
sinh không rõ nguyên nhân sẽ được chỉ định cấy 
thụ tinh cổ điển để chẩn đoán bất thường khâu 
thụ tinh giữa noãn và tinh trùng nếu có. Với sự hỗ 
trợ của đơn vị Nam học tại Bệnh viện, Trung tâm đã 
có thể thực hiện cấy thụ tinh từ tinh trùng trữ lạnh 
và tinh trùng phẫu thuật trong các trường hợp vô 
tinh tắc nghẽn cũng như thực hiện các kỹ thuật trữ 
lạnh tinh trùng, trữ lạnh phôi và rã đông chuyển 
phôi trữ.

Bảng 4 trình bày các đặc điểm chính của chu 
kỳ điều trị với liều FSH trung bình 2143IU và số 
nang từ 14mm trung bình 10,5±3,7, gây trưởng 
thành noãn chủ yếu với hCG (90,2%) nhưng 9,8% 
còn lại đã được dùng GnRHa do nguy cơ quá kích 
buồng trứng. Số noãn MII thu được trung bình 
9,46±5,7 và trung bình số phôi tốt vào ngày 2 hoặc 
3 là 5,7±2,9 tính trên mỗi bệnh nhân. Nguyên tắc 
chuyển phôi tại trung tâm là ưu tiên chuyển 2 phôi 
tốt, nếu bệnh nhân lớn tuổi (trên 35) có thể cân 
nhắc chuyển 3 phôi, số phôi chuyển trung bình 
2,61±0,75. Phương pháp chuyển phôi với catheter 
nòng đôi (Vitrolife) có hỗ trợ siêu âm đường 
bụng hoặc đường âm đạo. Sau những trường hợp 

chuyển phôi đường bụng, chúng tôi nhận thấy 
tâm lý bệnh nhân sau chuyển phôi thường rất 
căng thẳng không muốn ngồi dậy đi tiểu dù bàng 
quang căng. Đây là một trở ngại cho chính bệnh 
nhân và có thể ảnh hưởng đến tử cung sau chuyển 
phôi. Ngoài ra, do ưu điểm của siêu âm đường âm 
đạo cho hình ảnh rất rõ nét và chính xác mà không 
cần nhịn tiểu, chúng tôi đã tiến hành chuyển phôi 
với siêu âm hỗ trợ đường âm đạo một cách thuận 
lợi và chính xác.  

Kết quả ghi nhận, tỷ lệ có thai sinh hóa tính trên 
bệnh nhân điều trị là 35,9% và tỷ lệ thai lâm sàng 
là 28,2%. Trường hợp mang thai đầu tiên tính đến 
nay đã được 32 tuần. Đặc biệt chỉ có một trường 
hợp đa thai (song thai) chiếm tỷ lệ 7,1% và không 
có trường hợp nào bị hội chứng quá kích buồng 
trứng nặng. Các kỹ thuật hỗ trợ khác như thụ tinh 
trong ống nghiệm/ICSI với tinh trùng trữ lạnh (do 
chồng là người nước ngoài, không có điều kiện ở 
lại, do mẫu OAT nặng, do rối loạn xuất tinh...) có 
tỷ lệ có thai 75%. Có 2 trường hợp được chỉ định 
phẫu thuật lấy tinh trùng từ tinh hoàn và đã có 1 
trường hợp có thai. Đặc biệt 3 trường hợp chỉ định 
cho - nhận noãn (do lớn tuổi, do suy buồng trứng 
sớm) thì cả 3 trường hợp đều có thai. Ngoài ra, 6 
chu kỳ chuyển phôi trữ bằng phương pháp thủy 
tinh hóa thì kết quả đã có 4 trường hợp có thai, 
chiếm tỷ lệ 66,7%. 

Các kết quả này của Trung tâm Nội tiết sinh sản 
và vô sinh, Bệnh viện Đại học Y Dược Huế tương 
đương với các trung tâm hỗ trợ sinh sản lớn khác. 
Bằng nguồn nhân lực tại chỗ, với sự đầu tư đáng kể 
về cơ sở hạ tầng trang thiết bị, được sự hỗ trợ gián 
tiếp của các Trung tâm lớn ở Việt nam thông qua 
các khóa đào tạo con người, được sự giúp đỡ của 
các chuyên gia quốc tế trực tiếp và gián tiếp, có 
thể nói đây là một bước thành công đáng ghi nhận 
trong việc áp dụng và phát triển các kỹ thuật cao, 
hiện đại tại Bệnh viện. Trong điều kiện được tiếp 
cận nền y học tiên tiến trên thế giới, chúng tôi đã 
áp dụng những phác đồ chẩn đoán mới nhất, cập 
nhật, các kỹ thuật điều trị hiện đại. 

Hy vọng trong tương lai gần, các kết quả đã đạt 
được của chúng tôi sẽ có thể đóng góp một tiếng 
nói chung vào sự lớn mạnh của chuyên ngành vô 
sinh tại Việt nam. Với những định hướng của Ban 
lãnh đạo, trực tiếp là GS.TS Cao Ngọc Thành, sự 
phát triển tiếp theo của Trung tâm chúng tôi theo 
hướng chuyên sâu, tập trung vào các kỹ thuật hỗ 
trợ, hoàn thiện các quy trình nuôi cấy phôi ngày 
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5, chọn lọc phôi bằng theo dõi hình ảnh liên tục, 
thực hiện sinh thiết phôi, nâng cao chất lượng 
phôi chuyển bằng chẩn đoán di truyền trước làm 
tổ, hướng tới giảm số phôi chuyển và nâng cao tỷ 
lệ thành công trong chu kỳ điều trị.

Kết luận: Trung tâm Nội tiết sinh sản và vô sinh 
tại Bệnh viện Đại học Y Dược sau hơn 10 năm hoạt 
động đã tự triển khai thành công, an toàn kỹ thuật 

thụ tinh trong ống nghiệm với nguồn nhân lực tại 
chỗ, được đào tạo từ các trung tâm lớn trong và 
ngoài nước, thực hiện được hầu hết các kỹ thuật 
quan trọng trong hỗ trợ sinh sản, điều trị hầu hết 
các nguyên nhân vô sinh với tỷ lệ thành công 
tương đương các trung tâm khác và được định 
hướng để phát triển theo hướng chuyên sâu trong 
tương lai.
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NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT THỤ TINH TRONG 
ỐNG NGHIỆM TRONG ĐIỀU TRỊ VÔ SINH

TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN – NHI ĐÀ NẴNG 

Tóm tắt
Mục tiêu: Đánh giá sơ bộ kết quả ban đầu trong 

việc ứng dụng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm  
trong điều trị vô sinh- hiếm muộn tại Bệnh viện Phụ 
sản – Nhi Đà Nẵng. Đối tượng và phương pháp 
nghiên cứu: phương pháp nghiên cứu mô tả loạt ca, 
gồm 45 cặp vợ chồng đến khám và điều trị bằng kỹ 
thuật IVF tại đơn vị Vố sinh Hiếm muộn Bệnh viện Phụ 
sản Nhi Đà Nẵng từ Tháng 3/2014 đến tháng 5/2014. 
Kết quả: Tỉ lệ thai sinh hóa 41,86%, Tỉ lệ thai lâm 
sàng 34,88%,Tỉ lệ đơn thai 90,7%, Tỉ lệ đa thai 11,6% 
(song thai9,3%, tam thai2,3%), Tỉ lệ thai ngoài tử cung 
2,32%, Tỉ lệ sẩy thai sớm 6,97%, Tỉ lệ quá kích buồng 
trứng 4,6%. Kết luận: Ứng dụng kỹ thuật thụ tinh 
trong ống nghiệm trong điều trị vô sinh tại bệnh viện 
Phụ sản – Nhi  Đà Nẵng bước đầu thành công và có kết 
quả tương đương với kết quả của các chương trình thụ 
tinh trong ống nghiệm trong cả nước.

Abstract
Purpose: Preliminary evaluation of initial results of 

IVF application techniques for infertility treatment at Da 
Nang Hospital for Woman and Children.Methods: This 
is a descriptive case series study involving 45 couples 
examined and treated by IVF techniques in Infertility 
Unit at Da Nang Hospital for Woman and Children from 
3/2014 to 5/2014.Results: Thebiochemical pregnancy 
rate was 41.86 %, the clinical pregnancy rate was 34.88 
% , The single pregnancy rate was 90.7 % , multiple 
pregnancy rate was 11.6 %( twins 9.3%, triplets 2.3%). 
Ectopic pregnancy rate was 2.32 %. Early miscarriage rate 
was 6.97 %. The ovarian hyperstimulation syndrome rate 
was 4.6 %. Conclusion: Applying the technique of in vitro 
fertilization for infertility treatment at Da Nang Hospital 
for Woman and Children was initially successful and had 
has equivalent results when compared with those of the 
other IVF Centers in Viet Nam

1. Đặt vấn đề
TTTON là một kỹ thuật  tương đối đặc biệt ứng 

dụng trong điều trị cho các cặp vợ chồng vô sinh 
– hiếm muộn. Em bé thụ tinh trong ống nghiệm 
(TTTON) đầu tiên trên thế giớira đời vào năm 1978 là 
một mốc quan trọng đánh dấu sự xuất hiện của một 
ngành khoa học mới đầy tính nhân văn trong lịch sử 
nhân loại. Cho đến nay kỹ thuật TTTON đang được áp 
dụng khá phổ biến trên thế giới và đã mang lại nhiều 
niềm vui và hạnh phúc cho các gia đình vô sinh- hiếm 
muộn. Tại Việt Nam, TTTON đã được triển khai thành 
công năm 1998. Mặc dù đi sau thế giới 20 năm nhưng 
kỹ thuật này nhanh chóng phát triển và có những 
bước tiến vượt bậc.Tại Đà Nẵng, Trung tâm TTTON 
thứ 18 ở Việt Nam được triển khai 3/2014. Việc nghiên 
cứu ứng dụng kỹ thuật TTTON trong điều trị cho các 
cặp vợ chồng hiếm muộn tại khu vực miền Trung - 
Tây Nguyên là một điều cấp bách nhằm đáp ứng nhu 
cầu điều trị ngày càng cao của các cặp vợ chồng hiếm 
muộn nơi đây, đồng thời giúp giảm áp lực về tinh 
thần và gánh nặng về kinh tế, mang lại hạnh phúc 
trọn vẹn cho các cặp vợ chồng hiếm muộn. Chúng 

tôi thực hiện đề tài “Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật 
thụ tinh trong ống nghiệm trong điều trị vô sinh tại 
bệnh viện Phụ sản – Nhi  Đà Nẵng” nhằm mục tiêu: 
Đánh giá sơ bộ kết quả ban đầu trong việc ứng dụng 
kỹ thuật TTTON trong điều trị vô sinh- hiếm muộn tại 
Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng.

2. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: Gồm 45 cặp vợ chồng 

vô sinh- hiếm muộn vào điều trị TTTON tại Bệnh 
viện Phụ Sản – Nhi Đà Nẵng trong khoảng thời gian 
nghiên cứu kể từ ngày 03/2014 đến 20/5/2014.

Tiêu chuẩn chọn mẫu
Những cặp vợ chồng vô sinh- hiếm muộn  có đủ 

các tiêu chuẩn sau sẽ được chọn vào mẫu nghiên cứu:
• Tuổi vợ từ 18-45 tuổi, dưới 35 tuổi đối với người 

cho trứng.
• Không có các bệnh lý rối loạn nội tiết: u tuyến 

yên, tăng prolactine máu, rối loạn nội tiết tuyến giáp...
• Không có bất thường tử cung: Tử cung 2 sừng, 

dính buồng tử cung…
Tiêu chuẩn loại trừ



4. Kết quả điều trị

Kết quả sơ bộ dừng lại ngang mốc thai lâm sàng 
vì trung tâm vừa triển khai kỹ thuật TTTON từ tháng 
3 năm 2014.Kết quả thai diễn tiến và tỉ lệ sinh sống 
vẫn đang tiếp tục theo dõi. Tỉ lệ thai sinh hóa và thai 
lâm sàng tương đương với các trung tâm và các tác 
giả khác và cũng  phù hợp với độ tuổi trung bình 
của bệnh nhân. Theo SART tỉ lệ có thai và trẻ sinh 
sống sau IVF thay đổi theo tuổi:41-43% cho phụ nữ 
tuổi< 35; tỉ lệ này là 33-36% cho phụ nữ tuổi 35 – 37; 
tỉ lệ 23-27% cho phụ nữ tuổi38 – 40; tỉ lệ13-18% cho 
phụ nữ > 41 tuổi.Hơn nữa chúng tôi được chuẩn bị 
kỹ càng trước khi triển khai cùng với sự giúp đỡ rất 
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Chúng tôi không chọn vào mẫu nghiên cứu 
những trường hợp có: suy buồng trứng trung tâm, 
những trường hợp xin tinh trùng.

Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp mô tả 
loạt ca.

Phương pháp tiến hành.
• Kích thích buồng trứng được sử dụng bằng  phác 

đồ Down Regulation ngày 21 vòng kinh hoặc phác đồ 
GnRH-Antagonist.

• Khởi động trưởng thành noãn tiến hành khi có ít 
nhất 3 nang ≥ 17mm với phác đồ Antagonist và ít nhất 
3nang  ≥ 18mm đối với phác đồDown Regulation.

• Chọc hút noãn sau khi tiêm hCG 35-36 giờ. Tất 
cả trứng trưởng thành được tiêm tinh trùng vào bào 
tương noãn và được nuôi cấy theo dõi và kiểm tra 
trước khi chuyển phôi.

• Chuyển phôi được thực hiện sau 2 ngày chọc hút 
noãn và được hỗ trợ hoàng thể bằng progesteron kết 
hợp với estradiol.

• Thử thai được thực hiện 14 ngày sau chuyển 
phôi. Siêu âm thai 3 tuần sau thử thai dương tính để 
xác nhận thai lâm sàng.

• Kết cục chính: tỉ lệ thai sinh hóa, tỉ lệ thai lâm sàng.
• Kết cục phụ: tỉ lệ sẩy thai, thai ngoài tử cung, quá 

kích buồng trứng
Xử lý số liệu
Xử lý số liệu bằng phần mềm Excel 2010 và phần 

mềm thống kê y học Medcalc.

3. Kết quả và bàn luận
Trong  45 chu kỳ kích thích buồng trứng có 2 chu 

kỳ trữ phôi toàn bộ do nội mạc mỏng và nguy cơ quá 
kích buồng trứng.

1. Tuổi vợ

Tuổi dưới 35 chiếm tỉ lệ 60%, độ tuổi trung bình 
33,62 ± 4,28 tuổi.Kết quả của của chúng tôi tương 
đương với kết quả của nghiên cứu của Sneed và cộng 
sự năm 2008 tại Mỹ là 33,4 ± 4,3[5], của Boer (2004) tại 
Hà Lan là   32,8 ± 3,7, của Nguyễn Thị Kim Anh (2013) 
là 32,47±4,33.Theo Nguyễn Thị Thu Phương(2006) tại 
bệnh viện Phụ sản Trung Ương tuổi trung bình của 
nhóm nghiên cứu là 32,6 ± 5,4 tuổi, theo Vương Thị 
Ngọc Lan tại BV An Sinh năm 2012 là 34,0 ± 5,3 tuổi.

Tuổi N Tỉ lệ X ± sD
≤ 35 27 60.0%

33,62 ± 4,2835 – 38 10 22.22%
>38 8 18.78%
Tổng 45 100.0%

Bảng 1. Tuổi vợ

2. Nguyên nhân vô sinh

Trong các nguyên nhân gây vô sinh thì nguyên 
nhân do yếu tố nam ( tinh trùng ít, yếu, di dạng, vô tinh 
do tắt nghẽn...) chiếm tỉ lệ 42,5% , bệnh lý tai vòi trứng 
chiếm 35,6%, nguyên nhân lạc nội mạc tử cung chiếm 
4.4%...Các nguyên nhân vô sinh tương tự nguyên nhân 
vô sinh của các tác giả khác.Theo Sperof thì yếu tố 
nam 35%, bệnh lý tai vòi tử cung 35%, rối loạn phóng 
noãn 15%, chưa rõ nguyên nhân 10%. Rối loạn phóng 
noãn chúng tôi có thấp hơn 6,7% có thể giải thích 
do có những trường hợp bệnh nhân buồng trứng đa 
nang quá nhiều nang tiên lượng dễ quá kích buồng 
trứng, chúng tôi giới thiệu kỹ thuật nuôi trưởng thành 
noãn trong ống nghiệm.Vì ban đầu mới triển khai nên 
chúng tôi lựa chọn những bệnh nhân trẻ, có tiên lượng 
tốt để có thể mang lại kết quả khả quan. Sự phân bố 
các nguyên nhân vô sinh phù hợp với các tác giả Lê 
Việt Hùng (2012), Trần Khánh Linh (2012).

3. Đặc điểm bệnh nhân và kết quả kích thích 
buồng trứng

Về thời gian vô sinh, kết quả của chúng tôi thấp 
hơn  so vớiVương Thị Ngọc Lan (2012) là 6,2± 4,0 năm, 
của Nguyễn Thị Thu Phương(2006)là 6,4 ± 5,0 năm, 
của Nguyễn Khánh Linh ( 2012) tại  IVF Mê Kông là 
5,97± 0,3 năm. Về số ngày kích thích buồng trúng 
kết  quả tương tự với Nguyễn Khánh Linh (2012) tại  
IVF Mê Kông số ngày kích thích buồng trứng 10,15± 
0,12 ngày.Định liều đầu FSH chúng tôi dựa vào FSH 
cơ bản, số nang thứ cấp đếm đầu chu kỳ, chỉ số khối 
cơ thể và tuổi bệnh nhân với liều đầu trung bình là 
228,99 ± 74,99IU và số trứng thu được là 12,37 ± 6,00 
phù hợp vàtương đương với các tác giả của các trung 
tâm IVF trên cả nước.

nguyên nhân N Tỉ lệ %
yếu tố nam 19 42,2
Bệnh lý tai vòi 16 35,6
Rối loạn phóng noãn 3 6,7
Lạc nội mạc tử cung 2 4,4
chưa rõ nguyên nhân 5 11,1
Tổng 45 100,0

Bảng 2. nguyên nhân vô sinh

Đặc điểm X±sD
Thời gian vô sinh (năm) 4,84 ± 4,07 (1-25)
số ngày KTBT 10,44 ± 1,54 ( 8 – 13)
Fsh cơ bản (miu/ml) 5,78 ± 0,75
AFc 13,64±4,47
BMi 20,9 ± 1,43
Liều đầu Fsh (iu) 228,89 ± 74,99 ( 75 – 300 )
số trứng chọc hút 12,37 ± 6,00

Bảng 3. Đặc điểm bệnh nhân và kết quả kích thích buồng trứng

Đặc điểm Tỉ lệ
Tỉ lệ thai sinh hóa 18/43( 41.86%)
Tỉ lệ thai lâm sàng 15/43( 34.88%)
Đơn thai 10/43 (23.3%)
song thai 4/43 (9.3%)
Tam thai 1/43 (2.32%)
Thai ngoài tử cung 1/43 ( 2.32)
Tỉ lệ sẩy thai sớm 3/43( 6.97%)
Tỉ lệ quá kích buồng trứng: 2/43 ( 4.6% )

Bảng 4. Kết quả điều trị

tận tình của các chuyên gia hổ trợ sinh sản Hosrem. 
Có 2 trường hợp quá kích buồng trứng sớm trong 
phác đồ Down regulationtrong đó 1 trường hợp 
quá kích buồng trứng vừa chiếm tỉ lệ 2.32% và 1 
trường hợp quá kích buồng trứng nặng (2.32%) 
tương đương với kết quả của Klemetti (2005). Theo 
tác giả này, tỷ lệ mắc hội chứng quá kích buồng 
trứng nặng 1,4% mỗi chu kỳ, với nguy cơ cá nhân 
cho mỗi bệnh nhân là 2,3 % so với một số trung 
bình là 3,3 chu kỳ. TheoMichael(2009) các trường 
hợp quá kích buồng trứng nặng chiếm0,2-2% thụ 
tinh trong ống nghiệm.Thai ngoài tử cung 1 trường 
hợp (2,32%) có thấp hơn so với tác giả Samuel 
(1994)(4,5%) do số liệu của chúng tôi còn nhỏ.Điều 
này cũng hợp lý đối với một trung tâm vừa mới 
triển khai kỹ thuật TTTON.

4. Kết luận
Ứng dụng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm 

trong điều trị vô sinh tại bệnh viện Phụ sản – Nhi  
Đà Nẵng bước đầu thành công và có kết quả tương 
đương với kết quả của các chương trình thụ tinh 
trong ống nghiệm trong cả nước.
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HIỆU QUẢ CỦA KÍCH THÍCH PHÓNG NOÃN VỚI HMG
TRÊN BỆNH NHÂN HỘI CHỨNG BUỒNG TRỨNG ĐA NANG

Tóm tắt
Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá hiệu quả và sự an 

toàn của việc gây phóng noãn hay kích thích buồng trứng 
(KTBT) trên bệnh nhân hội chứng buồng trứng đa nang 
(PCOS) với hMG liều khởi đầu 75 IU. Đây là một nghiên 
cứu hồi cứu, 299 bệnh nhân PCOS được KTBT kết hợp với 
bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) hoặc giao hợp tự 
nhiên vào năm 2013 tại IVFAS được nhận vào nghiên cứu. 
Bệnh nhân được tiêm hMG 75IU mỗi ngày trong vòng 
6 ngày, tăng liều mỗi lần 75IU nếu không có nang phát 
triển trên 12mm (tối đa 150IU/ngày). Human chorionic 
gonadotrophin (5.000IU) hoặc GnRH agonist (Triptoreline 
0,2mg)được tiêm cho bệnh nhân khi nang noãn lớn nhất 
có kích thước ≥18 mm, và bệnh nhân được hướng dẫn 
IUI hoặc giao khoảng 36 giờ sau đó. Tuổi trung bình của 
người phụ nữ là 28,6 (năm). Thời gian KTBT là  13,2 ± 3,7 
ngày và tổng liều hMGsử dụng trung bình là 1202 ± 506 
IU. Nang noãn phát triển xuất hiện ở 96,3% chu kỳ điều 
trị, trong đó 56,7% có 1 nang phát triển và có 4,3% trường 
hợp được chuyển sang IVM/IVF do đáp ứng quá mức. Tỉ lệ 
thai lâm sàng là 46,9%. Có 22 trong số 148 trường hợp có 
thai (14,9%) là đa thai, trong đó có 2 trường hợp tam thai, 
còn lại là song thai. Có 4 trường hợp hội chứng quá kích 
buồng trứng (OHSS) trung bình. Phác đồ liều thấp tăng 
dần sử dụng hMG liều khởi đầu 75IU mỗi ngày là hiệu quả 
và an toàn trong KTBT cho bệnh nhân PCOS. 

Abstract 
THE EFFECTIVENESS OF OVULATION INDUCTION 

USING HMG IN WOMEN WITH POLYC YSTIC 
OVARIAN SYNDROME

The aim of this study was to assess the 
effectiveness and safety of a low-dose step-up 
protocol with a hMG starting dose of 75 IU for 
ovulation induction in patients with polycystic 
ovary syndrome (PCOS). In this retrospective study, 
299 PCOS patients who received hMG for ovulation 
induction combined with either IUI or intercourse 
in 2013 at IVFAS, were recruited. Patients were 
administered hMG 75IU per day for 6 days, the dose 
was then increased by 75 IU every 6 days if there 
was no follicle of >12 mm diameter (maximum 
150 IU/day). Human chorionic gonadotrophin 
(5,000IU) or GnRH agonist (Triptoreline 0.2mg) was 
administered when the leading follicle was ≥18 mm, 
and the patients had intrauterine insemination or 
natural intercourse in 36 h later. Average age of 
women was 28.6 (years). Duration of stimulation 
was 13.2 ± 3.7 days and mean total hMG dose was 
1202 ± 506 IU. A developing follicle was observed 
in 96.3% of cycles, of which 56.7% had unifollicular 
development and 4.3% were referred to IVM/IVF 
due to over-response. The clinical pregnancy rate 
was 46.9%. There were 22 out of 148 pregnancies 
(14.9%) were multiple pregnancies, including 2 
triplets. There were only 4 cases of mild ovarian 
hyperstimulation syndrome. A low-dose step-up 
protocol with hMG of 75 IU/day is effective and safe 
in ovulation induction for PCOS patients.

Keywords: ovulation induction, mild 
stimulation, polycystic ovary syndrome, human 
menopausal gonadotropin.

1. Đặt vấn đề
Hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS) là rối loạn nội 

tiết thường gặp nhất ở phụ nữ tuổi sinh sản. Tiêu chuẩn 
chẩn đoán PCOS phổ biến nhất hiện nay là theo đồng 
thuận Rotterdam công bố năm 2004 [1]. Hướng dẫn điều 
trị hiếm muộn cho phụ nữ bị PCOS được sử dụng phổ 
biến nhất là đồng thuận do ESHRE/ASRM soạn thảo, công 
bố năm 2008 [2]. Hướng dẫn lâm sàng về chẩn đoán và 
điều trị PCOS cũng đã được Chi hội Y học sinh sản Việt 
Nam biên soạn và công bố năm 2012 [3]. 

Nguyên nhân chính gây hiếm muộn ở phụ nữ PCOS 
là rối loạn phóng noãn, dẫn đến phóng noãn không 
thường xuyên hoặc không phóng noãn. Do đó, điều trị 
cơ bản cho bệnh nhân PCOS bị hiếm muộn là gây phóng 
noãn. Các biện pháp gây phóng noãn cơ bản cho bệnh 
nhân PCOS là sử dụng clomiphene citrate, sử dụng 
gonadotropin hoặc đốt điểm buồng trứng. Nếu thất bại 
với các phác đồ trên hoặc có đi kèm với các nguyên nhân 
hiếm muộn đáng kể khác, cặp vợ chồng hiếm muộn có 
thể sẽ phải thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (TTTON).

Clomiphene citrate có tỉ lệ gây phóng noãn thấp 
trên bệnh nhân PCOS và có tác động bất lợi trên chất 
nhầy và nội mạc tử cung, do đó, tỉ lệ thành công thấp. 
Nếu bệnh nhân thất bại với CC, thì biện pháp tiếp 
theo có thể là gonadotropin hoặc đốt điểm buồng 
trứng. Hiện nay đốt điểm buồng trứng ngày càng 
được chỉ định hạn chế với mục tiêu gây phóng noãn 
đơn thuần, do tính chất xâm lấn, tai biến có thể có 
của phẫu thuật, có thể gây biến chứng dính và giảm 
dự trữ buồng trứng, đồng thời chi phí cho phẫu thuật 
này ngày càng tăng ở Việt Nam. 

Do đó, hiện nay việc sử dụng gonadotropin để gây 
phóng noãn hay kích thích buồng trứng (KTBT) trên 
bệnh nhân PCOS ngày càng được phổ biến vì tính hiệu 
quả của nó. Tuy nhiên, phác đồ này có thể gây tác dụng 
phụ là hội chứng quá kích buồng trứng và đa thai. Vấn 
đề quan trọng là điều chỉnh phác đồ thuốc để giảm số 
nang noãn phát triển ở mức chấp nhận. Ngày càng có 
nhiều dạng chế phẩm gonadotropins và kinh nghiệm 
sử dụng tích lũy thuốc KTBT với bệnh nhân PCOS càng 
được tích lũy. Bên cạnh đó, ngày càng có nhiều biện 
pháp dự phòng và xử lý nguy cơ hội chứng quá kích 
buồng trứng (OHSS) được giới thiệu [4].

Năm 2009, nghiên cứu của Vương Thị Ngọc Lan và 
cộng sự đăng trên tạp chí RBMOnline cho thấy có thể 
sử dụng FSH tái tổ hợp với liều khởi đầu là 25IU/ngày 
để đạt được mục đích gây phóng noãn [5]. Tỉ lệ thai lâm 
sàng cao khi kết hợp với IUI và tỉ lệ biến chứng OHSS 
và đa thai thấp.Nghiên cứu này cũng lần đầu tiên ghi 
nhận liều FSH thấp nhất có hiệu quả KTBT trên bệnh 
nhân PCOS. Đây được xem là phác đồ chuẩn khi KTBT 
trên bệnh nhân PCOS ở Việt Nam. Tuy nhiên, phác đồ 
này cũng còn một số vấn đề trong thực tế áp dụng nên 
chưa được áp dụng rộng rãi các nơi. 

Human menopausal gonadotropin (hMG) gần 
đây được sử dụng phổ biến trong KTBT nhẹ đối với 
bệnh nhân phóng noãn bình thường để điều trị hiếm 
muộn. Phác đồ sử dụng hMG gây phóng noãn hay 
KTBT nhẹ kết hợp IUI hiện nay là một trong những 
phác đồ phổ biến nhất ở Việt Nam cho bệnh nhân 
PCOS và các định khác, do tính thông dụng và hiệu 
quả. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có nghiên cứu này 
đánh giá hiệu quả và tính an toàn của phác đồ này 
trên bệnh nhân PCOS ở Việt Nam. Đây có thể là một 
sự lựa chọn phù hợp, có thể cân nhắc trong điều kiện 
Việt Nam hiện nay đối với bệnh nhân PCOS.

Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá hiệu quả và 
tính an toàn của gây phóng noãn/KTBT nhẹ bằng 
hMG liều khởi đầu 75IU/ngày trên bệnh nhân PCOS 
đơn thuần. 

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
Đây là nghiên cứu hồi cứu, quan sát, không so sánh 

trên các trường hợp bệnh nhân hiếm muộn, PCOS có 
chỉ định KTBT, kết hợp hoặc không kết hợp IUI.

Điều kiện nhân là bệnh nhân hiếm muộn, PCOS 
đã thực hiện KTBT bằng hMG liều khởi đầu 75IU/
ngày, tiến hành trong năm 2013 tại IVFAS. Điều kiện 
loại trừ là tinh dịch đồ bất thường vừa hoặc nặng, có 
các bất thường khác được ghi nhận như: tổn thương 
vòi trứng, lạc nội mạc tử cung, u xơ tử cung…

Phác đồ KTBT được áp dụng: Bệnh nhân được tiêm 
liều khởi đầu 75IU hMG/ngày, bắt đầu một trong các 
ngày từ ngày thứ hai đến ngày thứ năm của chu kỳ 
(bệnh nhân tự có kinh hoặc dùng thuốc tạo kinh). Liều 
75IU/ngày được tiếp tục trong 6 ngày, sau đó siêu âm 
để đánh giá và điều chỉnh liều. Bệnh nhân được tiếp 
tục theo dõi mỗi 3 ngày bằng siêu âm nang noãn, điều 
chỉnh liều khi cần thiết, tăng 75IU mỗi lần khi cần điều 
chỉnh (không tăng liều sớm hơn 5-6 ngày sau lần tăng 
liều trước). Giảm liều 75IU/lần nếu có các dấu hiệu đáp 
ứng quá mức, giảm liều có thể bắt đầu bất cứ khi nào 
nào phát hiện buồng trứng đáp ứng quá mức.

Khi nang noãn lớn nhất đạt kích thước ít nhất 
18mm, bệnh nhân được tiêm 5.000IU hCG hoặc GnRHa 
(0,2 mg Triptorelin) để kích thích phóng noãn. Đa số 
bệnh nhân được thực hiện IUI khoảng 36 giờ sau tiêm 
hCG. Những bệnh nhân có nhiều nang noãn trưởng 
thành và có nguy cơ OHSS được tư vấn ngưng điều 
trị hoặc chuyển sang IVF/IVM, thay vì IUI hay giao hợp 
tự nhiên. Bệnh nhân được hỗ trợ hoàng thể bằng 
progesteron đặt âm đạo 2 tuần sau IUI hoặc giao hợp. 
Nếu kết quả thử thai dương tính, progesteron được 
duy trì đến tuổi thai 7 tuần. 

Chúng tôi ghi nhận các đặc điểm của bệnh nhân, số 
ngày KTBT, tổng liều hMG sử dụng, số nang noãn trưởng 
thành, kết quả có thai lâm sàng… và phân tích mô tả. 

Sơ đồ. Bệnh nhân nghiên cứu
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3. Kết quả
Tổng cộng có 299 chu kỳ KTBT trên bệnh nhân PCOS 

trong năm 2013 tại IVFAS, Bệnh viện An Sinh,thỏa các 
tiêu chuẩn nhận và không có các tiêu chuẩn loại trừ, đã 
được nhận vào nghiên cứu. Đặc điểm của nhóm nghiên 
cứu được mô tả trong bảng 1.

Sơ đồ 1 trình bày diễn tiến sau bắt đầu KTBT của toàn 
bộ 299 bệnh nhân trong nghiên cứu cho đến khi hoàn 
tất chu kỳ điều trị.

Có 275 trường hợp hoàn tất KTBT và tiến hành IUI 
hoặc giao hợp tự nhiên (sơ đồ 1). Kết quả kích thích 
buồng trứng, dựa trên số nang noãn phát triển ở cả 2 
buồng trứng cho đến ngày cho hCG hoặc GnRHa để kích 
thích phóng noãn,được trình bày ở bảng 2. Kết quả điều 
trị và tỉ lệ có thai được trình bày ở bảng 3.

(*) chỉ tính các trường hợp không quá 3 nang >16mm (n=232)
(**) các trường hợp mất dấu, không có kết quảđược tính là âm tính hoặc 

không có thai

Có 4 trong 299 trường hợp KTBT (1,3%) bị hội chứng 
quá kích buồng trứng mức độ trung bình, cần nhập viện, 
được ghi nhận, không có trường hợp nào mức độ nặng. 
Trong 148 trường hợp có thai, có 22trường hợp (14,9%) 
là đa thai (> 1 thai), trong đó có 2trường hợp(1,4%) trên 2 
thai, phải thực hiện thủ thuật giảm thai.

4. Bàn luận
Tỉ lệ không đáp ứng với KTBT với hMG trên bệnh 

nhân PCSO trong nghiên cứu của chúng tôi là 3,7%. Tỉ 

Đặc điểm (n=300) Trung bình / Tỉ lệ % sD
Tuổi vợ 28,58 3,65
hiếm muộn nguyên phát (%) 75% -
BMi 21,59 2,81
AMh 8,70 3,81

Bảng 1. Đặc điểm bệnh nhân

số nang ≥ 16mm số bệnh nhân (%) n = 275 Tỉ lệ % dồn n = 275
1 156 (56,7%) 56,7%
2 54 (19,6%) 76,4%
3 22 (8,0%) 84,4%
4 10 (3,6%) 88,0%

>4 33 (12%) 12,0%

Bảng 2. số nang noãn trưởng thành sau kích thích buồng trứng (vào ngày tiêm hcg)

chỉ số Trung bình / Tỉ lệ Dao động / Tần suất
số ngày KTBT (ngày) 13,2 ± 3,7
Tổng liều hMg (iu) 1202 ± 506 425 – 2925
nội mạc tử cung ngày hcg (mm) 11,3 ± 2,0 6 – 21
số nang trung bình (*) 1,42 ± 1,0 1 - 3 (n=232)
Tỉ lệ βhcg (+) (**) 53,8% (148 / 275)
Tỉ lệ thai lâm sàng (**) 46,9% (129 / 275)

Bảng 3. Kết quả điều trị (n=275)

lệ này tương đương với tỉ lệ không đáp ứng KTBT của 
bệnh nhân PCOS, khi sử dụng FSH tái tổ hợp, trong 
nghiên cứu của Vương Thị Ngọc Lan là 3,3%. Kết quả cả 
2 nghiên cứu ở Việt Nam cho thấy tỉ lệ đáp ứng KTBT 
của bệnh nhân PCOS với hMG hay FSH đều rất tốt, trên 
96%. Theo một báo cáo tổng quan công bố gần đây, 
hiệu quả gây được phóng noãn trên bệnh nhân PCOS 
với clomiphene citrate là 60-67% sau 6 chu kỳ điều trị 
[6]. Điều này cho thấy hiệu quả gây phóng noãn của 
gonadotropins cao hơn nhiều so với clomiphene citrate. 

Vấn đề quan tâm nhiều nhất khi sử dụng 
gonadotropin KTBT trên bệnh nhân PCOS là quá 
nhiều nang noãn phát triển, dẫn đến biến chứng đa 
thai và OHSS. Số liệu nghiên cứu của chúng tôi cho 
thấy 84,4% số chu kỳ có đáp ứng có số nang noãn 
≤3 (bảng 2). Tỉ lệ này trong nghiên cứu của Vương 
Thị Ngọc Lan [5], với liều khởi đầu 25IU FSH, là 80,6%. 
Như vậy nếu mục tiêu là kích thích không quá 3 nang 
noãn phát triển, liều khỏi đầu 75IU hMG có hiệu quả 
không khác biệt so với liều khởi đầu 25IU FSH trên 
bệnh nhân PCOS Việt Nam. 

Số ngày KTBT trung bình trong nghiên cứu của 
chúng tôi, liều khởi đầu 75IU hMG, là 13,2 ngày (bảng 
3). Trong khí đó, số ngày KTBT trung bình của VTN Lan 
và cộng sự, với liều khởi đầu 25IU, là 15,9 ngày[5]. Tổng 
liều gonadotropin trung bình sử dụng trong nghiên 
cứu của chúng tôi là 1202 IU (bảng 3), trong nghiên 
cứu của VTN Lan là 484IU [5]. Một nghiên cứu phân 
tích gộp về hiệu quả KTBT của gonadotropin (FSH 
hoặc hMG) trên bệnh nhân PCOS, với liều thay đổi từ 
50IU – 75IU, số liệu từ 7 nghiên cứu với gần 1000 bệnh 
nhân, vừa công bố năm 2014 [7]. Kết quả cho thấy số 
ngày KTBT trung bình dao động từ 11 đến 33 ngày, 
trong đó đa số dao động từ 14-17 ngày; tổng liều FSH 
sử dụng trung bình dao động từ 311 IU – 3238IU, trong 
đó, đa số trong khoảng từ 600IU – 2000IU. Điều này 
cho thấy số liệu của cả 2 nghiên cứu ở Việt Nam về đáp 
ứng KTBT của bệnh nhân PCOS với gonadotropin là 
không khác nhiều với các báo cáo trên y văn thế giới. 

Có thể thấy nếu liều khởi đầu gonadotropin thấp 
hơn, thời gian KTBT có khuynh hướng dài hơn và tổng 
liều FSH có thể thấp hơn. Tuy nhiên, chúng tôi chưa 
tìm thấy nghiên cứu nào so sánh hiệu quả KTBT trên 
bệnh nhân PCOS giữa hMG và FSH. Theo kinh nghiệm 
của chúng tôi, việc sử dụng ống thuốc hMG 75IU mỗi 
ngày có thể thuận lợi hơn cho bệnh nhân và cho người 
tiêm thuốc so với bút tiêm FSH tái tổ hợp, đặc biệt nếu 
bệnh nhân phải tiêm thuốc ở những nơi không có kinh 
nghiệm sử dụng bút tiêm thuốc. Việc sử dụng FSH tái 
tổ hợp khởi đầu liều thấp (25IU) có thể giúp giảm tổng 

liều gonadotropin sử dụng, tuy nhiên, có thể có hiện 
tượng là không sử dụng hết thuốc còn lại trong ống 
thuốc và do giá thuốc FSH tái tổ hợp cao hơn hMG 
(tính trên IU thuốc), dẫn đếntổng chi phí tiêm thuốc có 
thể tương đương khi so sánh hai phác đồ. 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi ghi nhận tỉ lệ có 
thai lâm sàng rất cao 46,9% (bảng 3). Kết quả này có 
thể do cách chọn mẫu dẫn đến đối tượng nghiên cứu 
là nhóm có tiên lượng tốt với điều trị: trẻ tuổi (28,6 
tuổi, theo bảng 3), không ghi nhận các yếu tố bất 
thường khác (vòi trứng, tử cung, lạc nội mạc tử cung, 
tinh dịch đồ..) ngoài rối loạn phóng noãn. Do đó, khi 
gây được phóng noãn, khả năng có thai cao khi kết 
hợp với IUI hoặc giao hợp quanh thời điểm phóng 
noãn. Tỉ lệ thai lâm sàng được báo cáo ở nghiên cứu 
của VTN Lan và cộng sự là 35,5% [5]. Trong nghiên 
cứu này, các yếu tố gây hiếm muộn đi kèm không bị 
loại hoàn toàn, nên dân số nghiên cứu có thể có có 
tiên lượng thành công thấp hơn. 

Có 13 trường hợp, chiếm 4,3%, được chuyển sang 
IVF hoặc IVM do đáp ứng quá mức. Những trường 
hợp chuyển sang IVF/IVM khi KTBT để IUI tại trung 
tâm chúng tôi có kết quả điều có thai dồn sau chuyển 
phôi trữ và chuyển phôi tươi trên 50% và nguy cơ 
OHSS thấp (số liệu chưa công bố). Với phác đồ của 
chúng tôi, đây là một biện pháp an toàn, hiệu quả và 
giảm thiểu nguy cơ OHSS. Đối với những trường hợp 
có nhiều nang noãn, nếu đánh giá là nguy cơ OHSS 
cao, nguy hiểm, chúng tôi có khuynh hướng chuyển 
IVF/IVM, nếu đanh giá nguy cơ OHSS và đa thai thấp, 
chúng tôi sử dụng GnRHa thay thế hCG để khởi động 
trưởng thành noãn và gây phóng noãn.

Trong KTBT cho bệnh nhân PCOS, hiện nay có nhiều 
biện pháp dự phòng OHSS khác đã được báo cáo trên 
y văn [4] như: sử dụng metformin kèm với KTBT, sử 
dụng dopamine agonist, sử dụng GnRHa thay thế hCG, 
chuyển sang IVF/IVM… Các bệnh pháp này cũng được 
chúng tôi sử dụng cho nhiều bệnh nhân trong nghiên 
cứu. Kết quả cuối cùng cho thấy với 275 chu kỳ hoàn tất 
điều trị với IUI hoặc giao hợp tự nhiên sau KTBT, chúng 
tôi không có trường hợp nào OHSS nặng, tỉ lệ OHSS vừa 
là 1,3%; đồng thời tỉ lệ đa thai thấp 14,9%.

Nhược điểm của nghiên cứu là thiết kế hồi cứu và 
không có nhóm đối chứng. Các thiết kế nghiên cứu 
mạnh hơn như nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng 
với các phác đồ gây phóng noãn hay KTBT khác trên 
bệnh nhân PCOS sẽ cung cấp thêm bằng chứng về 
hiệu quả của phác đồ KTBT sử dụng hMG này trên 
bệnh nhân PCOS ở Việt Nam. 

4. Kết luận
Phác đồ gây phóng noãn hay KTBT nhẹ với hMG 

liều khởi đầu 75IU/ngày là an toàn và hiệu quả cho 
bệnh nhân PCOS ở Việt Nam. Đây là một trong những 
nghiên cứu đầu tiên đánh giá hiệu quả KTBT của hMG 
liều khởi đầu 75IU trên bệnh nhân PCOS ở Việt Nam. 

Tỉ lệ có nang noãn phát triển và phóng noãn cao; 
thời gian kích thích buồng trứng và tổng liều hMG là 
ở mức chấp nhận. Tỉ lệ có thai lâm sàng cao và tỉ lệ 
biến chứng thấp. Chi phí điều trị khi sử dụng hMG là 
tương đương so với sử dụng FSH tái tổ hợp để KTBT 
cho bệnh nhân PCOS ở Việt Nam. Tỉ lệ hội chứng quá 
kích buồng trứng và tỉ lệ đa thai thấp nếu kết hợp các 
biện pháp dự phòng thích hợp.
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hơi sậm, phôi bào liên kết với nhau yếu, tỷ lệ mảnh 
vỡ dưới 15%. Phôi loại 3 kích thước phôi bào không 
đều nhau, không có nhiều nhân trong phôi bào, tỷ 
lệ mảnh vỡ 20%. Phôi loại 4 tỷ lệ mảnh vỡ trên 20%, 
kích thước phôi bào không đều nhau hoặc phôi bào 
có nhiều nhân. Phôi loại 5 vẫn còn hình ảnh của 2 tiền 
nhân, kết quả thụ tinh chậm. Phôi loại 6 không có khả 
năng sống, bào tương các phôi bào có màu đen, co 
cụm hoặc bị tan ra [19].

Số liệu thu thập được sẽ được mã hóa và nhập, 
xử lý bằng chương trình SPSS for Win19.0, phân tích 
theo phương pháp thống kê y học.

3. Kết quả nghiên cứu
3.1. Đặc điểm chung đối tượng nghiên cứu

3.2. Đặc điểm tinh trùng

Tỷ lệ mẫu tinh trùng bất thường về hình thái 
chiếm tỷ lệ cao nhất, tiếp theo là bất thường tỷ 
lệ di động, tỷ lệ sống và cuối cùng là bất thường 
mật độ.

3.3. Số lượng phôi ngày 2 thu được
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NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TINH TRÙNG ĐẾN
CHẤT LƯỢNG PHÔI SAU THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM

Tóm tắt
Giới thiệu: Sự thành công của kỹ thuật thụ tinh trong 

ống nghiệm phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như độ tuổi 
người vợ, nguyên nhân vô sinh, hiệu quả kích thích buồng 
trứng với các phác đồ khác nhau, chất lượng tinh trùng, 
chất lượng noãn, chất lượng phôi nuôi cấy trong ống 
nghiệm, tình trạng nội mạc tử cung… Trong đó, kết quả 
chất lượng phôi chịu ảnh hưởng trực tiếp từ chất lượng 
noãn và tinh trùng. Nghiên cứu này nhằm mục đích đánh 
giá ảnh hưởng của chất lượng tinh trùng đến chất lượng 
phôi sau TTTON. Đối tượng và phương pháp nghiên 
cứu: Nghiên cứu thực hiện trên 221 cặp vợ chồng đến điều 
trị bằng phương pháp TTTON tiêm tinh trùng vào bào 
tương noãn tại phòng điều trị vô sinh- hiếm muộn, khoa 
Phụ Sản, Bệnh viện Trung Ương Huế từ tháng 5/2012 đến 
tháng 5/2013. Kết quả tinh dịch đồ, chất lượng phôi và kết 
quả thai sinh hóa là các tiêu chỉ đánh giá nghiên cứu. Kết 
quả: Độ tuổi người chồng từ 35 tuổi trở lên chiếm 71.9%, 
nghề nghiệp người chồng chủ yếu là lao động chân tay. 
Vô sinh nguyên phát chiếm đa số (71.5%). Tỷ lệ mẫu 
tinh trùng bất thường về hình thái chiếm tỷ lệ cao nhất 
(72,9%), tiếp theo là bất thường tỷ lệ di động (67%), tỷ lệ 
sống (51,6%) và cuối cùng là bất thường mật độ (25,3%). 
Tỷ lệ tạo phôi tốt và phôi trung bình xét về các nhóm: tuổi 
chồng dưới 35 và từ 35 trở lên, mật độ tinh trùng dưới 15 
triệu/ml và từ 15 triệu/ml trở lên; độ di động tiến tới dưới 
32% và từ 32% trở lên và hình thái tinh trùng dưới 4% hay 
từ 4% trở lên khác biệt không có ý nghĩa. Kết quả tương 
tự khi xem xét dựa vào kết quả có thai sinh hóa, ngoại trừ 
tiêu chuẩn hình thái, hình thái tinh trùng bình thường 
tăng cơ hội có thai. Kết luận: chất lượng tinh trùng dựa 
vào kết quả tinh dịch đồ không tạo nên sự khác biệt về 

chất lượng phôi sau thụ tinh trong ống nghiệm. Kết quả 
có thai sinh hóa cũng không khác biệt ngoại trừ hình thái 
tinh trùng tốt sẽ giúp đạt được tỷ lệ có thai cao hơn. 

Abstract 
Introduction: The success of in-vitro fertilization 

depends on a lots of factors such as female age, causes 
of infertility, controlled ovarian hyperstimulation, 
semen quality, oocyte quality, embryo quality after IVF, 
endometrium... Among these, oocyte and sperm can 
impact directly embryo quality. This study aims to assess 
the impact of semen quality to embryo quality after IVF/
ICSI. Subjects and method: Total of 221 infertile couples 
treated with IVF/ICSI at the Infertility Section, Department 
of OBGYN, Hue Central Hospital during the time from May, 
2012 to May, 2013. Semen quality, embryo quality and 
pregnancy rate are study targets. Results: Paternal age 
over 35 yrs counts for 71.9%, paternal occupation is mostly 
manual labor. Primary infertility is 71.5%. Concerning 
semen analysis, rate of abnormal morphology is highest 
(72,9%), next is abnormal motility (67%), viability (51,6%) 
and abnormal concentration (25,3%). Rate of good and 
moderate embryos in different groups: paternal age (35 
yrs), sperm concentration (15 mil/ml) aggressive motility 
(32%) and sperm  morphology (4%) are not significantly 
different. The same results are recorded as analysing the 
pregnancy rate, except good sperm morphology increase 
the rate of good embryos. Conclusion: sperm quality 
based on semen analysis does not affect the embryo 
quality after IVF/ICSI. Pregnancy rate is also not influenced 
by these criteria, except better sperm morphology results 
in better embryo quality. 

1. Giới thiệu
Dù còn khá non trẻ so với nhiều lĩnh vực khác 

trong y học, kỹ thuật TTTON hiện được xem là một kỹ 
thuật điều trị hiệu quả, khá an toàn, có thể chỉ định 
cho hầu hết các nguyên nhân hiếm muộn và chính 
vì thế kỹ thuật này được thực hiện phổ biến trên thế 
giới [8]. Ở các nước phát triển, số em bé ra đời từ các 
kỹ thuật hỗ trợ sinh sản chiếm khoảng 1-5% số trẻ 
sinh ra hàng năm [4]. Với sự phát triển song song của 
lĩnh vực nội tiết phụ khoa và các kỹ thuật hỗ trợ sinh 

sản giúp con người có thể can thiệp trên giao tử và 
phôi, cải thiện khả năng thụ tinh và thụ thai, giúp 
tăng tỷ lệ thành công trong điều trị các cặp vợ chồng 
vô sinh [14].

Mặc dù rất nhiều nghiên cứu đã tiến hành với nỗ 
lực hoàn thiện quy trình TTTON, tỷ lệ thành công của 
kỹ thuật này hiện vẫn dao động khoảng 30% chu 
kỳ điều trị [4]. Sự thành công này phụ thuộc vào rất 
nhiều yếu tố như độ tuổi người vợ, nguyên nhân vô 
sinh, hiệu quả kích thích buồng trứng với các phác đồ 

khác nhau, chất lượng tinh trùng, chất lượng noãn, 
chất lượng phôi nuôi cấy trong ống nghiệm, tình 
trạng nội mạc tử cung…[19] Trong đó, kết quả chất 
lượng phôi chịu ảnh hưởng trực tiếp từ chất lượng 
noãn và tinh trùng [9][11]. Để góp phần đánh giá các 
yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng phôi sau TTTON, 
chúng tôi tiến hành nghiên cứu ảnh hưởng của chất 
lượng tinh trùng nhằm mục tiêu mô tả một số đặc 
điểm của tinh trùng và sự ảnh hưởng đến chất lượng 
phôi sau TTTON.

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu gồm 221 cặp vợ chồng 

vô sinh đến điều trị tại phòng điều trị vô sinh - hiếm 
muộn, Khoa Phụ Sản, Bệnh viện Trung ương Huế, từ 
tháng 05/2012 đến tháng 05/2013, được chỉ định kỹ 
thuật TTTON đồng ý tham gia vào nghiên cứu và thỏa 
mãn tiêu chuẩn chọn bệnh.

Tiêu chuẩn chọn bệnh TTTON gồm những trường 
hợp vô sinh do tắc vòi tử cung, vô sinh chưa rõ nguyên 
nhân, lạc nội mạc tử cung, vô sinh nam do tinh trùng 
ít, yếu, dị dạng hoặc tinh trùng từ phẫu thuật do tắc 
nghẽn, rối loạn phóng noãn. Không nhận vào nghiên 
cứu những trường hợp kém đáp ứng không thể tiến 
hành chọc hút trứng.

Phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang, chọn 
mẫu thuận tiện. Thu thập thông tin bệnh nhân theo 
phiếu nghiên cứu soạn sẵn gồm tuổi, nghề nghiệp, 
địa dư, loại vô sinh, thời gian vô sinh. 

Đặc điểm tinh trùng được mô tả theo tiêu chuẩn Tổ 
chức y tế thế giới năm 2010 gồm mật độ, độ di động, tỷ 
lệ tinh trùng sống, hình dạng bình thường [7].

Qui trình TTTON: Người vợ được kích thích buồng 
trứng với phác đồ FSH tái tổ hợp kèm GnRHantagonist. 
Khi có nang noãn trưởng thành, chọc hút noãn được 
tiến hành 36 giờ sau khi tiêm hCG 5000IU. Noãn thu 
được sẽ được phân độ trưởng thành và chỉ thực hiện 
ICSI với những noãn MII. Tinh trùng được sử dụng từ 
mẫu xuất tinh hoặc phẫu thuật. Xử lý mẫu tinh trùng 
bằng phương pháp bơi lên và tiến hành tiêm vào bào 
tương noãn sau khi chọc hút khoảng 4 tiếng. Đánh 
giá thụ tinh 18 tiếng sau ICSI. Nuôi cấy phôi trong 
ống nghiệm bằng hệ môi trường Origio đến ngày 2 
và chuyển vào buồng tử cung sau khi đánh giá chất 
lượng phôi.

Phân loại phôi: Phôi loại 1 số phôi bào thường là 
chẵn, kích thước đều nhau, dạng hình cầu và màng 
trong suốt nguyên vẹn, không có nhiều nhân, liên kết 
với nhau, không có mảnh vỡ. Phôi loại 2 có số phôi 
bào lẻ hay có hình dạng bất thường, màu bào tương 

Đặc điểm Vợ chồng
số lượng (n) Tỷ lệ % số lượng (n) Tỷ lệ %

Tuổi
< 35 132 59.7 62 28.1
≥ 35 89 40.3 159 71.9

Trung bình 33.86 ± 4.64 38.10 ± 5.90
nghề nghiệp

Trí óc 121 54,8 83 37,6
chân tay 100 45,2 138 62,4

phân loại vô sinh số lượng (n) Tỷ lệ %
nguyên phát 158 71.5

Thứ phát 63 28.5

Bảng 1. Đặc điểm chung đối tượng nghiên cứu

Thông số Bất thường Bình thường Tổngsố lượng (n) Tỷ lệ % số lượng (n) Tỷ lệ %
Di động tiến tới 73 33.0 148 67.0 221
hình thái 165 74.7 56 25.3 221
Tỷ lệ sống 107 48.4 114 51.6 221
Mật độ 60 27.1 161 72.9 221

Bảng 2. Một số thông số về tinh trùng

số phôi thu được số chu kỳ chọc hút trứng (n) Tỷ lệ (%)
< 5 101 45.7
5 - 9 87 39.4

10 - 14 26 11.8
≥ 15 7 0.03
Tổng 221 100.0

Trung bình 5,77 ± 3,6 ; Min - Max (1 - 16)

Bảng 2. Một số thông số về tinh trùng



3.8. Kết quả tinh trùng và kết quả có thai

Dựa vào kết quả tỷ lệ thai sinh hóa, các yếu tố như 
tuổi chồng, mật độ tinh trùng, tỷ lệ di động khác biệt 
không có ý nghĩa thống kê. Tuy nhiên, nhóm có hình 
thái tinh trùng bình thường tỷ lệ có thai cao hơn có ý 
nghĩa so với nhóm có hình thái tinh trùng bất thường.

4. Bàn luận
Sự ra đời của TTTON và các kỹ thuật hỗ trợ đặc 

biệt là tiêm tinh trùng vào bào tương noãn là một 
bước phát triển nhảy vọt trong lĩnh vực điều trị vô 
sinh. Bằng những kỹ thuật này, những trường hợp 
vô sinh do bất thường tinh trùng nặng, không thể 
chỉ định thụ tinh nhân tạo bơm tinh trùng vào tử 
cung đều có thể giải quyết [19]. Mặc dù chất lượng 
noãn là yếu tố thường được quan tâm nghiên cứu 
nhiều do ảnh hưởng đáng kể đến kết quả hỗ trợ sinh 
sản [14], yếu tố tinh trùng cũng có thể góp phần 
vào khả năng thành công [5] [13]. Nghiên cứu của 
Martin Wilding và cộng sự nhận thấy việc lựa chọn 
hình thái tinh trùng giúp cải thiện tỷ lệ phôi tốt, tỷ lệ 
làm tổ và tỷ lệ có thai [12].

Để góp phần đánh giá các yếu tố ảnh hưởng 
đến chất lượng phôi sau TTTON, chúng tôi tiến 
hành nghiên cứu ảnh hưởng của chất lượng tinh 
trùng nhằm mục tiêu mô tả một số đặc điểm của 
tinh trùng và sự ảnh hưởng đến chất lượng phôi sau 
TTTON. Qua nghiên cứu 221 trường hợp được thực 
hiện TTTON tại đơn vị điều trị vô sinh hiếm muộn - 
khoa Phụ Sản, bệnh viện Trung ương Huế, đánh giá 
các đặc điểm chung, kết quả tinh dịch đồ và chất 
lượng phôi sau TTTON, chúng tôi nhận thấy một số 
mối liên quan giữa hai thông số này. 

Về đặc điểm chung mẫu nghiên cứu, tuổi người 
chồng trung bình là 38.10 ± 5.90. Tuổi cao nhất là 
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Số phôi ngày 2 thu được trong một chu kỳ nhỏ 
nhất là 1và lớn nhất là 16 phôi. Số phôi thu được thụ 
tinh trung bình là 5.77 ± 3,6.

3.4. Tuổi chồng và chất lượng phôi

Tỷ lệ tạo phôi tốt và phôi trung bình ở hai nhóm 
tuổi dưới 35 và từ 35 tuổi trở lên khác biệt không có 
ý nghĩa thống kê.

3.5. Mật độ tinh trùng và chất lượng phôi

Sự khác biệt không có ý nghĩa trong tỷ lệ tạo phôi 
tốt, phôi trung bình và phôi xấu giữa hai nhóm mật 
độ tinh trùng khác nhau dưới 15 triệu/ml và từ 15 
triệu/ml trở lên.

3.6. Độ di động tinh trùng và chất lượng phôi

Hai nhóm nghiên cứu có độ di động tinh trùng 
dưới 32% và từ 32% trở lên không có sự khác biệt 
trong tỷ lệ tạo phôi tốt, phôi trung bình.

3.7. Hình thái tinh trùng và chất lượng phôi

Giữa 2 nhóm nghiên cứu về hình thái tinh trùng bình 
thường và bất thường không có sự khác biệt trong tỷ lệ 
tạo phôi tốt, phôi trung bình. Mặc dù, ở nhóm có phôi tốt 
và trung bình, tỷ lệ hình thái tinh trùng bình thường cao 
hơn bất thường và ở nhóm phôi xấu thì ngược lại.

Thông số phôi tốt phôi trung bình phôi xấu
Không có Không có Không có

< 35 1 (1.6%) 61 (98.4%) 29 (46.8%) 33 (53.2%) 43 (71.7%) 17 (28.3%)
≥ 35 10 (6.2%) 149 (93.8%) 82 (51.5%) 77 (48.5%) 133 (83.6%) 26 (16.4%)

p > 0,05 > 0,05 > 0,05

Bảng 4. phân bố chất lượng phôi đối với nhóm tuổi chồng

Mật độ phôi tốt phôi trung bình phôi xấu
Không có Không có Không có

< 15 2 (3%) 58 (97%) 31 (51.7%) 29 (48.3%) 47 (78.3%) 13 (21.7%)
≥ 15 9 (5.6%) 152 (94.4%) 80 (49.7%) 81 (50.3%) 131 (81.4%) 30 (18.6%)

p > 0,05 > 0,05 > 0,05

Bảng 5. phân bố mật độ tinh trùng và chất lượng phôi

Di động 
tiến tới

phôi tốt phôi trung bình phôi xấu
Không có Không có Không có

< 32 3 (4.1%) 70 (95.9%) 33 (45.2%) 40 (54.8%) 63 (86.3%) 10 (13.7%)
≥32 8 (5.4%) 140 (94.6%) 78 (52.7%) 70 (47.3%) 115 (77.7%) 33 (22.3%)

p > 0,05 > 0,05 > 0,05

Bảng 6. phân bố độ di động tinh trùng và chất lượng phôi

Đặc điểm βhcg pâm tính Dương tính
Độ tuổi chồng

< 35 46 (74.2%) 16 (25.8%) > 0,05≥ 35 122 (76.7%) 37 (23.3%)
Mật độ

< 15 46 (76.7%) 14 (23.3%) > 0,05≥ 15 122 (75.8%) 39 (24.2%)
Di động (pR)

< 32 57 (78.1%) 16 (21.9%) > 0,05≥ 32 111 (75%) 37 (25%)
hình thái

Bất thường 131 (79.4%) 34 (20.6%) < 0,05Bình thường 37 (66.1%) 19 (33.9%)

Bảng 8. Kết quả tinh trùng và tỷ lệ có thai 

hình thái phôi tốt phôi trung bình phôi xấu
Không có Không có Không có

Bình thường 7 (4.2%) 158 (95.8%) 79 (47.9%) 86 (52.1%) 136 (82.4%) 29 (17.6%)
Bất thường 4 (7.1%) 52 (92.9%) 32 (57.1%) 24 (42.9%) 42 (75%) 14 (25%)

p > 0,05 > 0,05 > 0,05

Bảng 7. phân bố hình thái tinh trùng và chất lượng phôi

55 tuổi và thấp nhất là 22 tuổi, đa số từ 35 tuổi 
trở lên (71.9%). Về phương diện sinh sản, độ tuổi 
trên 35 được xem lớn tuổi và liệu điều này có phải 
là một vấn đề đối với rối loạn sinh sản nam hay 
không? Khi đánh giá chất lượng tinh trùng theo 
tuổi, chúng tôi không nhận thấy sự khác biệt giữa 
hai nhóm tuổi dưới 35 và từ 35. Nghề nghiệp của 
người chồng chủ yếu là lao động chân tay và loại 
vô sinh của các cặp vợ chồng chủ yếu là vô sinh 
nguyên phát (71.5%). Kết quả này tương đương 
với nghiên cứu của Nguyễn Xuân Bái (2010) ở Đại 
học Y Hà Nội với tỷ lệ vô sinh nguyên phát là 72% 
và vô sinh thứ phát là 28% [2], nhưng khác với kết 
quả của Vũ Minh Ngọc ở Bệnh viện Phụ Sản Trung 
Ương năm 2006 [16] (vô sinh nguyên phát 47.8% 
và vô sinh thứ phát là 52.2%) hay của Qublan 
(Jordan) [17] ( vô sinh nguyên phát là 58.4% và vô 
sinh thứ phát là 41.6%). Đây có lẽ là do mô hình 
bệnh tật của vùng miền khác nhau cũng như nhu 
cầu điều trị của người dân khi mắc vô sinh nguyên 
phát hay thứ phát. Phân loại vô sinh cũng thể 
hiện các nhóm nguyên nhân khác nhau ở các đối 
tượng này. Riêng nguyên nhân do yếu tố nam (bất 
thường tinh trùng nặng) thường gặp ở đối tượng 
vô sinh nguyên phát. 

Dựa vào kết quả phân tích tinh dịch theo tiêu 
chuẩn Tổ chức y tế thế giới 2010, đặc điểm tinh 
dịch của mẫu nghiên cứu chúng tôi ghi nhận tỷ 
lệ mật độ tinh trùng bình thường từ 15 triệu tinh 
trùng/ml tinh dịch trở lên là 72.9%, tỷ lệ tinh trùng 
di động tiến tới bình thường (từ 32% trở lên trong 
mẫu tinh dịch) là 67%, tỷ lệ tinh trùng sống bình 
thường (từ 58% trở lên) là 51.6%, tỷ lệ hình thái tinh 
trùng bình thường (từ 4% trở lên trong mẫu tinh 
dịch) là 25.3%. Kết quả phân loại phôi thành 3 loại: 
loại tốt bao gồm phôi độ 1 và phôi độ 2; loại trung 
bình bao gồm phôi độ 3 và phôi độ 4; loại xấu bao 
gồm phôi độ 5 và phôi độ 6.

Khảo sát ảnh hưởng của chất lượng tinh trùng 
đến chất lượng phôi và kết quả mang thai, nghiên 
cứu về tuổi chồng và chất lượng phôi sau thụ tinh, 
tác giả Silva và cộng sự đã chứng minh rằng có sự 
giảm chất lượng tinh trùng thể hiện qua tiêu chuẩn 
hình thái khi tuổi người chồng tăng [10]. Tuy nhiên, 
trong nghiên cứu này, chúng tôi nhận thấy tỷ lệ tạo 
phôi tốt và phôi trung bình ở 2 nhóm tuổi dưới và 
từ 35 không có sự khác biệt có ý nghĩa (98,4% so 
với 93,8% và 46.8% so với 51.%). Như vậy có thể nói 
không có sự khác biệt về tuổi người chồng với chất 
lượng phôi sau thụ tinh và nhận định này tương 

tự với nghiên cứu trước đây tại Bệnh viện Phụ Sản 
Trung Ương năm 2011 của tác giả Vũ Minh Ngọc 
[15]. Xét về tỷ lệ có thai, hai nhóm tuổi chồng dưới 
và từ 35 đều có cơ hội mang thai tương đương 
(25.8% và 23.3%).

Điều tương tự được ghi nhận khi phân tích mật 
độ tinh trùng và chất lượng phôi. Tỷ lệ tạo phôi 
tốt ở nhóm dưới 15 triệu /ml và nhóm từ 15triệu 
/ml  có phôi tốt 97% và 94.4%. Như vậy, mật độ 
tinh trùng không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng 
phôi. Kết quả có thai khi xét theo mật độ tinh 
trùng khác nhau cũng không thấy khác biệt có ý 
nghĩa (23,3% so với 24,2%).

Nghiên cứu của chúng tôi nhận thấy độ di động 
tinh trùng dưới 32% có tỷ lệ tạo phôi tốt, phôi trung 
bình lần lượt là 95.9% và 54.8%. không khác biệt so 
với nhóm có độ di động tinh trùng từ 32% trở lên 
(94.6% và 47.3%). Sự khác biệt về tỷ lệ mang thai 
giữa hai nhóm có tinh trùng di động khác nhau này 
cũng không thấy có ý nghĩa (21,9% và 25%). Lý giải 
cho giá trị hai thông số mật độ và độ di động của 
tinh trùng trong mẫu xuất tinh không có ý nghĩa 
đối với kết quả phôi là do kỹ thuật tiêm tinh trùng 
vào bào tương trứng (ICSI) chỉ cần chọn một số rất 
ít tinh trùng tương ứng với số noãn đang có để 
tiêm [5]. Vì vậy, mẫu xuất ban đầu nhiều hay ít, tỷ 
lệ di động cao hay thấp không ảnh hưởng đến việc 
chọn chỉ vài con đến vài chục con trong số hàng 
chục triệu tinh trùng. Tuy nhiên, để đánh giá chi 
tiết chất lượng tinh trùng trước khi thực hiện ICSI, 
người ta xem xét đến tiêu chuẩn DNA tinh trùng có 
bị tổn thương hay không [3][6] vì đây chính là yếu 
tố ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả phôi.

Về hình thái tinh trùng và chất lượng phôi, 
nghiên cứu của Nadalini và cộng sự kết luận với hình 
thái tinh trùng được chọn lọc để thực hiện kỹ thuật 
ICSI, kết quả thụ tinh và chất lượng phôi cải thiện có 
ý nghĩa [15]. Nghiên cứu chúng tôi ghi nhận nhóm 
hình thái bình thường từ 4% trở lên có tỷ lệ tạo phôi 
tốt là 95.8% và nhóm dị dạng nhiều có tỷ lệ tạo phôi 
tốt là 92.9%. Đối với  phôi chất lượng xấu, nhóm tinh 
trùng dị dạng có tỷ lệ tạo phôi xấu là 25% cao hơn 
nhóm I với tỷ lệ tạo phôi xấu là 17.6%. Tuy nhiên, sự 
khác biệt không có ý nghĩa thông kê (p > 0.05).

Khi xét về tỷ lệ có thai, hình thái tinh trùng bình 
thường tỷ lệ thai sinh hóa là 33.9% so với nhóm 
hình thái bất thường có thai sinh hóa chỉ 20.6%. Sự 
khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0.05. Như vậy 
đặc điểm hình thái tinh trùng bình thường có tỷ lệ 
có thai sinh hóa cao hơn.
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6. Kết luận
Chất lượng tinh trùng xét về các yếu tố mật độ, di 

động, tỷ lệ sống và hình thái không tạo nên sự khác 
biệt về chất lượng phôi sau thụ tinh trong ống nghiệm. 
Kết quả có thai sinh hóa cũng không khác biệt xét theo 

các tiêu chí mật độ, độ di động nhưng hình thái tinh 
trùng tốt sẽ giúp đạt được tỷ lệ có thai cao hơn. Nghiên 
cứu sâu hơn về tính nguyên vẹn của DNA tinh trùng 
cần được quan tâm so với dựa vào kết quả tinh dịch đồ 
để giúp cải thiện kết quả thụ tinh trong ống nghiệm.
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CHẤT LƯỢNG PHÔI CHUYỂN: YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG
KẾT QUẢ THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM

Tóm tắt
Giới thiệu: Phương pháp đánh giá và lựa chọn 

phôi dựa trên đặc điểm hình thái được sử dụng phổ 
biến trong thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Đặc điểm về 
hình thái phôi có thể giúp tiên lượng khả năng có thai.

Mục tiêu: Xác định mối liên hệ giữa sự hiện diện 
của phôi tốt trong số phôi được chuyển và cơ hội có thai 
của bệnh nhân sau chuyển phôi giai đoạn phân chia.

Phương pháp: Nghiên cứu hồi cứu, thực hiện 
trên 1694 chu kỳ điều trị IVF có chuyển phôi vào ngày 
2. Việc đánh giá phôi được thực hiện dựa trên tiêu 
chuẩn đồng thuận Istanbul năm 2010. Các ca điều 
trị được chia thành hai nhóm: nhóm 1 (n=1070) có 
ít nhất một phôi tốt trong số phôi được chuyển và 
nhóm 2 (n=624) không có phôi tốt được chuyển. Kết 
quả đánh giá bao gồm: tỉ lệ thai lâm sàng (CPR) và tỉ 
lệ thai diễn tiến (OR).

Kết quả: Tuổi vợ trung bình ở nhóm 1 và nhóm 2 
lần lượt là 33,3±5,02 and 33±5,1(p= 0,828). Số phôi 
chuyển trung bình không có khác biệt giữa nhóm 1 và 
nhóm 2 (2,89 ± 1,11 vs. 2,98 ± 1,02; p=0,3). CPR và OR 
của nhóm 1 cao hơn một cách có ý nghĩa so với nhóm 
2 (42,1 vs. 20,7%; RR 2,04; 95% CI 1,91 – 2,17; p=0,001và 
37,5% vs.15,5%; RR 2,41; 95% CI 2,27 – 2,55; p=0,001)

Kết luận: Chất lượng phôi chuyển vào ngày 2 có 
liên quan đến tỉ lệ thai lâm sàng và tỉ lệ thai diễn tiến ở 
bệnh nhân IVF. Sự hiện diện của phôi tốt trong số phôi 
được chuyển là một yếu tố tiên lượng rất có giá trị cho 
kết quả điều trị của bệnh nhân.

Abstract
QUALITY OF TRANSFERRED EMBRYOS AS 

PREDICTOR OF IVF OUTCOMES
Introduction: Morphology-based embryo scoring 

and selection are commonly used in IVF. Embryo 
morphology can have predictive value for pregnancy.

Objective: To investigate the association between 
morphology-based embryo quality and outcomes in an 
IVF program transferring early cleavage embryos.

Methods: This was a retrospective study of1694IVF 
cycles undergoing fresh embryo transfer on day 2. The 
2010 Istanbul consensus for embryo scoring was applied. 
The studied cycles were divided into 2 groups: group 
1 (n=1070) had at least 1 good embryotransferred; 
group 2 (n=624) with no good embryo transferred. Main 
outcomeswere clinical pregnancy rate (CPR), ongoing 
pregnancy rate (OR).

Results: Mean age of women in group 1 and group 
2 were 33.3±5.0 and 33±5.1, respectively (p= 0.828). 
Average number of embryos transferred were not 
significantly different between group 1 and group 2 (2.89 
± 1.11 vs. 2.98 ± 1.02; p=0.3). CPR andORof group 1 were 
significantly higher than group 2 (42.1 vs. 20.7%, RR 2.04, 
95% CI 1.91 – 2.17, p=0.001; and 37.5% vs.15.5%, RR 2.41, 
95% CI 2.27 – 2.55, p=0.001, respectively).

Conclusions: There wasa strong relationship 
between quality of transferred embryo and IVF outcomes. 
Availability of good embryo for transfer is a good predictor 
for pregnancy outcomes.

1. Đặt vấn đề
Đa thai là một vấn đề gây nhiều tranh luận của 

thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Các trung tâm IVF 
phải chịu áp lực về tỉ lệ thành công nên thường 
chuyển nhiều phôi để tăng tỉ lệ thai. Chọn lựa phôi 
theo tiêu chuẩn hình thái là phương pháp phổ biến 
nhất, nhưng không chính xác. Mục tiêu của đánh giá 
và chọn lựa phôi nhằm chủ động giảm số lượng phôi 
chuyển ở những trường hợp tiên lượng khá và tốt để 
có thể quyết định số phôi chuyển vào tử cung phù 
hợp, giảm tỉ lệ đa thai mà vẫn duy trì được tỉ lệ thai 
cao và ổn định. 

Bước đầu tiên cần thực hiện trong tiến trình này 
là cần phải nâng cao tính chính xác của việc đánh 
giá phôi nhằm chọn được phôi có tiềm năng làm tổ 
cao để chuyển vào buồng tử cung của người vợ. Đây 
là một thách thức lớn đối với các chuyên gia trong 
lĩnh vực hỗ trợ sinh sản. Bên cạnh đó, cần phải tiến 
hành những nghiên cứu sâu hơn về các yếu tố tiên 
lượng khả năng có thai sau IVF. Theo nhiều nghiên 
cứu, có rất nhiều yếu tố giúp tiên lượng khả năng 
có thai của bệnh nhân.Nhìn chung các yếu tố này 
được chia thành hai loại: yếu tố người vợ (tuổi vợ, 
số nang noãn, thời gian vô sinh, độ dày nội mạc tử 



Tương tự, tỉ lệ thai diễn tiến ở nhóm 1 cao hơn có ý 
nghĩa về mặt thống kê so với nhóm 2 (37,5% vs.15,5%; 
RR 2,41; 95% CI 2,27 – 2,55; p=0,001) (bảng 2)

4. Bàn luận
Tại các trung tâm hỗ trợ sinh sản, việc chọn lựa phôi 

tiềm năng để chuyển luôn là mối quan tâm hàng đầu 
của các chuyên viên phôi học. Phôi tiềm năng được 
định nghĩa là phôi hội tụ đủ 4 yếu tố sau: (i) có thể phát 
triển thành phôi nang vào ngày 5, (ii) có khả năng làm 
tổ trong buồng tử cung, (iii) có thể phát triển thành thai 
lâm sàng diễn tiến và (iv) sẽ phát triển và tạo thành một 
em bé khỏe mạnh. Việc lựa chọn phôi chuyển được thực 
hiện dựa trên một số đặc điểm của trứng và phôi bao 
gồm: hình thái trứng, đặc điểm tiền nhân, tốc độ trao 
đổi chất, sự biến dưỡng, chẩn đoán tiền làm tổ, hình thái 
phôi, hình ảnh phát triển của phôi được ghi nhận bằng 
hệ thống time-lapse…Trong các đặc điểm này, hình thái 
phôi được xem là tiêu chuẩn phổ biến nhất dùng để 
đánh giá và phân loại phôi. 

Đánh giá phôi dựa trên hình thái thường được thực 
hiện vào ngày 2, ngày 3 và ngày 5 sau khi tinh trùng xâm 
nhập vào noãn. Thời điểm chuyển phôi thường khác 
nhau giữa các trung tâm, tùy thuộc vào điều kiện mỗi 
nơi.Ở các giai đoạn phôi 4-8 tế bào, sự phát triển của 
phôi phụ thuộc vào sự hoạt hoá bộ gen của noãn. Nhiều 
nghiên cứu cho rằng sự hoạt hoá bộ gen của phôi xảy ra 
vào khoảng giai đoạn 8 tế bào, trước khi phôi bước vào 
giai đoạn nén (compacting)[2]. Việc chuyển từ hoạt hoá 
bộ gen của noãn sang bộ gen của phôi là một bước quan 
trọng để phôi có thể tiếp tục phát triển. Hầu hết các phôi 
bị dừng phát triển ở giai đoạn này. Mặc dù có những hạn 
chế trong việc lựa chọn phôi, chuyển phôi ngày 2 vẫn 
được nhiều trung tâm IVF lựa chọn do lo ngại về những 
rủi ro khi nuôi cấy kéo dài. Chuyển phôi ngày 2 vẫn mang 
đến nhiều lợi ích nhất định. Nếu chúng ta biết phát huy 
tối đa các phương pháp đánh giá và lựa chọn phôi, vận 
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cung, nồng độ progesteron vào ngày tiêm hCG…) 
và yếu tố phôi học (tổng số phôi, số phôi tốt, số 
phôi chuyển, tỉ lệ thụ tinh…). Việc phân tích toàn 
bộ các yếu tố này cùng lúc có thể tìm ra một mô 
hình thích hợp, tuy nhiên việc này rất phức tạp, đòi 
hỏi nhiều thời gian, công sức để thu thập và phân 
tích các số liệu.

Tại trung tâm IVFAS, Bệnh viện An Sinh, việc 
đánh giá phôi được thực hiện theo đồng thuận của 
tổ chức Alpha (Hiệp hội các nhà phôi học thế giới) 
năm 2010[1]. Theo đó, phôi được phân thành 3 loại: 
phôi tốt, phôi trung bình và phôi xấu. Phôi tốt thường 
được ưu tiên để chuyển cho bệnh nhân. Tuy nhiên, 
hiện vẫn chưa rõ sự hiện diện của phôi tốt có ảnh 
hưởng đến khả năng có thai của bệnh nhân trong 
chu kỳ điều trị đó hay không. Ở Việt Nam, hiện tại, 
chưa có báo cáo nào thực hiện phân tích khả năng 
tiên lượng của chuyển phôi chất lượng tốt lên khả 
năng có thai sau chuyển phôi.

Chúng tôi tiến hành đề tài nghiên cứu nhằm tìm 
hiểu mối tương quan giữa chuyển phôi chất lượng tốt 
và khả năng có thai trong chu kỳ điều trị. Đề tài khi 
hoàn thành sẽ xác định được mối liên hệ này đồng thời 
góp phần vào việc phân tích các yếu tố tiên lượng khả 
năng thành công của chu kỳ IVF, giúp cho các nhân 
viên y tế có thể tư vấn về hướng điều trị cho bệnh 
nhân, chọn lựa số phôi chuyển phù hợp, từ đó cải thiện 
tỉ lệ thành công và giảm tỉ lệ đa thai trong IVF. 

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
Thiết kế nghiên cứu
Nghiên cứu hồi cứu. Nghiên cứu được thực hiện 

trên 1694 chu kỳ phôi tươi có thực hiện chuyển phôi 
vào ngày 2 sau khi tiêm tinh trùng vào bào tương 
trứng. Các chu kỳ nghiên cứu được chia thành hai 
nhóm: nhóm 1 có ít nhất một phôi tốt và nhóm 2 
không có phôi tốt trong số phôi được chuyển. So 
sánh tỉ lệ thai lâm sàng và tỉ lệ thai diễn tiến 2 nhóm.

Đối tượng nghiên cứu
Bệnh nhân IVF được chuyển phôi tươi vào ngày 2 

sau chọc hút tại Bệnh viện An Sinh.
Tiêu chuẩn nhận
− Tất cả các bệnh nhân điều trị vô sinh bằng 

phương pháp IVFcó được chuyển phôi tươi vào ngày 
2 sau khi thực hiện tiêm tinh trùng vào bào tương 
trứng (ICSI). 

− Số phôi chuyển vào buồng tử cung tối đa 4 phôi.
Tiêu chuẩn loại
− Các chu kỳ nuôi trứng trưởng thành trong 

ống nghiệm

− Các chu kỳ xin trứng
− Các trường hợp đã thất bại từ 3 lần chuyển phôi 

trở lên trước đó
Các bước tiến hành
− Chọc hút trứng: chọc hút trứng tiến hành 36 giờ 

sau tiêm hCG.
− Quy trình tiêm tinh trùng vào trứng (ICSI) được 

thực hiện 3 – 4 giờ sau chọc hút.
− Sau 16 – 18 giờ kể từ khi ICSI, tiến hành kiểm tra 

thụ tinh.
− Việc đánh giá phôi được thực hiện tại thời điểm 

44h ±1 sau ICSI, theo tiêu chuẩn của đồng thuận 
Alpha năm2010[1].

− Trước khi chuyển phôi, tất cả các phôi được 
chọn để chuyển được hỗ trợ thoát màng bằng laser.

− Thử thai và theo dõi thai
Các yếu tố đánh giá kết quả điều trị: bao gồm tỉ 

lệ thai lâm sàng và tỉ lệ thai diễn tiến.
Tỉ lệ thai lâm sàng (clinical pregnancy rate) được 

tính bằng tỉ lệ phần trăm các trường hợp có thai lâm 
sàng trên tổng số các trường hợp có chuyển phôi. 
Thai lâm sàng chỉ được ghi nhận khi xác định được 
hình ảnh túi thai và đo được tim thai vào khoảng tuần 
thứ 7 của thai kỳ. 

Tỉ lệ thai diễn tiến (ongoing pregnancy rate) được 
tính bằng tỉ lệ phần trăm các trường hợp có thai diễn 
tiến trên tổng số các trường hợp có chuyển phôi. Thai 
diễn tiến được định nghĩa là thai lâm sàng đã phát 
triểnqua giai đoạn 20 tuần (≥ 20 tuần).

Xử lý số liệu
Thu thập số liệu: Nghiên cứu được thực hiện tại 

trung tâm IVFAS, bệnh viện An Sinh từ tháng 10/2013 
đến tháng 12/2013. Thu thập số liệu được thực hiện 
thông qua bệnh án nghiên cứu.

Phân tích số liệu thu được: Xử lý số liệu sử dụng 
phần mềm SPSS 13.0.

3. Kết quả
Chúng tôi thu thập được 1694 ca đạt tiêu chuẩn nhận 

bệnh từ hồ sơ điều trị IVF năm 2012 và 2013 tại IVFAS.
Trong đó nhóm 1(có ít nhất một phôi tốt) là 1070 ca và 
nhóm 2 (không có phôi loại tốt) là 624 ca. Kết quả cho 
thấy không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về đặc 
điểm tuổi vợ và độ dày niêm mạc tử cung (NMTC) giữa 
hai nhóm. Số lượng phôi chuyển trung bình của nhóm 
1 và nhóm 2 không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 
(2,89± 1,11 vs. 2,98± 1,02; p>0,01) (bảng 1).

Kết quả nghiên cứu cũng thể hiện tỉ lệ thai lâm sàng ở 
nhóm 1 cao hơn có ý nghĩa về mặt thống kê so với nhóm 
2 (42,1 vs. 20,7%; RR 2,04; 95% CI 1,91 – 2,17; p=0,001).

nhóm 1 (it nhất 1 phôi tốt) nhóm 2 (Không có phôi tốt) p
Tỉ lệ Beta hcg(+) (%) 46,5  (498/1070) 25 (156/624) 0,001
Tỉ lệ thai lâm sàng (%) 42,1 (451/1070) 20,7 (129/624) 0,001
Tỉ lệ thai diễn tiến (%) 37,5 (401/1070) 15,5 (97/624) 0,001

Bảng 2. Kết quả sau chuyển phôi ở 2 nhóm nghiên cứu

dụng tốt các yếu tố tiên lượng kết quả điều trị thì vẫn đạt 
được hiệu quả điều trị trên bệnh nhân. 

Sự thành công của kỹ thuật hỗ trợ sinh sản bị ảnh 
hưởng bởi nhiều yếu tố, trong đó, quan trọng nhất là 
chất lượng phôivà sự tiếp nhận của nội mạc tử cung. 
Người ta ghi nhận sự tiếp nhận của nội mạc tử cung 
góp từ 31% đến 64% đến sự thành công này. Trong khi 
đó, chất lượng phôi góp từ 21% đến 32% [3]. Tuy nhiên, 
trong thực tế, so với sự tiếp nhận của nội mạc tử cung, 
chất lượng phôi lại là một biến số dễ đánh giá và ứng 
dụng hơn. Đó là lý do vì sao chúng tôi chọn lựa yếu tố 
chất lượng phôi chuyển để đánh giá khả năng tiên lượng 
đối với kết quả điều trị IVF.

Cho đến nay, nhiều phương pháp đánh giá phôi 
đã được xây dựng và phát triển từ năm 1986 để giúp 
các nhà phôi học chọn được phôi chất lượng cao 
hoặc phôi có kết quả tốt nhất. Báo cáo đầu tiêncủa 
Cummins và cs.(1986) tập trung phân tích tốc độ phát 
triển và hình thái của phôi[4]. Báo cáo tiếp theo của 
Puisants và cs. (1987) đưa ra một hệ thống đánh giá 
phôi khá hoàn chỉnh, trong đó tập trung phân tích 
số lượng, kích thước và hình dạng của phôi bào, độ 
phân mảnh của phôi[5]. Ý tưởng này được phát triển 
tiếp tục bởi Steer và cs. (1992)[6]. Tác giả đưa ra khái 
niệm về một hệ thống đánh giá phôi mới, gọi là CES 
(Cumulative Embryo Score). Hệ thống đánh giá phôi 
CES sau đó được sử dụng để dự đoán kết quả IVF 
trong một vài nghiên cứu khác[7]. 

Năm 2001, Terriou đã thực hiện một nghiên cứu đánh 
giá hiệu quả của CES, sử dụng phương pháp cho điểm 
dựa trên 4 đặc điểm: sự phân chia, giai đoạn phân chia, 
sự đồng đều của phôi bào, sự phân mảnh của phôi[8]. 
Nghiên cứu này đồng thời cũng đề nghị một chỉ số mới 
gọi là MSTE (Mean Score of Transferred Embryos) được 
tính bằng cách lấy CES chia cho số phôi chuyển.

Năm 2009, Vernon và cộng sự thực hiện nghiên cứu 
trên 70.000 phôi chuyển, cho thấy việc đánh giá phôi 
có tương quan với tỉ lệ sinh sống (live birth rate)[9].Tác 
giả cũng đề nghị việc đánh giá phôi nên được thực hiện 
theo một tiêu chuẩn chung ở cấp quốc gia để đảm bảo 
chất lượng của việc điều trị. 

Một nghiên cứu khác của Racowsky và cộng sự (2009) 
phân tích các đặc điểm tốc độ phân chia, tỉ lệ phân mảnh 
và tính đối xứng của phôi bào ở phôi ngày 3[10]. Kết quả 
cho thấy các đặc điểm này có tương quan với tỉ lệ sinh 
sống (live birth rate). Hiện tại, có nhiều nghiên cứu khác 
đang được tiến hành với quy mô lớn để có số liệu với cỡ 
mẫu lớn và đáng tin cậy hơn. Tuy nhiên, các hệ thống 
đánh giá phôi hiện tại vẫn đang được sử dụng và đang 
được chứng minh tính hiệu quả của nó.

nhóm 1 (it nhất 1 phôi tốt) nhóm 2 (Không có phôi tốt) p
Tổng số ca 1070 624
Tuổi vợa 33,00 ± 5,10 33,25± 5,02 0,828
nMTc (mm)a 11,58± 1,92 11,37± 2,21 0,013
số phôi chuyển trung bìnha 2,89± 1,11 2,98± 1,02 0,3

Bảng 1. Đặc điểm bệnh nhân ở 2 nhóm nghiên cứu

a giá trị trung bình ± sD
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Năm 2011, Farnaz đã tiến hành một nghiên cứu trên 
508 chu kỳ IVF, so sánh hiệu quả của phương pháp đánh 
giá phôi của Steer và cộng sự (1992) so với Terriou và 
cộng sự (2001)[3]. Kết quả cho thấy phương pháp của 
Terriou là phương pháp tốt nhất để dự đoán kết quả thai 
của chu kỳ IVF. Tác giả cũng đề nghị phương pháp này 
nên được áp dụng tại các trung tâm IVF để chọn được 
những phôi tốt nhất cho chuyển phôi, đặc biệt là ở các 
trung tâm chuyển hơn 2 phôi.

Trong nghiên cứu của chúng tôi, việc đánh giá phôi 
được thực hiện theo  theo tiêu chuẩn của đồng thuận 
Alpha năm 2010[1]. Theo đó, việc đánh giá phôi ngày 
2 được thực hiện tại thời điểm 44±1h. Phôi tốt là phôi 
có 4 phôi bào, đều nhau và độ phân mảnh không quá 
10% thể tích phôi bào. Nếu số phôi tốt lớn hơn 3, việc 
lựa chọn phôi chuyển được xem xét thêm một số yếu tố 
khác như đặc điểm trứng vào thời điểm tiêm tinh trùng, 
đặc điểm của hợp tử (Z-score)…Các đặc điểm này giúp 
chúng tôi chọn được những phôi tốt nhất để chuyển cho 
bệnh nhân.

Việc sử dụng yếu tố chất lượng phôi chuyển để dự 
đoán kết quả thai và tỉ lệ làm tổ cũng đã được đề cập đến 
trong nghiên cứu của Aldo và cs. (2004)[11]. Nghiên cứu 
này được thực hiện trên 189 chu kỳ IVF, cho thấy số lượng 
phôi tốt trong chuyển phôi ngày 3 có giá trị tiên lượng 
cao đối với tỉ lệ thai và tỉ lệ làm tổ. Tác giả ghi nhận có sự 
khác biệt có ý nghĩa thống kê về tỉ lệ thai (2,9% vs. 39,4%) 
và tỉ lệ làm tổ (2,0% vs. 19,3%) giữa nhóm không có phôi 
tốt và nhóm có ít nhất một phôi tốt. 

Kết quả của chúng tôi cho thấy rằng số lượng phôi 
tốt trong số phôi được chuyển vào ngày 2 là một yếu tố 
tiên lượng có giá trị đối với tỉ lệ thai lâm sàng và tỉ lệ thai 
diễn tiến. Ở nhóm 2, khi không có phôi tốt nào trong 
số phôi được chuyển, tỉ lệ thai lâm sàng là 20,7% và tỉ 
lệ thai diễn tiến là 15,5%. Ở nhóm 1, khi có ít nhất một 
phôi tốt có hiện diện trong số phôi được chuyển, tỉ lệ 
thai lâm sàng tăng lên 42,1% (RR 2.04, 95% CI 1.91 – 2.17, 
p=0.001) và tỉ lệ thai diễn tiến cũng tăng lên là 37,5% (RR 
2.41, 95% CI 2.27 – 2.55, p=0.001). Như vậy, nếu có ít nhất 

một phôi chất lượng tốt chuyển phôi vào tử cung, tỉ lệ có 
thai lâm sàng và thai diễn tiến tăng hơn gấp 2 lần so với 
các trường hợp không có phôi chất lượng tốt.

Kết quả này sẽ hỗ trợ nhiều cho việc quyết định số 
phôi chuyển vào tử cung và tư vấn cho bệnh nhân trong 
khi điều trị. Nếu bệnh nhân có nhiều phôi và có ít nhất 
một phôi ngày 2 chất lượng tốt và tiên lượng các yếu tố 
về bệnh nhân tốt, có thể chủ động giảm số lượng phôi 
chuyển xuống 2 phôi. Ngoài ra, có thể cân nhắc nuôi cấy 
phôi dài ngày nếu số lượng phôi chất lượng tốt vào ngày 
2 nhiều hơn 3 phôi. Nếu không có phôi chất lượng tốt 
vào ngày 2 và bệnh nhân có thêm các yếu tố tiên lượng 
kém khác, có thể tăng số phôi chuyển vào buồng tử 
cung từ 3 đến 4 phôi. 

Mặc dù là nghiên cứu hồi cứu, nhưng với số lượng 
khảo sát lớn, đây là một trong những nghiên cứu đầu 
tiên và có giá trị để đánh giá hiệu quả của việc sử dụng 
tiêu chuẩn đánh giá hình thái phôi theo Alpha vào thực 
tế Việt Nam. Kết quả nghiên cứu này củng cố giá trị của 
chọn lựa phôi ngày 2 về mặt hình thái theo tiêu chuẩn 
mới của Alpha. Ngoài ra, kết quả này cũng mở ra các 
hướng nghiên cứu mới về chọn lựa phôi, nuôi cấy phôi, 
quyết định số phôi chuyển vào tử cung sau IVF.

5. Kết luận
Đây là nghiên cứu đầu tiên, cỡ mẫu lớntại Việt Nam, 

xác địnhgiá trị tiên lượng của yếu tố chất lượng phôi 
chuyển vào ngày 2 đối với kết quả điều trị của bệnh 
nhân IVF, áp dụng tiêu chuẩn đánh giá phôi mới của 
Alpha. Chất lượng phôi chuyển dựa trên hình thái vào 
ngày 2 có liên quan đến tỉ lệ thai lâm sàng và tỉ lệ thai 
diễn tiến sau chuyển phôi tươi. Sự hiện diện của phôi 
tốt trong số phôi được chuyển là một yếu tố tiên lượng 
rất có giá trị cho kết quả điều trị của bệnh nhân.

Cần thực hiện các nghiên cứu tiến cứu với thiết kế 
mạnh hơn để có thể xây dựng các mô hình chọn lựa 
phôi, quyết định chiến lược nuôi cấy phôi, góp phần 
giảm số phôi chuyển phù hợp để tăng kết quả có thai 
và giảm thiểu tỉ lệ đa thai ở bệnh nhân IVF. 
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NUÔI TRƯỞNG THÀNH NOÃN NON (IVM) THU NHẬN TỪ 
CÁC NANG NHỎ Ở CÁC TRƯỜNG HỢP ĐÁP ỨNG CHẬM 
VỚI KÍCH THÍCH BUỒNG TRỨNG TRONG CÁC CHU KỲ 

THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM (TTTON)

Tóm tắt
Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả của IVM ở các 

trường hợp đáp ứng chậm với kích thích buồng trứng 
trong các chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm (TTTON). 
Phương pháp: Nghiên cứu đoàn hệ. Mô tả kết quả 
điều trị với  kỹ thuật IVM với các trường hợp các nang 
noãn trên buồng trứng đáp ứng chậm hoặc không 
đáp ứng với kích thích buồng trứng tiêu chuẩn. Chọc 
hút hoãn từ các nang nhỏ trên buồng trứng. Noãn thu 
nhận được sau đó sẽ được đánh giá và nuôi trưởng 
thành. Đánh giá trưởng thành vào thời điểm 0, 20, 
25 giờ sau chọc hút. Tiến hành thụ tinh với tinh trùng, 
nuôi cấy phôi và thực hiện chuyển phôi vào ngày thứ 
2. Các kết quả về số noãn, số trưởng thành noãn, kết 
quả thụ tinh, nuôi cấy phôi và kết quả có thai được ghi 
nhận và mô tả. Kết quả: Số liệu thu nhận từ 55 bệnh 
nhân áp dụng kỹ thuật điều trị này từ tháng 1 năm 
2012 đến tháng 6 năm 2013.Tuổi vợ trung bình là 30,5 
± 4,2. Chỉ số AFC và AMH trung bình 15,8 ± 6,0 và 8,7 
± 4,1, tương ứng. Số lượng noãn trung bình thu nhận 
là 17,4 ± 10,7 và số phôi chuyển trung bình 3,3 ± 1. Hai 
trường hợp không tiến hành chuyển phôi do nội mạc 
tử cung không thuận lợi. Tỷ lệ có thai lâm sàng phôi 
tươi là 32,1% (17/53) và tỷ làm tổ là 12,6%. Hai mươi 
chín bệnh nhân (chiếm khoảng 54,7%) còn phôi dư trữ 
lạnh sau khi chuyển phôi tươi. Kết luận: IVM là một 
biện pháp khả thi và hiệu quả cho bệnh nhân đáp ứng 
chậm với kích thích buồng trứng tiêu chuẩn khi điều 
trị thụ tinh ống nghiệm. 

Abstract 
IN-VITRO MATURATION (IVM) OF OOCYTES RETRIEVED 

FROM SMALL FOLLICLES FOR STEADY RESPONSE IN 
STIMULATED IN-VITRO FERTILIZATION (IVF)  CYCLES

Objective: To evaluate the effectiveness of IVM 
for oocytes derived from steady-response IVF patients. 
Methods: Cohort study. Treatment results with IVM 
are described for those who had steady response 
after standard controlled ovarian stimulation for IVF. 
Oocytes were retrieved from small follicles in ovaries. 
Retrieved oocytes were assessed and cultured for further 
maturation. Maturation assessment were done at 0, 20, 25 
hours after oocyte retrievals. Sperm insemination, embryo 
culture and day 2 embryo transfers were carried out as 
usual. Results including number of eggs, mature eggs, 
fertilization rate, embryo culture result and pregnancy 
rate after fresh transfers were recorded and presented.  
Results: From January 2012 to June 2013, there were 
55 patients recruited. Mean female age was 30.5 ± 4.2 
years. Mean AFC and AMH were 15.8 ± 6.0 and 8.7 ± 
4.1, respectively. Mean oocytes retrieved and embryos 
transferred were 17.4 ± 10.7, and 3.3 ± 1.1, respectively. 
Transfer was cancelled in two cases due to unfavorable 
endometrium. Clinical pregnancy rate after fresh 
transfers was 32.1% (17/53) and implantation rate was 
12.6%. Twenty-nine patients (54.7%) had extra embryos 
for cryopreservation after fresh transfers. Conclusion: 
IVM is feasible and effective for steady-response patients 
during ovarian stimulation in IVF treatment.

1. Đặt vấn đề
Trong TTTON, dự trữ buồng trứng thường được 

đánh giá dựa vào khả năng đáp ứng với quá trình kích 
thích bởi gonadotropin(1). Theo một số nghiên cứu 
trước đây cho thấy, có khoảng 9 đến 24% trường hợp 
đáp ứng kém với kích thích buồng trứng (dựa vào số 
lượng noãn thu được sau kích thích)(2). Tuy nhiều phác 
đồ kích thích được đưa vào ứng dụng, nhưng kết quả 
thai lại không cao ở các trường hợp đáp ứng kém. 

Chưa có định nghĩa chung nào được đưa ra cho 
các trường hợp đáp ứng gọi là “chậm, kém hay xấu’; 
mặc dù những bệnh nhân này có tỷ lệthai chắc chắn 
thấp hơn so với những trường hợp được cho là ‘bình 
thường’. Nhiều tiêu chuẩn được sử dụng để mô tả 
đáp ứng kém, trong đó hai tiêu chí được cho là quan 
trọng nhất để đánh giá là số nang phát triển và số 
noãn thu được sau kích thích buồng trứng (KTBT)  với 
liều tiêu chuẩn. Đáp ứng kém hoặc chậm được xem là 

nhóm bệnh khó trong một chương trình thụ tinh ống 
nghiệm. Với các trường hợp đáp ứng chậm với kích 
thích thường có nang noãn phát triển chậm. Số lượng 
nang noãn bình thường, nhưng kích thước thì nhỏ hơn 
10mm sau ít nhất 10 ngày KTBT. Các bệnh nhân này 
dường như không đáp ứng tốt với FSH, hoặc thời gian 
kích thích thường kéo dài hơn, hoặc liều gonadotropin 
cao hơn. Đối với những trường hợp này, nguy cơ huỷ 
chu kỳ điều trị rất cao do số lượng và kích thước nang 
noãn nhỏ sau thời gian KTBT kéo dài. 

Gần đây, nhiều báo cáo cho thấy hiệu quả của kỹ 
thuật IVM trong điều trị vô sinh đối với những bệnh nhân 
buồng trứng đa nang, nhưng dữ liệu khi ứng dụng với 
các trường hợp đáp ứng kém hoặc chậm với kích thích 
buồng trứng trong chu kỳ TTTON tiêu chuẩn còn rất hạn 
chế. Đây được xem là nghiên cứu đầu tiên tại Việt Nam 
với cỡ mẫu lớn, báo cáo về việc áp dụng kỹ thuật IVM 
cho các đối tượng mở rộng chỉ định. Trong nghiên cứu 
này, chúng tôi tiến hành đánh giá hiệu quảđiều trị các 
trường hợp đáp ứng chậm với kích thích buồng trứng 
trong các chu kỳ TTTON bằng kỹ thuật IVM.

2. Phương pháp nghiên cứu 
Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu đoàn hệ
Thời gian tiến hành từ tháng 1/2012 đến tháng 

6/2013 tại IVFAS, Bệnh viện An sinh
Tiêu chuẩn chọn mẫu
Tiêu chuẩn nhận
• Bệnh nhân kích thích buồng trứng, thụ tinh trong 

ống nghiệm
• Dự trữ buồng trứng bình thường (AFC >6, 

AMH >1.32)
• Kích thước nang noãn lớn nhất  ≤ 10mm sau ít nhất 

10 ngày KTBT
Tiêu chuẩn loại trừ
• Bệnh nhân PCOS
• Bệnh nhân cho trứng
Yếu tố đánh giá kết quả
Các yếu tố đánh giá kết quả: Số noãn thu được, số 

noãn trưởng thành, tỉ lệ thử thai dương tính, tỷ lệ thai 
lâm sàng, tỷ lệ làm tổ của phôi

Phương pháp tiến hành
Qui trình IVM cơ bản được thực hiện như mô tả 

sau đây:
Bệnh nhân TTTON, sau ít nhất 10 ngày kích thích 

buồng trứng, kích thước nang noãn phát triển chậm 
hoặc không phát triển, đường kính nang noãn lớn nhất 
≤ 10mm) được chọn.Các bệnh nhân này sẽ được tiến 
hành tiêm 10.000 đơn vị hCG (Pregnyl) vào ngày tiếp 
theo, sau khi siêu âm. Tiến hành chọc hút các nang nhỏ 

ở buồng  trứng  để  thu  noãn,  36 đến 38 giờ sau tiêm 
hCG. Thụ tinh tinh trùng và noãn trưởng thành bằng 
phương pháp ICSI với noãn trưởng thành sau chọc hút 
hoặc sau một thời gian nuôi trưởng thành. Chuyển phôi 
vào giai đoạn phôi ngày 2 hoặc ngày 3. Hỗ trợ giai đoạn 
hoàng thể kết hợp progesteron đặt âm đạo và estradiol 
đường uống. Xét nghiệm máu định lượng bêta hCG thử 
thai được thực hiện 14 ngày sau chuyển phôi. Thai lâm 
sàng được xác định khi phát hiện túi thai trên siêu âm 3 
tuần sau khi thử thai.

Các bước trong qui trình IVM (Hình 1) bao gồm
- Chuẩn bị môi trường nuôi trưởng thành noãn.
- Đánh giá độ trưởng thành noãn, phân loại noãn 

dựa vào hình thái tại thời điểm thu nhận.
- Nuôi noãn trưởng thành với các môi trường nuôi 

cấy đặc biệt
- Kỹ thuật tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI) 

được thực hiện trong vòng 2 giờ sau khi xác định noãn 
trưởng thành

- Chọn phôi để chuyển vào buồng tử cung dựa vào 
các yếu tố kết hợp: thời điểm trưởng thành, phân loại 
noãn theo hình dạng, đặc điểm hình dạng phôi vào thời 
điểm đánh giá.  

3. Kết quả
Theo bảng 1, độ tuổi trung bình là 30,5 ± 4,2. AFC và 

AMH trung bình lần lượt 15,8 ± 6,0 và 8,7 ± 4,1. Số noãn 
trung bình và số phôi chuyển trung bình 17,4 ± 10,7 và 
3,3 ± 1,1. Có hai trường hợp trữ phôi toàn do nội mạc 
tử cung không thuận lợi. Số liệu Bảng 2 cho thấy, tỷ lệ 
có thai lâm sàng sau khi chuyển tươi là 32,1% (17/53) 
và tỷ lệ làm tổ đạt 12,6%. Hơn hai mươi chín bệnh nhận 
(54,7%) có thêm phôi trữ lạnh sau khi chuyển phôi tươi. 

4. Bàn luận 
Nhiều báo cáo trên thế giới cho thấy kết quả bước 

đầu của IVM đem lại nhiều tiềm năng ứng dụng lâm 
sàng. IVM hiện đã được áp dụng rộng rãi tại nhiều nước 
trên thế giới, đặc biệt ở các nước như Canada, Hàn 
Quốc, Nhật, Mỹ và các nước Bắc Âu. Riêng tại trung tâm 
chúng tôi, kể từ năm 2010 đến nay, những nghiên cứu 
về IVM luôn được trung tâm cải tiến liên tục nhiều khâu 
trong toàn bộ qui trình, góp phần giúp tỉ lệ có thai gia 
tăng đáng kể - tương đương hoặc cao hơn so với TTTON 
tiêu chuẩn tại trung tâm. Hiện tại, đây là kỹ thuật điều trị 
đầu tay của chúng tôi đối với các trường hợp phụ nữ có 
buồng trứng dạng đa nang (PCO) và có chỉ định TTTON. 

Tuy nhiên, đối với đối tượng mở rộng chỉ định của 
IVM như các trường hợp đáp ứng chậm với kích thích 
buồng trứng, thì dữ liệu còn rất hạn chế. Đáp ứng 
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chậm với kích thích buồng trứng cho đến nay vẫn 
được xem là nhóm bệnh khó, nếu không ứng dụng 
kỹ thuật IVM thì nguy cơ huỷ chu kỳ ở các trường 
hợp này sẽ rất cao. Cơ chế của việc đáp ứng kém với 
gonadotropin vẫn chưa được hiểu rõ ràng rõ ràng. 
Nhiều biện pháp được áp dụng nhằm giúp cải thiện 
kết quả, nhưng dường như các cảỉ tiến này không 
đem lại hiệu quả trong điều trị. Trong những trường 
hợp này, số nang noãn thường nhiều, nhưng không 
phát triển hoặc phát triển rất chậm khi KTBT.

Theo chúng tôi được biết, hiện trên thế giới 
không có nhiều báo cáo với chỉ định điều trị này, các 
báo cáo chủ yếu là loạt ca, nhỏ. Báo cáo của Liu và 
cs (2003)(3) cho thấy hiệu quả điều trị khi áp dụng 
kỹ thuật IVM ở nhóm bệnh nhân đáp ứng chậm, có 
3 trong 8 trường hợp mang thai chiếm tỷ lệ 37.5% 
với tỷ lệ làm tổ 20%. Tất cả các trường hợp này, nếu 
không tiến hành chọc hút trứng non và nuôi trưởng 
thành thì nguy cơ huỷ chu kỳ gần như hoàn toàn. 
Tuy nhiên, do đây là nghiên cứu loạt ca và số lượng 
ca quá ít, nên khó có thể so sánh với kết quả hiện 
nay trong nghiên cứu của chúng tôi.

Theo hiểu biết của chúng tôi về các nghiên cứu 
trên y văn cho đến hiện nay về chỉ định này cho đến 
nay, đây nghiên cứu với số lượng bệnh nhân lớn nhất 
được báo cáo. Do đó, có thể nói Việt Nam hiện nay là 
nước đi đầu thế giới trong việc nghiên cứu áp dụng 
kỹ thuật IVM cho những trường hợp đáp ứng chậm 

với KTBT tiêu chuẩn khi thực hiện TTTON. Kết quả 
điều trị sau IVM và chuyển phôi tươi là khá tốt. Ngoài 
ra, một số lượng lớn bệnh nhân vẫn còn phôi dư để 
trữ lạnh sau chuyển phôi tươi. Do đó, tỉ lệ có thai dồn 
của các chu kỳ điều trị này còn có thể lớn hơn, có thể 
lên đến khoảng 40% trên một chu kỳ điều trị. 

Kết quả của chúng tôi cho thấy các nang noãn 
đáp ứng chậm hoặc không đáp ứng với FSH vẫn có 
thể chứa các noãn có khả năng trưởng thành, phát 
triển thành phôi và thai bình thường. Vấn đề của các 
trường hợp này là do các noãn không đáp ứng tốt với 
FSH ngoại sinh. Nghiên cứu của chúng tôi xác nhận 
hiệu quả của việc áp dụng kỹ thuật IVM cho những 
trường hợp dự trữ buồng trứng bình thường, nhưng 
các nang noãn không đáp ứng hoặc đáp ứng chậm 
với KTBT tiêu chuẩn khi làm TTTON. Phác đồ này nên 
được tiếp tục nghiên cứu để trở thành phương pháp 
điều trị chuẩn cho những trường hợp trên. 

5. Kết luận
Kết quả nghiên cứu này cho thấy, kỹ thuật nuôi 

trưởng thành noãn non (IVM) có thể đưa vào ứng dụng 
cho các đối tượng đáp ứng đáp ứng chậm với kích thích 
buồng trứng trong TTTON, với kết quả gần như tương 
đương với các trường hợp TTTON tiêu chuẩn.

Cần nghiên cứu để tiếp tục chuẩn hóa phác đồ điều 
trị này để trở thành phương pháp điều trị chuẩn cho các 
trường hợp đáp ứng chậm với KTBT khi làm TTTON.
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KẾT QUẢ THAI CỦA NHỮNG CHU KỲ IVM CÓ HOẶC KHÔNG 
CÓ NOÃN TRƯỞNG THÀNH (MII) TẠI THỜI ĐIỂM CHỌC HÚT

Tóm tắt
Mục tiêu: So sánh kết quả thai của các chu kỳ IVM 

có hoặc không có noãn trưởng thành vào thời điểm 
chọc hút. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 
Nghiên cứu hồi cứu trên 207 bệnh nhân PCOS (buồng 
trứng đa nang) điều trị TTON bằng kỹ thuật IVM (nuôi 
trưởng thành noãn trong ống nghiệm) tại IVFAS, bệnh 
viện An Sinh từ 7/2012 đến 6/2013. Bệnh nhân được 
tiêm FSH (100IU/ngày trong 3 ngày) và hCG (10000 
IU) để kích thích phóng noãn. Noãn được đánh giá sự 
trưởng thành ngay thời điểm chọc hút. Bệnh nhân được 
chia làm 2 nhóm dựa trên sự hiện diện của noãn trưởng 
thành vào thời điểm chọc hút. Bệnh nhân được chuyến 
phôi vào ngày 2 và phôi được lựa để chuyển xuất phát 
từ các noãn GV được nuôi trưởng thành trong ống 
nghiệm. Kết quả: Trong 207 chu kỳ IVM được khảo sát, 
có 63 chu kỳ có noãn trưởng thành và 144 chu kỳ không 
có noãn trưởng thành vào thời điểm chọc hút. Các chu 
kỳ có MII vào thời điểm chọc hút có tỷ lệ trưởng thành 
noãn và số lượng phôi trữ cao hơn các chu kỳ không có 
MII vào thời điểm chọc hút (66.4% vs 55.1%, 1.25± 2.2 
vs 0.60±1.3, p<0.05). Tuy nhiên không có khác biệt về tỷ 
lệ thụ tinh, tỷ lệ phôi tốt, tỷ lệ thai lâm sàng và tỷ lệ làm 
tổ giữa 2 nhóm. Kết luận: Kết quả điều trị của các chu 

kỳ IVM không bị ảnh hưởng bởi sự hiện diện của noãn 
trưởng thành vào thời điểm chọc hút.

Abstract
Objective: To compare the IVM outcomes between 

cycles with and without MII at collection. Methods: A 
restrospective cohort study was conducted on 207 IVM 
cycles in PCOS patients at IVFAS, An Sinh hospital from 
July 2012 to June 2013. Patients had FSH (100 IU/day for 3 
days) and hCG priming (10,000 IU). Oocyte maturity was 
assessed at collection. Patients were divided into 2 groups 
based on the presence of MII at collection. Embryo transfer 
was done on day 2. Transferred embryos derived from 
GV oocytes at collection, which matured through IVM 
process. Results: A total of 207 IVM cycles were recruited, 
in which 63 cycles had and 144 cycles had not MII at 
collection. Cycles with MII at collection had significantly 
higher maturation rate and number of extra embryos for 
freezing compared to cycles without MII (66.4% vs 55.1%, 
1.25± 2.2 vs 0.60±1.3, p<0.05, respectively). No difference 
was found in the rates of fertilization, top-quality embryo, 
clinical pregnancy and implantation between two groups. 
Conclusion: IVM outcomes are not compromised by the 
presence of MII oocyte at collection.

1. Đặt vấn đề
Nuôi trưởng thành noãn trong ống nghiệm 

(IVM-In vitro maturation) là kỹ thuật chọc hút lấy 
noãn non ở nhiều mức độ khác nhau, nuôi trưởng 
thành noãn bên ngoài cơ thể, sau đó, cho thụ tinh 
với tinh trùng, tạo phôi và chuyển phôi vào buồng 
tử cung. IVM có thể áp dụng ở nhiều đối tượng 
khác nhau tuy nhiên bệnh nhân có buồng trứng 
đa nang (PCOS) là chỉ định chủ yếu do nhóm bệnh 
nhân này có nguy cơ cao của quá kích buồng trứng 
khi tiêm thuốc [1].

Điểm khác biệt chủ yếu của kỹ thuật IVM so với 
IVF là việc không sử dụng KTBT (kích thích buồng 
trứng) hoặc sử dụng hormone với liều tối thiểu 
được gọi là sử dụng mồi FSH (follicular stimulating 
hormone) hoặc mồi hCG (human chorionic 
gonadotropin).Báo cáo mới nhất của Fadini vào 

2012 [2] lại cho thấy rằng việc sử dụng mồi FSH và 
hCG cho kết quả về khả năng trưởng thành và chất 
lượng của noãn tốt hơn, cải thiện tỷ lệ thai và tỷ lệ 
làm tổ so với trong các chu kỳ tự nhiên, hoặc các 
chu kỳ chỉ sử dụng mồi FSH hay mồi hCG. 

Một số báo cáo ghi nhận có khả năng thu nhận 
noãn đã trưởng thành trong cơ thể từ các chu kỳ IVM 
không có KTBT có noãn vượt trội và những noãn này 
sẽ cho tỷ lệ phôi phát triển và có thai cao hơn. Tại thời 
điểm chọc hút, nếu buồng trứng có nang khoảng 
12mm, 90% bệnh nhân sẽ có noãn trưởng thành 
trong cơ thể. Hơn thế nữa, noãn trưởng thành trong 
cơ thể có thể được thu nhận từ những nang <10mm. 
Kích thước nhỏ nhất của nang noãn chứa noãn trưởng 
thành trong cơ thể được ghi nhận là 8mm [1,3]

Theo một nghiên cứu gần đây của Chian, trong các 
chu kỳ không có KTBT, bệnh nhân được chia làm 2 nhóm: 



3. Kết quả thai

4. Bàn luận
Gần 1/3 số trường hợp thực hiện IVM của chúng tôi 

có tìm thấy noãn trưởng thành ngay tại thời điểm chọc 
hút (63/207=31,8%). Tỉ lệ này có thể cao hơn vì có những 
noãn trưởng thành không phát hiện do chúng tôi phải 
đánh giá độ trưởng thành của noãn trong điều kiện khó 
khăn: các tế bào hạt quanh noãn chưa bóc tác và thực 
hiện trong thời gian ngắn.

Không có sự khác biệt về đặc điểm bệnh nhân giữa 
2 nhóm khảo sát. Độ tuổi không phải là tiên lượng cho 
khả năng có noãn trưởng thành vào thời điểm chọc hút 
của bệnh nhân. Kết quả này tương tự với những nghiên 
cứu trên những chu kỳ IVM không có KTBT trên thế giới.

Khác biệt quan trọng và lớn nhất ở 2 nhóm bệnh 
nhân này là tỷ lệ trưởng thành của noãn. Kết quả ghi 
nhận được nhóm có noãn trưởng thành vào thời điểm 
chọc hút có tỷ lệ trưởng thành noãn nói chung cao hơn 
so với nhóm không có noãn trưởng thành (66,4% so với 
55,1%; p<0,05). Tuy nhiên tỷ lệ noãn trưởng thành sau 
nuôi cấy in-vitro của noãn chưa trưởng thành vào thời 
điểm chọc hút không khác biệt giữa 2 nhóm (57,6% vs 
55,1%; p>0.05), mặc dù có khuynh hướng cao hơn ở 
nhóm đầu. Kết quả này chứng minh noãn trưởng thành 
in vivo không gây ảnh hưởng lên khả năng trưởng thành 
in vitro của các noãn non. Chúng tôi ghi nhận được số 
noãn trưởng thành trung bình thu nhận tại thời điểm 
chọc hút ở nhóm 1 là 2,43±1,69.

Tại thời điểm chọc hút, nếu buồng trứng có 
nang khoảng 12mm, 90% bệnh nhân sẽ có noãn 
trưởng thành trong cơ thể. Một số nghiên cứu cho 
rằng khi có nang vượt trội, chu kỳ điều trị sẽ bị hủy 
do các tác giả cho rằng nang vượt trội gây tác động 
phản hồi âm lên vùng dưới đồi và tuyến yên làm 
giảm chế tiết FSH, gây ra sự thiếu hụt FSH cho các 
nang nhỏ khiến các nang này bước vào tiến trình 

Tập 12, số 03
Tháng 7-2014

Tạp chí Phụ Sản 

117

Lê hoàng Anh, phạM ThAnh Xuân,  LâM Anh Tuấn, hồ Mạnh Tường Tạp chí phụ sản - 12(3), 115-117, 2014HỖ TRỢ SINH SẢN

Tập 12, số 03
Tháng 7-2014

Tạp chí Phụ Sản 

116

nhóm A có sự hiện diện của noãn trưởng thành, nhóm B 
không có sự hiện diện của noãn trưởng thành. Nhóm A 
được chia làm 3 phân nhóm nhỏ hơn: A1- noãn trưởng 
thành thu nhận từ các nang vượt trội và nang nhỏ, A2- 
noãn trưởng thành thu nhận chỉ từ các nang vượt trội, 
A3- noãn trưởng thành thu nhận từ nang nhỏ. Theo 
Chian, không có sự khác biệt về kết quả thai hay tỷ lệ làm 
tổ giữa các phân nhóm nhỏ, không có sự khác biệt về tỷ 
lệ thai được ghi nhận giữa các chu kỳ có hoặc không có 
noãn trưởng thành vào thời điểm chọc hút(40,1% so với 
34,5%) nhưng tỷ lệ trẻ sinh sống có cao hơn ở những chu 
kỳ có noãn trưởng thành (29,6% so với 16,4%) [3]

Theo Son và cộng sự, những chu kỳ có nang vượt 
trội (10-14mm) có kết quả thai khi chuyển phôi từ các 
noãn IVM cao hơn so với những chu kỳ có nang vượt trội 
<10mm, tỷ lệ noãn trưởng thành tại thời điểm chọc hút 
cũng cao hơn ở những chu kỳ có nang 10-14mm [4]

Một nghiên cứu lớn khác trên những noãn trưởng 
thành in vivo của các chu kỳ IVM là của Son và cộng 
sự. Bệnh nhân được theo dõi nang noãn và có sử 
dụng mồi hCG (10000IU) khi độ dày của nội mạc tử 
cung ≥ 6mm. Trong tổng số 60 bệnh nhân, có 30 
bệnh nhân có noãn trưởng thành vào thời điểm chọc 
hút, tỷ lệ thai lâm sàng là 40% so với nhóm không có 
noãn trưởng thành vào thời điểm chọc hút (23,3%) [5]

Đa số các nghiên cứuvề IVM hiện nay trên thế giới 
chủ yếu thực hiện trên nhóm đối tượng theo dõi chu 
kỳ tự nhiên, các nghiên cứu trên nhóm có sử dụng mồi 
FSH và hCG còn ít. Tại Việt Nam, mặc dù kỳ thuật IVM 
đã được áp dụng từ 2006 nhưng vẫn chưa có nghiên 
cứu nào về ảnh hưởng của noãn trưởng thành tại thời 
điểm chọc hút lên kết quả IVM.Trên cơ sở đó chúng tôi 
làm nghiên cứu này nhằm cung cấp thêm các dữ liệu 
về nuôi cấy trưởng thành noãn trong ống nghiệm cho 
các chuyên viên phôi học và bác sĩ lâm sàng.

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
Đây là một nghiên cứu hồi cứu trên các bệnh nhân 

bị hội chứng PCOS (buồng trứng đa nang), được nuôi 
trưởng thành noãn trong ống nghiệm tại IVFAS, bệnh 
viện An Sinh từ tháng 07/2012 đến tháng 06/2013. 

Tiêu chuẩn nhận:
- Bệnh nhân PCOS
- Điều trị TTON bằng phác đồ IVM lần đầu
- Bệnh nhân <38 tuổi
Tiêu chuẩn loại:
- Không chuyển phôi hoặc bất thường về tử cung
Bệnh nhân được KTBT trong 3 ngày với liều FSH là 

100 IU/ngày, sau đó bệnh nhân được kích thích rụng 
trứng bằng 10.000 IU hCG. Chọc hút noãn được tiến 

hành 36-38 giờ sau khi tiêm hCG. Noãn trưởng thành 
vào thời điểm chọc hút sẽ được tiến hành tiêm tinh 
trùng vào bào tương noãn (ICSI) sau 3-4h. Những noãn 
chưa trưởng thành sẽ được tiếp tục nuôi cấy và tiến 
hành ICSI vào ngày hôm sau. Bệnh nhân được chuẩn 
bị nội mạc tử cung sau ngày chọc hút 1 ngày. Phôi 
được chuyển cho bệnh nhân được chọn từ các phôi có 
nguồn gốc từ các noãn nuôi IVM (chuyển phôi ngày 2)

Các số liệu được ghi nhận và xử lý thống kê bằng 
phần mềm SPSS 17.0. Các giá trị có p<0,05 được xem là 
có khác biệt ý nghĩa thống kê.

So sánh các kết quả về labo và lâm sàng giữa các 
chu kỳ IVM có hoặc không có noãn MII. Các chỉ tiêu 
đánh giá kết quả bao gồm:

- Số noãn chọc hút trung bình
- Tỷ lệ noãn trưởng thành
- Tỷ lệ thụ tinh
- Tỷ lệ phôi tốt
- Tỷ lệ thai lâm sàng
- Tỷ lệ làm tổ của phôi
- Số phôi trữ lạnh trung bình.

3. Kết quả
Từ tháng 7/2012 đến tháng 6/2013 tại IVFAS có 207 

chu kỳ IVM trên các bệnh nhân PCOS. Vào thời điểm 
chọc hút, noãn sẽ được đánh giá sự trưởng thành. 
Bệnh nhân được chia làm 2 nhóm dựa trên sự hiện 
diện của MII tại thời điểm chọc hút: nhóm 1-có noãn 
trưởng thành vào thời điểm chọc hút (n=63), nhóm 
2-không có noãn trưởng thành vào thời điểm chọc hút 
(n=144). Số chu kỳ IVM có nang noãn trưởng thành 
vào thời điểm chọc hút là 31,8%. 

1. Đặc điểm bệnh nhân

2. Các kết quả labo

Đặc điểm nhóm 1 (n=63) nhóm 2 (n=144) p
Độ tuổi 28,6±3,0 28,6±2,9 >0,05Độ dày nMTc (mm) 11,3±2,4 10,9±2,3

Bảng 1. Đặc điểm bệnh nhân

nhóm 1 (n=63) nhóm 2 (n=144) p
Tỷ lệ beta hcg (%) 58,7 (37/63) 52,1 (75/144) 0,449
Tỷ lệ thai lâm sàng (%) 52,4 (33/63) 44,4 (64/144) 0,364

Bảng 3. Kết quả thai

nhóm 1 (n=63) nhóm 2 (n=144) p
số lượng noãn chọc hút 15,7± 6,6 13,9± 7,7 ns
số lượng noãn trưởng thành in vivo 2,43± 1,69 -- --
Tỷ lệ trưởng thành (%) 66,4 55,1 <0,05
Tỷ lệ trưởng thành in vitro (%) 57,6 55,1 ns
Tỷ lệ thụ tinh (%) 78,3 75,0 ns
Tỷ lệ tạo phôi (%) 93,0 91,1 ns
Tỷ lệ phôi tốt (%) 21,2 21,2 ns
Tỷ lệ làm tổ (%) 19,3 20,8 ns
số phôi trữ trung bình 1,25±2,2 0.6±1.3 <0,05

Bảng 2. các kết quả labo

thoái hóa, làm giảm khả năng phôi phát triển đến 
giai đoạn phôi nang và tỷ lệ thai thấp [1]. Tuy nhiên 
trong 207 chu kỳ IVM khảo sát của chúng tôi, có 8 
chu kỳ có nang 12mm, và tất cả 8 chu kỳ này đều có 
noãn trưởng thành vào thời điểm chọc hút với tỷ lệ 
thai lâm sàng là 4/8 = 50%.

Các chỉ số về tỷ lệ thụ tinh, tỷ lệ tạo phôi, tỷ lệ phôi tốt 
và tỷ lệ làm tổ không khác biệt giữa 2 nhóm. Tuy nhiên 
nhóm 1 có số phôi được trữ lạnh trung bình cao hơn so 
với nhóm 2 (1,25±2,2 vs 0,6±1,3; p<0,05). Kết quả này có 
được là do nhóm 1 có tỷ lệ trưởng thành noãn cao hơn 
nhóm 2, số lượng noãn chọc hút giữa 2 nhóm là như 
nhau nên số lượng phôi tạo được ở nhóm 1 sẽ cao hơn 
so với nhóm 2.

Điểm khác biệt quan trọng ở nghiên cứu của chúng 
tôi so với các nghiên cứu khác là cách lựa chọn phôi 
chuyển. Các nghiên cứu trên thế giới về IVM chủ yếu 
không sử dụng các mồi hormone, bệnh nhân được 
chuẩn bị NMTC bắt đầu từ ngày chọc hút. Do đó phôi 
được lựa chọn để chuyển là phôi từ các noãn trưởng 
thành in vivo. Ngược lại, ở trung tâm chúng tôi, bệnh 
nhân được chuẩn bị NMTC lùi lại 1 ngày so với ngày chọc 
hút. Vào ngày chuyển phôi, niêm mạc được chuẩn bị là 
ngày 2, do đó phôi được lựa chọn để chuyển là phôi xuất 
phát từ các noãn nuôi trưởng thành in vitro.

Tương tự với nghiên cứu của Chian [3], chúng tôi 
không ghi nhận được sự khác biệtcó ý nghĩa thống kê về 
tỷ lệ bêta hCG dương tính sau chuyển phôi, cũng như về 
tỷ lệ thai lâm sàng giữa 2 nhóm khảo sát.

Đây là nghiên cứu đầu tiên ở Việt Nam về so sánh kết 
quả có thai giữa các chu kỳ IVM có hoặc không có noang 
noãn trưởng thành vào ngày chọc hút.

5. Kết luận
Sự hiện diện của noãn trưởng thành vào thời điểm 

chọc hút không ảnh hưởng đến kết quả thai của các 
chu kỳ IVM. Nhóm có noãn trưởng thành vào thời 
điểm chọc hút có tỷ lệ trưởng thành noãn nói chung 
cao hơn so với nhóm không có noãn trưởng thành vào 
thời điểm chọc hút. Tần suất có noãn trưởng thành tại 
thời điểm chọc hút ở các chu kỳ IVM là 31,8%.
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phan cảnh Quang Thông, nguyễn phước Bảo Minh, nguyễn hữu Anh Minh, phạm Đăng phi, Lê Thị Bích Thủy    
Bệnh viện Trung Ương Huế

BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NUÔI CẤY IN-VITRO 
TRỨNG MI TRONG CÁC CHU KỲ KÍCH THÍCH

BUỒNG TRỨNG TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯơNG HUẾ

Tóm tắt
Đặt vấn đề: Khoảng 15-20% trứng thu được trong 

các chu kỳ kích thích buồng trứng vẫn còn ở giai đoạn GV 
hoặc MI. Một số trứng này có thể phát triển đền giai đoạn 
MII sau khi nuôi cấy 24h. Mục tiêu: Xác định tỷ lệ trưởng 
thành trứng non, tỷ lệ thụ tinh và tỷ lệ phôi tốt từ các trứng 
được nuôi cấy.Phương pháp: Nghiên cứu thu được 36 
trứng MI từ 8 bệnh nhân điều trị IVF. Trứng non được nuôi 
cấy 24 giờ trong điều kiện ống nghiệm trước khi ICSI .Kết 
quả: Tỷ lệ trưởng thành trứng non đạt 88,88%, tỷ lệ thụ 
tinh là 62,5%, tỷ lệ phôi tốt là 42,5%. Kết luận: Tỷ lệ trứng 
non cao trong các chu kỳ điều trị IVF là điều không mong 
đợi nhưng chúng vẫn có thể phát triển trong điều kiện 
ống nghiệm để gia tăng khả năng có thai của bệnh nhân. 

Abstract 
THE OUTCOME OF ICSI OF RESCUED IN VITRO 

MATURED OOCYTES
Background: About 15-20% of human oocytes 

collected from stimulated cycles procedure  remain 
meiotically immature at the germinal vesicle (GV) or 
metaphase I (MI) stage. Some oocytes reached the MII 
stage after several hours of in-vitro culture. We performed  
ICSI on rescued IVM MII oocytes after a 24-hour culture 
(IVM - MII). Purpose: In this study, we examined the 
mature rate, fertilization rate, and good quality embryo 
rate of  these in-vitro matured MI oocytes. Methods:A 
total of 36 MI oocytes were collected from 8 women 
undergoing ICSI cycles between April 2013 and March 
2014. Metaphase I (MI) oocytes, after being in vitro 
culture for 24 hours, were subjected to ICSI. Results: The 
proportion of MI growth to MII stage was 88.88%. The 
fertilization rate of the IVM MII oocytes reached 62.5%. 
The good quality embryo rate was 42.1%.Conclusion: 
The high proportion of immature oocytes collected 
from retrieval stimulated cycled was unexpected, but 
they had full competence to grow in vitro to increase the 
pregnacy rate for IVF patients.

1. Đặt vấn đề
Phác đồ thường quy trong kỹ thuật hỗ trợ sinh sản 

nói chung và kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm nói 
riêng là kích thích buồng trứng để kích hoạt phóng 
noãn [4]. Trong những chu kỳ này, một số trứng thu 
được trong chọc hút trứng có thể chưa trưởng thành 
[21]. Theo thống kê của một số nghiên cứu, có khoảng 
15-20% trứng thu được sau chọc hút là trứng chưa 
trưởng thành [8],[10]. Những trứng này thường không 
được sử dụng do nguy cơ tạo những phôi phát triển bất 
thường hoặc làm gia tăng nguy cơ sẩy thai. Tuy nhiên, 
trong trường hợp ở nhóm bệnh nhân đáp ứng kém 
với kích thích buồng trứng hoặc có sự không đồng bộ 
trong đáp ứng với FSH của đoàn hệ nang noãn, thì trứng 
chưa trưởng thành xuất hiện với tỷ lệ khá cao [21].

Kỹ thuật trưởng thành trứng non trong điều kiện 
ống nghiệm, mặc dù được đánh giá là một phương 
pháp mang tính thiết thực cao, nhưng vẫn cần được 
nghiên cứu nhiều hơn trước khi được áp dụng trở 
thành một kỹ thuật thực hành thường quy trong các 
kỹ thuật hỗ trợ sinh sản [5],[24].

Sự trưởng thành trứng là điều kiện then chốt để 
thu được tỷ lệ thụ tinh bình thường. Do đó rất nhiều 
nghiên cứu được thực hiện trên động vật và người 
để trưởng thành trứng GV (Germinal vesicle) và MI 
(Metatphase I) trong điều kiện ống nghiệm [5], [11].

Đến nay, một số ít trường hợp sinh sống được báo 
cáo nhờ kỹ thuật nuôi cấy trứng non với tiền sử bệnh 
nhân, nguồn trứng và môi trường nuôi cấy rất khác 
nhau giữa các nghiên cứu [5].

Theo đó, trong các chu kỳ thụ tinh ống nghiệm có 
kích thích buồng trứng, một số trứng chưa trưởng thành 
có thể được nuôi cấy 24-32h và trưởng thành đến giai 
đoạn MII để sẵn sàng cho ICSI [22]. Do đó việc xác định 
thời gian nuôi cấy cũng như thời gian ICSI để kích thích 
thụ tinh và sự phát triển phôi là rất quan trọng, đặc biệt 
là đối với các bệnh nhân có ít trứng trưởng thành [12].

Quá trình trưởng thành của trứng làm tái khởi 
động và hoàn thành quá trình giảm phân từ giai 
đoạn GV và dừng ở giai đoạn MII. Bên cạnh quá trình 
trưởng thành nhân, quá trình trưởng thành trứng 
cũng xảy ra đồng thời và dường như đóng vai trò rất 

quan trọng trong sự thụ tinh của trứng cũng như khả 
năng phát triển của phôi sau này. Hai quá trình này 
diễn ra song song và thời gian kết thúc dường như có 
quan hệ chặt chẽ với nhau [24].

Mặc dù thực hiện nhiều kỹ thuật nuôi cấy cũng 
như sử dụng các phác đồ khác nhau, nhưng quá trình 
trường thành trứng non trong ống nghiệm vẫn bị còn 
nhiều hạn chế do: tỷ lệ thụ tinh thấp, quá trình phân 
cắt thường bị dừng lại (block) và quá trình phát triển 
thường chậm hơn so với trứng MII [6], [11].

Thêm vào đó, số trường hợp có thai và trẻ sinh 
sống từ quá trình nuôi cấy trứng chưa trưởng thành 
trong ống nghiệm vẫn còn rất hạn chế [14], [18]. 
Dường như điều kiện nuôi cấy trong ống nghiệm chỉ 
hỗ trợ cho sự trường thành nhân nhưng không thích 
hợp cho sự trưởng thành nhân của trứng [3], [16].

Một trong những nguyên nhân chính gây ra sự thất 
bại thụ tinh hoàn toàn sau ICSI là số lượng trứng MII thu 
được quá thấp Hơn nữa, việc thực hiện ICSI với trứng MI 
sau khi tách cumulus, corona sẽ làm gia tăng tỷ lệ thoái 
hóa trứng (do tính dễ vỡ của bào tương trứng MI) [19]

Mục tiêu của nghiên cứu này để bước đầu đánh 
giá sự thụ tinh và hình thái phôi tốt từ trứng MI được 
nuôi cấy thành trứng trưởng thành (MII) trong điều 
kiện ống nghiệm đối với các bệnh nhân đáp ứng kém 
với kích thích buồng trứng.

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
Số liệu bệnh nhân.
Nghiên cứu loạt ca gồm 8 bệnh nhân được thực 

hiện từ tháng 4 năm 2013 đến tháng 3 năm 2014. Bệnh 
nhân  có độ tuổi từ 24 đến 42 tuổi được điều trị và kích 
thích buồng trứng bằng phác đồ antagonist tại phòng 
Vô sinh-Hiếm muộn, Bệnh viện Trung Ương Huế. Bệnh 
nhân được lựa chọn vào nghiên cứu nếu có số lượng 
trứng MII thấp hơn 70% tổng số trứng. Các số liệu tổng 
quan về bệnh nhân được tổng hợp ở bảng 1.

Phác đồ kích thích buồng trứng
Kích thích buồng trứng bằng phác đồ GnRH-đối 

vận. Bệnh nhân được tiêm rFSH (Follitrope, LG Life 
Science) vào ngày 2 chu kỳ kinh. GnRH – antagonist 
(Orgalutran 0,25mg, Schering Plough) được cho cố 
định vào ngày 6 kích thích buồng trứng. Trưởng thành 
noãn bằng Choragon 5000UI (Ferring) hoặc bằng 
Diphereline 0,2mg (Ipsen Pharma Biotech) nếu bệnh 
nhân có nguy cơ quá kích buồng trứng. Chọc hút 
trứng sau 36h sau khi tiêm thuốc trưởng thành noãn. 

Chuẩn bị trứng
Trứng được chọc hút dưới hướng dẫn của siêu âm 

đầu dò âm đạo . Sau 2h, tế bào hạt (cumulus) và tế bào 

vành tia (corona) được tách khỏi trứng bằng pipette 
Pasteur đường kính 134-140 µm trong môi trường 
Hyaluronidase có dầu phủ trong thời gian dưới 1 phút. 
Trứng được đánh giá dưới kính hiển vi đảo ngược 
(Nikon Eclipse TE 2000-S) kết hợp với thấu kính phản 
pha Hoffman HMC 0.4 ở độ phóng đại x200. Trứng GV 
được loại bỏ. Trứng MII được xác định bằng sự hiện 
diện của thể cực thứ nhất (polar body 1- PB1). Trứng 
MII được tiêm tinh trùng vào bào tương trứng sau 2h 
(nhóm 1). Trứng MI là trứng không có PB1 và không có 
khoang túi mầm - GV. Nhóm trứng này (nhóm 2) được 
nuôi cấy 24h trong môi trường IVF Universal (Medicult, 
Đan Mạch) trước khi tiêm tinh trùng.

Đánh giá sự thụ tinh và chất lượng phôi sau ICSI
Sau khi tiêm tinh trùng vào bào tường, trứng được 

nuôi cấy trong môi trường ISM 1 có phủ dầu. Sự thụ 
tinh được đánh giá sau 16-18 giờ với sự hiện diện của 
các thể cực và 2 tiền nhân (Pronucleus). Đánh giá sự 
phân cắt được thực hiện sau 24h và phôi được đánh giá 
bằng tiêu chuẩn hình thái. Phôi độ I gồm các phôi bào 
có kích thước đều nhau, không có mảnh vỡ (fragment); 
phôi độ II gồm các phôi bào có kích thước không đều 
nhau, thể tích mảnh vỡ dưới 20%; phôi độ III là các phôi 
có thể tích mảnh vỡ trên 20%. Các phôi này chỉ được 
lựa chọn chuyển vào tử cung trong trường hợp không 
có phôi từ trứng MII. Tuy nhiên không có trường hợp 
nào không có phôi từ trứng MII.

3. Kết quả
Trong thời gian từ tháng 4-2013 đến tháng 3-2014,từ 

8 chu kỳ thu được tổng cộng 103 trứng. Trong đó, có 
58 trứng MII (56,3%), 36 trứng MI (35%), còn lại (8,7%) 
là trứng GV. Đối với nhóm trứng MI, sau 24h nuôi cấy, 
có 32 (88,88%) trứng MI trưởng thành thành trứng MII 
(nhóm 2), được biểu hiện bằng sự hiện diện của thể cực 
thứ nhất - Polar body I (PBI), 4 (11,12%) trứng còn lại vẫn 
còn ở giai đoạn MI của lần giảm phân thứ nhất. Tất cả 
trứng MII của nhóm 2 được thực hiện ICSI. Sau thời gian 
16-18h, trong 32 trứng MII ở nhóm 2 có 20 (62,5%) trứng 
thụ tinh, được biểu hiện bằng sự hiện diện của 2 tiền 
nhân - pronucleic (PN). Tỷ lệ thụ tinh và số lượng phôi tốt 
của hai nhóm được thể hiện ở bảng 2.

Đặc điểm giá trị trung bình Min Max
Tuổi 33,0 24 42
AFc 14,3 8 20
Tổng liều (iu) 1735,38 1000 2475
Tổng trứng 12,9 7 19
số trứng Mi 4,5 3 10
số trứng Mii 7,3 4 13

Bảng 1. Đặc điểm bệnh nhân
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4. Bàn luận
Trong các chu kỳ kích thích buồng trứng, việc sử 

dụng gonadotrophin tạo ra một môi trường hormone 
vượt quá mức sinh lý và tạo ra nhiều nang noãn cùng 
phát triển đồng thời. Tính đa dạng của đoàn hệ nang 
noãn tại thời điểm sử dụng hCG dẫn đến số noãn 
thu được bao gồm các noãn tại nhiều thời điểm 
phát triển khác nhau. Điều này là bình thường nếu 
số lượng noãn bị dừng ở giai đoạn GV và MI chỉ nằm 
trong giới hạn nhất định. Trường hợp số lượng noãn 
này cao hơn 25% thì hầu hết các tiêu chí về kết quả 
của chu kỳ TTTON đều giảm [1]. 

Việc ứng dụng lâm sàn trứng MI trong ICSI vẫn còn 
đặt ra nhiều nghi vấn, thậm chí cả trong trường hợp 
nuôi cấy trứng chưa trưởng thành trong điều kiện ống 
nghiệm [21]. Dường như không có sự đồng thuận liên 
quan đến thời gian nuôi cấy tối ưu trong quá trình 
trưởng thành trứng non [23]. Thống kê về thời gian 
nuôi cấy trứng và tỷ lệ trứng trưởng thành  so với một 
số nghiên cứu khác được tổng hợp ở bảng 3.

Trong nghiên cứu của chúng tôi, tỷ lệ trứng MI 
trưởng thành đến giai đoạn MI là 88,88% với thời gian 
nuôi cấy là 24h. Mặc dù số lượng mẫu còn nhỏ, nhưng 
đây là một tỷ lệ trứng trưởng thành rất cao so với một 
số nghiên cứu khác. Sự khác biệt về tỷ lệ trưởng thành 
có thể giải thích bằng các yếu tố về điều kiện nuôi cấy 
khác nhau, sự hiện hiện của các yếu tố tăng trưởng 
(serum, hormone).

Trong một nghiên cứu về thời gian tiến triển đến 
giảm phân của trứng GV, Combelles và cs[4] cho thấy 
89% trứng GV tiếp tục giảm phân sau 6h nuôi cấy. Sau 
18h, 45 và 50%, theo thứ tự, trứng đạt đến giai đoạn MI 
và telophase (kỳ cuối). Tức là, nhìn chung 95% trứng 
đạt đến giai đoạn MI sau 18 giờ nuôi cấy. Đối với trứng 

 nhóm 1 nhóm 2 p
N 58 32  
sự thụ tinh (%) 42 (72,4%) 20 (62,5%)  >0,05
sự phân cắt (%) 41 (97,6%) 19 (95,0%)  >0,05
số phôi tốt (%) 31 (75,6%) 8 (42,1%)  >0,05

Bảng 2. sự thụ tinh, sự phân cắt và tỷ lệ thụ tinh của 2 nhóm

Tác giả Thời gian nuôi cấy (h) Tỷ lệ iVM Mi (%) Tỷ lệ thụ tinh iVM Mi (%)
shahedi A. và cs (2013) 36 73,78 -
Farsi M. M và cs (2013) 24 43,2 -
hyun c.E và cs (2007) 32 61,1 69,8(78,4)
álvarez và cs (2013) 2-26 27,1 55,7
De Vos A. và cs (1999) 4 26,7 52,7
D.strassburger và cs (2004) 1.5-4 45,1 44,0
Thong va cs  (2014) 24 88,88 62,5

Bảng 3. Tỷ lệ trứng trưởng thành,thời gian nuôi cấy và tỷ lệ thụ tinh của một số nghiên cứu

MI, 67% đạt đến giai đoạn giai đoạn MII sau 18 giờ nuôi 
cấy. Khoảng thời gian nuôi cấy 24 giờ được đưa ra dựa 
trên thời gian cần thiết để trứng trưởng thành, điều kiện 
thực hiện phù hợp với các hoạt động trong IVF-lab.

Thời gian nuôi cấy trứng MI dài hơn 24h - 36h  
được một số nghiên cứu cho thấy thu được tỷ lệ trứng 
trưởng thành cao hơn, lần lượt là 64 và 88% [6], từ 24h 
- 48h lần lượt là 73 và 84% [3]. Tuy nhiên những phôi 
thu được từ những trứng được nuôi cấy dài trong điều 
kiện ống nghiệm thường có những bất thường trong 
cấu trúc tế bào cũng như gia tăng bất thường trong 
nhiễm sắc thể [20].

Tỷ lệ thụ tinh của trứng MI trưởng thành trong 
nghiên cứu này thấp hơn tỷ lệ thụ tinh của trứng đã 
trưởng thành tại thời điểm tách trứng, lần lượt là 62,5% 
và 72,4%. Kết quả này trùng với kết quả của những 
nghiên cứu trước đây [19]. Nghiên cứu của Bonada và 
cs cho thấy tỷ lệ thụ tinh của những trứng MI trưởng 
thành thấp hơn của trứng MII tại thời điểm nhặt trứng, 
lần lượt là 42,9 và 67,4, được thực hiện trên 145 chu kỳ 
ICSI gồm 87 trứng MI trưởng thành và 1154 trứng MII 
[2]. Tương tự, báo cáo của Junca và cs cũng cho thấy tỷ 
lệ thụ tinh của nhóm trứng IVM MI chỉ đạt 28%. [13].

Tỷ lệ thụ tinh của những trứng trưởng thành in-vitro 
có thể được giải thích bằng sự không đồng bộ giữa quá 
trình trưởng thành tế bào chất và trưởng thành nhân 
của trứng. Quá trình trưởng thành nhân liên quan đến 
quá trình tái khởi động giảm phân từ pha trước của giảm 
phân I hướng đến giai đoạn MII- tại thời điểm mà giảm 
phân bị dừng lại một lần nữa cho đến thụ tinh. Quá trình 
trưởng thành nhân có thể dễ dàng đánh giá bằng sự 
hiện diện của thể cực thứ nhất-PB I. Trứng sau khi đạt đến 
giai đoạn MII cũng cần thêm một thời gian nữa để có thể 
hoạt hóa nhanh chóng trong giai đoạn tiếp xúc với tinh 
trùng [15]. Quá trình trưởng thành tế bào chất ít được 
tìm hiểu hơn và đến nay vẫn chưa có tiêu chuẩn nào có 
thể sử dụng để đánh giá sự trưởng thành bào tương của 
trứng. Do đó, hiện nay chưa có bằng chứng trực tiếp nào 
về thời gian cần thiết cho sự trưởng thành bào tương sau 
khi tống xuất PB I. Tuy nhiên, sự trưởng thành hoàn toàn 
bào tương dường như là yêu cầu cấp thiết cho sự hoạt 
hóa trứng, sự thụ tinh cũng như sự phát triển của phôi 
sau này. Điều này được chứng minh rằng tỷ lệ thụ tinh ở 
trứng ở bò tăng khi trì hoãn thời gian thụ tinh 8h, đồng 
thời cũng gia tăng số trứng thụ tinh phát triển đến thời 
điểm tiền làm tổ so với trứng MII được thụ tinh ngay [9].

Trong nghiên cứu này chỉ tính đến những trứng MI 
trưởng thành trong thời gian 24h. Những trứng này 
được ICSI ngay khi quan sát có sự trưởng thành nhân 
trong khoảng thời gian này, không ghi nhận sự trưởng 

thành trong những thời gian tiếp theo. Do đó, số trứng 
MI trưởng thành được vi tiêm tại những thời điểm 
khác nhau và không xác định sau khi tống xuất PB I. 
Một số trứng có thể đạt đến giai đoạn trưởng thành 
hoàn toàn bào tương, một số khác thì không. Số trứng 
trưởng thành bào tương qua sớm hoặc quá chậm có 
thể là nguyên nhân gây ra sự giảm tỷ lệ thụ tinh. Thời 
gian cần thiết trứng đạt đến giai đoạn MII để có thể 
hoạt hóa nhanh chóng khi tiếp xúc với tinh trùng vẫn 
còn chưa được xác định.

Thêm vào đó, Trứng MI được thực hiện kỹ thuật ICSI 
sau khi tách trứng thường có tỷ lệ thoái hóa khá cao 
do tính đàn hồi kém của màng bào tương. Qúa trình 
phóng thích thể cực thứ nhất (PB1) làm thay đổi tính 
chất màng bào tương cũng như cấu trúc bộ khung của 
tế bào trứng theo chiều hướng gia tăng tính mềm dẻo 
và tính đàn hồi. Điều này đóng vai trò rất quan trọng 
trong quá trình thực hiện ICSI [17].

Trong nghiên cứu này, tỷ lệ phân cắt của 2 nhóm 
tương đương nhưng tỷ lệ phôi tốt của nhóm 2 thấp 
hơn nhóm 1. Kết quả này phù hợp với nghiên cứu của 
Alvarez và cs [1]. Điều này được giải thích do sự tiếp 
xúc của trứng với hệ thống môi trường nuôi cấy nhân 
tạo trong thời gian dài đã tác động đến màng zona 
pellucida theo hướng xơ hóa, làm giảm khả năng 

phát triển của phôi. Xơ cứng màng Zona pellucida 
cũng được xem là nguyên nhân làm giảm kết quả 
trong các chu kỳ IVM [7]. Do đó, điều này cho thấy cần 
phải giảm thời gian nuôi cấy noãn trong điều kiện in 
vitro. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng noãn người rất 
nhạy cảm với sự trưởng thànhquá mức. Việc tiêm tinh 
trùng muộn (24h) làm gia tăng tỷ lệ bất thưởng tiền 
nhân. Vì vậy, xác định thời gian nuôi cấy noãn tối ưu 
để noãn phát triển đến giai đoạn MI cũng như thời 
gian ICSI là điều then chốt trong kỹ thuật trưởng 
thành trứng non trong điều kiện ống nghiệm nhằm 
tạo ra kết quả tốt nhất trong kỹ thuật thụ tinh trong 
ống nghiệm [23].

5. Kết luận
Nghiên cứu này cho thấy, mặc dù đây là những 

trường hợp không mong muốn, nhưng trứng chưa 
trưởng thành trong chu kỳ kích thích buồng trứng 
vẫn có thể trưởng thành, thụ tinh và phân cắt trong 
điều kiện in vitro. Tuy nhiên, khả năng phát triển của 
phôi có nguồn gốc từ những trứng này có chất lượng 
giảm đáng kể so với những noãn trưởng thành. Mặc 
dù vậy, nuôi cấy in vitro trứng chưa trưởng thành từ 
những chu kỳ có kích thích vẫn có thể làm gia tăng cơ 
hội có thai của bệnh nhân.
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      3.2. Các yếu tố về mẹ

Các bà mẹ sống ở nông thôn chiếm tỷ lệ cao 
nhất 51%

Có 56% các bà mẹ nằm trong độ tuổi 20-35

Tỷ lệ các bà mẹ có trình độ tiểu học-THCS chiếm 48%

Các bà mẹ làm nông chiếm tỷ lệ 49%

4. Bàn luận
Nghiên cứu 201 trẻ sơ sinh có DTBS trong tổng 

số 11.135 trẻ sơ sinh sống tại phòng sơ sinh khoa Sản 
chúng tôi nhận thấy: 

1. Tỷ lệ DTBS trong nghiên cứu của chúng tôi là 
1,8% tương đương với kết quả của E. Bois năm 1989 
là 2%, và thấp hơn kết quả của bệnh viện Sông Bé 
(1987) là 2,69% [1],[7]. Trong nghiên cứu của chúng 
tôi tỷ lệ trẻ nam mắc DTBS cao hơn trẻ nữ điều này 
phù hợp với tình trạng mất cân bằng về giới tính 
đang diễn ra hiện nay. Tuy nhiên chúng tôi cũng 
cũng chưa tìm thấy tài liệu nào nghiên cứu về vấn 
đề này.
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Trần Thị hoàn    
Bệnh viện Trung Ương Huế

TÌNH HÌNH DỊ TẬT BẨM SINH
TẠI KHOA PHỤ SẢN BỆNH VIỆN TRUNG ƯơNG HUẾ

Tóm tắt
Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu tỷ lệ các loại dị 

tật bẩm sinh thường hay gặp và tìm hiểu một số yếu tố 
nguy cơ gây dị tật bẩm sinh ở trẻ sơ sinh. Đối tượng 
nghiên cứu: Bao gồm 201 trẻ sơ sinh mắc 1 hoặc nhiều 
tật bẩm sinh tại phòng sơ sinh khoa Phụ sản bệnh viện 
Trung Ương Huế từ tháng 4/2012 đến tháng 4/ 2014. 
Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang. Kết 
quả: Tỷ lệ  trẻ mắc dị tật bẩm sinh là 1,8%, dị tật ở hệ 
tuần hoàn cao nhất 54%;  một trường hợp mắc hội 
chứng Down. Tuổi của các bà mẹ có con bị dị tật bẩm 
sinh từ 20-35 là 56%; các bà mẹ chủ yếu sống ở nông 
thôn (51%) và làm nông (49%); có 19% trường hợp 
được chẩn đoán trước sinh; Kết luận:  Dị tật bẩm sinh 
thường gặp ở khoa chúng tôi với tỷ lệ là 1,8% thường 
gặp nhất là ở hệ tuần hoàn. Các bà mẹ có con mắc 
DTBS đa phần sống ở nông thôn. Điều kiện để khám 
thai và sàng lọc trước sinh còn hạn chế ở các vùng này. 

Abstract 
Objectives: To study the rate of congenital 

anomaly and risk factors of congenital anomaly. 
Materials: 201 newborns with congenital anomaly 
in our department from April 2012 to April 2014. 
Method: A cross-sectional study. Results: the rate 
of congenital anomaly is 1.8%, circulatory system 
is the most common site, 54%. There is 1 case with 
Down syndrom. The age of woman who have these 
malformation babies from 20-35 is 56%, 51% of them 
live in the countryside and 41% work as farmer. There 
are 19% of babies was diagnosed during prenatal care. 
Conclusion: Congenital malformation is common in 
newborns in our department, and the most common 
site is circulatory system. Most of the woman who have 
malformation babies live in the countryside and work 
as farmers. Prenatal care is very important, but not too 
much malformation babies were diagnosed prenatally. 

1. Đặt vấn đề
Dị tật bẩm sinh (DTBS) là các bất thường thai nhi 

khi sinh ra về cấu trúc, chức năng hay chuyển hóa. 
Một trẻ sơ sinh có thể mắc một hay nhiều tật bẩm 
sinh. Dị tật bẩm sinh có thể gây ra thay đổi bề ngoài 
của trẻ như sứt môi, hở hàm ếch hay ảnh hưởng đến 
các cơ quan chức năng như tim, thận, gan, não, ống 
tủy sống, xương, cơ, hệ nội tiết hay tiêu hóa.

Có rất nhiều dạng dị tật bẩm sinh, có những dạng 
dị tật nhẹ trẻ có thể được điều trị khỏi nhưng cũng có 
một số dạng dị tật bẩm sinh dẫn đến hậu quả nặng 
nề về thể chất và tinh thần cho trẻ. 

Dị tật bẩm sinh là một trong những nguyên nhân 
chính gây nên tử vong và bệnh tật của trẻ trong 
những năm đầu của cuộc sống. Các DTBS tuỳ theo 
mức độ nặng nhẹ sẽ ảnh hưởng đến khả năng sống, 
khả năng sinh hoạt bình thường, tuổi thọ và sự hoà 
nhập cộng đồng của trẻ bị dị tật

Từ những năm 70 ở nước ta, một số tác giả đã 
công bố những nghiên cứu đầu tiên về DTBS. Mặc dù 
chưa nhiều nhưng kết quả thu được đã cho thấy một 
phần về tình hình DTBS ở các vùng khác nhau. Tỷ lệ 

DTBS ở trẻ sơ sinh có sự khác biệt rõ rệt theo từng 
vùng [2,3]

Tại khoa Phụ sản bệnh viện Trung Ương Huế 
trong những năm gần đây chúng tôi nhận thấy số trẻ 
sơ sinh khi sinh ra mắc phải một số dị tật bẩm sinh, 
các dị tật này có mức độ từ nhẹ như sứt môi hở hàm 
ếch hay khoèo chân đến mức độ nặng như hội chứng 
Down đều xảy ra.

Để đánh giá tình hình dị tật bẩm sinh tạị khoa Sản 
trong thời gian vừa qua chúng tôi tiến hành đề tài 
nghiên cứu này với mục tiêu xác định tỷ lệ các loại dị 
tật bẩm sinh thường hay gặp và tìm hiểu một số yếu 
tố nguy cơ gây dị tật bẩm sinh ở trẻ sơ sinh

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
2.2. Đối tượng nghiên cứu:  Bao gồm 201 trẻ sơ 

sinh được chẩn đoán là dị tật bẩm sinh tại phòng sơ 
sinh – khoa Phụ sản bệnh viện Trung ương Huế từ 
tháng 4/2012 đến 4/2014

Chẩn đoán trẻ bị dị tật bẩm sinh dựa vào:
- Các chẩn đoán tiền sản của mẹ, các xét nghiệm 

sàng lọc trong thai kỳ

- Trẻ có các dị tật về hình thái bên ngoài 
- Các kết quả siêu âm, X quang
2.2. Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang 

3. Kết quả nghiên cứu
3.1. Các yếu tố về con

Tỷ lệ trẻ sơ sinh nam là 60%, sơ sinh nữ là 40%

Tỷ lệ DTBS ở hệ tuần hoàn cao nhất chiếm 54%, 
hội chứng Down chiếm 0,5%

Sơ sinh đủ tháng chiếm tỷ lệ 67%

Số trẻ được phát hiện DTBS sau sinh chiếm tỷ lệ 81%

Trong 11.135 trẻ nằm điều trị tại phòng sơ sinh khoa 
Sản bệnh viện TW Huế trong 2 năm 2012-2013 có 201 trẻ 
mắc DTBS chiếm tỷ lệ 1,8%

giới tính số lượng Tỷ lệ (%)
nam 120 60
nữ 81 40

Tổng 201 100

Bảng 1. giới tính

các loại dị tật số lượng Tỷ lệ (%)
Tuần hoàn 109 54  
Tiêu hóa 22 11

Tiết niệu-sinh dục 26 13
Xương khớp 32 16 

hội chứng Down 1 0,5 
não úng thủy 2 1

Rối loạn sắc tố da 2 1
Khác 7 3,5
Tổng 201 100

Bảng 2. các loại dị tật 

cân nặng số lượng Tỷ lệ (%)
<2500 38 19

2500-3500 135 67
> 3500 28 14

Tổng 201 100

Bảng 3. cân nặng

Thời điểm phát hiện số lượng Tỷ lệ (%)
Trước sinh 38 19
sau sinh 183 81     

Tổng 201 100

Bảng 4. Thời điểm phát hiện bệnh 

Trẻ sơ sinh số lượng Tỷ lệ (%)
có dị tật 201 1,8

Không có dị tật 10.934 98,2
Tổng 11.135 100

Bảng 5. Tỷ lệ trẻ bị dị tật bẩm sinh trong tổng số trẻ sinh ra

nơi cư trú số lượng Tỷ lệ (%)
Thành phố 71 35
nông thôn 102 51
Miền núi 28 14

Tổng 201 100

Bảng 6. nơi cư trú

Tuổi số  lượng Tỷ lệ (%)
< 20 35 18
20-35 113 56
> 35 53 26
Tổng 201 100

Bảng 7. Tuổi của mẹ

Trình độ văn hóa số lượng Tỷ lệ (%)
Mù chữ 30    15  

Tiểu học-Thcs 97 48
ThpT 53 26

Đh-cĐ 21 11
Tổng 201 100

Bảng 8. Trình độ văn hóa

nghề nghiệp số lượng Tỷ lệ (%)
Làm nông 98 49
Buôn bán 65 32   

cán bộ công chức 17 9
Khác 21 10
Tổng 201 100

Bảng 9. nghề nghiệp
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2. Trong nghiên cứu của chúng tôi có 19% DTBS được 
chẩn đoán trước sinh nhờ siêu âm. Tỷ lệ này còn thấp vì 
rằng nhiều bệnh nhân chưa được quản lý thai nghén và 
làm chẩn đoán trước sinh một cách đầy đủ. Nhưng theo 
nhận định của Canandakumar thì chưa đầy 50% các 
bệnh nhân có nguy cơ dị tật bẩm sinh được phát hiện 
trong thời kỳ bào thai [8]. Mặc khác các bà mẹ có trẻ bị 
DTBS phần lớn sống ở nông thôn (51%) nên vấn đề sàng 
lọc trước sinh còn hạn chế, điều này phù hợp với kết quả 
nghiên cứu của chúng tôi.  

3. Tỷ lệ DTBS ở hệ tuần hoàn trong nghiên cứu của 
chúng tôi chiếm cao nhất 54% và sau đó là hệ tiết niệu-
sinh dục 13%, DTBS ở hệ tiêu hóa là 11%. Kết quả nghiên 
cứu của chúng tôi khác với một số tác giả về thứ tự các 
loại DTBS, theo Nguyễn Ngọc Văn hệ tiêu hóa đứng hàng 
đầu sau đó là hệ tuần hoàn, theo Nguyễn Trọng Thắng 
và Nguyễn Thị Quỳnh Thơ hệ thần kinh chiếm tỷ lệ cao 
nhất[4-6]. Sự khác nhau này do phương pháp nghiên 
cứu khác nhau, tiêu chuẩn đánh giá khác nhau và những 
phương tiện, kỹ thuật để đánh giá cũng khác nhau.

4. Các bà mẹ có con mắc DTBS trong nghiên cứu 
của chúng tôi có độ tuổi chủ yếu nằm trong độ tuổi 
sinh đẻ chiếm tỷ lệ 56% phù hợp với nghiên cứu của 
Nguyễn Ngọc Văn 80% và của Nguyễn Thế Dũng 72% 
[4]. Đa số các bà mẹ sống ở nông thôn và miền núi 
(65%) làm nghề nông (49%), tùy theo mức độ nhiều 
hay ít đều có tiếp xúc với hóa chất độc hại (thuốc 

trừ sâu, thuốc diệt cỏ…). Trình độ của các bà mẹ này 
cũng rơi vào nhóm có trình độ tương đối thấp. Điều 
này cũng giải thích lý do vì sao tỷ lệ DTBS được phát 
hiện trước sinh còn thấp.

5. Kết luận 
Qua nghiên cứu 201 trẻ sơ sinh mắc DTBS tại phòng 

sơ sinh khoa Phụ Sản bệnh viện Trung Ương Huế chúng 
tôi rút ra kết luận sau:

- Tỷ lệ mắc DTBS là 1,8% trong đó DTBS ở hệ tuần 
hoàn chiếm tỷ lệ cao nhất, sau đó là các hệ tiết niệu - 
sinh dục, tiêu hóa, có một trường hợp mắc hội chứng 
Down (0,5%).

- Các bà mẹ có con mắc DTBS đa phần sống ở nông 
thôn và miền núi, có trình độ văn hóa tương đối thấp và 
có tiếp xúc với hóa chất độc hại trong thời kỳ mang thai. 

- Điều kiện để khám thai và sàng lọc trước sinh còn 
hạn chế ở các vùng nông thôn và miền núi

6. Kiến nghị   
Dị tật bẩm sinh là gánh nặng không chỉ cho gia 

đình mà còn cho cả xã hội. Do đó cần tuyên truyền 
rộng rãi cho mọi phụ nữ khi mang thai cần hạn chế 
tiếp xúc với hóa chất độc hại và cần phải đi khám thai 
để sàng lọc trước sinh đầy đủ để phát hiện sớm các 
DTBS  nhằm chuẩn bị tốt cho trẻ ngay sau sinh nếu 
cần phải phẩu thuật.  
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BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG TẾ BÀO GỐC
TẠO MÁU TỰ THÂN TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ

BUỒNG TRỨNG GIAI ĐOẠN MUỘN

Tóm tắt
Mục tiêu: Bước đầu nghiên cứu sự an toàn của hóa 

trị liều cao kết hợp với điều trị trúng đích với sự hỗ trợ của 
tế bào gốc tạo máu tự thântrong bệnh lý ung thư buồng 
trứng giai đoạn muộn. Phương pháp nghiên cứu: 
mô tả trường hợp bệnh. Đối tượng nghiên cứu: Bệnh 
nhân NGUYỄN THỊ S. được điều trị hóa chất liều cao kết 
hợp liệu pháp trúng đích tại khoa huyết học lâm sàng 
bệnh viện trung ương Huế. Kết quả: bệnh nhân được 
hóa trị liều cao bằng phác đồ paclitaxel và carboplatine 
với AUC 12 và 16, kết hợp Avastin. Sau 2 chu kì  liều cao 
với Carboplatin tăng dần chưa ghi nhận có biến chứng 
nặng. Kết luận: Hóa trị liều cao kết hợp liệu pháp trúng 
đích trong ung thư buồng trứng giai đoạn muộn là 
phương pháp điều trị khá an toàn.

Từ khóa: ung thư buồng trứng, hóa trị liều cao, 
paclitaxel, carboplatin.

Abstract
HIGH DOSE CHEMOTHERAPY COMBINED WITH 

USING AUTOLOGOUS HAEMATOPOIETIC STEM CELL FOR 
TREATMENT ADVANCED OVARIAN CANCER

Objective: To study the safety of high dose 
chemotherapy in treatment of advanced ovarian cancer.
Material and Method: Case study: A fifty-two-year-
old woman with stage IIIC ovarian cancer who was 
treated with high dose chemotherapy. Results: When 
the patient was treated with combination of palitaxel 
and carboplatin (AUC 12 in the first cycle and AUC 16 in 
the second cycle) plus bevacizumab (avastin). There were 
no severe complications during the time of treatment. 
Conclusion: High dose chemotherapy is safe for patients 
with advanved stage ovarian cancer.

Keywords: ovarian cancer, high dose chemotherapy, 
paclitaxel, carboplatin.

1. Tổng quan
Ung thư buồng trứng là bệnh lý ác tính thường 

gặp nhất tại đường sinh dục người nữ, nó cũng là một 
trong những nguyên nhân tử vong hàng đầu trong 
các bệnh lý ung thư. Trên toàn thế giới, ước tính hằng 
năm có khoảng 204.000 bệnh nhân được chẩn đoán 
mới và 125.000 bệnh nhân tử vong vì ung thư buồng 
trứng. Trong số đó, khoảng 90 – 95% là ung thư biểu 
mô buồng trứng [1, 4].

Trong nhiều năm, với sự nổ lực của nhiều nhà khoa 
học, nhiều tổ chức chuyên nghiên cứu ung thư trên thế 
giới, thì ung thư buồng trứng vẫn là bệnh lý ác tính nguy 
hiểm. Hiện nay vẫn chưa có một phương tiện nào được 
cho là có hiệu quả trong việc tầm soát và chẩn đoán sơm 
bệnh lý này, nên phần lớn bệnh nhân được chẩn đoán ở 
giai đoạn muộn. Và có khoảng 80% số bệnh nhân sẽ tái 
phát với tình trạng bệnh tiến triển hoặc thậm chí tử vong.
Sự ra đời của platinum và sau đó là các phác đồ điều trị 
ung thư buồng trứng dựa trên platinum đã mang lại 
nhiều hi vọng cho bệnh nhân ung thư buồng trứng [1,2]. 
Tuy nhiên, hiệu quả của việc điều trị chưa như mong 
muốn. Khi áp dụng các phác đồ với liều thông thường 

như hiện nay thì hiệu quả không như mong đợi, nhưng 
cũng đủ để gây nên nhiều biến chứng từ nhẹ cho đến 
trầm trọng trên bệnh nhân ung thư buồng trứng, thậm 
chí có bệnh nhân tử vong do biến chứng của hóa chất.

Thời gian gần đây, với sự phát triển mạnh mẽ của 
khoa học kĩ thuật nói chung và các thành tựu về tế bào 
gốc nói riêng, các nhà ung thư học đã có trong tay nhiều 
phương pháp điều trị bổ trợ cho bệnh nhân nhằm hạn 
chế tác dụng phụ của hóa chất cũng như nâng cao liều 
hóa chất trong quá trình điều trị [2, 12].Tại bệnh viện 
Trung ương Huế, chúng tôi đã bước đầu nghiên cứu ứng 
dụng phương pháp ghép tủy ở nhũng bệnh nhân ung 
thư buồng trứng giai đoạn muộn hoặc tái phát nhằm 
nâng liều hóa chất trong liệu trình. Mục tiêu nghiên cứu: 
Nghiên cứu mức độ đáp ứng và khả năng dung nạp của 
hóa trị liều cao kết hợp điều trị trúng đích ở bệnh nhân 
ung thư buồng trứng giai đoạn muộn đã được hóa trị 
liều cơ bản và phẫu thuật giảm khối.

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
Một bệnh nhân 52 tuổi, được chẩn đoán ung 

thư buồng trứng giai đoạn IIIC và được hóa trị liều 
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cao tại khoa huyết học lâm sàng bệnh viện Trung 
ương Huế

Phương pháp nghiên cứu: Mô tả trường hợp.
Báo cáo trường hợp:
Bệnh nhân nữ, 52 tuổi, được chẩn đoán ung thư 

buồng trứng giai đoạn IIIC bằng nội soi chẩn đoán giai 
đoạn và giải phẫu bệnh. Sau đó, bệnh nhân được điều 
trị hóa chất liều cơ bản (paclitaxel và carboplatin) 3 
đợt, mỗi đợt cách nhau 21 ngày. Sau khi kết thúc điều 
trị 3 đợt, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật giảm 
khối và được điều trị hóa chất tiếp 3 đợt với phác đồ 
cơ bản như ban đầu. Bệnh nhân kết thúc điều trị cơ 
bản vào tháng 11/2013. 

Tháng 3/2014, bệnh nhân được đề nghị vào viện 
lại để tham gia nghiên cứu. Sau khi giải thích các 
nguy cơ và lợi ích của hóa trị liều cao, bệnh nhân và 
gia đình đồng ý tham gia nghiên cứu.

Ngày 7/4/2014, saukhi huy động và thu hoạch 
đủ số lượng tế bào gốc để ghép trong trường hợp 
bệnh nhân suy tủy không hồi phục, bệnh nhân được 
tiến hành điều trị củng cố với liều cao (paclitaxel 
và carboplatin AUC 12), kết hợp với Bevaxizumab 
(Avastin) liều 7,5 mg/kg.Ngày 7/5/2014, bệnh 
nhân được chỉ định điều trị hóa chất liều cao đợt 2 
(paclitaxel và carboplatin được tăng lên với AUC 16), 
kết hợp với Bevaxizumab liều 7,5 mg/kg.

Trong suốt thời gian điều trị, bệnh nhân được nằm ở 
phòng cách ly vô trùng, vệ sinh hằng ngày với dung dịch 
Betadine pha loãng. Bệnh nhân được theo dõi công thức 
máu, chức năng gan thận và điện giải đồ hằng ngày.

3. Kết quả
Bệnh nhân tiếp thu tốt với hóa chất điều trị, trong 

cả hai đợt điều trị chỉ ghi nhận biến chứng buồn nôn, 
nôn trong vòng một tuần, có biểu hiện suy tủy nhưng 
hồi phục khi đượcđiều trị nâng đỡ bằng truyền 
tiểu cầu khối và sử dụng thuốc kích thích bạch cầu 
(Neupogen 30MU x 1 lọ/ngày) trong 7 ngày. 

Bc: Bạch cầu, Tc : Tiểu cầu, hc: hồng cầu, hb: hemoglobin.

4. Bàn luận
Sau phẫu thuật, bệnh nhân được chẩn đoán ung 

thư buồng trứng giai đoạn IIIC, theo công bố của FIGO 
năm 2006 thì có khoảng 50% số bệnh nhân ung thư 
buồng trứng được chẩn đoán ở giai đoạn III [1, 4]. 

nhóm biến chứng Mô tả phân độ
nhiễm độc thần kinh Mệt mỏi, giảm vận động Độ 1

suy tủy giảm nặng Bc, Tc, hc và hb Độ 4
ống tiêu hóa Buồn nôn, nôn, giảm vị giác Độ 1

Bảng 1. các biến chứng ghi nhận trong hai đợt điều trị

Khoảng 2/3 số bệnh nhân ở giai đoạn III hoặc IV[11].
Bệnh nhân được tiến hành phẫu thuật 2 lần, lần đầu 
phẫu thuật nội soi chẩn đoán, và lần hai được phẫu 
thuật giảm khối. Các nghiên cứu đều khẳng định vai 
trò của phẫu thuật trong bệnh lý ung thư buồng trứng. 
Nên các tác giả đều khuyến cáo rằng phẫu thuật là 
phương pháp điều trị luôn được đặt ra ngay khi có thể. 
Vì về mặt lý thuyết, phẫu thuật ngoài mục đích loại bỏ 
tối đa số tế bào ung thư thì còn làm tăng mức độ đáp 
ứng với hóa trị được áp dụng sau phẫu thuật[3].

Bệnh nhân được chỉ định điều trị hóa chất liều cơ 
bản với Paclitaxel (Paxus PM 330mg) và Carboplatine 
(AUC 5 – 6) trong 6 đợt, mỗi đợt cách nhau 21 ngày. 
Đây là phác đồ được nhiều nghiên cứu trên thế giới xác 
nhận là hiệu quả nhất, kéo dài được thời gian sống, thời 
gian sống không bệnh và tăng tỉ lệ sống sau 5 năm [1, 
3]. Sau khi kết thúc hóa trị liều cơ bản, bệnh nhân được 
chọn vào nghiên cứu bước đầu ứng dụng hóa trị liều 
cao kết hợp với ghép tủy hỗ trợ. Đây là phương thức 
điều trị được nghiên cứu áp dụng từ những năm thập 
niên 80 đến 90 của thế kỉ trước [3], nhưng tại Việt Nam 
nói chung và tại Bệnh viện Trung ương Huế nói riêng 
thì đây vẫn còn là một phương pháp mới.

Do vấn đề lịch sử, nên các phác đồ áp dụng 
trong ung thư buồng trứng được nghiên cứu ứng 
dụng ban đầu với Cisplatin, sau đó mới ứng dụng 
Carboplatin trong điều trị bệnh lý này [8]. Tuy được 
phát hiện và ứng dụng muộn hơn so với Cisplatin 
nhưng Carboplatin đã cho thấy hiệu quả tương tự 
như Cisplatin, nhưng ít gây biến chứng hơn, đặc biệt 
là các biến chứng ngoài hệ tạo máu, như độc tính trên 
thần kinh, hệ tiêu hóa hay độc tính trên thận [6].

Hiệu quả của hóa trị liều cao trong ung thư 
buồng trứng

Các nghiên cứu hóa trị liều cao ban đầu cũng ứng 
dụng Cisplatin chứ không phải Carboplatine [6]. Các 
tác giả như Bruckner và cộng sự, Barker và Wiltshaw 
đã nhấn mạnh vai trò của liều Cisplatin trong hóa trị 
ung thư buồng trứng, với liều 25 – 100 mg/m2 đã làm 
tăng tỉ lệ đáp ứng. Gần đây, nghiên cứu của các tác 
giả Levin và Hryniuk đã cho thấy có sự liên quan giữa 
liều hóa chất sử dụng và tỉ lệ đáp ứng ở bệnh nhân 
ung thư buồng trứng [8].Tác giảOzols RF và cộng 
sự nghiên cứu trên 30 bệnh nhân ung thư buồng 
trứng với Cisplatin liều cao (800 mg/m2 lặp lại mỗi 35 
ngày) đã ghi nhận tỉ lệ đáp ứng chung là 32%, trong 
đó có 19% đáp ứng hoàn toàn, và có 75% số bệnh 
nhân được ghi nhận khỏi bệnh hoàn toàn khi tiến 
hành phẫu thuật Second-look [10].Lund B và cộng sự 
khi nghiên cứu hóa trị liều cao kết hợp Cisplatin và 

Carboplatin đã ghi nhận tỉ lệ đáp ứng chung là 62% 
trong đó 22% đáp ứng một phần [7].

Biến chứng khi sử dụng hóa trị liều cao
Biến chứng thần kinh
Khi sử dụng liều cao các tác giả đều ghi nhận các 

biến chứng. Bao gồm: các biến chứng trên thần kinh, 
tiêu hóa, thận, thường gặp nhất là biến chứng suy tủy.
Heinzlef O, Lotz JP và Roullet E đã báo cáo 3 trường 
hợp biến chứng thần kinh nặng ở bệnh nhân sử dụng 
Carboplatin liều cao. Theo các tác giả thì biến chứng 
thần kinh là một biến chứng hiếm gặp ở những bệnh 
nhân được điều trị liều thông thường, nhưng tỉ lệ 
bệnh nhân bị biến chứng này sẽ tăng nếu tăng liều 
hóa chất sử dụng [4]. Ở bệnh nhân của chúng tôi, tại 
thời điểm viết bài báo này chưa ghi nhận biến chứng 
thần kinh nặng. Có lẽ do trong đợt 1 chúng tôi sử dụng 
Carboplatin liều AUC 12 và trong đợt 2 là AUC 16 nên 
chưa gây biến chứng nặng về thần kinh. Mặc khác, 
trong quá trình điều trị với phác đồ cơ bản thì bệnh 
nhân cũng không gặp biến chứng thần kinh, điều này 
có thể giải thích là do mức độ dung nạp của bệnh nhân 
với thuốc tốt. Một số tác giả đặt vấn đề biến chứng thần 
kinh do hóa chất tích tụ khi sử dụng quá nhiều đợt hóa 
trị, tuy nhiên các nghiên cứu không tìm thấy mối liên 
quan giữa số chu kì hóa chất sử dụng và biến chứng 
thần kinh trên bệnh nhân ung thư buồng trứng [8, 9].

Với liều cơ bản thì biến chứng thần kinh được ghi 
nhận trong khoảng 6% các trường hợp [11]. Nhưng 
các biến chứng này được ghi nhận tăng lên nhanh khi 
liều Carboplatin sử dụng từ 400 – 600 mg/m2 [5], bệnh 
nhân chúng tôi sử dụng Carboplatin liều AUC 12, tương 
đương khoảng 800 mg/m2 và trong đợt 2 tương đương 
1000 mg/m2 vẫn chưa ghi nhận biến chứng nặng thần 
kinh, chỉ ghi nhận tình trạng mệt và giảm vận động.

Tuy nhiên, cần theo dõi bệnh nhân trong một thời 
gian dài sau điều trị. Bởi vì một số nghiên cứu ghi nhận 
một số biến chứng thần kinh có thể gặp sau một thời 
gian dài điều trị, và thậm chí sẽ nặng lên sau khi ngưng 
điều trị một thời gian [5]. Mollman và cộng sự còn ghi 
nhận biến chứng thần kinh sau khi điều trị 8 tuần và 
kéo dài đến 2 tháng sau đó, tuy nhiên các biến chứng 
được ghi nhận thường nhẹ và có thể điều trị được [9].

Biến chứng suy tủy
Khi sử dụng hóa chất liều cao, trong đợt 1, chúng 

tôi sử dụng Carboplatin với liều AUC 12, tương đương 
1200 mg, trong đợt 2 chúng tôi sử dụng AUC 16 tương 
đương 1700 mg, thì biến chứng thường gặp nhất là 
suy tủygây giảm bạch cầu, hồng cầu và tiểu cầu trong 
máu ngoại vi. Ozols RF và cộng sự khi nghiên cứu hóa 
trị liều cao với Carboplatin (800 mg/m2) đã ghi nhận 

các trường hợp suy tủy nặng và giảm số lượng tiểu cầu 
nặng. Trong đó, số lượng bạch cầu trung bình sau 1 
chu kì là 0,6x109/L. Và số lượng tiểu cầu sau 1 chu kì là 
6,5x109/L. Nghiên cứu này không ghi nhận trường hợp 
nào tử vong do biến chứng suy tủy [10].

Bệnh nhân của chúng tôi cũng có tình trạng suy tủy 
và giảm tiểu cầu máu ngoại vi nặng, sau đó được xử trí 
với thuốc kích thích bạch cầu trong 1 tuần (từ ngày 14/4 
đến ngày 21/4 trong đợt 1 và từ ngày4/6 đến ngày 11/6 
trong đợt 2) và truyền khối tiểu cầu (truyền 3 đơn vị tiểu 
cầu khối trong 3 ngày 19 – 21/4 trong đợt 1 và 7 đơn vị 
TC khối và 1 đơn vị HC khối qua bộ dây truyền có filter 
lọc bạch cầutrong đợt 2). Sau một tuần thì tình trạng 
bệnh nhân ổn định, không ghi nhận các biến chứng do 
giảm bạch cầu. Theo phân độ biến chứng suy tủy của 
WHO trong điều trị hóa chất ở bệnh nhân ung thư thì 
biến chứng suy tủy của bệnh nhân là độ 4. Trong đợt 2, 
do tình trạng giảm tiểu cầu của bệnh nhân nặng, khi 
được truyền tiểu cầu thì lượng tiểu cầu của bệnh nhân 
tăng rất chậm, tiểu cầu giảm lại rất nhanh sau truyền, 
khả năng đã xuất hiện kháng thể kháng tiểu cầu, nên 
chúng tôi quyết định ngưng liệu trình điều trị.

Trong đợt 1, chúng tôi cũng không ghi nhận biến 
chứng chảy máu, nhưng trong đợt 2, chúng tôi ghi 
nhận có tình trạng chảy máu chân răng,và xuất huyết 
dưới da,nhưng chỉ mức độ nhẹ và ngưng sau 3 ngày 
bệnh nhân được truyền khối tiểu cầu đậm đặc.

Trong nghiên cứu của chúng tôi, chúng tôi 
chỉ sử dụng một loại kháng sinh dự phòng nhiễm 

Biểu đồ 1. số lượng bạch cầu và bạch cầu hạt trong quá trình điều trị đợt 1

Bc: bạch cầu
nEu: bạch cầu hạt, x109/L

Biểu đồ 2. số lượng bạch cầu và bạch cầu hạt trong quá trình điều trị đợt 2

Bc: bạch cầu
nEu: bạch cầu hạt, x109/L
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trùng là Cephalosporin thế hệ III, tiêm tĩnh mạch 
2g/ngày. Một số nghiên cứu tương tự chúng 
tôi nhưng sử dụng nhiều loại thuốc kháng sinh 
dự phòng nhiễm trùng một lúc như Acyclovir, 
Tinidazol, và thuốc kháng nấm [11]. Để dự phòng 
nhiễm trùng, ngoài sử dụng kháng sinh dự phòng, 
chúng tôi cách ly bệnh nhân hoàn toàn trong suốt 
quá trình điều trị. Ở đây, bệnh nhân được nằm 
trong phòng vô trùng, hằng ngày được vệ sinh 
thân thể bằng dung dịch Betadine pha loãng. Đây 
cũng là việc làm hạn chế biến chứng nhiễm trùng 
trong quá trình điều trị.

Biến chứng trên gan, thận và các cơ quan khác
Trong suốt quá trình điều trị, bệnh nhân được 

theo dõi rất sát các xét nghiệm về chức năng thận, 
men gan, điện giải đồ, nhưng không ghi nhận thay 
đổi bệnh lý.

Biểu đồ 3. số lượng tiểu cầu trong quá trình điều trị đợt 2(Tc: tiểu cầu, x109/L)

Kết hợp điều trị đích với Bevacizumab (Avastin)
Bevacizumab là kháng thể đơn dòng IgG1 ở 

người, có tác dụng đích lên yếu tố phát triển nội 
mạch A (vascular endothelial growth factor-A). Nó 
được nghiên cứu và phát triển trong việc điều trị ung 
thư buồng trứng tại nhiều nước trên thế giới và đều 
cho thấy hiệu quả trong việc kéo dài thời gian sống 
thêm và thời gian sống thêm không bệnh.

Một nghiên cứu đa quốc gia (11 quốc gia) với 
1.528 bệnh nhân ung thư buồng trứng được phân 
làm hai nhóm, một nhóm được điều trị cơ bản với 
paclitaxel và một nhóm được điều trị cơ bản kết hợp 
với bevacizumab đã cho thấy nhóm được điều trị kết 
hợp với bevacizumab có thời gian sống thêm không 
bệnh là 21,8 tháng so với nhóm còn lại là 20,3 tháng 
(95% CI, 0.70 - 0.94; P=0.004). Với bệnh nhân nguy cơ 
tái phát cao thì bevacizumab càng có ý nghĩa, với thời 
gian theo dõi 42 tháng thì thời gian sống không bệnh 
ở nhóm được điều trị bevacizumab là 18,1 tháng so 
với nhóm chỉ được hóa trị cơ bản là 14,5 tháng.

5. Kết luận
Chúng tôi đã bước đầu nghiên cứu ứng dụng 

thành công phương pháp ghép tủy ở những bệnh 
nhân ung thư buồng trứng giai đoạn muộn. Hóa trị 
liều cao kết hợp với điều trị trúng đích là phương 
pháp điều trị đầy hứa hẹn cho những bệnh nhân ung 
thư buồng trứng giai đoạn muộn hoặc tái phát.
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VỠ TỬ CUNG TRONG THAI KỲ:
BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP VÀ ĐIỂM QUA Y VĂN

Tóm tắt
Vỡ tử cung (VTC) là một trong năm tai biến Sản 

khoa, không chỉ đe doạ tính mạng của mẹ mà còn dẫn 
đến tử vong cho thai nhi trong hầu hết các trường hợp. 
Vỡ tử cung thường xãy ra trong chuyển dạ với những 
triệu chứng lâm sàng điển hình, nhưng cũng có những 
trường hợp vỡ tử cung xãy ra trong thời kỳ mang thai 
mà không có triệu chứng lâm sàng điển hình làm 
cho chẩn đoán khó khăn và xữ trí thường muộn, để 
lại những hậu quả đáng tiếc. Chúng tôi báo cáo một 
trường hợp VTC tự nhiên trên sản phụ không có sẹo 
ở tử cung, tuổi thai 18 tuần, trước chuyển dạ. Đây là 
trường hợp hiếm gặp và cũng là lần đầu thường tại 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng trị.

Abstract
UTERINE RUPTURE IN PREGNANCY: CASE REPORT 

AND LITERATURE REVIEW
Uterine rupture is one of five obstetric complications, 

not only threatens the mother’s life but also lead to fetal 
death in most cases. Uterine rupture often occurs during 
labor with typical clinical symptoms. But some cases 
of uterine rupture, which occurs in pregnancy without 
typical clinical symptoms, make diagnosis difficult and 
often late, leaving unfortunate consequences. We report 
a case of spontaneous unterine rupture during pregnancy 
at 18 weeks of an unscared uterus befor labour. This is 
an exceptional case that we observe for the first time at 
Quang Tri Genaral Hospital. 

1. Đặt vấn đề
Vỡ tử cung (VTC) là một trong năm tai biến sản khoa, 

không chỉ đe doạ tính mạng của mẹ mà còn dẫn đến 
tử vong cho thai nhi trong hầu hết các trường hợp, bởi 
vì khi tử cung vỡ, thai nhi sẽ chết nếu không xữ trí kịp 
thời, thai phụ cũng có thể tử vong. Vỡ tử cung thường 
xãy ra trong chuyển dạ với những triệu chứng lâm sàng 
điển hình, nhưng cũng có những trường hợp vỡ tử cung 
xẫy ra trong thời kỳ mang thai hoăc là ở những người có 
tổn thương củ ở cơ tử cung (sẹo mổ lấy thai, bóc nhân 
xơ, tái tạo lại tử cung,...) mà không có triệu chứng lâm 
sàng điển hình làm cho chẩn đoán khó khăn và xữ trí 
thường muộn, để lại những hậu quả đáng tiếc. Tiền căn 
chấn thương tử cung (sẹo ở tử cung, can thiệp buồng 
tử cung nhiều lần...) làm gia tăng nguy cơ VTC, mặc dù 
tỉ lệ VTC thực sự < 1% trong số các sản phụ có vết sẹo ở 
tử cung. VTC thường hiếm gặp ở sản phụ có thai lần đầu 
hay không có sẹo ở tử cung.

 Tỉ lệ VTC ở Mỹ năm 1989 là 1/1500 cuộc đẻ. Theo 
hội sản phụ khoa Việt Nam, năm 2000 VTC chiếm 
2,08% tổng số năm tai biến sản khoa, nhưng 2001 
đã tăng lên 2,45%. Từ năm 1976 đến 2012 trong 25 
nghiên cứu đã đuợc công bố một tỉ lệ VTC tổng thể 
là 1/1146 (0,07%). Y văn thế giới cũng nhấn mạnh 
tai biến sản khoa này và cho thấy tần suất VTC cao ở 
các nước kém phát triển, nơi mà việc chăm sóc trước 
sinh chưa tốt. 

Chúng tôi báo cáo một trường hợp VTC tự nhiên 
trên sản phụ không có sẹo tử cung, ở tuổi thai 18 tuần, 
trước chuyển dạ. Đây là trường hợp hiếm và cũng là 
lần đầu gặp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng trị.

2. Báo cáo truờng hợp
Chúng tôi báo cáo một trường hợp VTC trong thai 

kỳ ở một sản phụ không có sẹo ở tử cung, không có 
yếu tố nguy cơ nào, chưa có dấu hiệu chuyển dạ, tuổi 
thai đang ở nữa giai đoạn đầu của thai kỳ.

Bệnh sử: Dương Thị L. 40 tuổi, số bệnh án 928 
(năm 2013). PARA 1001, lần đầu sinh thường đường 
âm đạo, thai đủ tháng. Mang thai lần thứ hai, tuổi thai 
18 tuần (theo kinh cuối cùng), quá trình mang thai 
bình thường, đã đi khám thai có siêu âm 2 lần ở tuyến 
duới không phát hiện thai làm tổ bất thường. 

Trước ngày nhập viện (ngày 11/01/2013), sản phụ tự 
nhiên đau bụng kèm theo nôn mữa, rối loạn tiêu hoá đi 
cầu phân lỏng, không ra máu âm đạo. Sản phụ vào bệnh 
viện Vĩnh Linh được chẩn đoán và điều trị: choáng nhiễm 
trùng/thai 4 tháng, nghi tiêu điểm từ đường tiêu hóa. 
Sau 6 giờ điều trị được chuyển vào khoa Hồi sức tích cực 
với tình trạng da tái nhợt, mạch nhẹ 100 - 120 lần/phút, 
huyết áp 65/40 mmHg, bụng chướng, gõ đục, phản ứng 
thành bụng dương tính, công thức máu: HC 1,72 x 1012/l; 
HCT 15,7%; BC 19,0 x109/l. Siêu âm tại giường một thai 
18 tuần, tim thai âm tính, máu tụ vùng nhau, máu ổ phúc 
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mạc mức độ vừa. Bệnh nhân được hội chẩn với chẩn 
đoán choáng, khả năng VTC ở thai 4 tháng/chẩn đoán 
gián biệt thai trong ổ bụng, xuất huyết nội.

Bệnh nhân được chỉ định mổ cấp cứu, mô tả khi 
phẫu thuật: Mở bụng thấy máu ngập ổ phúc mạc, 
có rất nhiều máu cục, một thai nhi gái đã bị đẩy vào 
ổ bụng, đã chết, trọng lượng 180g, 3/4 bánh nhau đã 
bong vào ổ bụng, chỉ 1/4 bám ở tử cung đã vỡ. Kiểm 
tra thấy tử cung vỡ tại một sừng thô sơ ở dạng tử cung 
một sừng (Unicornuate uterus either with rudimentary 
horn), thai làm tổ trong sừng thô sơ đã vỡ hoàn toàn. 
Chúng tôi tiến hành cắt tử cung đã vỡ, khâu lại, để lại  
tử cung lớn và hai phần phụ. Trong quá trình điều trị 
sản phụ đuợc chuyền 6 đơn vị hồng cầu khối, 2 đơn 

Hình 1 và 2: Vỡ tử cung ở sừng thô sơ nhỏ trên sản phụ tử cung một sừng (unicornuate)

Hình 3 và 4: Vỡ tử cung: thai nhi và phần lớn bánh nhau rơi trong ổ  bụng

Hình 5 và 6: Vỡ tử cung: Tử cung vỡ hoàn toàn ở sừng thô sơ (Tử cung nhỏ) trên tử 
cung một  sừng, thai và nhau rơi trong ổ bụng, thai 18 tuần đã chết.Tử cung lớn và hai 
phần phụ còn nguyên vẹn.

Hình 7 và 8: Thai nhi 18 tuần đã chết, trọng lượng 200 gam. Tử cung vỡ đã cắt bỏ và 
bảo tồn tử cung lớn với đầy đủ hai phần phụ.

vị huyết tương đông lạnh. Sau mổ sản phụ hồi phục 
nhanh chóng, không có biến chứng gì xãy ra và xuất 
viện sau 5 ngày điều trị (ra viện ngày 16/01/2013).

3. Bàn luận
1. Cơ chế vỡ tử cung: 
Tử cung được chia làm 3 phần là thân, eo và cổ tử 

cung. Thân tử cung có ba lớp cơ là cơ dọc bên ngoài, lớp 
cơ vòng ở trong và lớp cơ đan giống hình xoắn ốc ở giữa. 
Trong chuyển dạ, tử cung co bóp chủ yếu là lớp cơ đan 
làm thân tử cung ngắn lại để đẩy thai xuống phía dưới. 
Khi có một nguyên nhân gây đẻ khó, cơ tử cung sẽ co 
mạnh nên cường độ mạnh hơn và tần suất cũng nhiều 
hơn để đưa thai ra ngoài. Khi tử cung càng co thì thân tử 
cung càng ngắn lại làm cho đoạn dưới kéo dài ra và vì 
đoạn dưới không có lớp cơ đan nên chính đoạn dưới là 
điểm yếu và sẽ là nơi tử cung bị vỡ.

Trục của tử cung tạo với thân tử cung một góc 120o 
như vậy cơn co tử cung sẽ có xu hướng chạy chếch từ 
trên xuống dưới, từ phải sang trái, vì vậy trong những 
trường hợp tử cung không có những tổn thương cũ thì 
vị trí tổn thương khi tử cung vỡ thường nằm ở góc bên 
trái và chạy dọc từ trên xuống dưới dễ làm tổn thương 
đến động mạch tử cung bên trái.

Trong những trường hợp có những tổn thương cũ 
như mổ lấy thai, bóc nhân xơ, sửa chữa lại những bất 
thường do dị dạng hoặc khâu lỗ thủng do nạo phá thai... 
thì tổ chức tại sẹo mổ cũ có nhiều tế bào xơ mà ít sợi cơ 
chun, vì vậy khi cơn co tử cung co quá mạnh để đẩy thai 
ra ngoài, lớp sẹo xấu này sẽ là vị trí chịu lực kém nhất, 
sẹo mổ cũ sẽ bị rách toác ra và dập nát làm cho mép tổ 
thương nham nhở dọc theo vết mổ cũ. Nghiên cứu về 
mô bệnh học sẹo tử cung sau khi mổ, người ta thấy rằng 
ban đầu sẹo tử cung là những tổ chức xơ, có nhiều tế 
bào xơ non nhưng về sau những tế bào xơ ấy biến dần 
thành những sợi chun lẫn vào với các lớp cơ tử cung. 
Siegel nhấn mạnh đến vai trò của tế bào xơ và cho rằng 
phản ứng của những tế bào xơ này (fibroplast) hết sức 
quan trọng trong quá trình hình thành sẹo ở cơ tử cung. 
Bề mặt của sẹo được bao phủ bởi một lớp biểu mô trụ 
tiết nhầy như niêm mạc buồng tử cung nhưng lại lồi lõm 
không đều do quá trình hình thành sẹo có nhiều chổ ăn 
sâu vào cơ tử cung. Chính những chổ lồi lõm đó tạo nên 
các điểm yếu của tổn thương sẹo.

Trường hợp bất thường tử cung bẩm sinh, theo 
Nahum tử cung dị dạng có chất lượng cơ tử cung 
kém, thể tích buồng tử cung nhỏ, các thành tử cung 
có xu hướng mỏng bất thường khi mang thai kỳ phát 
triển, độ dày cơ tử cung không phù hợp do sự phân 
bố các lớp cơ tử cung.

Trường hợp của chúng tôi là trường hợp VTC với một 
tử cung dị dạng loại tử cung một sừng có sừng thô sơ, 
thông nhau (Communicating rudimentary horn). Thai 
làm tổ trong buồng tử cung thô sơ. Do thể tích buồng tử 
cung nhỏ và chất lượng cơ tử cung kém, khiến tử cung 
không chịu đựng nổi khi thai nhi phát triển đến một tuổi 
thai nào đó gây nên VTC xãy ra trong thời kỳ thai nghén 
(Trường hợp của chúng tôi tuổi thai 18 tuần).

2. Tỷ lệ mắc và các yếu tố nguy cơ:
Bình thường tử cung không sẹo rất ít khi bị vỡ. 

Trong những trường hợp sinh nhiều lần, chuyển dạ 
không được theo dõi, ngôi bất thường, ngôi ngược và 
can thiệp tử cung bằng dụng cụ… là những yếu tố liên 
quan đến vỡ tử cung không sẹo. 

Nghiên cứu trong 10 năm ở Irish của Gardeil cho 
biết tỉ lệ vỡ tử cung không sẹo là 1/30704 (0,0033%) 
cuộc đẻ, không có trường hợp vỡ tử cung nào trong 
21988 trường hợp con so và chỉ có 2/39.529 (0,0051%) 
trường hợp con rạ không có sẹo tử cung. Một phân 
tích Meta của 8 nghiên cứu lớn (1975-2009) ở các nước 
công nghiệp phát triển cho thấy VTC không sẹo trong 
thời kỳ mang thai là 0,012% (1/8.434). Tỷ lệ VTC tự 
nhiên không thay đổi trong 50 năm qua. Hầu hết các 
trường hợp này xảy ra ở thai đủ tháng và trong chuyển 
dạ. Ở các nước đang phát triển, tỷ lệ này tăng lên 8 lần 
0,11% (1/920) liên quan đến chuyển dạ không theo dõi 
và chuyển dạ tắc nghẽn, chuyển dạ không được tiếp 
cận đầy đủ với chăm sóc Y tế.

Nhiều tác giả cho rằng mang thai nhiều lần là 
một nguy cơ của VTC. Golan chỉ ra rằng 19/61 (31%) 
trường hợp VTC tự nhiên xảy ra ở phụ nữ đẻ trên 5 lần, 
Schrinsky và Benson chỉ ra 7/22 (32%) VTC có sẹo mổ 
cũ ở phụ nữ đẻ trên 4 lần. Nhưng theo Gardel thì chỉ có 
2/3.9529 (0,005%) trường hợp mang thai nhiều lần bị 
VTC mà không có sẹo mổ cũ. Trường hợp của chúng tôi 
sản phụ đã đẻ thường một lần trước đó.

2.1. Bất thường tử cung bẩm sinh:
Theo phân loại của Hội sinh sản Hoa Kỳ, bất thường 

ống Mullerian làm 7 nhóm gồm: Segmental mullerian 
hypoplasia or agenesis; Unicornuate uterus; Uterine 
didelphys; Bicornuate uterus; Septate uterus; Arcuate; 
Diethystibestrol related. Trong đó tử cung một sừng 
gồm có 4 dạng: Communicating rudimentary horn; 
Noncommunicating horn; No endometrian cavaty; No 
rudimentary horn. 

Theo một báo cáo của Nahum dị tật bẩm sinh tử cung 
xấp xỉ khoảng 1/200 phụ nữ. Ravasia và cộng sự báo cáo 
một tỷ lệ 8% (2/25) của vỡ tử cung ở phụ nữ có tử cung 
bất thường bẩm sinh so với 0,61% (11/1788) trường hợp 
VTC ở những người  tử cung bình thường (p= 0,013). Cả 

2 trường hợp VTC ở phụ nữ có tử cung bất thường liên 
quan đến thúc đẩy chuyển dạ với Prostaglandin E2.

Với những trường hợp thai làm tổ ở một sừng thô 
sơ của tử cung thì nguy cơ VTC là cao, đặc biệt nếu 
kết hợp với thúc đẩy chuyển dạ thì tỷ lệ này là 81% 
(387/475) trường hợp được nghiên cứu. Đặc biệt là có 
80% VTC ở người mang thai trong sừng thô sơ tử cung 
xãy ra trước quý 3 thai kỳ, 67% xảy ra trong quý 2.

Bệnh nhân của chúng tôi nằm trong trường hợp 
mang thai ở sừng thô sơ trên tử cung một sừng (loại 
Communicating rudimentary horn), vỡ tử cung xảy ra 
trong đầu quý hai của thai kỳ.

2.2. Vỡ tử cung ở tử cung không có sẹo mổ củ trước 
chuyển dạ so với trong chuyển dạ

Schrinsky và Benson báo cáo 22 trường hợp VTC 
trong mang thai mà không có sẹo trước đó. Có 19 
(86%) trường hợp xảy ra trong chuyển dạ và 3 (14%)  
trước chuyển dạ. Tỷ lệ này khác biệt hẳn so với VTC ở 
tử cung có sẹo mổ cũ, được ghi nhận là phân bố đồng 
đều giữa trước và trong chuyển dạ.

Trường hợp trình bày ở đây nhấn mạnh khả năng vỡ 
tử cung ở người không có sẹo trước đó là hiếm, đặc biệt 
là xãy ra trước chuyển dạ. Do đó việc chẩn đoán không 
phải dễ dàng do không có các yếu tố nguy cơ, biểu hiện 
lâm sàng lại đa dạng. Nên chẩn đoán VTC thực sự khi có 
biểu hiện đau bụng, thay đổi tim thai, bụng phản ứng, 
nhưng thường là phát hiện muộn, có khi để lại những 
hậu quả đáng tiếc. Đôi khi chẩn đoán xác định được thực 
hiện trong khi bộc lộ tử cung hay trong khi mổ bụng.

2.3. Khởi phát và thúc đẩy chuyển dạ ở tử cung 
không có sẹo bằng Oxytocin

Việc sử dụng oxytocin cho khởi phát và thúc đẩy 
chuyển dạ khá khác nhau. Năm 1967, Mokgokong 
và Marivate báo cáo 260 trường hợp VTC trong số 
182807 cuộc đẻ ở tử cung không  sẹo, trong đó có 
32/260 (12%) trường hợp sử dụng oxytocin. Rahman 
và cộng sự cũng cho thấy rằng oxytocin liên quan đến 
9/65 trường hợp VTC ở tử cung không sẹo. Tuy nhiên 
Plauche và cộng sự báo cáo chỉ có 1/23 trường hợp VTC 
liên quan đến tử cung không sẹo khi sử dụng oxytocin.

Qua những số liệu trên cho thấy việc tăng nguy cơ 
vỡ tử cung do sử dụng oxytocin trong chuyển dạ ở tử 
cung không sẹo là chưa thể khẳng định. Tuy nhiên với 
những phụ nữ có vết mổ cũ trước đó sẽ có nguy cơ VTC 
cao hơn liên quan với việc sử dụng oxytocin để khởi 
phát và thúc đẩy chuyển dạ.

Quyết định khởi phát chuyển dạ ở phụ nữ có TC bất 
thường bẩm sinh đặc biệt là trong trường hợp mổ lấy 
thai trước đó phải được xem xét một cách cẩn thận vì 
tỷ lệ VTC cao hơn trong mọi trường hợp khác. Mặc dù 
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tỉ lệ VTC ở TC dị dạng không có sẹo tăng lên tương đối 
so với TC bình thường, song sự gia tăng nguy cơ VTC ở 
TC dị thường vẫn còn chưa chắc chắn.

3. Thái độ chẩn đoán và điều trị:
 Bệnh nhân của chúng tôi  không được siêu âm 

trước đó nên việc chẩn đoán sớm tình trạng bệnh 
là rất khó khăn. Không có triệu chứng lâm sàng hay 
bệnh sử nghi nghờ. BN vào viện đầu tiên với đau bụng 
kèm theo nôn mữa, đi cầu phân lỏng, không ra máu 
âm đạo. Tình trạng rối loạn huyết động rõ hơn sau đó 
chỉ giúp nghĩ tới khả năng xuất huyết ổ bụng nghi 
VTC. Còn việc chẩn đoán nguyên nhân gây vỡ được 
xác định khi mở bụng là một trường hợp tử cung một 
sừng mà thai nhi làm tổ ở sừng thô sơ, dạng tử cung 
một sừng có sừng thô sơ thông nhau.

 Dấu hiệu lâm sàng của vỡ tử cung khi mang thai 
là không đặc hiệu và có thể gây nhầm lẫn. Không 
phải là luôn luôn dễ dàng để phân biệt nó với các 
trường hợp khẩn cấp khác bụng (viêm ruột thừa, 
sỏi mật, viêm tụy…. ). Triệu chứng quan trọng được 
cho là đau bụng và rối loạn tiêu hóa. Trong tất cả các 
trường hợp đau bụng trong thời kỳ mang thai, tình 
trạng thai nhi phải được kiểm tra một cách hệ thống 
mới có cơ may phát hiện ra. Đặc biệt là cần kết hợp 
cận lâm sàng như siêu âm, chụp CT Scanner để chẩn 
đoán một VTC trong thai kỳ khi không có các yếu tố 
nguy cơ và chưa chuyển dạ.

Vỡ tử cung ở một tử cung không sẹo có liên quan 
đến tỷ lệ mắc bệnh và  tử vong đáng kể của thai và 
mẹ. Schrinsky và Benson trong nghiên cứu của họ, 
tìm thấy một tỷ lệ tử vong bà mẹ và thai nhi tương 
ứng 20,8% và 64,6 %.

Bệnh nhân của chúng tôi mang thai 18 tuần nên tử 
vong thai nhi là chắc chắn. Về phía mẹ việc chẩn đoán 
muộn do lâm sàng đa dạng và không điển hình, ảnh 
hưởng rất lớn đến nguy cơ tử vong mẹ. Khi dấu hiệu xuất 
huyết ổ bụng đã rõ ràng thì chỉ định mở bụng cấp cứu là 
bắt buộc để cứu mẹ.

Mổ cấp cứu là chỉ định tuyệt đối trong VTC. Sau khi 
hồi sức tích cực và tình trạng choáng của bệnh nhân đã 

được cải thiện. Trong VTC thì ưu tiên cấp cứu mẹ vì tỷ lệ 
tử vong thai nhi là gần như tuyệt đối.

Xử lý tổn thương tại tử cung phụ thuộc vào mức độ 
tổn thương thực thể tại chổ cũng như nhu cầu có con 
nữa hay không của bệnh nhân. Mặt khác kinh nghiệm 
phẫu thuật viên và điều kiện gây mê hồi sức cũng góp 
phần quyết định xử lý tổn thương.

Bảo tồn tử cung được chỉ định trong những trường 
hợp tử cung mới vỡ, mép tổn thương gọn, không nham 
nhở, ổ bụng chưa có dấu hiệu nhiễm khuẩn và bệnh 
nhân còn có nhu cầu sinh con.

Bệnh nhân của chúng tôi tử cung vỡ vì dị dạng, mép 
tổn thương gọn, vỡ ở sừng thô sơ (như 1 tử cung nhỏ). 
Bệnh nhân đã có 1 con và mong muốn có con lần nữa 
nên quyết định bảo tồn tử cung là phù hợp. Chúng tôi 
đã tiến hành cắt sừng tử cung vỡ khâu phục hồi lại. Phối 
hợp với điều kiện hồi sức tốt nên bênh nhân đã nhanh 
chóng hồi phục và xuất viện sau 5 ngày điều trị.

Nguy cơ tái phát của VTC được đánh giá khoảng 4% 
đến 19% vào thời điểm mang thai tiếp theo. Do đó cần 
khuyến cáo rằng phụ nữ có VTC trước đó sẽ tự chọn sinh 
mổ càng sớm khi đã có sự trưởng thành phổi thai nhi.

4. Kết luận
Nguyên nhân phổ biến nhất của vỡ tử cung là sự 

hiện diện của một vết sẹo tử cung. Tỉ lệ vỡ tử cung không 
sẹo là 1/30.704 (0,0033%) cuộc đẻ. Tỷ lệ VTC ở tử cung 
không sẹo trước chuyển dạ ít hơn nhiều so với trong 
chuyển dạ. Sử dụng oxytocin trong khởi phát chuyển dạ 
hoặc thúc đẩy chuyển dạ ở những tử cung dị dạng có 
thể làm tăng nguy cơ VTC. Các biện pháp nhằm giảm tỷ 
lệ VTC, tử vong bà mẹ và trẻ sơ sinh bao gồm giáo dục 
sức khỏe sinh sản, chăm sóc tiền sản thích hợp cho bệnh 
nhân có nguy cơ cao và chuyển dạ phải được theo dõi 
ở bệnh viện.  Các triệu chứng đau bụng và rối loạn tiêu 
hóa ở phụ nữ mang thai, phản ứng ổ bụng và đặc biệt là 
triệu chứng choáng là dấu hiệu hướng tới VTC ở sản phụ 
không có tiền sử cụ thể. Cần phải khám xét một cách có 
hệ thống, kết hợp lâm sàng và cận lâm sàng. Xử trí can 
thiệp sớm là chìa khóa thành công trong điều trị VTC.
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NHẬN XÉT 5 TRƯỜNG HỢP HỘI CHỨNG HELLP
TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÀ ĐÔNG 2010 - 2013

Tóm tắt
Hội chứng HELLP là một biến chứng sản khoa 

nặng. Theo Sibai thì tỉ lệ vào khoảng 0,6-1,5% thai kỳ 
nói chung, theo Haram và Abildgaard HELLP chiếm 10-
20% các thai kỳ có biểu hiện tiền sản giật. Tần xuất xảy 
ra không  cao nhưng khi đã xảy ra thì nguy cơ đe dọa 
tính mạng của sản phụ rất cao. Hiện nay , chúng ta đã 
có những bước tiến đáng kể trong chẩn đoán, xử trí hội 
chứng HELLP, điều đó đã góp phần giảm đáng kể các tai 
biến do bệnh lý này gây ra. Tại bệnh viện chúng tôi, trong 
thời gian 4 năm từ 2010-2013. Chúng tôi đã tiếp nhận và 
điều trị 5 trương hợp hội chứng HELLP, mặc dù còn nhiều 
khó khăn nhưng nhìn chung chúng tôi đã có nhưng 
thành công và rút ra được những bài học kinh nghiệm 
nhất định. Qua đó, góp phần nâng cao công tác chăm 
sóc, và điều trị bệnh nhân đặc biệt là hội chứng HELLP 
nói riêng cũng như các biến chứng liên quan đến thai kỳ 
nói chung. Thứ nhất là công tác quản lý thai nghén cần 
chú trọng để phát hiện các đối tượng có các yếu tố nguy 
cơ tiền sản giật và tập trung vào tuổi thai 27-27 tuần. 
Thứ hai chúng tôi nhận thấy có 2 triệu chứng cơ năng 
gợi ý tiền sản giật tiến triển thành HELLP là đau thượng 
vị và đau đầu, xuất hiện sớm hơn các triệu chứng cận 
lâm sàng. Thứ ba trong xử trí hội chứng HELLP thì tuổi 
thai có giá trị tiên lượng quan trọng trong kết cục của 
sản phụ và trẻ sơ sinh.  Như vậy để góp phần chẩn đoán 
sớm và điều trị hiệu quả, chúng tôi nhận thấy vai trò 
quan trọng của công tác quản lý thai nghén, phát hiện 
sớm tăng huyết áp trong thai kỳ, tiến tới sàng lọc tiền 
sản giật hàng loạt cho các đối tượng nguy cơ cao.

Abstract
HELLP syndrome is a severe obstetric complications. 

According Sibai, the ratio is about 0.6 to 1.5% of 
pregnancies, according to Abildgaard HELLP Haram 
and 10-20% of pregnancies show signs of preeclampsia. 
The frequency of HELLP occurs  to be not hight but the 
risk of life-threatening maternal is very high. Currently, 
we have made significant progress in the diagnosis and 
management of HELLP syndrome, which has contributed 
significantly reduce the complications caused by this 
disease. At our hospital, the 4-year period from 2010 to 
2013. We have received and treatment of HELLP 5 cases, 
although still difficult, but overall we have had successes 
and lessons learned certain experience. Thereby, contribute 
to improving the care and treatment of patients with 
HELLP syndrome, as well as another complications related 
to pregnancy. The first is the management of pregnancy 
should focus on in order to detect objects that the risk 
factors for pre-eclampsia and focus on 27-27 weeks’ 
gestation. The second, we noticed 2 functional symptoms 
of preeclampsia is epigastric pain, severe headache 
which suggests the progressing of HELLP syndrome. 
It occur earlier subclinical symptoms. The third, in the 
management of the HELLP syndrome, the gestational 
age has important prognostic value in the outcome of 
maternal and infant. Thus, in order to contribute to early 
diagnosis and effective treatment, we found an important 
role of the management of pregnancy, early detection of 
hypertension in pregnancy, towards screening for pre-
eclampsia series high-risk subjects.

1. Đặt vấn đề
Hội chứng HELLP là một biến chứng sản khoa nặng. 

Theo Sibai thì tỉ lệ vào khoảng 0,6-1,5%, theo Haram và 
Abildgaard HELLP chiếm tỉ lệ 0,5-0,9 % các thai kỳ và 
chiếm 10-20% các thai kỳ có biểu hiện tiền sản giật [6] 
[10]. Mặc dù tần xuất xảy ra không cao nhưng khi đã xảy 
ra thì nguy cơ đe dọa tính mạng của sản phụ rất cao. 
Năm1892 Schomol lần đầu tiên mô tả giảm yếu tố đông 
máu và có huyết khối nhỏ. Năm1982 Louis Weistein đã 
dùng thuật ngữ HELLP (hemolis: tan huyết, elevated liver 
enzyme: tăng men gan, low platelets: giảm tiểu cầu) để 

mô tả nhóm bệnh nhân tiền sản giật có triệu chứng tăng 
men GOT, GPT, giảm tiểu cầu, tăng billirubin máu. 

Bệnh nguyên của hội chứng HELLP chưa được biết 
rõ, các biểu hiện của bệnh lý này được quy cho bất 
thường của trương lực mạch máu, co mạch, các thiếu 
hụt về đông máu. Với sự hoạt hóa tiểu cầu, thromboxan 
A và serotonin được tạo ra gây nên co mạch, kết dính và 
ngưng tập tiểu cầu, gây tổn thương thêm nội mạch, sự 
khởi đầu như thế và chỉ kết thúc khi sinh.

Tan máu trong hội chứng HELLP là loại tan máu 
nguyên nhân từ các vi mạch. Hồng cầu trở thành các 
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mảnh vỡ khi đi qua các mạch máu nhỏ có nội mạc bị 
tổn thương và fibrin lắng đọng. Tăng men gan là thứ 
phát do fibrin làm tắc các xoang mạch máu ở gan. Sau 
đó hoại tử quanh các khoảng cửa. Giảm tiểu cầu do gia 
tăng tiêu thụ và hoặc hủy hoại tiểu cầu [2][5] [9] [10].

* Chẩn đoán:
Hiện nay có hai tiêu chuẩn phổ biến dùng trong 

chẩn đoán hội chứng HELLP. Theo Sibai và cộng sự 
thì để chẩn đoán HELLP gồm ba tiêu chuẩn: Tan máu 
trên phiến đồ máu ngoại vi hoặc LDH>600UI/l hoặc 
tổng Billirubin > 1,2mg/dl; Tăng men gan >70UI/l; 
Tiểu cầu thấp dưới 100.000/mm3. Theo Martin và 
cộng sự sử dụng tiêu chuẩn gồm 3 dấu chứng sau: 
LDH >600UI/l; Men gan tăng >40UI/l; Tiểu cầu < 
150.000/mm3[9]. 

* Phân loại: Có hai hệ thống phân loại hội 
chứng HELLP. 

Phân loại Tennessee dựa vào số lượng các bất 
thường chia thành hội chứng HELLP bán phần hay 
không điển hình khi có 1 hoặc 2 bất thường. Hội chứng 
HELLP toàn phần hay điển hình khi có đủ 3 bất thường. 
Phụ nữ bị hội chứng HELLP toàn phần dễ bị biến chứng 
so với hội chứng HELLP bán phần do đó bệnh nhân có 
hội chứng HELLP toàn phần nên xem xét và cân nhắc 
cho sinh trong vòng 48 giờ, còn hội chứng HELLP bán 
phần nên xử trí bào tồn.

Phân loại Mississippi dựa trên số lượng tiểu cầu chia 
làm 3 mức độ:

Độ I: tiểu cấu <50.000/mm3

Độ II: tiểu cầu 50.000-100.000/ mm3

Độ III: Tiểu cầu 100.000-150.000/ mm3

Bệnh nhân bị hội chứng HELLP độ I có tỷ lệ bệnh tật 
và tử vong cao hơn độ II và III [10].

  * Xử trí:
1. Đình chỉ thai nghén: hiện nay theo đa số các 

thầy thuốc sản khoa thai cần phải được lấy ra càng 
sớm càng tốt.

2. Hạ huyết áp: dùng hydralazin, khi tiêm tĩnh mạch 
hydralazin có tác dụng mạnh sau 5-10 phút, kéo dài 
khoảng 12h, nicardipine truyền tĩnh mạch (Loxen ống 
10mg). Nicardipine là dẫn chất của nifedipine, thuốc có 
tác dụng sau tiêm tĩnh mạch 5 phút, kéo dài 4-5 giờ, có 
thể dùng liều 15mg/h.

3. Magie sulfate được tiêm tĩnh mạch ban đầu 
2-4gram sau đó duy trì truyền tĩnh mạch để đạt nồng độ 
trong huyết tương vào khoảng 2-4mmol/l, thận trọng 
khi có suy thận. 

4. Điều trị giảm tiểu cầu: liều thường được dùng là 
4-6 đơn vị/ngày. Một đơn vị tiểu cầu truyền sẽ làm tăng 
tiểu cầu máu lên 5000-10.000/ml kéo dài trong 4-5 ngày.

5. Điều chỉnh dịch truyền là một vấn đề khá khó ở 
bệnh nhân nhiễm độc thai nghén. Do tăng tính thấm 
thành mạch, thể tích tuần hoàn thường bị giảm (cô đặc 
máu) dẫn đến cường catecholamine gây tăng huyết 
áp khó kiểm soát, giảm tưới máu thận tuy nhiên, nếu 
bù dịch nhiều thì có nguy cơ phù phổi cấp vì vậy dịch 
truyền thường khống chế ở tốc độ 100-150ml/h, bệnh 
nhân phải được theo dõi về lưu lượng nước tiểu, CVP, 
tình trạng phù phổi.

2. Tóm tắt 5 trường hợp:
Bệnh án 1
- Bệnh nhân 39 tuổi  Para: 3013
- Địa chỉ: Hợp Thành – Mỹ Đức – Hà Nội
- Vào viện: 7h30 ngày 23/6/2010
- Lý do: thai 35 tuần tiền sản giật (bệnh viện Mỹ 

Đức chuyển đến).
- Bệnh sử: bệnh nhân có thai lần 4, thai 35 tuần. 

Bệnh nhân vào điều trị tại bệnh viện Mỹ Đức lên cơn 
giật sau đó chuyển lên bệnh viện đa khoa Hà Đông.

- Tình trạng lúc vào viện:
+ Bệnh nhân lơ mơ, vật vã khó chịu, đau vùng 

thượng vị, đau đầu nhiều, buồn nôn, không ra máu âm 
đạo, phù toàn thân, da và niêm mạc nhợt, vàng nhạt.

 Huyết áp: 180/100mmHg - Mạch 105 lần/phút
Chiều cao tử cung: 28cm - Vòng vụng: 88cm
Tim thai 140 lần/phút - Cổ tử cung còn dài đóng kín

+ Xét nghiệm công thức máu
Hồng cầu: 4.180.000/mm3

Tiểu cầu: 46.000/mm3

+ Sinh hóa máu: 
Acid Uric: 490mmol/l - Billirubin: 88 mmol/l
SGOT: 978UI/l - SGPT: 408 UI/l
Ure: 7,8 mmol/l - Creatinin 66 µmol/l

+ Nước tiểu: protein niệu 5g/l
- Bệnh nhân được xử trí: thở oxy, truyền magie 

sulfate, hạ huyết áp.
- Bệnh nhân được chuyển viện Phụ sản trung 

ương hồi 9h30 ngày 23/6/2010. Bệnh nhân được 
phẫu thuật lúc 11h và đến 17h cùng ngày bệnh nhân 
được chuyển đến khoa A9 bệnh viện Bạch Mai. Bệnh 
nhân tử vong ngày 24/6/2010.

Bệnh án 2
- Bệnh nhân 35 tuổi  Para: 2101
- Địa chỉ: Bình Minh – Thanh Oai – Hà Nội.
- Vào viện: 5h30 ngày 29/9/2010
- Lý do: thai 35 tuần, đau thượng vị
- Bệnh sử: bệnh nhân có thai lần 3, thai 35 tuần, 

không đi khám thai, xuất hiện đau vùng thượng vị 
và đau đầu chóng mặt từ 21h ngày 28/9/2010 bệnh 

nhân đến bệnh viện đa khoa Hà Đông lúc 5h30 
ngày 29/9/2010

- Tình trạng lúc vào viện:
+ Bệnh nhân lơ mơ, đau nhiều vùng thượng vị, ấn vào 

vùng thượng vị rất đau, chóng mặt, buồn nôn, không ra 
máu âm đạo, phù toàn thân, da và niêm mạc hồng.

Huyết áp: 160/100mmHg - Mạch 100 lần/phút
Chiều cao tử cung: 28cm - Vòng bụng: 88cm
Tim thai 145 lần/phút - Cổ tử cung còn dài, kín

+ Xét nghiệm công thức máu
Hồng cầu: 5.190.000/mm3 - Tiểu cầu 140.000/mm3

- Bệnh nhân được xử trí: thở oxy, truyền magie sulfate, 
hạ huyết áp. Đến 9h bệnh nhân vẫn đau vùng thượng vị, 
vật vã, khó chịu, da xanh, niêm mạc nhợt nhạt, huyết áp 
100/60mmHg và tim thai không thấy.

- Xét nghiệm công thức máu lần 2 lúc 9h30 ngày 
29/9/2010

Hồng cầu: 4.830.000/mm3 - Huyết sắc tố: 11.2 g/l
Tiểu cầu 48.000/mm3 - Hct: 34%

- Xét nghiệm sinh hóa máu: 
Billirubin: 142 mmol/l
SGOT: 2955UI/l - SGPT: 971 UI/l

- Bệnh nhân được chuyển viện Phụ sản trung ương 
10h30 ngày 29/9/2010 và được phẫu thuật lúc 11h30, 
đến 16h cùng ngày chuyển đến khoa A9 bệnh viện Bạch 
Mai. Bệnh nhân tử vong ngày 30/9/2010

Bệnh án 3
- Bệnh nhân 30 tuổi  Para: 1001
- Địa chỉ: Chúc Sơn – Chương Mỹ - Hà Nội.
- Vào viện: 7h30 ngày 18/11/2011
- Lý do: thai 33 tuần tiền sản giật (bệnh viện Chương 

Mỹ chuyển đến).
- Bệnh sử: bệnh nhân có thai lần 2, thai 33 tuần. 

Bệnh nhân vào điều trị tại bệnh viện Chương Mỹ 
không kiểm soát được huyết áp nên chuyển ra bệnh 
viện đa khoa Hà Đông.

- Tình trạng lúc vào viện:
+ Bệnh nhân tỉnh táo, không lên cơn co giật, đau 

thượng vị, đau đầu, buồn nôn, phù nhiều hai chi dưới, da 
và niêm mạc kém hồng.

Huyết áp: 160/100mmHg - Mạch 100 lần/phút
Chiều cao tử cung: 24cm - Vòng vụng: 73cm
Tim thai 140 lần/phút - Cổ tử cung còn dài đóng kín.

+ Xét nghiệm công thức máu
Hồng cầu: 3.150.000/mm3 - Hb: 79g/dl
Tiểu cầu 42.000/mm3 - Hct: 32%

+ Sinh hóa máu: 
Acid Uric: 475mmol/l - Billirubin: 95 mmol/l
SGOT: 852UI/l - SGPT: 447 UI/l
Ure: 7,2 mmol/l - Creatinin 63 µmol/l

+ Nước tiểu: protein niệu 4g/l
- Chẩn đoán: Thai lần II 33 tuần TSG nặng/TD hội 

chứng HELLP.
- Bệnh nhân được xử trí: thở oxy, truyền magie sulfate, 

hạ huyết áp.
- Bệnh nhân được chuyển viện Phụ sản trung ương 

hồi 8h30 ngày 19/11/2011. Bệnh nhân được phẫu thuật 
lúc 10h30 ra một bé Trai 2400g khóc được và được nuôi 
trong lồng ấp tại đơn vị sơ sinh. Bệnh nhân hậu phẫu ổn 
định và xuất viện sau 10 ngày.

Bệnh án 4
- Bệnh nhân 27 tuổi  Para: 0000
- Địa chỉ: Quảng Phú Cầu – Ứng Hòa – Hà Nội.
- Vào viện: 14h30 ngày 13/5/2012
- Lý do: thai 36 tuần tiền sản giật (bệnh viện Vân Đình 

chuyển đến).
- Bệnh sử: bệnh nhân có thai lần 1, thai 36 tuần. Bệnh 

nhân vào điều trị tại bệnh viện Vân Đình các triệu chứng 
lâm sàng không cải thiện sau đó chuyển lên bệnh viện 
đa khoa Hà Đông.

- Tình trạng lúc vào viện:
+ Bệnh nhân tỉnh, cảm giác khó chịu, đau vùng 

thượng vị, phù toàn thân, không ra máu âm đạo, đau 
đầu, chóng mặt, da và niêm mạc vàng nhạt.

Huyết áp: 160/110mmHg - Mạch 85 lần/phút
Chiều cao tử cung: 28cm - Vòng vụng: 86cm
Tim thai 150 lần/phút - Cổ tử cung còn dài đóng kín.

+ Xét nghiệm công thức máu
Hồng cầu: 3.380.000/mm3

Tiểu cầu 77.000/mm3

+ Sinh hóa máu: 
Acid Uric: 510mmol/l - Billirubin: 71 mmol/l
SGOT: 405UI/l - SGPT: 385 UI/l
Ure: 6,8 mmol/l - Creatinin 75 µmol/l

+ Nước tiểu: Protein niệu 2g/l
- Chẩn đoán: Thai con so 36 tuần TSG nặng / Hội 

chứng HELLP độ II, được xử trí: hội chẩn toàn khoa và 
thống nhất đình chỉ thai nghén. Bệnh nhân được phẫu 
thuật lúc 16h15 ngày 13/5, mổ ra một bé gái 2400g, khóc 
được, nằm lồng ấp. Sau mổ bệnh nhân tiếp tục được điều 
trị với Magie sulfate, hạ áp, an thần, kháng sinh. Bệnh ổn 
định và xuất viện sau 11 ngày. 

Bệnh án 5
- Bệnh nhân 40 tuổi  Para: 0000
- Địa chỉ: Tả Thanh Oai – Thanh Trì.
- Vào viện: 8h30 ngày 15/9/2013
- Lý do: thai 35 tuần tiền sản giật.
- Bệnh sử: bệnh nhân mang thai con so, thai 35 

tuần. Bệnh nhân không đi khám thai nay thấy đau 
đầu, chóng mặt, đau tức vùng thượng vị, buồn nôn 
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nên nhập viện khoa sản.
- Tình trạng lúc vào viện:
+ Bệnh nhân tỉnh, đau vùng thượng vị, đau đầu, hoa 

mắt chóng mặt, không ra máu âm đạo, phù toàn thân, 
da và niêm mạc nhợt, hơi vàng.

Huyết áp: 180/110mmHg - Mạch 95 lần/phút
Chiều cao tử cung: 28cm - Vòng vụng: 89cm
Tim thai 140 lần/phút - Cổ tử cung còn dài đóng kín.

+ Xét nghiệm công thức máu
Hồng cầu: 3.420.000/mm3

Tiểu cầu 93.000/mm3

+ Sinh hóa máu: 
Acid Uric: 380mmol/l - Billirubin: 110mmol/l
SGOT: 105UI/l  - SGPT: 85 UI/l
Ure: 5,7 mmol/l - Creatinin 56 µmol/l

+ Nước tiểu: Protein niệu 3g/l
- Bệnh nhân được xử trí: mổ lấy thai cấp cứu 11h ngày 

15/9/2013 ra một bé Gái 2500g khóc to. Sau mổ tiếp tục 
được duy trì thuốc hạ huyết áp, an thần, kháng sinh, 
magie sulfate. Xuất viện ngày 27/9/2013.

3. Bàn luận
Trong thời gian 4 năm từ 2010-2013 tại cơ sở của 

chúng tôi đã tiếp nhận 5 trường hợp tiền sản giật-sản 
giật có biến chứng hội chứng HELLP. Tiền sản giật là hội 
chứng bệnh lý hết sức phức tạp thường xảy ra trong ba 
tháng cuối của thai kỳ. Nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh 
của tiền sản giật cho đến nay vẫn chưa được biết đầy đủ. 
Chính vì vậy việc tiên lượng sản giật và tiền sản giật còn 
nhiều điểm chưa thống nhất. 

Trong số 5 bệnh nhân này có 3 bệnh nhân chúng 
tôi tiếp nhận từ tuyến dưới chuyển lên và đều trong 
tình trạng nặng nên chúng tôi rất khó thu thập các 
thông tin về các yếu tố nguy cơ. 3 bệnh nhân này 
cũng nằm trong vùng địa dư là nông thôn nên quản 
lý thai nghén còn chưa tốt, có một bệnh nhân không 
đi khám thai trong suốt thai kỳ. Có 1 bệnh nhân có 2 
yếu tố nguy cơ là tuổi mẹ lớn và có tiền sử tăng huyết 
áp trước đó nhưng không rõ ràng, đây chính là bệnh 
nhân chúng tôi đã rút kinh nghiệm từ các trường hợp 
trước và có thời gian khai thác tiền sử đã tìm ra được 
2 trong số các yếu tố nguy cơ của tiền sản giật cũng 
như hội chứng HELLP. Trong một tổng quan hệ thống 
các nghiên cứu đoàn hệ có nhóm chứng từ 1966-2002 
của Duckitt và Harrington đã đưa ra các yếu tố nguy 
cơ: có tiền sử tiền sản giật ở thai kỳ trước (RR:7,19 độ 
tin cậy 95% CI 5,85-8,83), tuổi mẹ ≥40 tuổi (RR:1,96 độ 
tin cậy 95% CI 1,34-2,87), tiền sử gia đình  (RR:2,9 độ tin 
cậy 95% CI 1,7-4,93), đái tháo đường (RR:3,56 độ tin cậy 
95% CI 2,54-4,99) ... [5]

5 trường hợp chúng tôi gặp tuổi thai từ 33-36 tuần. 
Theo các tác giả  Haram và Svendsen thì 70% các trường 
hợp HELLP nằm trong tuổi thai 27-37 tuần. 10% xảy ra 
trước 27 tuần và 20%  xảy ra sau 37 tuần [6]. Như vậy về 
tuổi thai chúng ta cần chú ý tìm và chẩn đoán xác định 
hội chứng HELLP trên những bệnh nhân có tiền sản giật 
- sản giật mà có tuổi thai 27-37 tuần.

Về các triệu chứng lâm sàng thì cả 5 trường hợp của 
chúng tôi đều biểu hiện các triệu chứng điển hình với 
đủ tam chứng tan máu, tăng men gan và giảm tiểu cầu. 
Như vậy đều được phân loại vào nhóm HELLP toàn phần, 
cùng với đó là các biểu hiện lâm sàng nặng, rầm rộ và 
kết cục tử vong 2/5 trường hợp. Theo Martin thì có sự 
khác biệt có ý nghĩa thống kê về tỉ lệ các biến chứng giữa 
2 nhóm HELLP toàn phần và bán phần. Theo Sibai nếu 
không được điều trị tốt khoảng 25% bệnh nhân bị hội 
chứng HELLP có những biến chứng nặng gây tử vong. 
Khi được điều trị kịp thời thì tỉ lệ tử vong mẹ chỉ khoảng 
1% [8][9]. Điều này phù hợp với 5 bệnh nhân của chúng 
tôi đó là 2 bệnh nhân đầu tiên tiến triển thành HELLP tại 
tuyến cơ sở nên không được điều trị hợp lý, đầy đủ. Khi 
chuyển nên cở sở của chúng tôi thì bệnh đã diến tiến rất 
nặng với biểu hiện suy tạng nên mặc dù chúng tôi đã 
chuyển lên tuyến Trung ương kịp thời. Bệnh nhân cũng 
đã được các chuyên gia có kinh nghiệm xử trí nhưng 
bệnh vẫn tử vong.

Đặc biệt chúng tôi nhận thấy có 2 triệu chứng đáng 
chú ý là đau thượng vị và đau đầu chóng mặt gặp trong 
cả 5 trường hợp. Đây là một tỉ lệ khá cao, theo một số tác 
giả khác như Lê Minh Toàn thì các triệu chứng này cũng 
gặp vởi tỉ lệ rất cao đau đầu là 100% và đau thượng vị là 
90% [1]. Sibai có tới 90% bệnh nhân tiền sản giật có biến 
chứng HELLP có biểu hiện đau đầu. Theo Lynda J.S thì tỉ 
lệ cảm thấy khó chịu là 90%, đau thượng vị 65%, buồn 
nôn-nôn 50% [7].Trong bài tổng quan của mình Haram 
và cộng sự cũng đưa ra tỉ lệ đau đầu lên tới trên 60% [6]. 
Tuy nhiên, cũng theo tác giả này thì chúng không phải 
là các triệu chứng đặc hiệu. Do đó trong thực hành lâm 
sàng, trên bối cảnh bệnh nhân có tiền sản giật mà có các 
biểu hiện như đau thượng vị, đau đầu hoặc đôi khi chỉ 
là một cảm giác khó chịu thì chúng ta cần cảnh giác đây 
chính là những dấu chứng báo hiệu diễn tiến thành hội 
chứng HELLP.

2 trường hợp tử vong trên khi nhập viện đều được 
chẩn đoán là tiền sản giật nặng biến chứng HELLP với 
các triệu chứng: phù toàn thân, toàn trạng vật vã, lơ 
mơ. Bệnh nhân đau vùng thượng vị, buồn nôn, huyết 
áp >160/100mmHg. Xét nghiệm cận lâm sàng: tiểu cầu 
giảm< 50.000/mm3, tăng men gan SGOT (978-2955UI/l); 
SGPT (408-971UI/l), tan máu với biểu hiện tăng Billirubin 

(71-142 mmol/l). Theo Danisman và cộng sự thì ngưỡng 
xét nghiệm có giá trị tiên lượng hơn 75% biến chứng 
nặng ở thai phụ là LDH>1400UI/l, SGOT >150UI/l, SGPT 
>100UI/l và acid uric > 460mmol/l [4]. Tuy nhiên, triệu 
chứng lâm sàng như nhức đầu, rối loạn thị giác, đau 
thượng vị và buồn nôn-nôn là các yếu tố tiên lượng tốt 
hơn xét nghiệm.

Trường hợp thứ 3 cũng với những biểu hiện điển 
hình của HELLP với tăng huyết áp, đau đầu, đau thượng 
vị, tiểu cầu 42.000/mm3,acid uric: 475mmol/l, billirubin: 
95 mmol/l, SGOT: 852UI/l, SGPT: 447 UI/l. Trường hợp này 
khi chúng tôi tiếp nhận vẫn còn trong trạng thái tỉnh, 
toàn trạng tốt nhưng men gan cũng tăng khá cao nhưng 
so với hai trường hợp tử vong thì vẫn thấp hơn, đồng 
thời tuổi thai 33 tuần. Bệnh nhân sau khi được chuyển 
lên từ bệnh huyện trong bối cảnh có tăng huyết áp, mặc 
dù còn tỉnh, toàn trạng tốt, có các triệu chứng lâm sàng 
của một tiền sản giật thông thường nhưng chúng tôi rút 
kinh nghiệm từ 2 trường hợp trước đã hướng tới việc 
loại trừ hội chứng HELLP nên sau khi làm khẩn các xét 
nghiệm đã phát hiện đây là một HELLP độ I. Xét về cơ 
sở vật chất và điều kiện nuôi trẻ sơ sinh non tháng còn 
ít kinh nghiệm nên chúng tôi đã chuyển ra tuyến trung 
ương và đã cứu sống được.

2 trường hợp gần đây sau khi đã rút kinh nghiệm qua 
3 trường hợp trước chúng tôi đã có sự nhạy cảm nhất 
định trong chẩn đoán cũng như tiên lượng hội chứng 
HELLP. Cụ thể đây là 2 trường hợp HELLP độ II, tuổi thai 
35 và 36 tuần nên không mất thời gian chờ đợi điều trị 
trưởng thành phổi cho thai nhi nên chúng tôi đã chấm 
dứt thai kỳ sớm. Sau khi chẩn đoán xác định chúng tôi 
đều chấm dứt thai kỳ sau 24h và đã thu được kết quả tốt. 
Điều này phù hợp với khuyến cáo với sự đồng thuận của 
các tác giả như Sibai, Haram, Svendsen... Đó là chấm dứt 
thai kỳ ngay khi tuổi thai >34 tuần, nếu tuổi thai 27-34 
tuần thì cần trì hoàn sau 24-48h để ổn định toàn trạng mẹ 
và để liệu pháp corticoid có tác dụng, nếu tuổi thai <27 
tuần thì có thể xem xét việc trì hoãn sau 72 giờ [6] [10].

Kết cục của thai nhi thì có 2 tử vong và 3 thai nhi còn 

lại thì đều được ra viện cùng với mẹ, trong đó 2 trường 
hợp 4 và 5 thai nhi không có biểu hiện suy hô hấp trong 
thời gian nằm viện. Về thai nhi các vấn đề hay gặp nhất 
trong hội chứng HELLP là thai chậm phát triển trong tử 
cung (56%), đẻ non (40%) do tiền sản giật hoặc sản giật 
phải cho đẻ sớm; Tỉ lệ tử vong chu sinh khoảng 10% và 
tăng cao nếu có biến chứng nhau bong non, đẻ non. Tại 
bệnh viện Từ Dũ thì tỉ lệ này là 18% trong đó 12% trường 
hợp có tuổi thai <28 tuần và 6% có tuổi thai 28-34 tuần, 
nguyên nhân tử vong chủ yếu là do non tháng, suy dinh 
dưỡng và nhiễm trùng. Khi đẻ non thì vấn đề suy hô hấp 
được chú ý nhất bởi nguy cơ cho bệnh màng trong. Theo 
Abramovici thì tỉ lệ bệnh màng trong giảm tỉ lệ thuận với 
tuổi thai, thai <28 tuần (78%), thai 28-32 tuần (42%) và 
thai 33-36 tuần tỉ lệ này giảm xuống chỉ còn 15% [3].

Các biến chứng về phía mẹ thì hay gặp là xuất 
huyết não (26%); biến chứng ở gan gồm: chảy máu 
dưới bao gan, có thể vỡ gan xuất huyết ổ bụng với 
tần xuất 1/40.000-1/250.000 trường hợp đẻ nhưng 
khi xảy ra thì tỉ lệ tử vong cao 18-86%, suy gan nặng 
(1%), biến chứng rối loạn đông máu như: giảm tiểu 
cầu, đông máu rải rác trong lòng mạch (15%)[2][4][8]. 
Như vậy hội chứng HELLP là một biến chứng nguy 
hiểm của tiền sản giật và thường đi kèm với các biến 
chứng khác làm tình trạng bệnh nhân càng phức tạp 
và nặng nề. Đây chính là bối cảnh gặp trong 2 ca tử 
vong của chúng tôi.

4. Kết luận
Để có thể quản lý, chẩn đoán và xứ trí kịp thời hội 

chứng HELLP cần thực hiện tốt các bước sau.
Quản lý tốt thai nghén ở tuyến cơ sở để phát hiện 

sớm thai nghén có nguy cơ cao: như tiền sử huyết áp 
cao, tăng cân nhanh trong thai kỳ…

Tiến tới sẽ sàng lọc và tầm soát tiền sản giật bằng các 
phượng tiện như siêu âm Doppler khi phát hiện chẩn 
đoán đúng thì cần xử trí và cân nhắc tuổi thai và toàn 
trạng mẹ và điều kiện cở sở của bệnh viện để quyết định 
chấm dứt thai kỳ.
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VIÊM TỤY CẤP TRONG THAI KỲ

Tóm tắt
Viêm tụy cấp (VTC) trong thai kỳ là một bệnh lý hiếm 

gặp, tần suất được ghi nhận từ 1/1.000 đến 3/10.000. VTC 
thường xuất hiện trong tam cá nguyệt giữa và cuối của 
thai kỳ, trong đó, có đến 43 - 62.5% xuất hiện ở 3 tháng 
cuối. Trong bài viết này, chúng tôi báo cáo một trường 
hợp VTC trên bệnh nhân song thai 30 tuần 4 ngày sau thụ 
tinh trong ống nghiệm, đang điều trị dọa sinh non. Bệnh 
khởi phát đột ngột với cảm giác đau và nóng rát vùng 
thượng vị từng cơn, kèm buồn nôn, sau khi uống một ly 
sữa. Bệnh nhân được chẩn đoán và điều trị như một viêm 
dạ dày cấp và tiền sản giật. Sau đó, thai phụ được chỉ định 
nội soi ổ bụng với nghi ngờ xoắn buồng trứng. Kết quả nội 
soi 2 buồng trứng bình thường, nhưng có hình ảnh “vảy 
nến” trong ổ bụng. Kết quả amylase huyết thanh sau đó là 
1228,5 U/L. Bệnh nhân được điều trị nội khoa VTC và mổ 
lấy thai cấp cứu vì một bé mất tim thai. Trong thời gian 
điều trị tại hồi sức tích cực, bệnh được lọc máu vì suy đa 
cơ quan. Sau 10 ngày điều trị, bệnh ổn và được xuất viện. 
Tình trạng sức khỏe của mẹ và bé hiện tại ổn định. 

Từ khóa: Viêm tụy cấp, thai kỳ, chẩn đoán. 

Abstract 
ACUTE PANCREATITIS IN PREGNANCY: REPORT OF A CASE
Acute pancreatitis (AP) is a rare event in 

pregnancy, occuring in approximately 1/1.000 – 
3/10.000 pregnancies. Mosts of cases were seen 
in the second and third trimester, of which 43-
62.5% in the last three months of pregnancy. We 
report hereby an AP in a 30 week 4 day pregnant 
woman. The patient was misdiagnosed with an 
acute gastritis and pre-eclampsia. The diagnosis 
of AP was made only after laparascopy due to 
suspension of ovarian torsion. Serum amylase was 
1228,5 U/L. Patient was underwent conservative 
treatment and emergency cesarian section was 
performed due to intrauterine death of one fetus. 
Continuous veno-venous hemofiltration was 
indicated because of multiorgan dysfunction 
syndrome. Patient was discharged after 10 day 
treatment in intensive care unit. Patient and baby 
are currently in good condition.

Keywords: Acute pancreatitis, pregnancy, diagnosis 

1. Đặt vấn đề
Viêm tụy cấp (VTC) trong thai kỳ là một bệnh lý hiếm 

gặp, tần suất được ghi nhận thay đổi tùy theo báo cáo, 
từ 1/1.000 đến 3/10.000 [1]. Bệnh có thể diễn biến theo 
nhiều thể từ nhẹ đến nặng, với tình trạng hoại tử, áp xe 
hay suy đa cơ quan, nếu không được chẩn đoán và xử trí 
kịp thời. VTC thường xuất hiện trong tam cá nguyệt giữa 
và cuối của thai kỳ, trong đó, có đến 43 - 62.5% xuất hiện 
ở 3 tháng cuối [2]. Việc xảy ra ở các tháng cuối thai kỳ 
cũng góp phần làm chẩn đoán VTC gặp nhiều khó khăn 
hơn vì các triệu chứng thường không điển hình, có thể bị 
che lấp bởi một số bệnh lý khác liên quan đến sản khoa 
và các cấu trúc giải phẫu trong cơ thể có thể bị thay đổi 
do sự gia tăng kích thước của tử cung. Một số tác giả đã 
ghi nhận VTC trong thai kỳ có thể chẩn đoán lầm với TSG, 
một bệnh lý thường xuất hiện trong tam cá nguyệt thứ 
2 và 3 của thai kỳ hay với tình trạng thai nghén nếu xuất 
hiện ở tam cá nguyệt đầu [3]. 

Viêm tụy cấp trong thai kỳ nếu không được chẩn 
đoán và xử trí kịp thời có thể gây hậu quả nghiêm 
trọng. Các dữ liệu trước đây cho thấy tình trạng VTC 

có thể gây ra tử vong mẹ và thai cao, lần lượt là 20% 
và 50% [4,5]. Với những tiến bộ mới trong chẩn đoán 
và điều trị hiện nay, các tỉ lệ này đã được cải thiện 
đáng kể, tuy nhiên, nguy cơ trên thai nhi và người mẹ 
vẫn tồn tại. Trong một nghiên cứu thu thập dữ liệu từ 
15 trung tâm, khi khảo sát trên 101 trường hợp VTC 
trong thai kỳ, các tác giả ghi nhận tỷ lệ tử vong mẹ là 
< 1%; tỷ lệ sinh non là 32.1%, tỉ lệ thai lưu thay đổi từ 
1,2 – 4,7% [2,6]. Do đó, việc chẩn đoán sớm và điều trị 
kịp thời VTC trong thai kỳ là cực kỳ quan trọng. 

Điều trị VTC trong thai kỳ tương tự một trường 
hợp VTC thông thường. Nguyên tắc là điều trị bảo tồn, 
bao gồm điều chỉnh rối loạn nước điện giải, làm trống 
dạ dày, dinh dưỡng qua tĩnh mạch và sử dụng kháng 
sinh phối hợp với giảm đau, giảm co thắt cơ trơn [1]. 
Trong một số trường hợp, có thể phải sử dụng thuốc 
cắt cơn gò tử cung nếu bệnh nhân có nguy cơ sanh 
non do tăng co thắt tử cung dưới tác động của các 
cytokines tiết ra trong quá trình viêm tụy [7].

Trong bài viết này, chúng tôi báo cáo một trường 
hợp viêm tụy cấp trên bệnh nhân song thai 30,5 

tuần/TTTON, đang điều trị dọa sinh non. Bệnh nhân 
đã được chẩn đoán lầm với một viêm dạ dày cấp, tiền 
sản giật và xoắn buồng trứng.

2. Ca lâm sàng
Bệnh nhân 30 tuổi, PARA 0020 (thai lưu lúc 8 tuần 

và thai ngoài tử cung, điều trị bằng nội soi). Chu kỳ 
này bệnh nhân có song thai sau thụ tinh trong ống 
nghiệm (TTTON) và được theo dõi thai định kỳ tại 
phòng khám Phụ Sản-KHHGĐ, bệnh viện Mỹ Đức. 
Bệnh nhân được khâu CTC và điều trị cơn đau quặn 
thận khi thai được 16 tuần và 21 tuần. 

Ngày 23/12/2013, ở thời điểm thai 27 tuần, thai 
phụ thấy đau bụng từng cơn, cảm giác bụng căng 
cứng nên đến khám tại bệnh viện Mỹ Đức và được chỉ 
định nhập viện vì dọa sinh non. Tại thời điểm nhập 
viện ghi nhận thai phụ tỉnh táo, tiếp xúc tốt, mạch 90 
lần/phút, nhiệt độ 37oC, huyết áp 110/60 mmHg, nhịp 
thở 20 lần/phút, tim thai 2 ổ, 144 lần/phút và 148 lần/

phút. Khám âm đạo thấy cổ tử cung 2 cm, xóa 50% 
(chỉ khâu), không ra nước, huyết. Ghi nhận có 2 cơn 
gò trong 10 phút, cường độ 40mmHg trên monitor.  
Bệnh nhân được sử dụng thuốc đối vận với oxytocin 
(Atosiban, Ferring). Betamethasone (Beten 5,2mg, 
Huons) cũng được sử dụng để hỗ trợ phổi trưởng 
thành. 

3. Khởi phát bệnh
Ngày 15.01.14 lúc 3g30 sáng, bệnh nhân đang 

truyền Atosiban liều duy trì để cắt cơn gò TC, than 
đau kèm nóng rát vùng thượng vị từng cơn, xuất 
hiện khoảng 30 phút sau khi uống 1 ly sữa. Lâm 
sàng ghi nhận huyết áp 120/70mmHg; mạch 100 
lần/phút; nhịp thở 20 lần/phút; bụng mềm, ấn đau 
vùng thượng vị; Tim thai 2 ổ (140 lần/phút và 148 lần/
phút). Thai phụ được cho sử dụng Phosphalugel kèm 
Zantac 50mg tiêm bắp. 

Diễn tiến bệnh tại bệnh viện Mỹ Đức 

Thời điểm Lâm sàng cận lâm sàng Xử trí

7g15 - Than đau bụng nhiều từng cơn vùng thượng vị, kèm buồn nôn
- Bụng mềm, không gò

sA bụng tổng quát: song thai sống trong tử cung + 
nang BT (p) 14cm Buscopan 20mg, 01 ống pha loãng (tiêm TMc)

8g15

-Than đau bụng liên tục, không điểm đau khu trú. Thỉnh 
thoảng có cơn đau quặn vùng thượng vị
- Đứng, gập người thì cảm giác bớt đau
- M: 120l/p
- hA:130/82 mmhg

- Bc: 11.400/mm3 
- cRp hs: 8 mg/l
- LDh: 396ui/l
- chức năng gan thận: bình thường
- ion đồ bình thường
- protein niệu (+)

Tiếp tục sử dụng Atosiban liều duy trì
- Morphin 10mg, 1 ống TDD

11g45
-Bệnh vẫn than đau vùng thượng vị từng cơn
-M: 120 l/p
-hA: 130/82 mmhg

-glucose 5%, 500ml XXXg/p
-Mời hội chẩn ngoại tổng quát bệnh viện chợ Rẫy

13g30
- Bệnh tỉnh, vẻ mặt mệt mỏi
- Đau thượng vị lan xuống hạ vị, buồn nôn
- Bụng mềm, căng. Không điểm đau khu trú. Tim thai 2 ổ (+)
- âĐ sạch, cTc 2cm, xóa 50% (chỉ khâu)

cTg: 
-TTcB 140l/p và 150l/p
2-3 cơn gò/10 phút, cường độ 40mmhg

Zantac 50mg tiêm TMc

14g40
-Than đau bụng nhiều hơn, đứng gập người cảm giác dễ 
chịu hơn
-nôn ói ít dịch trong

-Bc: 7310/mm3

-cRp hs: 5 mg/l
-XQ bụng đứng không sửa soạn: không thấy 
hình ảnh quai ruột dãn và mức nước hơi 

Theo dõi tiếp

15g20
ngoại TQ chợ Rẫy khám:
-ấn đau thượng vị, 
-2 hố chậu không đau

nexium 40mg, tiêm TMc

17g00

-Bệnh nhân có vẻ mặt lừ đừ, bứt rứt, mệt mỏi
-M: 130l/p
-hA: 160/100mmhg
-nĐ: 37,5oc
-Bụng căng, đề kháng thành bụng chưa rõ ràng
-Tim thai 2 ổ (152l/p; 150l/p)

-Adalat 10mg, 3 giọt nhỏ dưới lưỡi
-nicardipine 10mg/10ml
pha trong 40ml nacl 0,9%, TTM bằng BTĐ 1mg/g
-Mgso4 15% 10ml 2 ống tiêm TMc trong 20 phút
-Mgso4 15% 10ml 4 ống glucose 5% 500ml 1 chai
pha truyền TM XXViiig/p
-Đặt sonde tiểu lưu
-Mời hội chẩn ngoại TQ chợ Rẫy lần 2

20g00

ngoại TQ khám:
-Bệnh tỉnh, vẻ mặt mệt mỏi, bứt rứt
-Than đau nhiều, khắp bụng
-Tc to tới sát bờ sườn
-ấn đau khắp bụng, đề kháng

sA tại giường:
-ít dịch dưới gan
-nang BT (p) d # 14 cm

-chẩn đoán: chưa loại trừ bụng ngoại khoa/song 
thai 30,5 tuần/TTTon
-Xử trí: chuyển BV chợ Rẫy theo dõi tiếp
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Diễn tiến bệnh tại bệnh viện Chợ Rẫy
Tại bệnh viện Chợ Rẫy, thai phụ được phẫu thuật 

nội soi với chẩn đoán ban đầu là “Theo dõi xoắn 
buồng trứng/song thai 30,5 tuần/TTTON” lúc 23g50 
cùng ngày. Kết quả nội soi cho thấy hai buồng trứng 
bình thường, có hình ảnh “vẩy nến” đặc thù của viêm 
tụy cấp trong ổ bụng. Kết quả Amylase máu lúc 
03g30 sáng 16.01 là 1228,5 U/L. Kết quả phân tích 
dịch màng bụng cho thấy Protein 1,3g%; Glucose 105 
mg/dL; LDH 1448,3 U/L; Amylase 12636,8 U/L. Thai 
phụ được chẩn đoán là Viêm tụy cấp/Song thai 30,5 
tuần sau TTTON và được theo dõi tại khoa Gây mê 
hồi sức. Bệnh nhân được điều trị nội khoa, sử dụng 
kháng sinh, nuôi ăn tĩnh mạch, lập lại liều hỗ trợ phổi 
và theo dõi sát tim thai.  

Đến 0g57 ngày 17.01.2014, qua theo dõi tim thai 
phát hiện một bé bị mất tim thai. Bệnh nhân được mổ 
lấy thai cấp cứu, lấy ra 02 bé, 01 bé gái lưu trong tử 
cung cân nặng 1700g, 1 bé trai nặng 1800g, APGAR 
6/8. Sau đó, bệnh nhân tiếp tục được điều trị nội khoa 
viêm tụy cấp. Trong quá trình điều trị, sản phụ được 
chỉ định lọc máu do suy đa cơ quan. Sau 10 ngày 
điều trị tích cực, sản phụ được xuất viện vào ngày 
27.01.2014. Hiện sức khỏe mẹ ổn định, bé được 05 
tháng với cân nặng 8,5 kg và chiều cao 64cm.

4. Bàn luận
Viêm tụy cấp trong thai kỳ là một bệnh lý hiếm 

gặp. Bệnh thường xuất hiện trong tam cá nguyệt giữa 
và tam cá nguyệt cuối của thai kỳ, trong đó, có đến 
43 - 62.5% xuất hiện ở 3 tháng cuối [1,2]. Cơ chế bệnh 
sinh có thể liên quan đến sự hiện diện của sỏi đường 
mật hay tình trạng tăng triglyceride máu [3]. Bên cạnh 
đó, sự gia tăng các nội tiết trong thời kỳ mang thai 
cũng có thể là một yếu tố nguy cơ [5]. Progesteron là 
một chất ức chế tế bào cơ trơn, làm chậm quá trình 
đổ mật. Estrogen làm tăng bài tiết cholesterol, thay 
đổi chức năng túi mật. Ngoài ra, trong TCN ba, áp lực 
bên trong ổ bụng tăng dẫn đến tăng áp lực trong các 
ống dẫn mật cũng góp phần làm VTC dễ xuất hiện 
hơn so với TCN đầu.

Chẩn đoán một trường hợp VTC thường dựa vào 
(1) đau bụng, với sự đặc hiệu của tính chất đau và khởi 
phát cơn đau; (2) tăng amylase máu; (3) siêu âm bụng/
CT scan phát hiện tụy phù nề, tăng kích thước. Tuy 
nhiên, trong thai kỳ, chẩn đoán thường khó khăn hơn 
vì (1) là bệnh lý hiếm gặp nên thường ít được nghĩ tới 
trước tiên, (2) biểu hiện lâm sàng cũng như hình ảnh 
trên siêu âm thường khó phát hiện và có thể không 
đặc hiệu do thay đổi giải phẫu trong cơ thể, (3) một số 

triệu chứng cơ năng và thực thể có thể lầm lẫn với một 
số bệnh lý khác có liên quan đến sản khoa như tiền sản 
giật [3]. Trong ca lâm sàng này, sự khởi phát cơn đau 
và tính chất cơn đau không điển hình, trừ yếu tố bệnh 
nhân phải đứng/ngồi theo “tư thế bào thai” thì giảm 
cơn đau. Ngoài ra, bệnh nhân có thai sau TTTON nên 
kích thước buồng trứng hai bên to, đang điều trị DSN, 
là những yếu tố làm hướng tới các chẩn đoán liên quan 
đến sản khoa nhiều hơn. Việc xuất hiện trở lại của các 
cơn gò TC với cường độ trên 40mmHg, 2-3 cơn trong 
10 phút, có thể do các cytokines được tiết ra từ quá 
trình viêm đã kích thích TC co bóp, cũng làm các bác 
sỹ nghĩ nhiều đến một trường hợp dọa sinh non. Một 
điểm cần lưu ý là LDH có thể tăng trong VTC, nhất là 
VTC thể hoại tử. Nếu định lượng LDH > 350UI/l thì tiên 
lượng bệnh nặng. Ngoài ra, một số trường hợp VTC 
trong thai kỳ có thể kèm theo tăng huyết áp, gây lầm 
lẫn với bệnh cảnh của tiền sản giật [3,8,9]. Theo tiêu 
chuẩn ACOG năm 2013, thai phụ được chẩn đoán là có 
tiền sản giật khi có tình trạng tăng huyết áp kèm đạm 
niệu ≥ 300mg trong nước tiểu 24 giờ hay đạm niệu 1 
(+) khi thử que [10]. Do đó, vào thời điểm 17g ngày 
15.01, thai phụ đã được điều trị như một trường hợp 
TSG. Chẩn đoán VTC chỉ được nghĩ tới sau khi nội soi 
ổ bụng vì nghi ngờ bụng ngoại khoa và xác định với 
định lượng amylase huyết thanh.

Viêm tụy cấp trong thai kỳ nếu không được chẩn 
đoán và xử trí kịp thời có thể gây hậu quả nghiêm 
trọng cho mẹ và thai nhi. Dữ liệu cho thấy VTC trong 
thai kỳ có thể gây ra tử vong mẹ và thai cao, lần lượt 
là 20% và 50% [4,5]. Các nghiên cứu gần đây cho 
thấy, sau tổn thương tại chỗ ở tụy, một quá trình 
viêm rầm rộ được khởi phát với vai trò của các chất 
trung gian của quá trình viêm nhiễm (mediators hay 
các cytokine) tạo ra cái gọi là “cơn bão cytokine”. Cơn 
bão cytokine gây nên một đáp ứng viêm toàn thân và 
có thể tiến triển thành suy cơ quan, suy đa cơ quan 
trong VTC nặng. Với những tiến bộ trong chẩn đoán 
và điều trị trong những năm gần đây, tử vong mẹ hầu 
như không được ghi nhận và tử vong thai nhi giàm 
xuống 1,2 – 4,7% [6]. Trong một nghiên cứu thu thập 
dữ liệu từ 15 trung tâm, khi khảo sát trên 101 trường 
hợp VTC trong thai kỳ, các tác giả ghi nhận tỷ lệ tử 
vong mẹ là < 1%; tỷ lệ sinh non là 32.1% [2]. Do đó, 
việc chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời VTC trong thai 
kỳ là cực kỳ quan trọng.

Trong trường hợp báo cáo ở đây, vì trên lâm sàng, 
các triệu chứng không điển hình, lại bị che lấp bởi 
các bệnh lý đi kèm khác nên việc định lượng amylase 
huyết thanh không được đặt ra ngay từ đầu. Do đó, 

việc chẩn đoán loại trừ VTC bằng xét nghiệm amylase 
huyết thanh nên chăng được đặt ra trên một thai phụ 
có đau bụng vùng thượng vị kiểu nóng rát, kèm nôn 
ói, tổng trạng thay đổi nhanh như trong ca bệnh này? 
Một điểm cần lưu ý, amylase huyết thanh thường tăng 
trong vòng 6 – 12 giờ sau khi khởi phát bệnh, nhưng 
có thể không tăng khi VTC đã chuyển qua thể hoại tử. 
Trong những trường hợp này, định lượng lipase kèm 
theo có thể hỗ trợ cho việc chẩn đoán.

Điều trị VTC trong thai kỳ cũng tương tự VTC thông 
thường, với nguyên tắc là điều trị bảo tồn. Việc điều trị 
bao gồm điều chỉnh rối loạn nước điện giải, làm trống 
dạ dày, dinh dưỡng qua tĩnh mạch và sử dụng kháng 
sinh phối hợp với giảm đau, giảm co thắt cơ trơn. Có 
thể phải sử dụng thuốc cắt cơn gò nếu bệnh nhân có 
nguy cơ sanh non do tăng co thắt tử cung dưới tác 
động của các cytokines tiết ra trong quá trình viêm tụy 
[7]. Việc nuôi ăn qua đường tĩnh mạch cần được thực 
hiện càng sớm càng tốt để giảm bớt các tác dụng phụ 
trên thai nhi và người mẹ. Sử dụng kháng sinh trong 
VTC trên thai kỳ cũng cần lưu ý lựa chọn các loại kháng 
sinh không qua nhau thai để hạn chế khả năng ảnh 
hưởng đến thai, nhất là trong 3 tháng đầu thai kỳ. Chỉ 
định phẫu thuật giải quyết nguyên nhân có thể được 
cân nhắc trong những trường hợp như viêm tụy thể 
hoại tử, thủng dạ dày-ruột hay tình trạng không cải 
thiện sau 2-3 ngày điều trị nội khoa [8].

VTC có thể dẫn đến tình trạng thai lưu do nhiều 
nguyên nhân, trong đó, các độc tố của quá trình viêm 

tuyến tụy tiết ra, dẫn đến đáp ứng của hàng loạt phản 
ứng viêm và tình trạng thiếu oxy. Thiếu oxy thai nhi 
cấp sẽ kích hoạt một số cơ chế bù trừ cho phép tái 
phân phối máu đến các cơ quan quan trọng cho thai 
nhi như tuần hoàn não, cơ tim để đạt được sự ổn định 
quá trình tiêu thụ oxy tại não và tim. Nhưng quá trình 
giảm oxy máu nặng hơn và kéo dài, những phản ứng 
trong cơ chế bù trừ không còn tồn tại dẫn đến thiếu 
máu mô thai nhi ngày càng nặng nề hơn và dẫn đến 
tử vong thai nhi [11,12]. Do đó, việc theo dõi sát tim 
thai trong quá trình điều trị VTC là rất quan trọng. 
Chấm dứt thai kỳ có thể đặt ra khi thai đủ tháng, tình 
trạng không cải thiện sau 24-48 tiếng điều trị nội, thai 
lưu hay VTC diễn tiến nặng, nhất là VTC thể hoại tử. Ca 
lâm sàng trình bày ở đây có chỉ định mổ lấy thai cấp 
cứu, dù thai còn non tháng, do tình trạng thai thứ 1 bị 
mất tim thai trong quá trình theo dõi. 

Tóm lại, VTC trong thai kỳ là một bệnh lý hiếm gặp. 
Các biểu hiện lâm sàng thường không rõ ràng và có 
thể nhầm lẫn với một số bệnh lý thường gặp và liên 
quan đến thai kỳ như viêm dạ dày cấp, tiền sản giật. 
Qua trường hợp báo cáo, nên chăng chẩn đoán loại 
trừ có thể được đặt ra bằng định lượng amylase huyết 
thanh trên thai phụ đau bụng, nóng rát vùng thượng 
vị, nôn ói và thay đổi tổng trạng nhanh. Điều trị VTC 
trong thai kỳ cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa sản 
khoa và hồi sức cấp cứu, trong đó, chấm dứt thai kỳ 
thường được đặt ra khi thai đã đủ tháng hay có các 
dấu hiệu đe dọa sức khỏe thai trong bụng mẹ.
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