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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/.
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NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG NHIỄM KHUẨN ĐƯỜNG 
SINH DỤC DƯỚI Ở LỨA TUỔI THANH NIÊN TỚI PHÁ THAI 

TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI

Tóm tắt
Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng 

của nhiễm khuẩn đường sinh dục dưới và xác định một số 
yếu tố liên quan đến tình trạng nhiễm khuẩn đường sinh 
dục dưới ở lứa tuổi thanh niên tới phá thai tại Bệnh viện 
Phụ sản Hà Nội năm 2013. Đối tượng và phương pháp: 
Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 115 thanh niên 
ở lứa tuối 15-24, có thai ≤ 12 tuần đến phá thai tại Bệnh 
viện Phụ sản Hà Nội. Kết quả: 76,5% thanh niên tới phá 
thai có nhiễm khuẩn đường sinh dục dưới trên lâm sàng. 
73,1% thanh niên tới phá thai được chẩn đoán xác định 
là nhiễm khuẩn đường sinh dục dưới với các tác nhân 
gây bệnh bao gồm: nấm Candida (35,7%); Trichomonas 
vaginalis (5,2%); Gardnerella vaginalis (4,3%); Chlamydia 
trachomatis (1,7%). Thanh niên có tiền sử nạo hút thai từ 
một lần trở lên; có thói quen vệ sinh sâu âm đạo; có tiền sử 
viêm nhiễm sinh dục; không sử dụng bao su tránh thai bị 
nhiễm khuẩn đường sinh dục dưới cao lần lượt gấp 5,80; 
3,75; 4,34 và 4,91 lần so với thanh niên các nhóm còn lại. 
Kết luận: Tỷ lệ thanh niên tới phá thai bị nhiễm khuẩn 
đường sinh dục dưới cao (73,1%) với các hình thái và tác 
nhân gây bệnh khác nhau. Có 1 số yếu tố liên quan với tình 
trạng nhiễm khuẩn đường sinh dục dưới ở những thanh 
niên tới phá thai như: tiền sử nạo hút thai, thói quen vệ 
sinh, tiền sử viêm nhiễm sinh dục và việc sử dụng bao cao 
su. Kiến nghị: Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cần phối hợp với 
các đơn vị trong thành phố để đẩy mạnh công tác khám, 
tư vấn và tuyên truyền cho vị thành niên/thanh niên về 
sức khỏe sinh sản, đặc biệt là các biện pháp tránh thai và 
nhiễm khuẩn đường sinh dục.

Abstract 
STUDY ON THE LOWER GENITAL TRACT INFECTIONS IN 

THE YOUTH TO ABORTION IN HANOI OBSTETRICS HOSPITAL
Objective: To describe clinical, subclinical symptoms 

of the lower genital tract infections and to identify factors 
related to the lower genital tract infections in the youth to 
abortion in Hanoi Obstetrics Hospital in 2013. Subjects 
and Methods: crossectional-section study with 115 
peoples of 15-24 years old and gestational age ≤ 12 week 
to abortion in Hanoi Obstetrics Hospital. Results: 76.5% 
had lower genital tract infections in clinical. 73.1% were 
diagnosed as lower genital tract infections with agents 
such as Candida (35.7%), Trichomonas vaginalis (5.2%), 
Gardnerella vaginalis (4.3%), Chlamydia trachomatis 
(1.7%). The rate of  lower genital tract infections of 
youths with history of induced abortion, deep vaginal 
vaginal hygiene, without use of condom during 
interrcourse were 5.80, 3.75, 4.34 and 4.91  as higher as 
different groups, respectively. Conclusions: The rate of 
lower genital tract infections of the youth to abortion 
is high (73.1%) with the morphology and various 
pathogens. Some factors associated with lower genital 
tract infections of youth to abortion such as a history 
of induced abortion, hygiene habits, history of genital 
infections and the condom use. Recommendation: 
Hanoi Obstetrics Hospital should cooperate with other 
units in the city to promote examination, counseling and 
advocacy for adolescent/the youth about reproductive 
health, especially contraception methods and sexually 
transmitted infections.

1. Đặt vấn đề
Nhiễm khuẩn đường sinh dục dưới (NKĐSDD) là 

bệnh thường gặp nhất ở phụ nữ. Bệnh thường gặp ở 
lứa tuổi hoạt động tình dục. NKĐSDD là nguyên nhân 
ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản (SKSS), khả năng 
lao động và hoạt động tình dục [1]. Nếu không được 
phát hiện sớm và điều trị kịp thời có thể gây hậu quả 
nặng nề như: viêm tiểu khung, vô sinh, thai ngoài tử 
cung...[1],[2].

Khi xã hội phát triển, hoạt động tình dục ở thanh 
thiếu niên diễn ra sớm hơn và thường xuyên hơn 
trước. Theo nghiên cứu (NC) tại Mỹ có 46% trẻ vị thành 
niên/thanh niên (VTN/TN) đã có quan hệ tình dục [4]. 
Quan hệ tình dục trước hôn nhân làm gia tăng tỷ lệ có 
thai ngoài ý muốn và nạo phá thai.

Việt Nam là quốc gia được xếp trong các nước 
có tỷ lệ phá thai cao nhất thế giới nói chung và khu 
vực Đông Nam Á nói riêng. Theo thống kê của Hội kế 

hoạch hóa gia đình Việt Nam, mỗi năm có khoảng từ 
1,2 đến 1,6 triệu phụ nữ phá thai, trong đó có khoảng 
20% phụ nữ phá thai thuộc nhóm tuổi VTN/TN [5].

Trong những năm gần đây, phòng và điều trị bệnh 
NKĐSDD một trong mười nội dung chính của công tác 
chăm sóc SKSS tại Việt Nam [1]. Theo NC của Nguyễn 
Duy Ánh [6] về thực trạng NKĐSDD ở 1176 phụ nữ có 
chồng ở độ tuổi 18-49 tại Hà Nội (2010) cho thấy, tỷ 
lệ NKĐSDD là 78,4%. Với mong muốn đánh giá thực 
trạng tình hình NKĐSDD ở lứa tuổi VTN/TN đến phá 
thai tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội (BVPSHN), chúng 
tôi tiến hành nghiên cứu này với mục tiêu mô tả đặc 
điểm lâm sàng, cận lâm sàng và xác định một số yếu 
tố liên quan đến tình trạng nhiễm khuẩn đường sinh 
dục dưới ở lứa tuổi thanh niên tới phá thai tại Bệnh 
viện Phụ sản Hà Nội năm 2013.

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
NC được tiến hành tại khoa Kế hoạch hóa gia 

đình - Bệnh viện Phụ sản Hà Nội từ 01/04/2013 đến 
01/11/2013.

Đối tượng nghiên cứu
* Tiêu chuẩn lựa chọn: Thanh niên (TN) ở lứa tuổi 

15-24; có thai ≤12 tuần đến phá thai tại BVPSHN; 
không mắc các bệnh nội khoa mãn tính nặng (nguy 
cơ nhiễm khuẩn cao); tự nguyện tham gia nghiên cứu.

* Tiêu chuẩn loại trừ: Đang dùng thuốc kháng sinh 
toàn thân; đang đặt thuốc đặt ÂĐ hoặc thụt rửa âm 
đạo trong thời gian 02 tuần trước khi đến khám; đang 
ra máu; phụ nữ có rối loạn tâm thần.

Phương pháp nghiên cứu
* Thiết kế NC: NC mô tả cắt ngang.
* Cỡ mẫu: Cỡ mẫu NC được tính theo công thức: 

n = Z2
(1- α/2)p(1 – p)/ (εp)2 với p = 0,784 (Tỷ lệ NKĐSDD 

khoảng 78,4% theo Nguyễn Duy Ánh 2010) [6]; ε = 0,1
Thay vào công thức: n = 105,84
Chọn cỡ mẫu là 115 thanh niên phá thai ≤ 12 tuần 

tại BVPSHN năm 2013.
* Xử lý số liệu: xử lý bằng phần mềm SPSS 16.0.

3. Kết quả nghiên cứu
Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của tình 

trạng NKĐSDD
Đặc điểm lâm sàng
- Có 58,3% TN tới phá thai có ít nhất một triệu 

chứng cơ năng NKĐSDD. 
- Tỷ lệ viêm âm hộ là 28,7%, viêm ÂĐ là 68,7%, 

viêm lộ tuyến cổ tử cung 20%.
- Có 23,5% không bị viêm; có tới 76,5% trường hợp 

NKĐSDD: 30,7% trường hợp viêm âm đạo đơn thuần; 

4,5% viêm âm hộ đơn thuần; 5,7% có tổn thương CTC. 
Trong các hình thái kết hợp, viêm âm đạo kết hợp tổn 
thương cổ tử cung chiếm tỷ lệ cao nhất 26,1%.

Đặc điểm cận lâm sàng

Xét nghiệm chẩn đoán xác định có NKĐSDD

Có 73,1% TN tới phá thai bị nhiễm 1 trong các tác 
nhân gây NKĐSDD 

Các yếu tố liên quan
Số lần nạo hút và NKĐSDD

TN có tiền sử nạo hút thai từ một lần trở lên bị 
NKĐSDD cao gấp 5,80 lần so với TN chưa có tiền sử 
nạo hút, khác biệt có ý nghĩa thống kê.

Thói quen vệ sinh và NKĐSDD

Số TN có thói quen vệ sinh BPSD không đúng cách 
bị NKĐSDD cao gấp 3,75 lần so với TN vệ sinh PBSD 
đúng cách, khác biệt có ý nghĩa thống kê.

Tiền sử viêm nhiễm và NKĐSDD

Đặc điểm Số lượng (n= 115) Tỷ lệ %

Kết quả nhuộm Gram

Nấm Candida  
Trực khuẩn Gram (-)                
Cầu khuẩn Gram (+)
G.vaginalis
Lậu cầu

41
58
10
5
1

35,7
50,4
8,7
4,3
0,9

Test chẩn đoán 
Chlamydia

Âm tính
Dương tính

11
2

98,3
1,7

Bảng 1. Kết quả nhuộm Gram và test nhanh Chlamydia

Biểu đồ 1. Xét nghiệm chẩn đoán xác định có NKĐSDD
Có NKĐSDD Không NKĐSDD

Có viêm Không viêm Tổng OR
95%CIn % n %

≥1 24 92,3 02 7,7 26 5,80 (1,20- 38,13)
0 60 67,4 29 32,6 89 1
Tổng 84 31 115

Bảng 2. Liên quan giữa số lần nạo hút thai và NKĐSDD
NKĐSDD

Số lần nạo hút

Có viêm Không viêm Tổng OR
95%CIn % n %

Rửa sâu âm đạo 30 88,2 4 11,8 34 3,75 (1,10-14,02)
Rửa dưới vòi nước chảy 54 66,7 27 33,3 81 1
Tổng 84 31 115

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

Thói quen VS

Có viêm Không viêm Tổng OR
95%CIn % n %

Có 33 91,7 3 8,3 36 4,34 (1,14- 19,34)
Không 51 64,6 28 35,4 79 1
Tổng 84 31 115

Bảng 4. Liên quan giữa tiền sử viêm nhiễm và NKĐSDD
NKĐSDD

TS viêm nhiễm
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Có 91,7% TN đến phá thai có tiền sử viêm nhiễm 
bị NKĐSDD cao gấp 4,34 lần với TN đến phá thai chưa 
có tiền sử viêm nhiễm, khác biệt có ý nghĩa thống kê.

Sử dụng BPTT bao cao su và NKĐSDD

Nhóm TN đến phá thai không sử dụng BCS tránh 
thai có tỷ lệ NKĐSDD cao gấp 4,91 lần so với nhóm TN 
đến phá thai có sử dụng BCS tránh thai. Sự khác biệt 
này có ý nghĩa thống kê.

4. Bàn luận
Triệu chứng lâm sàng
58,7% số TN có ít nhất một triệu chứng cơ năng 

của NKĐSDD. Trong đó, triệu chứng ra khí hư chiếm 
tỷ lệ cao nhất 39,1. Kết quả của chúng tôi tương tự 
NC của Đinh Thị Hồng (69,5%) [10]. Tỷ lệ viêm âm hộ 
chiếm 28,7%. Có tới 68,7% TN bị viêm âm đạo, đa số 
viêm âm đạo kết hợp với viêm âm hộ và viêm lộ tuyến 
cổ tử cung.

Kết quả NC cho thấy 76,5% trường hợp bị NKĐSDD. 
Tỷ lệ viêm âm hộ đơn thuần chiếm tỷ lệ rất thấp 4,5%, 
chủ yếu viêm âm hộ kết với viêm âm đạo là 17,1%. Tỷ 
lệ này cao hơn NC của Phạm Bá Nha (13,3%) [3] là do 
NC của chúng tôi trên nhóm đối tượng không được 
khám và quản lý thai, mà chủ yếu đến với mục đích 
đình chỉ thai nghén ngoài ý muốn.

Viêm âm đạo đơn thuần chiếm 30,7%, tỷ lệ viêm 
âm đạo kết hợp với tổn thương CTC chiếm tỷ lệ khá 
cao 26,1%. Kết quả NC thấp hơn NC của Trần Thị 
Phương Mai năm 2001 trên những phụ nữ độ tuổi 18-
44 đến khám phụ khoa có viêm âm đạo (44,9%) [9].

Triệu chứng cận lâm sàng
Kết quả NC bằng phương pháp soi tươi và soi tiêu 

bản nhuộm Gram dịch tiết âm đạo, test thử nhanh 
tính kháng nguyên Chlamydia ở ống cổ tử cung cho 
thấy, số thanh niên tới phá thai nhiễm nấm Candida 
chiếm tỷ lệ cao nhất 35,7%, Trichomonas vaginalis 
chiếm 5,2%, Gadnerella vaginalis chiếm tỷ lệ 4,3%, 
Chlamydia trachomatis chiếm 1,7%.

* Nhiễm nấm Candida: kết quả của chúng tôi cao 
hơn kết quả NC trên đối tượng phụ nữ không có thai 
của Nguyễn Duy Ánh (30,7%) [6], nhưng thấp hơn các 
NC trên đối tượng có thai khác của Nguyễn Thị Ngọc 
Khanh (44,9%) [7], Đinh Thị Hồng (40%) [10]. Điều này 
có thể do khi mang thai pH âm đạo giảm thấp, tạo 

Có viêm Không viêm Tổng OR
95%CIn % n %

Có 69 82,1 15 17,9 84 4,91 (1,83-13,35)
Không 15 48,3 16 51,7 31 1
Tổng 84 31 115

Bảng 5. Liên quan giữa sử dụng BPTT bao cao su và NKĐSDD
NKĐSDD

Sử dụng BCS

điều kiện cho nấm phát triển. Hơn nữa, sự tăng tiết 
dịch trong quá trình thai nghén cũng làm tăng khả 
năng nhiễm nấm.

* Nhiễm Trichomonas vaginalis: NC của chúng tôi 
ghi nhận có 5,2% TN tới phá thai có nhiễm Trichomnas 
vaginalis. Kết quả cao hơn so với các NC trên phụ 
nữ có thai của Nguyễn Thị Ngọc Khanh [7], Đinh Thị 
Hồng [10]. Điều này có thể do đối tượng của chúng 
tôi còn trẻ. Bên cạnh đó, 10,4% có từ 2 bạn tình trở 
nên, do vậy khả năng nhiễm Trichomnas vaginalis có 
thể tăng cao.

* Nhiễm Gadnerella vaginalis: theo kết quả NC có 
4,3% trường hợp NKĐSDD do Gadnerella vaginalis 
gây nên, cũng tương tự kết quả NC trong nước trên 
phụ nữ có thai của Phạm Bá Nha (3,9%) [3]. Ở Mỹ, 
theo NC của Howard W.Jones tỷ lệ nhiễm Gadnerella 
vaginalis là phổ biến, chiếm 33-64% [8].

* Nhiễm Chlamydia trachomatis: kết quả cho thấy 
tỷ lệ nhiễm Chlamydia trachomatis là 1,7%, thấp hơn 
so với NC của các tác giả có cùng nhóm đối tượng 
trên phụ nữ có thai như Nguyễn Thị Ngọc Khanh 
(6,1%) [7] và Đinh Thị Hồng (9,3%) [10]. 

* Tỷ lệ mắc nhiễm khuẩn đường sinh dục dưới
Kết quả của chúng tôi cho thấy tỷ lệ TN mắc 

NKĐSDD được chẩn đoán xác định dựa trên kết quả 
xét nghiệm vi sinh vật là 73,1%. Kết quả của chúng tôi 
thu được phù hợp với kết quả trong và ngoài nước. 
NC tại Việt Nam cho thấy NKĐSDD ở phụ nữ chiếm 
tỷ lệ cao trong các bệnh phụ khoa (50-80%) tùy theo 
từng nghiên cứu [6],[7].

Các yếu tố liên quan
Nhóm TN có tiền sử nạo hút thai từ một lần trở 

lên bị viêm nhiễm cao gấp 5,80 lần so với thanh niên 
chưa có tiền sử nạo hút. Sự khác biệt có ý nghĩa thống 
kê với OR là 1,20- 38,13. Một số tác giả khác cũng có 
kết quả tương tự như Nguyễn Thị Ngọc Khanh [7], 
Đỗ Thị Thu Thủy [10]. Việc thăm khám ÂĐ và làm các 
thủ thuật sản khoa, phụ khoa nếu không đảm bảo vô 
trùng có thể đưa các tác nhân gây bệnh từ ngoài vào 
gây viêm nhiễm sinh dục. 

Kết quả NC cho thấy, trong số 34 trường hợp rửa 
sâu âm đạo có tới 88,2% bị NKĐSDD. Số TN có thói 
quen rửa sâu âm đạo bị NKĐSDD cao gấp 3,75 lần so 
với thanh niên vệ sinh bộ phận sinh dục đúng cách, sự 
khác biệt có ý nghĩa thống kê với OR là 1,10-14,02. Điều 
này có thể lý giải là do cấu trúc giải phẫu của âm đạo là 
một khoang ảo, khi phụ nữ cho tay sâu vào trong âm 
đạo là đã vô tình đưa vi khuẩn từ bên ngoài môi trường 
vào trong âm đạo và làm thay đổi môi trường âm đạo 
ảnh hưởng đến sự cân bằng hệ vi sinh vật có lợi.

Có 91,7% TN có tiền sử viêm nhiễm bị nhiễm 
khuẩn đường sinh dục dưới, cao gấp 4,34 lần so với 
thanh niên chưa có tiền sử viêm nhiễm. Sự khác biệt 
có ý nghĩa thống kê với OR là 1,14- 19,34. Nhóm TN 
không sử dụng bao su tránh thai có tỷ lệ NKĐSDD cao 
gấp 4,91 lần so với nhóm TN có sử dụng bao cao su 
tránh thai. Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với 
95% CI là 1,83-13,35. Như vậy, bao cao su ngoài việc 
có tác dụng phòng tránh thai còn có tác dụng rất lớn 
trong việc phòng tránh viêm nhiễm sinh dục và các 
bệnh lây truyền qua đường tình dục.

5. Kết luận
Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của nhiễm 

khuẩn đường sinh dục dưới
- Tỷ lệ thanh niên bị NKĐSDD là 73,1%: viêm âm 

hộ đơn thuần 4,5%; viêm âm đạo đơn thuần 30,7%;  
tổn thương CTC 5,7%. 

- Các tác nhân gây NKĐSDD: nấm Candida 
(35,7%); Trichomonas vaginalis (5,2%); Gardnerella 
vaginalis (4,3%); Chlamydia trachomatis (1,7%); song 
cầu khuẩn (0,9%).

Một số yếu tố liên quan đến nhiễm khuẩn 
đường sinh dục dưới

- TN có tiền sử nạo hút thai từ một lần trở lên; có 
thói quen vệ sinh sâu âm đạo; có tiền sử viêm nhiễm 
sinh dục; không sử dụng bao su tránh thai bị NKĐSDD 
cao lần lượt gấp 5,80; 3,75; 4,34 và 4,91 lần so với TN 
các nhóm còn lại.

6. Kiến nghị
Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cần phối hợp với các 

đơn vị trong thành phố để đẩy mạnh công tác khám, 
tư vấn và tuyên truyền cho vị thành niên/thanh niên 
về sức khỏe sinh sản, đặc biệt là các biện pháp tránh 
thai và nhiễm khuẩn đường sinh dục. 
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Nhận xét: Lý do vào viện do đau bụng hay gặp 
nhất (chiếm 86%), do rong kinh chiếm tỉ lệ thấp 
hơn 53%.

Đặc điểm chiều dày vùng chuyển tiếp của lạc nội 
mạc trong cơ tử cung

Nhận xét: 100% BN LNMTC có chiều dày vùng 
chuyển tiếp ≥ 12 mm. Trong nghiên cứu này: chiều 
dày vùng chuyển tiếp thấp nhất là 12 mm, cao nhất 
là 57 mm, chiều dày vùng chuyển tiếp trung bình là 
37,0 ± 11,6 mm.

Đặc điểm lâm sang
Mức độ đau bụng ngay sau nút mạch (<12 giờ)

Nhận xét: ngay sau nút mạch 100% BN  có đau 
bụng, trong đó mức độ đau nhiều chiếm tỉ lệ cao 
nhất 94,1%.    

Thời gian đau bụng sau nút mạch

Nhận xét: số BN có số ngày nằm viện 1 - 2 ngày 
hay gặp, chiếm 94,1%. Có 1 BN nằm viện 5 ngày. 
Số ngày nằm viện trung bình là 2,11 ± 0,78 ngày.
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BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ
LẠC NỘI MẠC TỬ CUNG TRONG CƠ TỬ CUNG
BẰNG PHƯƠNG PHÁP CAN THIỆP NỘI MẠCH

Tóm tắt
Mục tiêu: Bước đầu áp dụng và đánh giá hiệu 

quản của phương pháp can thiệp nội mạch trong điều 
trị lạc nội mạc tử cung trong cơ (LNMTC). Đối tượng 
và phương pháp: Tiến cứu, 17 BN được chẩn đoán xác 
định là LNMTC bằng lâm sàng và cộng hưởng từ (CHT), 
sau đó tất cả được nút mạch tại bệnh viện Bạch Mai 
từ 01/10 đến 10/12; 10 BN sau đó được theo dõi ở thời 
điểm 1 và 3 tháng sau nút mạch. Kết quả: Nút mạch 
điều trị cho 17 bệnh nhân LNMT và chụp kiểm tra lại 
sau nút bằng CHT cho 10 bệnh nhân ở thời điểm tháng 
thứ 3 cho kết quả sau: sau 1 và 3 tháng nút mạch, tỉ lệ 
hết đau bụng chiếm tỉ lệ cao nhất, lần lượt là 87,5% và 
81,25%. Tỉ lệ hết rong kinh chiếm tỉ lệ cao, lần lượt là 
66,8% và 50%. Sau 3 tháng nút mạch, chiều dày vùng 
chuyển tiếp giảm trung bình từ 33 mm xuống 22,1 mm, 
giảm trung bình 35,6%. Thể tích tử cung giảm trung 
bình từ 274,4 cm3 xuống 215,9 cm3, giảm trung bình 
19,5%. Sau 3 tháng nút mạch, có 7 trong số 10 bệnh 
nhân lạc nội mạc trong cơ tử cung không ngấm thuốc 
đối quang từ trên cộng hưởng từ. 94,1% bệnh nhân chỉ 
nằm viện 1-2 ngày. Kết luận: Can thiệp nội mạch là 
một phương pháp an toàn và hiệu quả cao trong điều 
trị LNMTC và cần được áp dụng rộng rãi. 

Từ khóa: Lạc nội mạc tử cung trong cơ, nút mạch.

Abstract 
PRELIMINARY EVALUATION OF UTERINE ARTERY 

EMBOLIZATION FOR TREATMENT OF ADENOMYOSIS
Purpose: The aim of this study is for applying 

estimating efficacy of transcatheter arterial 
embolization (TAE) in adenomyosis. Materials and 
methods:  Prospective research, 17 patients with 
adenomyosis were diagnosed by clinical & MRI, the 
uterine arterial embolization was carried out for alls 
in Bach Mai hospital from 01/10 to 10/12; in which 
of them, 10 cases were followed-up by MRI at 1 and 
3 months after embolization. Results: Showed that 
free from abdominal pain were about 87.5% and 
81.25% respectively and free from menorrhagia 
were 66.8% and 50% respectively. The thickness of 
transitional zone was reduced from 33 to 22.1mm. 
Average reducing of uterine volume was from 
274.4cm3 to 215.9cm3, corresponding to 19.5% of  
decreased volume. No contrast enhancement on MRI 
were found at 7 patients (7/10). Hospitalization time 
was only 1-2 days in 94,1% of patients. Conclusion: 
Transcatheter arterial embolization is an effective 
and safe therapeutic method in treating adenomyosis 
and should be widely applied in clinical.

Key words:  Adenomyosis,embolization.

1. Đặt vấn đề
Năm 1972, Bird đã  đưa ra định nghĩa LNMTC hay 

còn gọi là adenomyosis như hiện nay vẫn sử dụng 
[2]. LNMTC trong cơ tử cung là bệnh lành tính của 
vùng chuyển tiếp cơ - nội mạc tử cung, đặc trưng bởi 
sự hiện diện của nội mạc và tổ chức đệm trong cơ 
tử cung cùng với sự tăng sản của cơ tử cung xung 
quanh [1]. LNMTC trong cơ tử cung là bệnh lành tính 
đứng thứ hai ở tử cung sau UXTC [3]. Ngoài các triệu 
chứng lâm sàng như đau bụng vùng tiểu khung, đau 
bụng kinh, rong kinh, bệnh có thể gây vô sinh, vì vậy 
ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe, tâm lý cũng như tài 
chính của bệnh nhân. Điều trị triệu chứng bằng nội 

khoa không đều trị triệt để. Phương pháp phẫu thuật 
điều trị triệt để nhưng mất khả năng sinh con.

Phương pháp can thiệp nội mạch bằng cách 
nút động mạch tử cung đã được áp dụng trên thế 
giới và bước đầu đã có hiệu quả, đặc biệt trong 
điều trị triệu chứng và bảo tồn tử cung cho những 
người trẻ không muốn cắt tử cung hoặc còn muốn 
sinh đẻ [7]. Man Deuk Kim và cs [5] đã tiến hành 
nghiên cứu hồi cứu trong 2 năm (1998 - 2000) trên 
54 BN được chẩn đoán LNMTC và được nút động 
mạch tử cung, thời gian theo dõi trung bình 4,9 
năm, kết quả bước đầu cho thấy khoảng 60% BN 
có kết quả tốt. 

Chúng tôi thực hiện đề tài: “Bước đầu đánh giá kết 
quả điều trị lạc nội mạc tử cung trong cơ tử cung bằng 
phương pháp can thiệp nội mạch” với mục tiêu đánh giá 
kết quả điều trị của phương pháp can thiệp nội mạch.

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Tiêu chuẩn lựa chọn
BN được chẩn đoán LNMTC bằng CHT và có triệu 

chứng lâm sàng.
Triệu chứng lâm sàng của LNMTC: đau bụng, rong 

kinh. Tiêu chuẩn chẩn đoán xác định LNMTC trên CHT 
[1]: vùng chuyển tiếp dày > 12 mm, giảm cường độ tín 
hiệu so với cơ tử cung xung quanh.

Xét nghiệm phiến đồ âm đạo: không thấy viêm 
nhiễm, tế bào lạ hay ác tính.

Hồ sơ bệnh án đầy đủ các thông tin cần thiết cho 
nghiên cứu.

Tiêu chuẩn loại trừ
BN được chẩn đoán LNMTC không có triệu chứng 

hoặc BN có chỉ định nút mạch nhưng không đồng ý 
nút mạch.

Hồ sơ không đầy đủ các thông tin cần thiết cho 
nghiên cứu.

Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu mô tả tiến cứu.
Cỡ mẫu: tổng thể không xác suất, toàn bộ hồ sơ 

đáp ứng đủ tiêu chuẩn được lấy vào nghiên cứu. Từ 
01/10 đến 10/12 chúng tôi thu nhận được 17 BN đủ 
tiêu nghiên cứu. 

Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu sau nút mạch.
Đặc điểm mức độ đau bụng ngay sau nút mạch 

(< 12 giờ).
Đặc điểm thời gian đau ngay sau nút mạch (sau 12 

giờ): chúng tôi chia ra làm 3 mức: từ 1 đến 2 ngày;  từ 
3 đến 7 ngày; trên 7 ngày.

Đặc điểm đau bụng sau nút mạch 1 và 3 tháng: 
chúng tôi chia ra 3 mức:

+ Hết đau: không còn triệu chứng đau bụng hạ vị 
hoặc đau bụng kinh.

+ Giảm đau: giảm triệu chứng đau so với trước nút 
mạch, gồm: giảm về mức độ và/hoặc thời gian đau.

+ Không giảm: không giảm hoặc thậm chí tăng 
lên triệu chứng đau về mức độ và/hoặc thời gian đau.

Đặc điểm rong kinh sau nút mạch 1 và 3 tháng: 
giảm, hết và không thay đổi.

3. Kết quả nghiên cứu
Đặc điểm đối tượng nghiên cứu
Lý do vào viện

Biểu đồ 1. Lý do vào viện

Biểu đồ 2. Đặc điểm chiều dày vùng chuyển tiếp của lạc nội mạc trong cơ tử cung

Mức độ đau Số BN Tỉ lệ %
Không đau 0 0
Đau vừa 1 5,9
Đau nhiều 16 94,1
Tổng số 17 100

Bảng 1. Mức độ đau bụng ngay sau nút mạch

Số ngày Số BN Tỉ lệ %
1 – 2 16 94,1
3 – 7 1 5,9
> 7 0 0
Tổng số 17 100

Bảng 2. Thời gian đau bụng sau nút mạch
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Đặc điểm đau bụng sau nút mạch 1 và 3 tháng

Nhận xét: sau 1 tháng nút mạch số BN hết đau 
bụng chiếm 87,5%, có 1 BN (6,25%) không giảm so 
với trước nút mạch. Sau 3 tháng nút mạch số BN 
hết đau vẫn chiếm tỉ lệ cao nhất (81,25%), vẫn có 1 
BN không giảm so với trước nút mạch.

Đặc điểm rong kinh sau nút mạch 1 và 3 tháng

Nhận xét: sau 1 tháng nút mạch số BN hết rong 
kinh chiếm 66,8%, có 1 BN (8.2%) không giảm rong 
kinh. Sau 3 tháng nút mạch số BN hết rong kinh 
chiếm 50%, còn 1BN không giảm rong kinh. 

Đặc điểm LNMTC trong cơ tử cung trên CHT sau 
nút mạch thời điểm tháng thứ 3. Trong số 17 BN 
được nút ĐMTC, chúng tôi đã tiến hành chụp kiểm 
tra lại sau nút bằng CHT cho 10 BN ở thời điểm 
tháng thứ 3.                                            

Đặc điểm chiều dày vùng chuyển tiếp LNMTC 
trên CHT trước và sau nút mạch

Nhận xét: sau nút mạch chiều dày vùng chuyển 
tiếp giảm từ mức trung bình 33 ± 11,9mm xuống 
23,5 ± 10,9mm, giảm trung bình 35,6 ± 15%, trong 
đó giảm thấp nhất là 13,3% và cao nhất là 60%.

4. Bàn luận
Phân bố liên quan giữa tuổi và tỉ lệ mắc bệnh 

lạc nội mạc trong cơ tử cung
Tổng số BN nghiên cứu của chúng tôi là 17, trong 

Mức độ đau bụng Sau 1 tháng Sau 3 tháng
Số BN Tỉ lệ % Số BN Tỉ lệ %

Hết đau 14 87,5 13 81,25
Giảm 1 6,25 2 12,5
Không giảm 1 6,25 1 6,25
Tổng số 16 100 16 100

Bảng 3. Đặc điểm đau bụng sau nút mạch 1 và 3 tháng

Mức độ rong kinh Sau 1 tháng Sau 3 tháng
Số BN Tỉ lệ % Số BN Tỉ lệ %

Hết rong 8 66,8 6 50,0
Cải thiện 3 25,0 5 41,8
Không giảm 1 8,2 1 8,2
Tổng số 12 100 12 100

Bảng 4. Đặc điểm rong kinh sau nút mạch 1 và 3 tháng

Biểu đồ 3. Đặc điểm chiều dày vùng chuyển tiếp của lạc nội mạc trong cơ tử cung trước và sau nút mạch

đó tuổi thấp nhất là 30 và cao nhất là 55, tuổi trung 
bình là 41,9 ± 6,1. Theo Reena C.Jha và cs [4],  từ 
10/1997 tới 5/ 2001 đã nghiên cứu 31 BN được nút 
ĐMTC để điều trị LNMTC thấy tuổi trung bình là 45,9, 
tuổi thấp nhất là 41 và cao nhất là 52. Tuổi trung bình 
mắc bệnh LNMTC của chúng tôi thấp hơn nghiên cứu 
của Jha và cs là do trong nhóm nghiên cứu chúng tôi 
có BN 30 tuổi.

Lý do vào viện
Số BN bị LNMTC đến khám do đau bụng đơn 

thuần chiếm tỉ lệ cao nhất (47%), đau bụng kèm 
rong kinh 39% và rong kinh đơn thuần 14%. Như vậy 
số BN đến khám vì đau bụng chiếm tỉ lệ 86% và vì 
rong kinh chiếm tỉ lệ 53%. Theo JP Pelage và cs [7] 
tỉ lệ BN bị rong kinh chiếm 94% và đau bụng chiếm 
61%. Nghiên cứu của chúng tôi có kết quả khác với 
JP Pelage do ở nước ta dân trí còn thấp, BN chỉ đến 
viện khi đau bụng không chịu được hoặc dùng thuốc 
không kết quả.

Đặc điềm chiều dày vùng chuyển tiếp của lạc 
nội mạc trong cơ tử cung

Chiều dày vùng chuyển tiếp thấp nhất là 14 mm, 
cao nhất là 57 mm và chiều dày vùng chuyển tiếp 
trung bình là 37,0 ± 11,6mm. Theo Reena C.Jha và cs 
[4] chiều dày vùng chuyển tiếp trung bình là 32 mm. 
Theo Yuri Kitamura và cs [6] chiều dày vùng chuyển 
tiếp trung bình khoảng 36,3 mm. Kết quả chiều dày 
vùng chuyển tiếp trung bình của chúng tôi cũng 
tương tự như của các tác giả khác.

Đặc điểm lâm sàng và cộng hưởng từ sau nút mạch
Đặc điểm đau bụng ngay sau nút mạch (< 12 giờ). 

Trong nghiên cứu của chúng tôi ngay sau nút mạch 
100% BN đều có đau bụng, trong đó đau mức độ 
nhiều hay gặp nhất, chiếm 94,1%. Theo JP.Pelage và 
cs [7] thấy 89% BN có đau mức độ nhiều, chỉ có 11% 
BN có đau mức độ vừa. Như vậy tất cả BN sau nút đều 
bị đau bụng, nghiên cứu của chúng tôi thấy mức độ 
đau nhiều cao hơn cao hơn của JP Pelage.

Đặc điểm số ngày nằm viện sau nút mạch
Trong nghiên cứu chúng tôi thấy BN có số ngày 

nằm viện 1-2 ngày hay gặp nhất, chiếm 94,1%. Chỉ 
có duy nhất 1 BN phải nằm viện 5 ngày. Số ngày 
nằm viện trung bình là 2,11 ± 0,78 ngày. Trong 
nghiên cứu của JP Pelage và cs [7] có 100% BN nằm 
viện 1-2 ngày. Như vậy kết quả của chúng tôi và JP 
Pelage tương tự nhau.

Đặc điểm lâm sàng sau nút mạch 1 và 3 tháng
Sau 1 tháng hết đau chiếm tỉ lệ cao nhất (87,5%), 

duy nhất 1 BN không giảm triệu chứng đau. Sau 3 
tháng nút mạch tỉ lệ BN hết đau chiếm tỉ lệ cao nhất 

81,25%. Sau 1 tháng nút mạch tỉ lệ BN hết rong kinh 
chiếm tỉ lệ cao nhất (66,8%), có 8,2% BN không giảm 
rong kinh. Sau 3 tháng nút mạch tỉ lệ BN rong kinh 
chiếm tỉ lệ cao nhất 50%. Theo JP.Pelage và cs [7] thấy 
sau 6 tháng có 94% BN có cải thiện triệu chứng rong 
kinh, trong đó 50% BN mất hoàn toàn triệu chứng 
rong kinh. Theo Yuri Kitamura và cs [6] nghiên cứu 
trên 19 BN nút ĐMTC điều trị LNMTC, sau 3 tháng 
còn 18 BN được theo dõi, 1BN bị loại khỏi nghiên cứu 
thấy 88,9% BN có cải thiện triệu chứng và 11,1% BN 
không cải thiện triệu chứng. Theo Reena C.Jha và cs 
[4] thấy sau 3 tháng, 83,3% BN cải thiện triệu chứng 
(đau bụng và rong kinh), 10% BN không cải thiện 
đau bụng hoặc rong kinh và 6,7% BN không cải thiện 
đồng thời đau bụng và rong kinh.

Đặc điểm thay đổi chiều dày vùng chuyển tiếp 
trên cộng hưởng từ

Chúng tôi nút ĐMTC cho 17 BN và kiểm tra lại sau 
nút mạch bằng chụp CHT cho 10 BN thời điểm tháng 
thứ 3. Sau 3 tháng nút mạch chiều dày vùng chuyển 
tiếp giảm trung bình từ 33 ± 11,9 mm xuống 22,1 ± 
10,9 mm, giảm trung bình 35,6 ± 15%. Gary P.Siskin 
và cs [8] nghiên cứu trên 15 BN nút ĐMTC điều trị 

LNMTC, theo dõi 9 BN bằng CHT sau nút thấy chiều 
dày vùng chuyển tiếp giảm từ trung bình từ 31 mm 
xuống 20 mm, giảm trung bình 33%. Reena C.Jha và 
cs [4]: chiều dày vùng chuyển tiếp giảm trung bình từ 
32 mm tới 25 mm, giảm trung bình 22%. Yuri Kitamura 
và cs [6]: chiều dày vùng chuyển tiếp giảm trung bình 
từ 37 mm tới 32,1 mm, giảm trung bình 13,3%. Kết 
quả của chúng tôi tương tự như Gary P.Siskin và cao 
hơn của Reena C.Jha và Yuri Kitamura. Siskin chỉ dùng 
loại hạt duy nhất có KT nhỏ 355 – 500 µm, trong khi 
Reena C.Jha chỉ dùng duy nhất hạt KT to 500 – 710 
µm và Yuri Kitamura chỉ dùng hạt KT nhỏ 355 – 500 
µm hoặc hạt KT to 500 – 710 µm. Hạt KT nhỏ vào được 
sâu hơn nên kết quả gây thiếu máu và hoại tử nhiều 
do đó chiều dày vùng chuyển tiếp sẽ giảm nhiều.

5. Kết luận
Qua nút mạch điều trị cho 17 bệnh nhân được chẩn 

đoán LNMTC và theo dõi ở thời điểm sau nút mạch 1 
và 3 tháng, chúng tôi nhận thấy phương pháp này làm 
mất triệu chứng đau bụng đạt 87,5% và 81,25%, hết 
triệu chứng rong kinh lần lượt là 66,7% và 50% và thời 
gian nằm viện ngắn 1-2 ngày chiếm 94,1%.
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NGHIÊN CỨU VỀ THUỐC TÊ ANAROPIN TRONG GÂY TÊ 
TỦY SỐNG ĐỂ MỔ CẮT TỬ CUNG HOÀN TOÀN ĐƯỜNG 

BỤNG TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI 

Tóm tắt
Mục tiêu: Bước đầu đánh giá hiệu quả vô cảm 

và tác dụng không mong muốn của thuốc tê mới 
Anaropin trong gây tê tủy sống để mổ cắt tử cung 
đường bụng. Đối tượng, phương pháp nghiên 
cứu: 30 bệnh nhân bị u xơ tử cung, được gây tê tủy 
sống bằng 15 mg Anaropin phối hợp với 30 mcg 
Fentanyl để mổ cắt tử cung đường bụng đã được chọn 
vào nghiên cứu. Các thông số nghiên cứu như thời 
gian tiềm tàng phong bế cảm giác, vận động, thời 
gian phục hồi vận động, các thông số huyết động, hô 
hấp và các tác dụng không mong muốn đều được ghi 
nhận. Kết quả: Thời gian tiềm tàng phong bế cảm 
giác đến T10 là 3,86 ± 0,92 phút, thời gian đạt mức ức 
chế cảm giác tối đa sau gây tê là 12,47 ± 3,74 phút, 
thời gian phong bế cảm giác ở mức T6 là 65,27 ± 18,93 
phút, thời gian chờ để đạt phong bế vận động tối đa 
là 13,26 ± 3,69 phút, mức độ ức chế vận động trung 
bình là Bromage độ 3 (82,14%), thời gian phục hồi vận 
động hoàn toàn là 95,47 ± 30,64 phút. Có gặp một số 
tác dụng phụ như: nôn, buồn nôn, hạ huyết áp, mạch 
chậm, rét run. Kết luận: Anaropin với liều 15 mg sử 
dụng trong gây tê tủy sống để mổ cắt tử cung hoàn 
toàn đường bụng có hiệu quả vô cảm đủ để mổ, thời 
gian phục hồi vận động sớm, ít gặp các tác dụng phụ 
do đó rất thích hợp với các phẫu thuật về trong ngày.

Từ khóa: gây tê tủy sống, Anaropin, mổ mở cắt tử 
cung hoàn toàn.

Abstract 
RECHEARCH  ANESTHETIC ANAROPIN IN SPINAL 

ANESTHESIA TO TOTAL HYSTERECTOMIES IN HANOI 
OBSTETRIC GYNECOLOGY HOSPITAL

Objective: To evaluate the efficacy anesthesia 
and side effects of new anesthetic Anaropin in spinal 
anesthesia for abdominal hysterectomies. Subjects and 
Methods: 30 patients with uterine fibroids , the spinal 
anesthesia with 15 mg Anaropin and 30 mcg Fentanyl for 
abdominal hysterectomies was chosen to study . The study 
parameters such as the time to achieve sensory block and 
motor block, duration of motor block, intraoperative 
hemodynamic parameters and sides effects were 
evaluated. Results: The time to achieve sensory block to 
T10 was 3.86 ± 0.92 minutes and to the maximal level was 
12.47 ± 3.74 minutes , duration of sensory block to T6 was 
65.27 ± 18.93 minutes , the time to achieve maximal motor 
block was 13.26 ± 3.69 min , the median degree of motor 
block was Bromage III( 82 , 14 % ) , the duration of motor 
block was 95.47 ± 30.64 minutes . The side effects such as 
nausea, vomiting , hypotension , bradycardia , shivering 
were recorded. Conclusion: Anaropin 15 mg used in 
spinal anesthesia to abdominal total hysterectomies 
was anesthesia effective enough for surgery, recovery 
time early mobilization, less common side effects are so 
appropriate to use in outpatient anesthesia.

Key words:  spinal anesthesia, Anaropine, 
abdominal total hysterectomy

1. Đặt vấn đề
U xơ tử cung là bệnh lý lành tính thường gặp ở 

phụ nữ. Cách điều trị triệt để u xơ tử cung là cắt tử 
cung hoàn toàn. Có nhiều phương pháp phẫu thuật 
cắt tử cung nhưng cắt tử cung đường bụng vẫn 
là chủ yếu (chiếm 65,2%). Vô cảm cho phẫu thuật 
này có thể sử dụng phương pháp gây tê tủy sống 
bằng thuốc tê thông thường là Bupivacain phối hợp 
với thuốc họ morphin là Fentanyl. Anaropin là một 
thuốc tê mới thuộc nhóm amid, ít độc tính trên tim 
mạch và thần kinh hơn so với Bupivacain. Thuốc có 

tác dụng ức chế các sợi thần kinh cảm giác nhiều 
hơn các sợi thần kinh vận động vì vậy bệnh nhân sẽ 
sớm phục hồi vận động hơn sau mổ [2], [3], [4], [5]. 
Trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu dùng Anaropin 
để gây tê tủy sống trong các phẫu thuật phụ khoa, 
tuy nhiên đây là thuốc lần đầu tiên được nhập vào 
Việt Nam. Vì vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu này 
nhằm 2 mục tiêu:

1. Đánh giá hiệu quả vô cảm của phương pháp 
gây tê tủy sống bằng Anaropin phối hợp với Fentanyl 
trong phẫu thuật cắt tử cung hoàn toàn đường bụng.

2. Đánh giá tác dụng không mong muốn của 
phương pháp này.

2. Đối tượng, phương pháp nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu là 30 bệnh nhân bị u xơ tử 

cung được gây tê tủy sống bằng Anaropin và Fentanyl 
để mổ cắt tử cung hoàn toàn đường bụng từ tháng 3 
đến tháng 6 năm 2014 tại bệnh viện Phụ Sản Hà Nội. 
Chúng tôi loại ra khỏi nghiên cứu các bệnh nhân có 
bệnh lý nội khoa, có các tai biến về phẫu thuật hoặc 
có chống chỉ định của gây tê tủy sống. Phương pháp 
nghiên cứu: mô tả tiến cứu.

Các bệnh nhân đều được truyền dịch Ringerlactat 
trước gây tê và được gây tê tủy sống ở L2 – L3 bằng 
15 mg Anaropin phối hợp với 30µg Fentanyl. Ngay 
sau gây tê, bệnh nhân được đặt nằm ngửa, đầu bằng, 
bác sỹ gây mê đánh giá mức độ phong bế cảm giác 
bằng phương pháp chọc kim đầu tù trên da cả 2 bên 
theo đường giữa đòn (Pin - Prick) 2 phút/lần cho đến 
khi đạt mức phong bế để phẫu thuật. Phong bế vận 
động được đánh giá bằng phương pháp Bromage cải 
tiến (0 - vận động bình thường 2 chân, 1 - không nhấc 
được cẳng chân lên khỏi bàn, 2 - không gấp được gối, 
3 - không thể cử động được chân).

Các thông số huyết động được theo dõi bao gồm 
tần số tim huyết áp động mạch không xâm lấn tần số 
thở và bão hòa oxy mao mạch được theo dõi 2 phút 
1 lần trong 10 phút đầu sau đó 5 phút/lần trong suốt 
cuộc mổ. Định nghĩa mạch chậm và tụt huyết áp khi 
tần số tim hoặc huyết áp trung bình giảm xuống trên 
20% mức mạch và huyết áp nền của bệnh nhân. Tụt 
huyết áp được điều trị bằng tăng tốc độ truyền dịch 
Ringerlactat và tiêm tĩnh mạch từng liều nhỏ 5 mg 
Ephedrin. Nhịp tim chậm được điều trị bằng tiêm tĩnh 
mạch 0,5 mg Atropin. Các thông số nghiên cứu như 
thời gian chờ để phong bế cảm giác đến T10, thời 
gian từ khi tiêm thuốc tê đến khi đạt ức chế cảm giác 
tối đa, thời gian phong bế vận động cũng như các tác 
dụng phụ như: nôn, rét run, đau đầu, tổn thương thần 
kinh… đều được theo dõi liên tục. Số liệu nghiên cứu 
được sử lý theo chương trình SPSS 16.0

3. Kết quả nghiên cứu
Tất cả 30 bệnh nhân đều được vô cảm tốt, phẫu 

thuật tiến hành thuận lợi và không có biến chứng 
về phẫu thuật và gây mê hồi sức. Về các đặc điểm 
chung của bệnh nhân cho thấy các bệnh nhân đều 
có chiều cao, cân nặng ở mức bình thường của phụ 
nữ Việt Nam. 

Đặc điểm bệnh nhân và thời gian phẫu thuật

Phong bế cảm giác và vận động

Mức độ ức chế vận động trung bình là Bromage 
độ 3 (82,14%).

Thay đổi mạch, huyết áp động mạch trung 
bình trong mổ

Thay đổi về hô hấp trong mổ: tất cả các bệnh nhân đều 
có tần số thở và bão hòa oxy mao mạch trong giới hạn 
bình thường, không có sự khác biệt so với trước mổ. Không 
gặp trường hợp nào bị suy hô hấp trong và sau mổ.

Các tác dụng phụ sau mổ

Tụt huyết áp là tác dụng phụ thường gặp nhất: 20%

4. Bàn luận 
Anaropin an toàn trong gây tê tủy sống
Anaropin ít gây độc tính trên thần kinh và tim mạch 

hơn Levobupivacain và Bupivacain khi nghiên cứu trên 
động vật thí nghiệm.

Thông số   ± SD Min - Max
Tuổi (năm) 47,80 ± 3,26 43 – 54
Chiều cao (m) 1,55 ± 0,43 1,5 – 1,63
Cân nặng 51,48 ± 4,57 44 – 60
Thời gian phẫu thuật (phút) 47,05 ± 9,13 35 – 65

Bảng 1. Đặc điểm bệnh nhân và thời gian phẫu thuật

  ± SD Min - Max
Thời gian phong bế cảm giác đến T10 (phút) 3,86 ± 0,92 3 – 6
Thời gian phong bế cảm giác đến T6 (phút) 7,30 ± 3,02 3 – 12
Thời gian đạt phong bế cảm giác tối đa (phút) 12,47 ± 3,74 6 – 18
Thời gian phong bế cảm giác ở T6 (phút) 65,27 ± 18,93 60 - 85
Thời gian đạt mức phong bế vận động tối đa (phút) 13,26 ± 3,69 6 – 17
Thời gian phong bế vận động (phút) 95,47 ± 30,64 60 - 150

Bảng 2. Phong bế cảm giác và vận động

Thông số Mạch (lần/phút)   ± SD HAĐM TB (mmHg)   ± SD
Trước gây tê 87,69 ± 8,56 88,85 ± 12,32
Sau gây tê 2 phút 88,23 ± 9,18 85,54 ± 13,48
Sau gây tê 4 phút 88,92 ± 14,11 82,08 ± 17,44
Sau gây tê 6 phút 82,08 ± 11,05 74,25 ± 11,68
Sau gây tê 8 phút 84,36 ± 18,91 76,02 ± 10,21
Sau gây tê 10 phút 82,90 ± 14,67 72,36 ± 17,16
Sau gây tê 15 phút 82,30 ± 11,63 72,80 ± 12,14
Sau gây tê 20 phút 78,44 ± 13,13 74,15 ± 9,04
Sau gây tê 25 phút 80,63 ± 11,59 73,23 ± 9,97
Sau gây tê 30 phút 89,70 ± 10,75 74,89 ± 11,69
Sau gây tê 35 phút 87,22 ± 9,68 72,88 ± 12,82
Khi kết thúc phẫu thuật 86,25 ± 7,27 80,25 ± 8,91

Bảng 3. Thay đổi mạch, huyết áp động mạch trung bình trong mổ

Thông số n %
Tụt huyết áp 6 20
Mạch chậm 3 10
Nôn 4 13,33
Rét run 2 6,7

Bảng 4. Các tác dụng phụ sau mổ
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Tác dụng trực tiếp lên tim mạch của các thuốc 
tê bao gồm gây chậm dẫn truyền, ức chế co bóp 
cơ tim và cuối cùng là gây loạn nhịp và ngừng 
tim. Anaropin ít gây kéo dài phức hợp QRS hơn 
so với Bupivacain. Khi tiêm tĩnh mạch ở chó cho 
đến khi trụy mạch và ngừng tim thì tỷ lệ cấp cứu 
thành công của Anaropin cũng cao hơn so với 
Bupivacain. Trên người tình nguyện, khi truyền 
tĩnh mạch Anaropin thấy các triệu chứng độc tính 
về thần kinh và tim mạch ít hơn đáng kể so với 
Bupivacain.

Khi dùng để gây tê tủy sống, các nghiên cứu 
thực nghiệm trên chuột và trên chó cho thấy 
thuốc không gây độc tính thần kinh. Trên người, 
Anaropin đã được nghiên cứu sử dụng an toàn 
trong các nghiên cứu của Mc Namee cho gây 
tê tủy sống để mổ thay khớp háng toàn bộ, của 
Malinovsky JW trong mổ nội soi tuyến tiền liệt, 
của Vankleef JW và Whiteside JB trong phẫn 
thuật vùng bụng dưới và chi dưới, của Surjeet 
Sirgh trong gây tê tủy sống mổ lấy thai. Trong 
nghiên cứu này, không gặp tác dụng phụ nào 
của thuốc tê Anaropin đối với các bệnh nhân 
được gây tê tủy sống để cắt tử cung hoàn toàn 
đường bụng [1], .

Hiệu quả vô cảm
Phong bế cảm giác
Thời gian tiềm tàng phong bế cảm giác đến 

T10 và thời gian tiềm tàng phong bế cảm giác tối 
đa của Anaropin dài hơn so với Bupivacain theo 
Surjeet Singh, điều này giải thích tỷ lệ tụt huyết 
áp và tỷ lệ nôn, buồn nôn của nhóm Bupivacain 
cao hơn nhóm Anaropin (do thuốc tê Bupivacain 
có tác dụng gây tê nhanh hơn). Tuy nhiên, mức độ 
phong bế cảm giác tối đa không có sự khác biệt 
so với nhóm Bupivacain [1]. 

Tuy nhiên, thời gian phong bế cảm giác ở 
mức T6 trong nghiên cứu của chúng tôi là 65,27 
± 18,93 phút (60 - 85), thời gian này thấp hơn so 
với gây tê tủy sống bằng Bupivacain (118 ± 32,5 
phút) theo Whiteside J.B. Do đó, Anaropin thích 
hợp để gây tê tủy sống cho các phẫu thuật vừa và 
ngắn, các phẫu thuật sau mổ bệnh nhân có thể về 
trong ngày. 

Phong bế vận động
Trong nghiên cứu này, thời gian chờ để đạt 

mức phong bế vận động tối đa của Anaropin là 
13,26 ± 3,69 phút. Tuy nhiên, thời gian phong bế 
vận động rất ngắn (95,47 ± 30,64 phút), thấp hơn 
có ý nghĩ thống kê so với Bupivacain (165,3 ± 26,2 

phút) theo nghiên cứu của Surjeet Singh [1]. Đây 
là ưu điểm chính của Anaropin, rất thuận lợi để 
gây tê tủy sống cho các phẫu thuật phụ khoa nhỏ, 
bệnh nhân sau mổ có thể về trong ngày như: tạo 
hình lại tầng sinh môn, u tuyến Bartholin…

Theo Whiteside, các bệnh nhân ở nhóm gây 
tê tủy sống bằng Anaropin vừa có thời gian 
phong bế vận động ngắn hơn vừa có thể tự đi 
tiểu được sớm hơn so với nhóm gây tê bằng 
Bupivacain. Do vậy, các bệnh nhân này có thể 
rút được thông tiểu sớm và hạn chế nhiễm trùng 
đường tiết niệu.

Tác dụng không mong muốn
Tụt huyết áp và mạch chậm
Tụt huyết áp là tác dụng phụ hay gặp nhất 

của gây tê tủy sống. Trong nghiên cứu của chúng 
tôi, tỷ lệ tụt huyết áp sau gây tê tủy sống bằng 
Anaropin là 20%. Tỷ lệ này thấp hơn so với kết 
quả của một số nghiên cứu gây tê tủy sống bằng 
Bupivacain. Theo một số tác giả nước ngoài có 
thể giải thích điều này là do Bupivacain có thời 
gian tiềm tàng ức chế cảm giác và giao cảm 
nhanh hơn Anaropin do đó tỷ lệ tụt huyết áp 
cũng cao hơn.

Tỷ lệ tụt huyết áp trong nghiên cứu của chúng 
tôi cũng thấp hơn so với kết quả của các tác giả 
Surjeet Singh (26,09%) là do liều Anaropin của 
chúng tôi sử dụng thấp hơn so với các tác giả này 
(15 mg so với 17,5 mg và 24 mg)[1].

Tỷ lệ mạch chậm của chúng tôi là 10%. Kết quả 
này tương đương với kết quả của Surjeet Singh 
(8,7%) [1]. Tất cả các trường hợp đều đáp ứng tốt 
với Atropin 0,5 mg.

Nôn và buồn nôn
Nôn và buồn nôn xảy ra trong mổ sau gây tê 

tủy sống liên quan trực tiếp đến tụt huyết áp gây 
thiếu oxy não, tỷ lệ nôn và buồn nôn trong nghiên 
cứu này là 13,33%, tương đương với một số 
nghiên cứu về gây tê tủy sống bằng Bupivacain. 
Các bệnh nhân này được điều trị bằng tiêm tĩnh 
mạch 10 mg Primperan, sau đó đáp ứng tốt, hết 
cảm giác nôn và buồn nôn.

Rét run
Rét run không nguy hiểm nhưng gây những 

khó chịu cho bệnh nhân, cản trở phẫu thuật viên 
trong mổ. Tỷ lệ rét run của chúng tôi cũng không 
khác biệt với các nghiên cứu khác (6,7%).

Không gặp các biến chứng nặng như: suy hô 
hấp đau đầu, đau lưng, tổn thương thần kinh và 
các tác dụng phụ khác như: bí tiểu, ngứa v…

5. Kết luận
Phương pháp gây tê tủy sống bằng thuốc tê mới 

Anaropin đồng tỷ trọng liều 15 mg phối với 30 mcg 
Fentanyl đảm bảo hiệu quả vô cảm đủ để phẫu thuật 
cắt tử cung hoàn toàn đường bụng và có thời gian 

phục hồi vận động sớm. Có gặp một số tác dụng 
phụ là: tụt huyết áp, mạch chậm, nôn, buồn nôn, rét 
run. Có thể áp dụng phương pháp này cho các phẫu 
thuật phụ khoa có thời gian mổ không kéo dài, bệnh 
nhân sau mổ có thể về trong ngày.
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Lê Thị Anh Đào(1), Nguyễn Viết Tiến(2), Tạ Thành Văn(1)    

(1) Đại học Y Hà Nội, (2) Bộ Y tế

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA ASPIRIN VÀ HEPARIN TRỌNG 
LƯỢNG PHÂN TỬ THẤP TRONG ĐIỀU TRỊ SẢY THAI LIÊN 

TIẾP DO HỘI CHỨNG KHÁNG PHOSPHOLIPID

Tóm tắt
Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả của aspirin và heparin 

trọng lượng phân tử thấp trong điều trị sảy thai liên 
tiếp do hội chứng kháng phospholipid. Phương pháp 
nghiên cứu: Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng không 
ngẫu nhiên không đối chứng, tiến cứu. Bệnh nhân có 
tiền sử sảy thai liên tiếp mới có thai được xét nghiệm 
tìm kháng thể kháng phospholipid, bệnh nhân dương 
tính 2 lần sẽ được điều trị bằng lovenox 20mg/ngày 
phối hợp với aspirin 100mg/ngày. Kết quả: 268 bệnh 
nhân sảy thai liên tiếp trong đó nhóm nguyên nhân 
mắc hội chứng kháng phospholipid chiếm 10,82%. 
Tỷ lệ sinh sống khi được điều trị đạt 89,66%. Không có 
trường hợp nào xuất huyết trong quá trình mang thai, 
trong chuyển dạ và sau đẻ.  Các biến chứng: thai chậm 
phát triển trong tử cung, thiểu ối, đẻ non vẫn xuất 
hiện ở nhóm dương tính 2 lần với tỷ lệ tương ứng là: 
31,81%,20,83%, 26,09%. Kết luận: Điều trị phối hợp 
aspirin và heparin trọng lượng phân tử thấp cho kết 
quả tốt, không có tai biến xuất huyết.

Từ khóa: Hội chứng kháng phospholipid, sảy thai 
liên tiếp, lovenox, asprin.

Abstract 
THE EFFECTS OF ASPIRIN AND LOW-MOLECULAR-

WEIGHT HEPARIN IN THE TREATMENT OF RECURRENT 
MISCARRIAGE DUE TO ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME

Objectives: To assess the effects of aspirin and 
low-molecular-weight heparin in the treatment of 
recurrent miscarriage due to antiphospholipid syndrome. 
Methods: Non randomized controlled trials, prospective 
study. Patients with a history of recurrent miscarriage who 
areactually pregnant being tested for antiphospholipid 
antibodies, positive patients will be treated with lovenox 
20 mg / day and aspirin 100mg / day. Results: 268 
recurrent miscarriage patients attended in this study, the 
prevalence of antiphospholipid syndrome accounted 
for 10.82%. Live birth rate reaches 89.66%. None of 
hemorrhage cases during pregnancy, during labor and 
postpartum. Complications such as fetal intrauterine 
growth retardation, oligohydramnios, premature births 
still occur with the corresponding percentage: 31.81%, 
20.83%, 26.09%. Conclusions: Combination therapy of 
aspirin and low-molecular-weight heparin shows good 
results. No side effect reported.

1. Đặt vấn đề
Bệnh lý sảy thai liên tiếp là một trong những 

thách thức của ngành sản khoa hiện đại, ảnh 
hưởng đến 1-3% cặp vợ chồng trong  xã hội (1). 
Việc điều trị thành công giúp bệnh nhân sinh 
được đứa trẻ khỏe mạnh là mong muốn của các 
bác sỹ sản khoa và cũng là tâm nguyện lớn của 
người bệnh. 

Có 5 nhóm nguyên nhân chính dẫn tới sảy thai 
liên tiếp đó là  bất thường gen và nhiễm sắc thể, 
rối loạn nội tiết, bất thường tử cung, rối loạn đông 
máu và rối loạn miễn dịch (.2) Trong đó, một nguyên 
nhân hay gặp hơn cả và có thể điều trị khỏi hoàn 
toàn chính là hội chứng kháng phospholipid.  Hội 
chứng kháng phospholipid được đặc trưng bởi sự 
xuất hiện tình trạng tắc động mạch hoặc tắc tĩnh 

mạch hoặc các biến chứng sản khoa, đồng thời về 
mặt xét nghiệm thấy có mặt các kháng thể kháng 
phospholipid trong máu (3).

Từ năm 2009 đến nay, các nhà sản khoa Việt 
Nam bắt đầu tìm hiểu vai trò của hội chứng kháng 
phospholipid trong bệnh lý sảy thai liên tiếp. Việc 
điều trị các thuốc chống đông đã được sử dụng 
cho những bệnh nhân có tiền sử sảy thai liên tiếp 
có liên quan đến hội chứng kháng phospholipid, 
tuy nhiên hiệu quả và các tác dụng phụ của phác 
đồ điều trị này vẫn chưa được hiểu biết chính xác.

Chính vì vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu 
này với mục tiêu đánh giá hiệu quả  của aspirin 
và heparin trọng lượng phân tử thấp trong 
điều trị sảy thai liên tiếp do hội chứng kháng 
phospholipid.

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Gồm 268 sản phụ đến khám tại bệnh viện Phụ Sản 

Trung Ương và Phụ Sản Hà Nội từ 1/2012 đến 6/2013.
Tiêu chuẩn chọn: đáp ứng đủ 2 tiêu chuẩn sau:
- Bệnh nhân mới có thai 
-  Có tiền sử sảy thai 2 lần liên tiếp trở lên, tuổi thai 

khi sảy nhỏ hơn bằng 12 tuần (4).
Tiêu chuẩn loại trừ: 
- Các bệnh nhân có tiền sử: Sảy thai sinh hoá, sảy 

thai sau 12 tuần, thai hỏng lần trước là thai trứng 
hoặc chửa ngoài tử cung. 

- Sảy thai nhiều lần nhưng không liên tiếp nhau.
- Không xét nghiệm 2 kháng thể Lupus đông máu 

và kháng cardiolipin.
Phương pháp nghiên cứu
Cỡ mẫu nghiên cứu

N là cỡ mẫu nhỏ nhất phải đạt được cho bệnh 
nhân sảy thai liên tiếp

Z là hệ số tin cậy, ở mức xác suất 95%, Z=1,96
p là tỷ lệ  APS trong sảy thai liên tiếp, p=0,12 theo 

Balasch J (5). 
q là tỷ lệ không mắc APS trong sảy thai liên tiếp, 

q=1-p= 0,88
d là độ chính xác mong muốn, d= 0,04 
Thay số vào công thức, tính ra được N = 254
Thiết kế nghiên cứu
Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng không ngẫu 

nhiên không đối chứng để đánh giá hiệu quả phương 
pháp điều trị phối hợp aspirin liều thấp và heparin 
trọng lượng phân tử thấp cho bệnh nhân sảy thai liên 
tiếp. Nghiên cứu được tiến hành tiến cứu.

Các bước tiến hành
   *Lâm sàng:
Bệnh nhân được hỏi bệnh, khám bệnh để xác định 

tình trạng sảy thai liên tiếp và thai nghén hiện tại.  
  *Cận lâm sàng:
Bệnh nhân được thử xét nghiệm tìm kháng thể 

Lupus đông máu và định lượng kháng thể kháng 
cardiolipin loại IgG và IgM là 2 kháng thể chính đã 
được đưa vào tiêu chuẩn chẩn đoán thế giới (Sydney 
2006) (3) về hội chứng kháng phospholipid.

Bệnh nhân dương tính với ít nhất 1 trong 3 xét 
nghiệm trên sẽ được thử lại xét nghiệm dương tính 
đó sau 12 tuần. 

Các bệnh nhân dương tính ở lần xét nghiệm đầu tiên 
được điều trị bằng heparin trọng lượng phân tử thấp 

(lovenox) với liều 20 mg/ ngày, tiêm dưới da rốn, phối 
hợp với aspirin liều thấp 100 mg /ngày, đường uống. 

Sau 12 tuần kể từ lần thử đầu dương tính, bệnh nhân 
được thử lại lần thứ 2, theo tiêu chuẩn Sydney 2006, chỉ 
có bệnh nhân dương tính ở cả 2 lần mới được coi là 
bệnh nhân có kháng thể kháng phospholipid thực sự  
và sẽ được điều trị theo phác đồ trên đến tuần thứ 34 
của thai kỳ (3). Những bệnh nhân thử lần thứ 2 có kết 
quả âm tính, là những bệnh nhân có kháng thể kháng 
phospholipid thoáng qua trong máu, sẽ dừng điều trị 
tại thời điểm này. 

 Xử lý và phân tích số liệu 
- Số liệu được nhập và phân tích bằng phần mềm 

Epidata 3.1.
- Phân tích bằng phần mềm Stata tính tỷ lệ phần 

trăm và tỷ suất chênh của các biến.

3. Kết quả
Tỷ lệ hội chứng kháng phospholipid 
268 bệnh nhân mới có thai có tiền sử sảy thai liên 

tiếp từ 2 lần trở lên đủ điều kiện tham gia nghiên cứu. 

Tỷ lệ sảy thai liên tiếp do hội chứng kháng 
phospholipid là 10,82%.

Hiệu quả điều trị
Trong 268 bệnh nhân tham gia nghiên cứu có 47 

bệnh nhân dương tính thoáng qua với một loại kháng 
thể kháng phospholipid và 29 bệnh nhân dương tính 
thực sự- dương tính 2 lần được điều trị đến 34 tuần 
bằng lovenox và aspirin liều thấp.

Tỷ lệ thai sống của 3 nhóm âm tính, dương tính 
thoáng qua và dương tính thực sự lần lượt là: 66,15% 
; 89,36%; 89,66% .

Thời gian điều trị trung bình của nhóm dương 
tính 1 lần là 12 tuần. Thời gian điều trị trung bình của 
nhóm dương tính 2 lần, thời gian điều trị trung bình 
là 26 tuần. 

Kháng thể aPL Số bệnh nhân Tỷ lệ %
Âm tính 192 71,64
Dương tính 1 lần (thoáng qua) 47 17,54
Dương tính 2 lần (APS thực sự) 29 10,82
Tổng 268 100

Bảng 1. Phân loại bệnh nhân dựa theo xét nghiệm kháng thể kháng phospholipid

Bệnh nhân Thai phát triển Thai không phát triển Không có thông tin Tổng
Âm tính 127(66,15%) 35 (18,23%) 30 (15,62%) 192
Dương tính 1 lần 42(89,36%) 1(2,13%) 4(8,51%) 47
Dương tính 2 lần 26(89,66%) 3(10,43%) 29
Tổng số 195 39 34 268

Bảng 2. Kết quả điều trị của 3 nhóm bệnh nhân
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Tỷ lệ thai sống vượt qua 12 tuần của nhóm dương 
tính thực sự là 93,1% tuy nhiên các biến chứng của 
hội chứng kháng phospholipid của quý III vẫn xuất 
hiện trong  nghiên cứu.

Tỷ lệ biến chứng của nhóm dương tính 2 lần cao 
hơn nhóm bệnh nhân âm tính một cách có ý nghĩa 
thống kê với p<0,001.

Tai biến của thuốc
Không có bệnh nhân nào có biểu hiện xuất huyết 

trên lâm sàng do sử dụng phối hợp 2 loại thuốc 
chống đông.

9/76 (11,84%) bệnh nhân biểu hiện rối loạn đông 
máu ở mức độ xét nghiệm chủ yếu là giảm tiểu cầu 
5/9 bệnh nhân.

4. Bàn luận
Một nghiên cứu đa trung tâm tiến hành trên 1000 

bệnh nhân mắc hội chứng kháng phospholipid cho 
thấy biến chứng sản khoa hay gặp nhất trong quần 
thể nghiên cứu là sảy thai liên tiếp chiếm 35,4%, thai 
sảy- chết muộn chiếm 16,9%, đẻ non 10,6%, tiền sản 
giật 9,5%, sản giật 4,4%, thai chậm phát triển trong tử 
cung, thiểu ối (3). Ngược lại, theo 2 tác giả Abramson 
J và Bick G, hội chứng kháng phospholipid là nguyên 
nhân hay gặp gây sảy thai liên tiếp (6,7). 

Tại Việt Nam, từ năm 2009, nghiên cứu của Cung 
Thị Thu Thủy và cộng sự tiến hành trên 303 bệnh 
nhân cho thấy tỷ lệ dương tính với một loại kháng thể 
kháng cardiolipin là 29,9% (8).  Nghiên cứu khác của 
Lê Thị Phương Lan cho thấy tỷ lệ bệnh nhân dương 
các kháng thể kháng phospholipid trong quần thể 
nghiên cứu rất cao chiếm 56% (n=80 bệnh nhân) 
(9). Tuy nhiên, trong cả 2 nghiên cứu này các bệnh 
nhân đều chỉ được thử một lần các kháng thể kháng 
phospholipid. Nghiên cứu của chúng tôi là nghiên 
cứu đầu tiên trong đó các bệnh nhân có kháng thể 
kháng phospholipid dương tính lần thứ nhất sẽ được 
thử lại lần 2 sau 12 tuần để loại bỏ các trường hợp 
dương tính thoáng qua. Theo bảng 1, chỉ có 10,82% 
bệnh nhân sảy thai liên tiếp thực sự mắc hội chứng 
kháng phospholipid mà thôi. Tỷ lệ hội chứng kháng 

Bệnh nhân Thai chậm phát triển trong tử cung Thai lưu sau 12 tuần Tiền sản giật Thiểu ối Tắc mạch sau đẻ Sảy thai sau 12 tuần Đẻ non
có không có không có không có không có không có không có không

Âm tính 4
2,53% 158 1

0,62% 161 1 161 3
1,89% 159 0 162 2 160 16

10,96% 146

Dương 1 lần 0 43 0 43 1 42 0 43 0 43 2 41 5 38

Dương 2 lần 7
31,81% 22 1

3,57% 28 0 29 5
20,83% 24 0 29 0 29 6

26,09% 23 

Tổng 11 223 2 232 2 232 8 226 0 234 4 230 27 207

Bảng 3. Các biến chứng của quý III thai kỳ

phospholipid theo các nghiên cứu trên thế giới cũng 
có kết quả tương đồng dao động từ 5-20% (3).

Bàn về hiệu quả điều trị
Theo Graham Hughes, việc phát hiện ra hội chứng 

kháng phospholipid và cơ chế hình thành huyết khối 
tại các mạch máu bánh rau đã làm thay đổi kết quả 
điều trị của bệnh lý sảy thai liên tiếp. 20 năm trước tỷ 
lệ điều trị thành công chiếm 15%, còn hiện tại tỷ lệ 
này là 90%(10).

Chúng tôi lựa chọn phác đồ điều trị phối hợp giữa 
aspirin 100 mg /ngày và heparin trọng lượng phân tử 
thấp liều 20 mg/ ngày. Liều heparin thấp như vậy chỉ 
là liều dự phòng đông máu hình thành tại các gai rau 
dẫn tới sảy thai. 

29 bệnh nhân mắc hội chứng kháng phospholipid 
khi mang thai lần này đã được điều trị ngay khi đến 
khám tại bệnh viện, tuy nhiên có 2 trường hợp đến 
muộn khi tuổi thai khoảng 8 tuần và không quan 
sát thấy hoạt động tim thai, có lẽ vì vậy nên dù được 
điều trị thai vẫn không phát triển. Kết quả thai phát 
triển vượt qua mốc 12 tuần của nhóm mắc hội chứng 
kháng phospholipid là 93,1%.

Theo bảng 2, tỷ lệ thai sinh ra sống của nhóm 
bệnh nhân mắc hội chứng kháng phospholipid là 
89,66% trong khi tỷ lệ này của nhóm bệnh nhân âm 
tính chỉ là 66,15%. 

Nghiên 
cứu

Bệnh nhân 
APS Phác đồ điều trị Tỷ lệ thai 

sinh ra sống
Tai biến do 

thuốc Biến chứng quý III

Backos 
và Rai 
(1999)

150 75 mg aspirin+ 
5000 UI heparin 
hoặc 20 mg 
enoxaparin

107(71%) 192 2% thai chết, sảy to.
17,33%  đẻ non
17% tăng HA
15% thai chậm phát triển
7% chảy máu trước sinh

Mo 
(2009) 35 Aspirin+ 20 mg 

enoxaparin 28 (80%)

Lê Anh 
Đào
(2014)

29 100mg aspirin+
20 mg lovenox

26 
(89.66%)

9/76 rối loạn chỉ 
số đông máu 
Không biểu hiện 
xuất huyết trên 
lâm sàng

Thai chậm phát triển: 7
Tiền sản giật: 0
Thiểu ối: 5
Sảy thai to:0
Thai chết lưu to:1
Đẻ non:6
Tắc mạch sau đẻ:0

Bảng 4. So sánh kết quả điều trị

Bảng 4 cho thấy tỷ lệ thai sống của nghiên cứu này 
tương đương với kết quả thai sinh sống của MO do cả 2 
cùng sử dụng chung một phác đồ điều trị heparin trọng 
lượng phân tử thấp liều 20 mg/ngày phối hợp với aspirin 
liều thấp. Kết quả trong nghiên cứu của Backos và Rai có 
tỷ lệ thai sinh ra sống thấp hơn 71%.  Có lẽ do phác đồ 
điều trị của nhóm tác giả này cũng phối hợp aspirin với 
heparin nhưng heparin ở đây có thể là loại trọng lượng 
phân tử thấp hoặc heparin nguồn gốc tự nhiên(11,12).

Bàn về biến chứng của phương pháp điều trị
Trong 47 bệnh nhân dương tính thoáng qua có 

số thời gian điều trị trung bình là 12 tuần cùng với 29 
bệnh nhân dương tính thực sự có thời gian điều trị trung 
bình là 26 tuần không có bệnh nhân có tình trạng chảy 
máu, xuất huyết bất thường trong quá trình mang thai, 
khi chuyển dạ hoặc mổ lấy thai và thời kỳ hậu sản . Có 
9/76 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm đông máu rối 
loạn, chủ yếu là giảm tiều cầu (5/9 bệnh nhân). Chúng 
tôi tạm ngừng điều trị 2 tuần và định lượng lại tiểu cầu, 
kết quả trở lại bình thường, bệnh nhân lại được tiếp 
tục điều trị. Kết quả này cho thấy liều lovenox thấp và 
aspirin thấp như vậy tương đối an toàn với mẹ và thai. 
Sở dĩ phác đồ điều trị này ít tác dụng không mong muốn 
do ở đây chúng tôi dùng heparin trọng lượng phân tử 
thấp có ưu điểm không trùng chéo giữa tác động chống 
đông (anticoagulant effect) và chống tạo cục máu đông 
(antithombotic effect) nên không dẫn tới tình trạng chảy 
máu (3). Tuy nhiên nghiên cứu này còn chưa khảo sát 
được tác dụng gây loãng xương của heparin.

Hội chứng kháng phospholipid gây sảy thai liên tiếp 
khi thai nhỏ, tuổi thai dưới 10 tuần. Ở của quý II và III, 
hội chứng này dẫn đến tình trạng thai chậm phát triển 
trong tử cung, thai chết lưu to, thiểu ối, đẻ non, tiền sản 

giật sớm nặng (3). Theo bảng 3, tỷ lệ thai chậm phát 
triển trong tử cung, thai chết lưu to, thiểu ối, đẻ non ở 
nhóm mắc hội chứng kháng phospholipid tương ứng là 
31,81%; 3,57%; 20,83% và 26,09% cao hơn tỷ lệ tương 
ứng của nhóm bệnh nhân không mắc hội chứng kháng 
phospholipid: 2,53% ;0,62%;1,89%; 10,96.

Kết quả của nghiên cứu của chúng tôi cũng như 
nghiên cứu của Backos và Rai đều cho thấy dù được 
điều trị bằng heparin liều thấp (20mg-40mg/ ngày) 
nhưng các biến chứng của quý III thai kỳ vẫn còn xuất 
hiện. Hiệp hội Sản Phụ khoa Hoàng gia Anh đưa ra một 
nhận định: “điều trị sảy thai liên tiếp do hội chứng kháng 
phospholipid (bằng aspirin và heparin liều thấp) có thể 
nâng cao tỷ lệ thai sống nhưng không làm giảm được 
các biến chứng khác của hội chứng kháng phospholipid 
như thai chậm phát triển trong tử cung, tiền sản giật sớm 
nặng hoặc chết thai do liều dự phòng đông máu thấp 
hơn so với liều điều trị đông máu thực sự” (13).

Theo Wendell A., Wilson W.A., Harris N liều 20 mg 
lovenox tiêm mỗi ngày  là liều thấp, chỉ có tác dụng dự 
phòng đông thường chỉ có hiệu quả với nhóm bệnh 
nhân sảy thai liên tiếp tuổi thai <12 tuần. Muốn điều trị 
các biến chứng của hội chứng kháng phospholipid ở 
quý III  cần sử dụng  heparin trọng lượng phân tử thấp 
với liều cao- liều điều trị chống đông: 2mg/kg/ngày(14).

5. Kết luận 
Phác đồ điều trị lovenox liều 20mg/ngày phối hợp 

với aspirin liều 100mg/ngày đạt tỷ lệ thai sinh ra sống lên 
tới 89,66% ở quần thể bệnh nhân sảy thai liên tiếp mắc 
hội chứng kháng phospholipid. Liều điều trị thấp tỏ ra an 
toàn với mẹ vì không dẫn tới xuất huyết trong quá trình 
mang thai, khi sinh và sau sinh. 
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Nguyễn Thị Bích Thủy    

Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ CHỬA NGOÀI TỬ CUNG 
CHƯA VỠ BẰNG METHOTREXATE ĐƠN LIỀU VÀ ĐA LIỀU 

TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI

Tóm tắt
Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả điều trị chửa ngoài tử 

cung bằng Methotrexate đơn liều, đa liều và nhận xét tác 
dụng không mong muốn của thuốc Methotrexate. Đối 
tượng và phương pháp nghiên cứu: Thử nghiệm lâm 
sàng ngẫu nhiên có đối chứng được tiến hành trên 172 
trường hợp chửa ngoài tử cung chưa vỡ điều trị tại Khoa 
A5 - Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, từ tháng 10/2010 đến 
tháng 6/2011. Các BN được phân chia ngẫu nhiên dùng 
phác đồ đơn liều và đa liều, mỗi phác đồ 86 bệnh nhân. 
Theo dõi kết quả điều trị dựa trên các triệu chứng lâm 
sàng và cận lâm sàng. Kết quả: Tỷ lệ thành công chung: 
Phác đồ đơn liều: 86% và đa liều: 90,7% (p>0,05). Tỷ lệ 
thành công ở mức nồng độ βhCG ban đầu <1.000mIU/
ml: đơn liều: 91,5%; đa liều: 95,7% (p >0,05); ở nồng độ 
βhCG từ 1.000 - 3.000mIU/ml: đơn liều: 89,3%; đa liều: 
79,2% (p >0,05);  ở nồng độ βhCG từ 3.000 - 5.000mIU/
ml: đơn liều: 54,5%; đa liều: 93,3% (p <0,05). Tác dụng phụ 
của thuốc gồm buồn nôn, nôn (35,4%), nhức đầu (25%), 
chướng bụng (13,4%), rối loạn tiêu hóa (5,2%), tăng men 
gan mức độ nhẹ (2,9%), ngứa da (1,7%). Các tác dụng này 
thường nhẹ và tự hết không cần điều trị. Không có trường 
hợp nào phải ngừng điều trị do ngộ độc thuốc. Không có 
sự khác biệt về tác dụng không mong muốn giữa 2 phác 
đồ. Kết luận: Với trường hợp nồng độ βhCG ban đầu 
<3.000mIU/ml nên sử dụng phác đồ đơn liều, trong khi 
nồng độ βhCG ban đầu cao ≥3.000mIU/ml và có sự biến 
đổi nồng độ βhCG trước điều trị theo chiều hướng tăng, 
nên sử dụng phác đồ đa liều. Nên theo dõi nội trú trong 
tuần đầu điều trị vì biến chứng vỡ khối chửa thường gặp 
trong vòng 1 tuần.

Abstract 
EVALUATE THE EFFECTS OF SINGLE AND MULTIDOSE 

OF MTX IN THE TREATMENT OF EC AT HANOI OBSTETRIC 
AND GYNECOLOGICAL HOSPITAL

Objective: to evaluate the effects of single and 
multidose of MTX as well as the side-effects of each 
regime in the treatment of EC. Subjects and method: 
From October 2010 to June 2011, a randomized clinical 
trial was carried out on 172 patients with EC treated at 
Department A5, Hanoi Obstetric and Gynecological 
Hospital. All patients were randomized into 2 groups: 
single and multidose of MTX. Their clinical and 
paraclinical outcomes were compared between 2 groups. 
Data was collected and analyzed by SPSS software, 
version 16.0. Results: General success rates were 86% in 
single-dose group and 90.7% in multidose group, p>0.05. 
According to baseline βhCG concentrations <1,000mIU/
ml, success rates were 91.5% in single-dose group and 
95.7% in multidose group (p >0.05), with baseline βhCG 
concentrations between 1,000 and 3,000mIU/ml, success 
rates were 89.3% and 79.2% (p >0.05), and with baseline 
βhCG concentrations >3,000mIU/ml, success rates 
were 54.5% and 93.3% (p <0.05), respectively. The side-
effects of methotrexate included nausea and vomiting 
(35.4%), headache (25%), abdominal distention (13.4%), 
digestive disorder (5.2%), mild elevated liver enzymes 
(2.9%), and rash (1.7%). These side-effects were often mild 
and resolved without treatment. No patient has been 
discontinued due to toxicities.  There was no difference 
among side-effects between 2 regimens. Conclusion: In 
the case with initial βhCG concentrations <3,000mIU/ml, 
we recommend using single-dose of MTX, while in patient 
with pre-treatment βhCG concentrations that were 
higher than 3,000mIU/ml or increasing, it should be used 
multidose regimen. Patients should be carefully followed 
up for rupture of EC in the first week of treatment.

1. Đặt vấn đề
Chửa ngoài tử cung (CNTC) là một cấp cứu 

hay gặp  trong sản phụ khoa. Trong những năm 
gần đây, tỷ lệ CNTC có xu hướng ngày càng tăng. 
Ở Châu Âu, tỷ lệ là 1/100 trường hợp có thai, đặc 

biệt ở Pháp, tỷ lệ CNTC tăng từ 0,35% đến 1,3% 
các trường hợp có thai. Ở Mỹ, tỷ lệ CNTC tăng từ 
4,5/1000 phụ nữ mang thai (1970) đến 20/1000 
phụ nữ mang thai (1992) [1]. Ở Việt Nam, tỷ lệ 
CNTC gặp từ 1/250 đến 1/300 tổng số trường hợp 

có thai. Tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương, từ năm 
1985 tới 1989 có 582 trường hợp CNTC, năm 1996 
là 202 trường hợp, năm 2001 là 767 trường hợp và 
đến 6 tháng đầu năm 2006 đã là 646 trường hợp. 
Tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, tỷ lệ CNTC có chiều 
hướng gia tăng rõ rệt: năm 2004 tỷ lệ CNTC/tổng 
số đẻ thường là 2,09%, năm 2007 tỷ lệ này là 2,76% 
và đến năm 2010 tỷ lệ này đã tăng lên đến 3,66%. 

Hiện nay trên thế giới có 2 ph¬ương pháp điều 
trị CNTC chủ yếu gồm điều trị ngoại khoa (phẫu 
thuật mở, phẫu thuật nội soi) và điều trị nội khoa 
bằng thuốc methotrexat (MTX). Năm 1982, Tanaka 
T. lần đầu tiên áp dụng điều trị CNTC bằng MTX đạt 
tỷ lệ thành công là 83% [2]. Đây là phư¬ơng pháp 
điều trị không can thiệp vào vòi tử cung, bảo tồn 
được chức năng sinh sản cho ngư¬ời bệnh. Người 
bệnh không phải phẫu thuật, kỹ thuật đơn giản, 
dễ thực hiện và rất hiếm gặp tác dụng phụ. Từ sau 
nghiên cứu này, rất nhiều tác giả khác đã chỉ định 
điều trị CNTC ch¬ưa vỡ bằng MTX với tỷ lệ thành 
công từ 81% đến 97%, tỷ lệ thông vòi tử cung sau 
điều trị từ 67% đến 83%. Tại Việt Nam, Tạ Thị Thanh 
Thủy (Bệnh viện Phụ sản Hùng Vư-ơng) đã điều 
trị 110 trường hợp CNTC chưa vỡ bằng MTX, tỷ lệ 
thành công là 90,9% [3]. Nguyễn Văn Học (Bệnh 
viện Phụ Sản Hải Phòng) cũng đã tiến hành nghiên 
cứu trên 160 trường hợp từ 7/2007- 10/2008 đạt tỷ 
lệ thành công là 86,9%, bảo tồn độ thông vòi tử 
cung là 75,3% [4]. Vũ Thanh Vân (BVPSTW) nghiên 
cứu trên 105 người bệnh từ 3/2005 - 7/2006 với tỷ 
lệ thành công là 91,4% [5]. 

Phác đồ  điều trị  CNTC  bằng MTX tốt nhất vẫn 
còn đang được bàn cãi [6]. Có nghiên cứu cho thấy 
phác đồ đơn liều được sử dụng nhiều hơn, nhưng 
phác đồ đa liều có tỷ lệ thành công cao hơn (93% so 
với 88%) [7]. Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội đang nghiên 
cứu xây dựng phác đồ điều trị CNTC chư¬a vỡ bằng 
thuốc tiêm MTX và bư¬ớc đầu đã có những kết quả 
khả quan. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu điều trị 
CNTC chưa vỡ bằng MTX đơn liều và đa liều tại Bệnh 
viện Phụ Sản Hà Nội với mục tiêu sau:

- Đánh giá hiệu quả điều trị CNTC bằng MTX đơn 
liều và đa liều.

- Nhận xét tác dụng không mong muốn của 
thuốc MTX.

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: gồm 172 trường hợp 

CNTC chưa vỡ điều trị tại Khoa A5 - Bệnh viện Phụ Sản 
Hà Nội, từ tháng 10/2010 đến tháng 6/2011.

Tiêu chuẩn chọn:
- Huyết động ổn định: Huyết áp bình thường 

và không thay đổi qua các lần đo. (huyết áp tối 
đa từ 100-140mmHg và huyết áp tối thiểu từ 60-
90mmHg)

- Nồng độ βhCG từ 100mIU/ml đến 5.000mIU/ml. 
- Siêu âm: kích thước khối CNTC ≤3,5cm, không 

có tim thai, cùng đồ sau không có dịch hoặc bề 
dầy lớp dịch cùng đồ sau ≤ 15mm.

- Không có chống chỉ định dùng MTX.
- Đồng ý tham gia nghiên cứu.
Tiêu chuẩn loại trừ: CNTC vỡ; huyết động 

không ổn định; siêu âm: kích thước khối CNTC 
>3,5cm, có tim thai, dịch cùng đồ ≥15mm; chống 
chỉ định dùng MTX (suy gan, suy thận, bệnh máu); 
người bệnh bỏ điều trị.

Phương pháp nghiên cứu
- Thiết kế nghiên cứu: thử nghiệm lâm sàng 

ngẫu nhiên có đối chứng giữa hai nhóm.
- Cỡ mẫu nghiên cứu: tổng cộng có 172 BN, 

được chia ngẫu nhiên dùng phác đồ đơn liều và đa 
liều, mỗi phác đồ 86 BN. 

Phác đồ đơn liều: Tiêm bắp MTX  liều 1mg/kg 
cân nặng. Mũi tiêm tiếp theo được chỉ định nếu 
nồng độ βhCG ngày thứ 7 không giảm ít nhất 15% 
so với ngày thứ 4 và lặp lại nếu nồng độ βhCG 
không giảm ít nhất 15% sau mỗi tuần (tối đa 4 liều) 
cho đến khi nồng độ βhCG ≤ 15mIU/ml. 

Phác đồ đa liều: Tiêm bắp MTX liều 1mg/kg cân 
nặng/ngày điều trị đầu tiên. Ngày tiếp theo tiêm 
bắp folinat canxi 0,1mg/kg cân nặng/ngày. Sau 2 
ngày liên tiếp, nếu nồng độ βhCG giảm ≥ 15% thì 
ngừng điều trị. Nếu nồng độ βhCG giảm < 15%, 
giữ nguyên hoặc tăng lên trong 2 ngày liên tiếp thì 
lặp lại điều trị (tối đa 4 liều) cho đến khi nồng độ 
βhCG ≤ 15mIU/ml. 

3. Kết quả nghiên cứu và bàn luận
Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu
- Tuổi trung bình của các bệnh nhân (BN) dùng 

phác đồ đơn liều là 28,9 ± 5,5; phác đồ đa liều là 29,4 
± 6,3. Đây là nhóm đối t¬ượng có nhu cầu sinh đẻ nên 
cần điều trị bảo tồn. Theo chúng tôi để điều trị nội khoa 
độ tuổi người bệnh không có ý nghĩa trong chỉ định.

- Tiền sử sản khoa: 61/172 BN (35,5%) chưa có 
con là đối tượng chính ưu tiên điều trị nội khoa. 
59/172 BN có 1 con (34,3%) và chỉ có 3 BN (1,7%) 
có 3 con trở lên. 51/172 BN chưa hút nạo lần nào 
(chiếm 29,6%), tiếp đến là nhóm nạo hút 1 lần 
(34,9%), nhóm nạo hút ≥2 lần (35,5%). 
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- Tiền sử phụ khoa: trong số 172 BN nghiên cứu, 
có 7 BN (4,1%) điều trị vô sinh, 13 BN (7,5%) đặt 
dụng cụ tử cung, 36 BN (21%) đã từng mắc viêm 
nhiễm phụ khoa, 15 BN (8,7%) đã điều trị CNTC 
(trong đó có 10 BN đã phẫu thuật và 5 BN đã từng 
điều trị MTX). Đây là các yếu tố nguy cơ gây CNTC.

Đặc điểm lâm sàng trước và sau điều trị 
Đau bụng và ra máu âm đạo là 2 dấu hiệu khiến 

người bệnh lo lắng phải đến khám. Đa số BN chỉ 
có hiện tượng đau ít, đau âm ỉ hạ vị: 104/172 BN 
(60,5%). Nếu đau nhiều là dấu hiệu sắp vỡ. Dấu 
hiệu đau rất cần lưu ý để chọn lựa đúng đối tượng 
điều trị, đem lại tỷ lệ thành công cao. Những  
trường hợp đau  nhiều, dù có đủ các tiêu chuẩn 
về cận lâm sàng cũng không nên chỉ định điều trị 
nội khoa.

Dấu hiệu ra máu âm đạo xuất hiện tần suất 
nhiều hơn: 144/172 BN (83,7%). Tỷ lệ này cũng phù 
hợp với nghiên cứu của Vũ Thanh Vân là 85,8% [3].

Đặc điểm cận lâm sàng trước điều trị 
- 102/172 BN (59,3%) có kích th¬ước khối chửa 

trên siêu âm khoảng 1,5-2,5cm. 
- Trong số 172 BN, có 94 BN (54,7%) có nồng độ 

βhCG thấp <1.000 mIU/ml, 42 BN (30,2%) có nồng 
độ βhCG 1.000 - ≤3.000 mIU/ml, 26 BN (15,1%) có 
nồng độ βhCG cao từ 3.000 - ≤5.000 mIU/ml. Nồng 
độ βhCG thấp nhất được chọn là 105 mIU/ml, cao 
nhất là 4.972 mIU/ml. 

Hiệu quả điều trị của 2 phác đồ MTX đơn liều 
và đa liều

Tỷ lệ thành công chung là 88,4%. Tỷ lệ điều trị 
thành công ở phác đồ đa liều là 90,7%, cao hơn 
phác đồ đơn liều là 86% nhưng sự khác biệt này 
không có ý nghĩa thống kê (χ21 = 0,905; p >0,05). 
Điều này phù hợp với kết luận của Ashraf A. và 
Lipscomb H.: không có sự khác biệt đáng kể giữa 
tỷ lệ điều trị thành công của phác đồ đơn liều 88,9- 
89% và phác đồ đa liều 92,6- 95%, đồng thời cũng 
không có sự khác biệt về tỷ lệ tác dụng không 
mong muốn giữa 2 phác đồ [6], [7].

Các nguyên nhân thất bại gồm: 11/20 BN (55%) 
khối chửa sẩy qua loa vòi, chảy máu; 7/20 BN (35%) 
khối chửa vỡ; 2/20 BN (10%) tạo khối huyết tụ 
thành nang kích thước >7cm . 

Phác đồ đơn liều có 63/86 BN (73,3%) tiêm 1 
liều và chỉ có duy nhất 1 trường hợp phải tiêm 4 
liều (1,2%). Trong phác đồ đa liều, 28/86 trường 
hợp (32,6%) tiêm 1 liều và có 6/86 trường hợp 
(7,0%) phải tiêm 4 liều. Sự khác biệt có ý nghĩa 
thống kê với χ23 = 34,5; p <0,001.

Có sự khác biệt rõ rệt về số liều điều trị giữa 
2 phác đồ ở mức nồng độ βhCG ban đầu <1.000 
mIU/ml và 1.000- 3.000 mIU/ml (p <0,001). Ở mức 
nồng độ βhCG ban đầu 3.000- 5.000 mIU/ml có 
sự khác nhau nhưng chưa có ý nghĩa thống kê 
(p >0,05).

Tác dụng không mong muốn của hai phác đồ
Không có trường hợp nào bị ngộ độc thuốc 

phải ngừng điều trị. Các tác dụng không mong 
muốn của MTX gặp trong nghiên cứu này là: buồn 
nôn, nôn, nhức đầu, chướng bụng, ngứa da, rối 
loạn tiêu hóa, tăng men gan. Các tác dụng không 
mong muốn này đều ở mức độ nhẹ chỉ theo dõi, 
không cần điều trị. Các tác dụng không mong 
muốn khác như: viêm miệng, rụng tóc, giảm bạch 
cầu, tiểu cầu, viêm phổi, xơ phổi… không gặp 
trong nghiên cứu này.

4. Kết luận
Nghiên cứu điều trị MTX trên 172 trường hợp 

CNTC chưa vỡ theo 2 phác đồ đơn liều và đa liều, 
chúng tôi kết luận như sau:

1. Hiệu quả điều trị CNTC chưa vỡ bằng MTX 
đơn liều và đa liều.

- Tỷ lệ thành công chung: Phác đồ đơn liều: 
86%, trong đó: 1 liều: 75,7%; 2 liều: 20,3%; 3 liều: 
2,7%; 4 liều: 1,3%; phác đồ đa liều: 90,7%, trong 
đó: 1 liều: 33,3%; 2 liều: 33,3%; 3 liều: 26,9%; 4 liều: 
6,5%. Tỷ lệ thành công giữa 2 phác đồ khác biệt 
không có ý nghĩa thống kê (p>0,05).

- Tỷ lệ thành công theo mức nồng độ βhCG ban đầu: 
+ Nồng độ βhCG <1.000mIU/ml: đơn liều: 

91,5%; đa liều: 95,7% (p >0,05).
+ Nồng độ βhCG từ 1.000 - 3.000mIU/ml: đơn 

liều: 89,3%; đa liều: 79,2% (p >0,05). 
+ Nồng độ βhCG từ 3.000 - 5.000mIU/ml: đơn 

liều: 54,5%; đa liều: 93,3% (p <0,05). 
2. Tác dụng không mong muốn của thuốc gồm 

buồn nôn, nôn (35,4%), nhức đầu (25%), chướng 
bụng (13,4%), rối loạn tiêu hóa (5,2%), tăng men 
gan mức độ nhẹ (2,9%), ngứa da (1,7%). Các tác 
dụng này thường nhẹ và tự hết không cần điều trị. 
Không có trường hợp nào phải ngừng điều trị do 
ngộ độc thuốc. Không có sự khác biệt về tác dụng 
không mong muốn giữa 2 phác đồ.

Từ kết quả trên, chúng tôi đề xuất một số gợi 
ý trong chỉ định điều trị CNTC chưa vỡ bằng MTX 
như sau:

- Với trường hợp nồng độ βhCG ban đầu 
<3.000mIU/ml nên sử dụng phác đồ đơn liều 1mg/

kg cân nặng, các liều tiếp theo sau 1 tuần nếu 
nồng độ βhCG giảm <15% so với xét nghiệm trước. 
Tối đa 4 liều.

- Với trường hợp nồng độ βhCG ban đầu cao 
≥3.000mIU/ml và có sự biến đổi nồng độ βhCG 
trước điều trị theo chiều hướng tăng, nên sử dụng 
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phác đồ đa liều 1mg/kg cân nặng vào các ngày 1, 
3, 5, 7 xen kẽ với follinat canxi các ngày 2, 4, 6, 8. 
Chỉ định tiêm liều tiếp theo nếu nồng độ βhCG 
giảm <15% so với xét nghiệm trước. Tối đa 4 liều.

- Nên theo dõi nội trú trong tuần đầu điều trị vì biến 
chứng vỡ khối chửa thường gặp trong vòng 1 tuần.
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Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU PHẪU THUẬT
ĐẶT MẢNH GHÉP TỔNG HỢP NÂNG SÀN CHẬU

TRONG BỆNH LÝ SA SINH DỤC

Tóm tắt
Mục tiêu: Đánh giá kết quả phẫu thuật đặt 

mảnh ghép nâng sàn chậu trong bệnh lý sa sinh dục. 
Phương pháp nghiên cứu: Tiến cứu mô tả cắt ngang. 
Kết quả: 32 bệnh nhân được phẫu thuật, bệnh nhân 
trẻ nhất 30 tuổi, bệnh nhân nhiều tuổi nhất là 73. Thời 
gian phẫu thuật từ 30 phút đến 90 phút; không có tai 
biến trong phẫu thuật. Có 1 bệnh nhân hở mảnh ghép 
đã được khắc phục. Thời gian nằm viện sau mổ là 1- 5 
ngày, kiểm tra sau 2 tháng phẫu thuật kết quả tốt. Kết 
luận: phương pháp phẫu thuật an toàn, ít xâm lấn, 
thời gian phẫu thuật nhanh, thời gian điều trị ngắn.

Abstract 
INITIAL RESULTS OF PLACEMENT OF SYNTHETIC 

POLYPROPYLENE MESH IN TREATMENT OF PELVIC 
ORGAN PROLAPSE

Objective: to evaluate the results of placement of 
synthetic polypropylene mesh in treatment of pelvic 
organ prolapse. Methods: prospective study including 
32 patients operated at Hanoi hospital of Obstetrics and 
Gynecology due to pelvic organ prolapsed. Results: The 
operation time was from 30 minutes to 90 minutes. No 
complications during surgery were found. There was a 
case of mesh open. The length of stay were 1-5 days. After 
2 months of surgery, re-examination showed good results. 
Conclusion: placement of synthetic polypropylene mesh 
in treatment of pelvic organ prolapsed is a safe, less 
invasion method.

Key words: Pelvic Organ Prolapse

1. Đặt vấn đề
Sa sinh dục là tên gọi của một tập hợp bệnh do 

cấu trúc trong hố chậu và ổ bụng lộ ra qua lỗ sinh 
dục ngoài. Các cấu trúc gồm niệu đạo, bàng quang, 
tử cung, ruột non, trực tràng và cả âm đạo [1],[2],[3],[
4],[5],[6],[7],[8].

Mỗi năm ở Hoa Kỳ ước tính có khoảng 400.000 
ca mổ sa sinh dục [7]. Việt Nam chưa có tổng kết nào 
về bệnh lý này. Tại bệnh viện Phụ Sản Hà Nội mỗi 
năm có khoảng 200 – 300 trường hợp sa sinh dục 
được phẫu thuật đường âm đạo: được cắt tử cung 
hoặc cắt cụt cổ tử cung làm lại thành âm đạo. Đặc 
biệt là có những bệnh nhân còn rất trẻ và còn có 
nhu cầu sinh đẻ, việc phẫu thuật cắt bỏ không đáp 
ứng được nhu cầu của người bệnh. Những năm 
gần đây phương pháp điều trị về sa sinh dục đã có 
nhiều thay đổi [9],[12]. Tại Việt Nam, phẫu thuật sàn 
chậu được thực hiện từ năm 2010 tại Bệnh viện Từ 
Dũ. Bệnh viện Phụ Sản bắt đầu thực hiện từ tháng 6 
năm 2012 và cũng đã đạt được một số kết quả đáng 
khích lệ. Xuất phát từ những kết quả trên, chúng tôi 
tiến hành đề tài này nhằm mục tiêu đánh giá kết quả 
phẫu thuật đặt mảnh ghép tổng hợp nâng sàn chậu 
trong bệnh lý sa sinh dục.

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
Các bệnh nhân đã được chuẩn đoán sa sinh dục 

và có chỉ định phẫu thuật
Tiêu chuẩn lựa chọn
- Các bệnh nhân được chẩn đoán sa sinh dục
- Đồng ý tham gia nghiên cứu
Tiêu chuẩn loại trừ
- Có viêm nhiễm đường sinh dục dưới
- Có khối u buồng trứng kèm theo
- Mắc bệnh tim…
Địa điểm và thời gian nghiên cứu
- Địa điểm: Khoa Phụ - Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội
- Thời gian: Từ tháng 1/ 2013 đến tháng 8/ 2014
Phương pháp nghiên cứu
Thiết kế nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu tiến cứu mô tả cắt ngang
Cỡ mẫu
Chúng tôi áp dụng phương pháp chọn mẫu toàn 

bộ trong khoảng thời gian nghiên cứu từ tháng 1/ 
2013 đến tháng 8/ 2014

Phương tiện nghiên cứu
- Mảnh ghép tổng hợp
- Kim chuyên dụng xuyên qua hố bịt
- Các dụng cụ mổ thông thường

Phương pháp tiến hành
- Bệnh nhân nằm tư thế khám phụ khoa
- Gây tê hoặc gây mê
- Sát trùng âm hộ, âm đạo, trải săng vô khuẩn
- Bóc tách thành âm đạo trước hoặc sau, hoặc cả 2 

thành (tùy theo loại phẫu thuật)
- Đặt mảnh ghép tổng hợp, cố định: khâu phục 

hồi thành âm đạo

3. Kết quả nghiên cứu
Phân loại bệnh nhân theo tuổi

Phân loại theo nhóm phẫu thuật

Thời gian phẫu thuật

Ngày điều trị theo loại phẫu thuật

Kết quả kiểm tra sau điều trị 1 tháng

Kết quả kiểm tra sau điều trị 2 tháng

4. Bàn luận
- Chúng tôi tiến hành phẫu thuật đặt mảnh 

Bệnh lý Tuổi
Sa thành trước âm đạo 30 - 73
Sa thành sau 45 - 73
Sa sinh dục độ 2 & 3 30 - 73

Bảng 1. Phân loại bệnh nhân theo tuổi

Bệnh lý Số ngày điều trị
Sa thành trước 1 - 2
Sa thành sau 1 - 3
Sa sinh dục độ 2 & 3 2 - 5

Bảng 4. Ngày điều trị theo loại phẫu thuật

Bệnh lý Loại phẫu thuật Số lượng
Sa thành trước Đặt mảnh ghép thành trước âm đạo 20
Sa thành sau Đặt mảnh ghép thành sau âm đạo 7
Sa sinh dục độ 2 & 3 Đặt mảnh ghép thành trước và thành sau âm đạo 5

Bảng 2. Phân loại theo nhóm phẫu thuật

Bệnh lý Loại phẫu thuật Thời gian phẫu thuật (Phút)
Sa thành trước Đặt mảnh ghép thành trước âm đạo 30 – 35
Sa thành sau Đặt mảnh ghép thành sau âm đạo 35 - 40
Sa sinh dục độ 2 & 3 Đặt mảnh ghép 2 thành âm đạo 70 - 90

Bảng 3. Thời gian phẫu thuật

Liền tốt Nhiễm trùng Lộ mảnh ghép Tổng
Sa thành trước 20 0 0 20
Sa thành sau 70 0 0 7
Sa sinh dục độ 2 & 3 4 0 1 5

Bảng 5. Kết quả kiểm tra sau điều trị 1 tháng
Tình trạng vết mổBệnh lý

Liền tốt Nhiễm trùng Lộ mảnh ghép Tổng
Sa thành trước 20 0 0 20
Sa thành sau 7 0 0 7
Sa sinh dục độ 2 & 3 5 0 0 5

Bảng 6. Kết quả kiểm tra sau điều trị 2 tháng
Tình trạng vết mổBệnh lý

ghép cho 32 bệnh nhân. Trong đó, phần lớn là 
bệnh nhân trên 50 tuổi; bệnh nhân có tuổi nhiều 
nhất là 73; có 2 bệnh nhân còn trẻ và có nhu cầu 
sinh đẻ: 1 người 30 tuổi, 1 người 38 tuổi đều bị 
sa sinh dục độ 3. Và tất cả các bệnh nhân nhóm 
nghiên cứu đều có tiền sử đẻ thường, kết quả này 
cũng tương đồng với kết quả của các tác giả đã 
nghiên cứu [14].

- Thời gian phẫu thuật: Phẫu thuật đặt mảnh 
ghép nâng 1 thành trước hoặc sau thời gian trung 
bình khoảng 30 phút, nếu trên cùng một bệnh 
nhân mà phải đặt cả 2 mảnh ghép trước và sau thì 
thời gian sẽ kéo dài lâu hơn. Trường hợp nhanh 
nhất là 70 phút và lâu nhất là 90 phút. Kết quả này 
cũng tương đồng với kết quả của các tác giả nước 
ngoài đã nghiên cứu [11],[12].

- Thời gian điều trị: Thời gian điều trị thực sự 
có ý nghĩa với bệnh nhân. Sau phẫu thuật 1 ngày 
đều đi lại bình thường, tự phục vụ sinh hoạt, nhất 
là những bệnh nhân chỉ đặt mảnh ghép 1 thành 
âm đạo sau ngày điều trị ngày thứ 2 đều muốn xin 
ra viện vì cảm thấy sức khỏe tốt, không đau đớn. 
Trong phẫu thuật đặt mảnh ghép nâng 2 thành có 
2 bệnh nhân trẻ 30 và 38 tuổi, sau mổ 2 ngày bệnh 
nhân ra viện. Bệnh nhân nằm điều trị lâu nhất ở  
nhóm này là 5 ngày (bệnh nhân 73 tuổi). Kết quả 
như vậy so với các tác giả nước ngoài ngày điều trị 
của chúng tôi có dài hơn bởi đây là kỹ thuật mới 
áp dụng nên chúng tôi thận trọng trong điều trị và 
theo dõi bệnh nhân dài hơn [12].

- Tai biến: Trong 32 trường hợp phẫu thuật 
chúng tôi không gặp phải tai biến nào như chảy 
máu, tụ máu, thủng bàng quang. Mặc dù vậy thì tài 
liệu của các tác giả nước ngoài cũng đã có những 
tai biến trong mổ như thủng bàng quang [10],[12].

Kết quả khám lại sau mổ 1 tháng, 2 tháng: có 
1 bệnh nhân lộ mảnh ghép thành sau âm đạo do 
sau khi ra viện 3 ngày bệnh nhân ra máu âm đạo 
(rong kinh, bệnh nhân 38 tuổi). Có thể vì thế ảnh 
hưởng đến lành sẹo thành sau. Chúng tôi đã tiến 
hành gây tê tại chỗ cắt lọc chỗ lộ mảnh ghép khâu 
lại mũi vắt. Kiểm tra lại tháng thứ 2 sẹo liền tốt, 
không lộ mảnh ghép. Trong 2 bệnh nhân trẻ tuổi 
được phẫu thuật đặt mảnh ghép nâng 2 thành âm 
đạo đã có 1 bệnh nhân có thai sau mổ 3 tháng.

Kết luận: Đây mới chỉ là bước đầu chúng tôi 
thực hiện phẫu thuật này, số lượng bệnh nhân 
chưa nhiều song chúng tôi cũng đưa ra một số kết 
luận sau:

- Phẫu thuật ít xâm lấn
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- Thời gian phẫu thuật nhanh
- Thời gian bệnh nhân nằm viện ngắn

- Phẫu thuật an toàn, đặc biệt hữu hiệu với 
những bệnh nhân trẻ, còn có nhu cầu sinh đẻ
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Đỗ Khắc Huỳnh, Mai Trọng Hưng    

Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TIỂU KHÔNG KIỂM SOÁT
KHI GẮNG SỨC Ở PHỤ NỮ

BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẪU THUẬT TOT

Tóm tắt
Mục tiêu: Đánh giá kết quả sớm của phẫu thuật TOT 

trong điều trị tiểu không kiểm soát khi gắng sức ở phụ nữ. 
Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu của chúng 
tôi bao gồm 31 bệnh nhân được chẩn đoán són tiểu khi 
gắng sức và phẫu thuật TOT từ 1/1/2013 – 5/2014 tại 
khoa Phụ sản bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Kết quả: Mức 
độ són tiểu của nhóm nghiên cứu là: độ I chiếm 9,7%; 
độ II chiếm 90,3%. Thời gian phẫu thuật trung bình là 
57,8 ± 5,4 phút. Số ngày nằm viện trung bình là 4,9 ± 2,1 
ngày. Hiệu quả của phương pháp là: Hết són tiểu hoàn 
toàn chiếm 100%. Tỷ lệ biến chứng trong phẫu thuật 
thấp chiếm 6,4%. Tỷ lệ tái phát són tiểu khi gắng sức sau 
1 tháng là 0%. Kết luận: Phẫu thuật TOT để điều trị són 
tiểu là một phương pháp có thời gian phẫu thuật ngắn, 
hiệu quả điều trị cao (hiệu quả 100%), ít biến chứng và tỷ 
lệ bệnh nhân hài lòng cao.

Từ khóa: Són tiểu khi gắng sức, phẫu thuật TOT.

Abstract 
THE RESULT OF TOT (TRANS OBTURATOR TAPE) 

SURGERY IN THE TREATMENT WOMEN STRESS 
URINARY INCONTINNENCE

Objective: The aim of this review is to evaluate 
the result of TOT (Trans Obturator Tape) Surgery in 
the treatment women stress urinary incontinnence. 
Methods: 31 patients diagnosed stress uninary 
incontinnence were treated by TOT surgery at O&G 
Departement,  O&G HaNoi Hospital from 1/1/2013 
to 5/2014. Results: The grade of stress uninary 
incontinnence: Grade I (9,7%); Grade II (90,3%). The 
mean operation time was 57,8 ± 5,4. The mean time of 
days in hospital  was 4,9 ± 2,1.The effectiveness of these 
procedures was a complete response or completely dry 
(100%). The percentage of  intraoperative complications 
was 6,4%. The rate of recurrence was 0% after 1 month 
after operation. Conclusions: TOT surgery had the 
hight effectiveness in treatment of women stress urinary 
uncontinnence: shorten operating time, high successful 
rate (a complete response 100%), less complications, as a 
result, it can improve patients’ quality life.

Keywords: Stress urinary incontinence, TOT surgery.

1. Đặt vấn đề
Theo Hội quốc tế kiểm soát tiểu tiện (International 

Continence Society-ICS) “Tiểu tiện không kiểm soát hay 
són tiểu là tình trạng thoát nước tiểu ra ngoài  không theo 
ý muốn, là một vấn đề xã hội và vệ sinh liên quan đến 
những than phiền về chất lượng cuộc sống” [10]. Tỷ lệ són 
tiểu chung trong cộng đồng thay đổi từ 25 – 45% [7].

Són tiểu không tự chủ qua đường niệu đạo là hậu 
quả của sự mất cân bằng giữa lực giữ nước tiểu của 
niệu đạo với lực co bóp để thải nước tiểu của bàng 
quang. Són tiểu gắng sức là tình trạng rò rỉ nước tiểu 
ra ngoài không theo ý muốn khi hoạt động gắng sức.

Tiểu tiện không kiểm soát hay són tiểu được phân 
loại bởi các biểu hiện khác nhau và thường được phân 
làm 4 loại khác nhau theo các nguyên nhân như: 

- Són tiểu khi gắng sức (80%): Xảy ra khi xách một vật 
nặng, ho, leo cầu thang, chơi thể thao, khiêu vũ, v…v…

- Són tiểu do bàng quang không ổn định: Đột nhiên 
rất buồn đi tiểu mà không thể kìm được dù chỉ trong vài 
phút dẫn đến rỉ nước tiểu (đái gấp) thường xảy ra khi 
nghe tiếng nước chảy hoặc rửa tay bằng nước lạnh.

- Són tiểu hỗn hợp: Phối hợp giữa són tiểu gắng 
sức và són tiểu do đái gấp

- Són tiểu do ứa tràn nước tiểu: Luôn cảm thấy 
trong bàng quang có đọng nước tiểu, muốn đái hết 
mà không thể. Nước tiểu thường rỉ ra với số lượng ít, 
có thể cả ngày lẫn đêm

Tiểu tiện không tự chủ hay són tiểu chiếm tỷ lệ 
1/4 [1], [4]. Điều tra ở khu vực châu Á thông báo 
tỷ lệ 1/5 [7]. Các nghiên cứu chọn lọc mức độ són 
tiểu nặng, xảy ra hàng ngày là 29% (11-72%). Con 
số này là 50% hoặc hơn trong cộng đồng phụ nữ 
sống trong các nhà dưỡng lão [6]. Theo dõi dịch tễ 
học cho thấy tỷ lệ TTKTC ở phụ nữ đang mang thai 

dao động từ 23% đến 67% và từ 6% đến 31% sau 
sinh [8].

Ở Việt Nam trước đây do điều kiện kinh tế, tập tục văn 
hóa phương đông làm cho bệnh nhân ngại không dám 
đi khám nên bệnh lý này ít được nhắc đến tại các bệnh 
viện lớn và trong cộng đồng. Hiện nay điều kiện sống 
được cải thiện người phụ nữ hiện đại cũng cần nâng cao 
chất lượng sống của mình nên các bác sĩ phụ khoa cũng 
gặp nhiều bệnh nhân són tiểu tới khám hơn nhưng các 
phương pháp điều trị cũng chưa được phổ biến. Năm 
2003, Nguyễn Thị Kim Loan và cộng sự công bố một 
nghiên cứu cho thấy: 47% phụ nữ ở lướ tuổi từ 46 đến 60 
ở Huyện Đức Hòa, Long An bị rối loạn đi tiểu. 

Năm 2007, Nguyễn Thị Thanh Tâm nghiên cứu cho 
thấy tỷ lệ són tiểu không kiểm soát ở phụ nữ mãn kinh 
là 38,6% tại Bệnh viện Từ Dũ. Nguyễn Tân Cương và cộng 
sự tại Bệnh viện Y dược TP.HCM nghiên cứu: “Đánh giá 
kết quả ban đầu điều trị tiểu không kiểm soát ở phụ nữ 
bằng băng nâng niệu đạo” cho kết quả tỉ lệ thành công 
cao (90%) là phẫu thuật ít xâm hại, an toàn trong điều trị 
tiểu không kiểm soát.

Tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, phương pháp phẫu 
thuật TOT đã được áp dụng từ năm 2013, cho đến nay đã 
thành phương pháp phẫu thuật điều trị thường quy. Vì 
vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu này để đánh giá kết 
quả sau 1,5 năm triển khai nghiên cứu nhằm mục tiêu 
đánh giá kết quả của phẫu thuật TOT trong điều trị són 
tiểu ở phụ nữ khi gắng sức.

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: gồm 31 bệnh nhân được 

chẩn đoán són tiểu khi gắng sức và phẫu thuật TOT 
từ 1/1/2013 – 5/2014 tại khoa Phụ sản bệnh viện Phụ 
sản Hà Nội

Tiêu chuẩn lựa chọn: 
- Tiền sử có són tiểu khi ho, cười hoặc khi làm nặng, 

chơi thể thao hoặc khi đi bộ, ngồi dậy đột ngột
- Khám lâm sàng phát hiện có són tiểu khi ho và có 

test Boney dương tính
- Khả năng chứa nước của bàng quang > 250ml, thể 

tích cặn sau đi tiểu < 100ml,  không có tăng hoạt động 
của cơ trụ bàng quang trên niệu động học hoặc không 
có són tiểu gấp

- Không có thai; không có nhiễm trùng đường tiểu 
hay đường sinh dục; đồng ý theo dõi định kỳ.

- Đủ sức khỏe chịu đựng cuộc phẫu thuật
- Bệnh nhân đồng ý hợp tác nghiên cứu có điều kiện 

theo dõi sau phẫu thuật
Đánh giá mức độ són tiểu khi gắng sức theo 3 

mức độ nặng, trung bình và nhẹ. Khó tiểu sau mổ 

được định nghĩa là dòng chảy nước tiểu yếu hay 
chậm hoặc cần phải ép bụng mới đi tiểu được, hoặc 
đi tiểu bị ngắt quãng.

Tất cả bệnh nhân đều được gây tê tủy sống để 
thực hiện phẫu thuật.

3. Kết quả 
Phân bố bệnh nhân theo nhóm tuổi

Có 7 trường hợp nằm trong độ tuổi sinh đẻ chiếm 
22,6%, còn lại 24 trường hợp có tuổi nằm ngoài độ 
tuổi sinh đẻ (≥ 50 tuổi) chiếm tỷ lệ 77,4%. Tuổi trung 
bình bị bệnh là 56,9 ± 11,4 tuổi. Tuổi thấp nhất bị 
bệnh là 30 tuổi và tuổi cao nhất là 83 tuổi. 100% các 
trường hợp đều là nữ giới.

Phân bố bệnh nhân theo tình trạng thai sản

Số người đã có thai và đã sinh đẻ là 30 trường hợp 
chiếm 96,8%; Số người đã từng có thai nhưng chưa 
đẻ (nạo hút) là 1 trường hợp chiếm 3,2%; Số người đã 
từng làm kế hoạch hóa gia đình – nạo hút thai là 19 
trường hợp chiếm tỷ lệ 61,3%; Số lần sinh con trung 
bình của nhóm nghiên cứu là 2,9 con trong đó có 1 
trường hợp chưa sinh con lần nào nhưng đã nạo hút 
thai và nhiều nhất là sinh con 6 lần.

Phân bố bệnh nhân theo lý do vào viện

Số người vào viện với lý do bị són tiểu chiếm 
100,0%; Số người vào viện với lý do đái khó chiếm 
80,7%; Số người vào viện với lý do đái rắt chiếm 9,7%; 
Số người vào viện với lý do bị sa sinh dục chiếm 80,7%

Nhóm tuổi Số lượng Tỷ lệ (%)
15 – 49 tuổi 7 22,6
≥ 50 tuổi 24 77,4
Tổng 31 100,0
 ± SD 56,9 ± 11,4 tuổi
Min 30 tuổi
Max 83 tuổi

Bảng 1. Phân bố bệnh nhân theo nhóm tuổi (n=31)

Tình trạng thai sản Số lượng Tỷ lệ (%)
Đã từng có thai 31 100,0
Đã có thai và đã đẻ 30 96,8
Có nạo hút 19 61,3
Có thai nhưng chưa đẻ 1 3,2
Số lần sinh con trung bình 2,9 ± 1,2 (0 – 6)

Bảng 2. Phân bố bệnh nhân theo tình trạng thai sản (n=31)

Lý do vào viện Số lượng Tỷ lệ (%)
Són tiểu 31 100
Đái khó 25 80,7
Đái rắt 3 9,7
Sa sinh dục 25 80,7

Bảng 3. Phân bố bệnh nhân theo lý do vào viện (n=31)



Phân bố bệnh nhân theo mức độ són tiểu 

Biểu đồ 1 cho thấy: Có 90,3% bệnh nhân bị són 
tiểu ở mức độ 1 (mức độ nhẹ) và 9,7% bệnh nhân 
bị són tiểu ở mức độ 2 (mức độ vừa).

Thời gian phẫu thuật và thời gian hậu phẫu

Hầu hết các cuộc phẫu thuật đều nằm trong 
khoảng 1 giờ đồng hồ, trong đó nhanh nhất là 45 
phút và  lâu nhất là 68 phút. Thời gian phẫu thuật 
trung bình cho một ca làm TOT là 57,58 phút. Thời 
gian hậu phẫu của các bệnh nhân được phẫu thuật 
TOT là dưới 6h (100% các bệnh nhân đều có thời 
gian hậu phẫu là 6h).

Tỷ lệ có biến chứng trong quá trình phẫu thuật

Có 2 trường hợp có biến chứng chiếm 6,4%. 
Kết quả cải thiện tình trạng són tiểu trước phẫu 

thuật, khi ra viện và sau ra viện 1 tháng

Bảng 6 cho thấy, hiệu quả điều trị của phương 
pháp phẫu thuật TOT cho nhóm bệnh nhân nghiên 
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Thời gian Số lượng Tỷ lệ
Thời gian phẫu thuật 45 – 60p 25 80,6
Thời gian phẫu thuật > 60p 6 19,4
Thời gian phẫu thuật trung bình  ± SD (Min – Max) 57,8 ± 5,4 (45 – 68)
Thời gian hậu phẫu ≤ 6h 31 100,0
Thời gian nằm viện trung bình 4,9 ± 2,1 (2 – 10)

Bảng 4. Thời gian phẫu thuật và thời gian hậu phẫu

Biến chứng Số lượng Tỷ lệ
Không 29 93,6
Có 2 6,4

Bảng 5. Tỷ lệ có biến chứng trong quá trình phẫu thuật

Biểu đồ 1. Phân bố bệnh nhân theo mức độ són tiểu (n=31)

Mức độ són tiểu0

90,3%

9,7%

Mức độ nhẹ - độ 1 Mức độ vừa - độ 2 Mức độ nặng - độ 3

Bảng . Kết quả cải thiện tình trạng són tiểu trước phẫu thuật, khi ra viện và sau ra viện 1 tháng

cứu được cải thiện rõ. Tỷ lệ són tiểu được giải quyết 
triệt để, từ 100% các bệnh nhân đều bị són tiểu 
trước phẫu thuật, sau phẫu thuật không có trường 
hợp nào còn són tiểu. Các nghiệm pháp thăm 
khám lâm sàng như nghiệm pháp Valsava, nghiệm 
pháp ho  từ dương tính trước phẫu thuật đều trở 
về âm tính sau phẫu thuật. Đánh giá ở thời điểm ra 
viện 1 tháng cho thấy kết quả đạt được như so với 
lúc ra viện. Sự khác biệt là không có ý nghĩa thống 
kê với p>0,05;

4. Bàn luận
Nghiên cứu 31 trường hợp phẫu thuật TOT tại 

bệnh viện Phụ sản Hà Nội từ  tháng 1 năm 2013 
đến tháng 12/2013, chúng tôi thấy tuổi trung bình 
là 56,9 ± 11,4 tuổi, trong đó tuổi thấp nhất là 30 
và tuổi cao nhất là 83 (Bảng 1). Kết quả của chúng 
tôi cao hơn so với với kết quả của Hồ Nguyễn Tiến 
điều trị són tiểu khi gắng sức bằng phẫu thuật đặt 
Bandelette dưới niệu đạo là 51,8 ± 11,9 (thấp nhất 
là 39 và cao nhất là 67 tuổi) [2] và của Nguyễn Tân 
Cương trong điều trị tiểu không kiểm soát ở phụ 
nữ bằng nâng niệu đạo kiểu TVT là 49,8 ± 7,2 (thấp 
nhất là 33 và cao nhất là 69) [1]

Kết quả các bảng 2 cho thấy: số lần có thai và 
số lần nạo hút cũng như số lần đẻ, trọng lượng 
cân của con khi sinh ra cũng có ảnh hưởng tới tình 
trạng són tiểu của bệnh nhân. Kết quả của chúng 
tôi cũng phù hợp với tác giả Nguyễn Tân Cương (số 
lần sinh trung bình 2,5 lần và cao nhất tới 10 lần 
mang thai) [1] và tác giả Hồ Nguyễn Tiến (số con 
trung bình là 3,4 ± 1,6, thấp nhất là 1 con và cao 
nhất là 6 con) [2].

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy: 
100% số các bệnh nhân vào viện với lý do bị són 
tiểu trong đó có 80,7% có lý do kèm theo là bị sa 
sinh dục kèm theo, 80,7% bị đái khó kèm theo 
(bảng 3). Trong số các bệnh nhân bị són tiểu, 
chỉ có 9,7% bị són tiểu mức độ 1 còn lại 90,3% 
số bệnh nhân bị són tiểu ở mức độ 2, không có 
trường hợp nào bị són tiểu mức độ nặng. Kết quả 
nghiên cứu này cao hơn kết quả nghiên cứu của 
Hồ Nguyễn Tiến và cộng sự, tỷ lệ có kèm sa sinh 
dục chỉ chiếm 28%, cuộc sống kèm các rối loạn đi 
tiểu chiếm 30% tuy nhiên tỷ lệ són tiểu của tác giả 
cũng là 100% các bệnh nhân vào viện với lý do són 
tiểu trong đó mức độ 1 là 12%, mức độ 2 là 52% và 
mức độ 3 là 36% [2].

Số ngày nằm viện trung bình của các bệnh 
nhân sau phẫu thuật trong nghiên cứu của chúng 

tôi là 4,9 ± 2,1 ngày, thấp nhất là 2 ngày và nhiều 
nhất là 10 ngày. Kết quả của chúng tôi cũng cao 
hơn của Hồ Nguyễn Tiến [2] với thời gian nằm 
viện trung bình là 2,1 ± 1,1 ngày, của Nguyễn Tân 
Cương [1] là 1,3 ngày (thấp nhất là 1 ngày, cao 
nhất là 5 ngày).

Đánh giá về lượng nước tiểu tồn dư ở các ngày 
sau phẫu thuật, kết quả của chúng tôi cho thấy có 
sự cải thiện rõ rệt về tình trạng tiểu tiện của các 
bệnh nhân sau phẫu thuật. 100% các bệnh nhân 
đều có tình trạng tiểu tiện về bình thường. Không 
có trường hợp nào có cảm giác khó tiểu, tiểu nhiều 
lần…. Các nghiên cứu của các tác giả khác trên thế 
giới đều cho kết quả tương tự [3], [5].

Đánh giá sau phẫu thuật 1 tháng, 100% các 
bệnh nhân được khám lại và đều cho biết hài lòng 
với kết quả phẫu thuật. tình trạng tiểu tiện của các 
bệnh nhân hoàn toàn bình thường, được cải thiện 
so với trước phẫu thuật. Kết quả nghiên cứu của 
chúng tôi cũng phù hợp với các nghiên cứu của 
các tác giả trong nước. Tỷ lệ hài lòng sau 12 tháng 
của các bệnh nhân vẫn tới 82% [9].

5. Kết luận
Phẫu thuật TOT điều trị són tiểu khi gắng sức là 

một phương pháp thời gian phẫu thuật ngắn, hiệu 
quả điều trị cao (hiệu quả 100%), ít biến chứng và 
tỷ lệ bệnh nhân hài lòng cao. 
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phương pháp chọn mẫu này nghiên cứu đã đảm bảo 
được tính đồng nhất của hai nhóm nghiên cứu trước 
khi tiến hành can thiệp

Bảng 1 cho thấy các đặc điểm BN của hai nhóm 
nghiên cứu khác biệt không có ý nghĩa thống kê với 
p > 0,05. Hai nhóm nghiên cứu đồng nhất trên mọi 
phương diện: tuổi, BMI, phân loại vô sinh, nguyên 
nhân vô sinh, số lần làm IVF, kỹ thuật thụ tinh

Đặc điểm chu kỳ KTBT- TTON

Bảng 2 cho thấy ở nhóm hMG có tổng liều FSH thấp 
hơn, nồng độ E2 ngày hCG cao hơn so với nhóm hMG, 
sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,05. Nhóm hMG 
có số noãn trung bình, số noãn thụ tinh cao hơn so với 
nhóm rFSH tuy nhiên chưa thấy sự khác biệt.Việc giảm 
được tổng liều FSH sẽ góp phần làm giảm chi phí điều trị.

Trong nghiên cứu của chúng tôi, tỷ lệ huỷ chu kỳ 
của nhóm hMG là 5,5% và của nhóm rFSH là 4,6%. Tỷ lệ 
huỷ chu kỳ của cả 2 nhóm đều có xu hướng thấp hơn 
tỷ lệ hủy chu kỳ theo nghiên cứu của Nguyễn Viết Tiến 
năm 2011 là 8,7% tại cùng trung tâm trên cùng đối 
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SO SÁNH hMG VÀ rFSH TRONG XỬ TRÍ ĐÁP ỨNG KÉM 
VỚI KÍCH THÍCH BUỒNG TRỨNG
TRONG THỤ TINH ỐNG NGHIỆM

Tóm tắt
Mục tiêu: so sánh hMG và rFSH trên bệnh nhân 

đáp ứng kém với kích thích buồng trứng tại Bệnh viện 
Phụ sản Trung ương. Đối tượng và phương pháp: 
thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên so sánh 2 phác đồ 
điều trị. Bệnh nhân có tiền sử hoặc có nguy cơ đáp ứng 
kém trong thụ tinh ống nghiệm được phân bố ngẫu 
nhiên vào hai nhóm (hMG và rFSH), tại Bệnh viện Phụ 
sản Trung ương năm 2012. Kết quả: sự khác biệt có 
ý nghĩa thống kê giữa nhóm hMG và nhóm rFSH về 
tổng liều FSH (2963,75±387,04 so với 3586,36±462,02) 
và nồng độ E2 ngày hCG (2969,76±159,91 so với 
2565,53±138,16). Số noãn thu được, tỷ lệ thụ tinh, tỷ lệ 
thai lâm sàng của nhóm hMG tương ứng là 5,44±2,59; 
81,04% và 16,36% có xu hướng cao hơn so với  nhóm 
rFSH là 4,77±2,35; 76,45% và 13,6%. Nồng độ FSH 
ngày 3, E2 ngày 5 và ngày hCG có giá trị tiên lượng 
nguy cơ đáp ứng kém với KTBT. Kết luận: sử dụng 
hMG trong KTBT làm giảm tổng liều FSH, tăng số noãn 
thu được, tăng tỷ lệ thụ tinh và tỷ lệ thai lâm sàng của 
nhóm BN đáp ứng kém trong TTON.

Abstract 
COMPARISON OF HMG AND RFSH EFFECTS IN POOR 

RESPONDER IVF PATIENTS
Objective: The efficacy of hMG in poor responder 

patients in IVF cycles was assessed. Materials and 
Methods: This study was a prospective, randomized 
controlled trial that poor responders IVF patients 
were randomly allocated into two group(hMG and 
rFSH).Results: A significantly were recorded in hMG 
group compared rFSH group lower hMG ampoules 
(2963,75±387,04 vs 3586,36±462,02), higher 
peak E2 levels on the day hCG (2699,76±159,91 vs 
2565,53±138,16).The number of ooccytes, fertilization 
rate, pregnancy in hMG group (5,44±2,59; 81,04%; 
16,36% were resulted higher rate than rFSH group 
(4,77±2,35; 76,45%; 13,6%). FSHlevels on the day 
3, peak E2 levels on day 5 and on the day hCG can 
forecast poor responders in IVF cycles. Conclusion: 
use hMG in poor responder IVF patiens resulted in 
a lower hMG ampoules, higher number oocytes, 
fertilization rate and pregnacy rate.

1. Đặt vấn đề
Đáp ứng kém với kích thích buồng trứng (KTBT) là 

tình trạng số lượng nang noãn ít, số trứng hút được ít, 
nồng độ estradiol thấp. Hậu quả là giảm số phôi thu 
được, giảm tỷ lệ có thai, chi phí điều trị tăng. Trên thế giới 
tỷ lệ đáp ứng kém với KTBT ở bệnh nhân (BN) làm thụ 
tinh ống nghiệm (TTON) xảy ra vào khoảng 9-24% [2].

Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng bổ sung LH cho 
nhóm đáp ứng kém với KTBT làm tăng tỷ lệ thành 
công của các chu kỳ TTON của nhóm bệnh nhân 
này [6] do sự phát triển nang noãn tối ưu cần có một 
lượng nhó LH nhất định. LH có thể là LH tái tổ hợp, 
cũng có thể từ hMG, tuy nhiên việc sử dụng LH vẫn 
còn chưa thống nhất và tuỳ vào kinh nghiệm riêng 
của từng bác sỹ. Tại BVPSTW phác đồ ngắn và bổ sung 
LH là  những lựa chọn đầu tay với nhóm BN đáp ứng 
kém. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu này nhằm mục 
tiêu so sánh hMG và rFSH trên bệnh nhân (BN) đáp 

ứng kém với kích thích buồng trứng (KTBT) tại Bệnh 
viện Phụ sản Trung ương

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
* Tiêu chuẩn lựa chọn:
- Nhóm có tiền sử đáp ứng kém với KTBT trong TTON
- Nhóm có nguy cơ đáp ứng kém khi có 1 trong 

các tiêu chuẩn sau:
. Tuổi ≥ 35
. AFC (Antral Follicle Count- Siêu âm đếm nang 
thứ cấp) giảm (AFC < 3 đến 5)
. Nội tiết cơ bản ngày 3 chu kỳ cao: 
(FSH > 10 mIU/ml; E2 >80 pg/ml; FSH/LH >3)  

- Số lần làm TTON ≤ 3     
* Tiêu chuẩn loại trừ:
- Tuổi > 40
- Có tiền sử phẫu thuật ở buồng trứng

- Lạc nội mạc tử cung ở buồng trứng và tử cung
- Có bất thường ở tử cung: u xơ tử cung, tử cung 

xơ hoá, dính buồng tử cung
- Số lần làm TTON ≥ 4
Phương pháp nghiên cứu
Thiết kế nghiên cứu: thử nghiệm lâm sàng ngẫu 

nhiên so sánh hai phác đồ điều trị. 
Cỡ mẫu: theo công thức tính cỡ mẫu cho nghiên 

cứu can thiệp của WHO [5]

N = số lượng đối tượng cho mỗi nhóm
Mức ý nghĩa: α = 5%, Z1-α/2 = 1,96
Độ mạnh: 1-β=80%, Z1-β = 0,84
P1= 42,3%: tỷ lệ thai lâm sàng phác đồ agonist/

hMG  theo nghiên cứu của Schoolcraf, WB (2007 tại 
Colorado- USA)

P2= 30%: tỷ lệ thai lâm sàng của phác đồ agonist/
rFSH theo nghiên cứu của Barrenetxea (2008 tại 
Bilbao-Spain).

P= (P1 + p2)2/2 = (0,42+ 0,3)2/2 ~ 0,26
Thay số ta có N= 101
Dự kiến tỷ lệ huỷ bỏ điều trị là 7%. Như vậy, nghiên 

cứu sẽ lấy cỡ mẫu là 110 BN cho mỗi phác đồ.
Tiến hành:
- Chọn mẫu: BN đủ tiêu chuẩn nghiên cứu, trong 

thời gian nghiên cứu, phân bố ngẫu nhiên vào 2 
nhóm điều trị. 

- Tiêu chí đánh giá bệnh nhân đáp ứng kém với KTBT: 
có dưới 4 nang noãn phát triển vào ngày tiêm hCG.

- Các biến số được đánh giá: đặc điểm của đối 
tượng nghiên cứu, đặc điểm chu kỳ KTBT-TTON, kết 
quả của TTON, các yếu tố liên quan đến đáp ứng kém 
và tỷ lệ thai lâm sàng.

Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu:
Nghiên cứu nhằm mục đích phục vụ  bệnh nhân và 

đã được Hội đồng y đức của BVPSTW thông qua và cho 
phép tiến hành tại Trung tâm hỗ trợ sinh sản- BVPSTW.

Xử lý số liệu: bằng phần mềm Epi-info 6.04, T-test, 
Chi-square test (χ2 test), phân tích hồi quy đa biến, 
p<0,05 có ý nghĩa thống kê.

3. Kết quả và bàn luận
Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu
BN thực hiện TTON đáp ứng đủ tiêu chuẩn chọn 

được lựa chọn vào mẫu nghiên cứu và phân nhóm 
theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên. 110 BN 
nhận phác đồ ngắn agonist/hMG (nhóm hMG) và 110 
BN nhận phác đồ ngắn agonist/rFSH (nhóm rFSH).Với 

Đặc điểm chung của bệnh nhân Nhóm hMG Nhóm rFSH pn (%) N (%)
Nguyên nhân 

 Do vòi 
 Lớn tuổi
 Giảm DTBT
 Phối hợp 

12
23
32
43

10,9
20,9
29,1
39, 1

18
21
27
44

16,4
19,1
24,5
40,0

0,92

Loại vô sinh
 Nguyên phát
 Thứ phát 

49
61

44,5
55,5

43
67

39,1
60,9 0,81

Trung bình
Tuổi trung bình (năm) 34,36 ± 4,39 35,53±3,49 0,90
Thời gian vô sinh (năm) 6,40 ± 4,43 6,80±3,61 0,65
BMI 20,56±2,09 20,61±1,98 0,59
AFC (nang) 5,21±3,58 4,75±2,87 0,75

Bảng 1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu

Đặc điểm chu kỳ KTBT-TTON Nhóm hMG Nhóm rFSH pn (%) N (%)
Kỹ thuật thụ tinh

 IVF
 ICSI

8
102

7,3
92,8

5
105

4,6
95,5 0,81

Tỷ lệ thai lâm sàng 18 16,4 15 13,6 0,72
Tỷ lệ huỷ chu kỳ 6 5,5 5 4,6 0,63
Tỷ lệ đáp ứng kém 35 31,18 41 37,27 0,58

Trung bình
Số ngày tiêm FSH (IU/L) 9,11 ±0,69 9,41±0,93 0,34
Tổng liều FSH (IU/L) 3063,75±387,04 3586,36±462,02 0,05
E2 ngày hCG (pg/ml) 2969,76±159,91 2565,53±138,16 0,04
NMTC trung bình (mm) 10,79±2,2 11,65±3,4 0,15
Số noãn trung bình 5,44±2,59 4,77±2,35 0,32
Tỷ lệ thụ tinh TB (%) 81,04±20,20 76,45± 27,63 0,61

Bảng 2. Đặc điểm chu kỳ KTBT- TTON



BN có nồng độ FSH cơ bản ngày 3 >10IU/l có nguy 
cơ đáp ứng kém với KTBT gấp 2,04 lần so với nhóm có 
nồng độ FSH cơ bản ngày 3 ≤ 10IU/l với 95%CI (1,0-4,2). 
Nghiên cứu của Nguyễn Viết Tiến năm 2011tại BVPSTW 
cho thấy nhóm có FSH cơ bản ngày 3≤10IU/L tỷ lệ có 
thai tăng gấp 2,87 lần so với nhóm FSH ngày 3 >10IU/L 
với 95% CI(1,16-7,57) [1]. FSH ngày 3 vòng kinh là yếu tố 
giúp các nhà lâm sàng tiên lượng đáp ứng của buồng 
trứng và tư vấn cho BN trước khi điều trị. 

BN có hàm lượng E2 ngày 6 ≤ 300 pg/ml thì nguy 
cơ đáp ứng kém với KTBT cao gấp 16,31 lần so với bệnh 
nhân có E2 N5 > 300 pg/ml vơí 95%CI (3,47- 105,26). Xét 
nghiệm E2 ngày 6 sau khi KTBT là xét nghiệm nội tiết 
đầu tiên sau khi tiêm FSH. Do vậy E2 ngày 6 là một xét 
nghiệm sớm có giá trị để tiên lượng nguy cơ đáp ứng 
kém với KTBT và thời điểm này cũng là thời điểm cần 
thiết để thầy thuốc lâm sàng điều chỉnh tăng liều FSH 
để đạt được hiệu quả tối ưu trong KTBT.

BN có hàm lượng E2 ngày hCG ≤ 1000 pg/ml thì 
nguy cơ đáp ứng kém với KTBT cao gấp 20,06 lần so 
với BN có E2 ngày hCG > 1000 pg/ml với 95%CI (2,62-
421,74). Như vậy nồng độ FSH ngày 3, E2 ngày 6 và ngày 
hCG có giá trị tiên lượng nguy cơ đáp ứng kém với KT

Mô hình hồi quy logistic đa biến liên quan đến 
tỷ lệ có thai LS

(*): Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05
Phân tích hồi quy đa biến của các yếu tố về tuổi, 

BMI, FSH ngày 3, độ dày NMTC, số noãn, E2, LH, 
Progesterone (P4) ngày hCG, số phôi chuyển và chất 
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tượng đáp ứng kém nhưng sử dụng các phác đồ KTBT 
khác nhau [1]. Điều này cho thấy phác đồ ngắn agonist 
phần nào giúp giảm tỷ lệ huỷ chu kỳ với nhóm BN này.

Nghiên cứu về sử dụng hMG/HP-hMG so với rFSH 
của Van Wely M và cộng sự (2011) với tỷ lệ thai lâm sàng 
và tỷ lệ sinh sống ở nhóm rFSH thấp hơn có ý nghĩa 
thống kê so với nhóm hMG/HP-hMG (OR 0,84; [CI: 0,72-
0,09], p= 0,04) [7]. Trong nghiên cứu của chúng tôi tỷ lệ 
thai lâm sàng của  nhóm hMG có xu hướng cao hơn so 
với nhóm rFSH (16,4% so với 13,6%) sự khác biệt chưa 
có ý  nghĩa thống kê. Tuy nhiên đây cũng là cơ sở khoa 
học góp phần đánh giá việc sử dụng LH có trong hMG. 
Nó không làm tăng nguy cơ xuất hiện đỉnh LH sớm, gây 
hoàng thể hoá sớm làm ảnh hưởng đến chất lượng noãn 
cũng như niêm mạc tử cung (NMTC) làm ảnh hưởng đến 
kết quả thai nghén của TTON. 

Tỷ lệ đáp ứng kém với KTBT của nhóm hMG và 
nhóm rFSH tương ứng là 31,18% và 37,27%, tuy nhiên 
sự khác biệt chưa có ý nghĩa thống kê với p >0,05 (χ2 
test). Tỷ lệ đáp ứng kém trong nghiên cứu này cao hơn 
so với các nghiên cứu khác ở Việt Nam. Theo Vương 
Thị Ngọc Lan nghiên cứu tại Bệnh viện Phụ sản Từ 
Dũ năm 2002, tỷ lệ đáp ứng kém là 22,7%[2]. Theo Vũ 
Minh Ngọc nghiên cứu tại BVPSTW năm 2006 thì tỷ lệ 
đáp ứng kém của phác đồ dài là 22,6%[3]. Có thể do 
đối tượng nghiên cứu của chúng tôi là nhóm có tiền 
sử đáp ứng kém hoặc có nguy cơ đáp ứng kém.

 Mối liên quan giữa đặc điểm của BN với đáp 
ứng kém

(*): Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05
Bảng 2cho thấy tỷ lệ đáp ứng kém với KTBT là 

31,18 % ở nhóm hMG và 37,27% ở nhóm rFSH. 
Phân tích hồi quy đa biến của các yếu tố về tuổi, 

BMI, FSH ngày 3, E2 ngày 6, E2, LH, P4 ngày hCG với 
đáp ứng kém cho thấy (bảng 3): 

Đáp ứng kém Không đáp ứng kém OR (95% CIOR)

Tuổi (năm) ≤ 35 15 21 1,05
(0,45-2,49)>35 80 104

BMI (kg/m2) >23 87 110 0,87
(0,31-2,4)≤23 10 13

FSH ngày 3 (IU/L) ≤10 23 46 2,04
(1,00-4,2) (*)>10 69 82

E2 ngày 6 (pg/ml) ≤300 23 9 16,31
(3,47-105,26) (*)>300 69 119

E2 ngày hCG (pg/ml) ≤1000 15 13 20,06 
(2,62-421,74) (*)>1000 75 117

LH ngày hCG (IU/L) ≤ 2 30 39 0,99
(0,5-1,95)>2 65 86

P4 ngày hCG (ng/ml) ≤ 1,5 81 108 0,54
(0,18-1,58)<1,5 11 20

Bảng 3. Mối liên quan giữa đặc điểm của BN với đáp ứng kém

Các yếu tố liên quan Tỉ lệ có thai lâm sàng
OR Khoảng tin cậy 95% CI

Tuổi (Năm) >35 1 0.5 - 1.5≤35 0.8

BMI (kg/m2) >23 1 0.7 - 1.3≤23 0.9

FSH N3 (IU/l) >10 1 0.8 - 2≤ 10 1.2

Độ dày NMTC (mm) ≤ 8 1 1.1 - 8.7 (*)>8 3.0

Số noãn ≤4 1 0.3 - 4>4 1.1

E2 ngày hCG (pg/ml) ≤ 1000 1 0.1 - 1.2>1000 0.4

LH ngày hCG (IU/l) ≤1,2 1 0.6 - 1.9>1,2 1.0

P4 ngày hCG (ng/ml) > 1,5 1 1.1 - 3.2 (*)≤ 1,5 1.8

Số phôi chuyển ≤3 1 0.9 - 10.1>3 3.1

Số phôi độ 3 < 1 1 1.5 - 7.2 (*)3.2

Bảng 4. Mô hình hồi quy logistic đa biến liên quan đến tỷ lệ có thai LS

lượng phôi đối với tỷ lệ thai lâm sàng. Bảng 10 cho 
thấy chỉ có 3 yếu tố là NMTC, P4ngày hCG và chất 
lượng phôi có liên quan với tỷ lệ thai lâm sàng.

Tỷ lệ có thai ở những bệnh nhân có tối thiểu 1 phôi 
chất lượng tốt (phôi độ 3) cao gấp 3,2 lần so với người 
không có phôi độ 3 nào (OR = 3,2; 95% CI = 1,5-7,2).
Phôi tốt là yếu tố giúp tiên lượng kết quả của TTON.

Cho tới nay, giá trị tiên lượng của P4 đối với khả 
năng có thai là chủ đề còn nhiều tranh luận. Một 
số tác giả cho rằng không có liên quan giữa hàm 
lượng P4ngày hCG với tỷ lệ có thai (Abuzeid 1996, 
Urman 1999, Martinez 2004). Tuy nhiên theonghiên 
cứu của Bosch [4] kết luận rằng hàm lượng P4 ≤ 1,5 
ng/ml thì tỷ lệ có thai tiến triển cao hơn có ý nghĩa 
thống kê so với hàm lượng P4> 1,5 ng/ml. Nghiên 
cứu của chúng tôi cho thấy tỷ lệ có thai ở những 
bệnh nhân có P4ngày hCG ≤ 1,5 ng/ml cao gấp 1,8 
lần so với người có P4 ngày hCG > 1,5ng/ml, (OR = 
1,8; 95% CI = 1,1-3,2). Ngưỡng P4 ≤1,5ng/ml là cơ 
sở khoa học giúp chúng tôi quyết định ngày chọc 
hút noãn sớm hơn hoặc đông phôi toàn bộ khi 
nồng độ P4 tăng quá cao.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng tỷ lệ có thai ở những 
bệnh nhân có độ dày NMTC > 8 mm cao gấp 3 lần so 
với người có NMTC ≤ 8 mm (OR = 3,0; 95% CI = 1.1 - 8.7). 
Xác định liên quan giữa tỷ lệ có thai với các ngưỡng giá 
trị của độ dày NMTC, nghiên cứu của Kovacs thấy rằng 
tỷ lệ có thai ở nhóm có độ dày NMTC ≥ 10 mm cao hơn 
có ý nghĩa thống kê nhóm có độ dày NMTC< 10 mm (OR 
= 1,3; 95% CI = 1,0-1,7, p < 0,05) [6]. Điều này cho thấy 
NMTC cũng là yếu tố giúp tiên lượng kết quả thai nghén 
của TTON. 

4. Kết luận
• Nhóm hMG cho kết quả về tổng liều FSH, nồng 

độ E2 ngày hCG khác biệt có ý nghĩa thống kê so với 
nhóm rFSH với p<0,05.

• Số noãn thu được, tỷ lệ thụ tinh và tỷ lệ thai lâm 
sàng của nhóm hMG có xu hướng cao hơn so với 
nhóm rFSH, sự khác biệt chưa có ý nghĩa thống kê.

• Nồng độ FSH cơ bản ngày 3, E2 ngày 6 và ngày hCG 
có giá trị tiên lượng nguy cơ đáp ứng kém với KTBT

• Độ dày NMTC, PRO ngày hCG và chất lượng phôi 
liên quan đến tỷ lệ thai lâm sàng
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BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA ÂM NHẠC ĐẾN 
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Tóm tắt
Mục tiêu: Đánh giá bước đầu hiệu quả của âm 

nhạc đến trạng thái lo âu của bệnh nhân trước chuyển 
phôi trong thụ tinh trong ống nghiệm. Đối tượng và 
phương pháp nghiên cứu: gồm 60 bệnh nhân làm thụ 
tinh trong ống nghiệm (TTTON) tại bệnh viện Phụ sản Hà 
Nội, đến giai đoạn chuyển phôi được chia làm 2 nhóm, 
can thiệp thử nghiệm có đối chứng, chọn nhóm theo 
ghép cặp, một nhóm được can thiệp bằng âm nhạc, một 
nhóm không được can thiệp gì. Kết quả: sự khác biệt về 
trạng thái lo âu có ý nghĩa thống kê giữa nhóm được can 
thiệp âm nhạc và nhóm không được can thiệp âm nhạc 
39,2 ± 8,56 so với 42,4 ± 8,74. Kết luận: âm nhạc có tác 
động phần nào đó giải tỏa bớt căng thẳng lo âu đối với 
tâm lý bệnh nhân trước chuyển phôi.

Abstract 
Objective: Evaluate the effectiveness of the 

initial music to the status of patient anxiety before 
embryo transfer in in vitro fertilization. Subjects and 
methods: research study comprises 60 IVF patients 
in Ha Noi obstetrics and gynaecology hospital to the 
embryo transfer stage is divided into two groups, 
intervention trials were identified, selected according 
to the paired groups, an intervention group music, 
not an intervention group. Results: The differences in 
state anxiety was statistically significant between the 
intervention group and music group music intervention 
versus 39.2 ± 8.56 42.4 ± 8.74. Conclusion: the impact 
music has somehow relieve stress anxiety for mental 
patients before embryo transfer.

1. Đặt vấn đề
Thụ tinh trong ống nghiệm (TTTON) là  phương 

pháp điều trị vô sinh ngày càng được áp dụng phát 
triển rộng rãi trên thế giới. Thông thường, có khoảng 
80% bệnh nhân có thực hiện TTTON đến được giai 
đoạn chuyển phôi [1]. Chuyển phôi là bước cuối cùng 
nhưng rất quan trọng ảnh hưởng đến tỉ lệ có thai 
trong TTTON. Bệnh nhân đến được giai đoạn chuyển 
phôi đã phải trải qua một quá trình dài điều trị, tốn 
kém kinh phí, chịu nhiều áp lực từ gia đình hoặc xã 
hội làm cho tâm lý nặng nề và có thể dẫn đến stress 
gây ảnh hưởng lớn đến quá trình thụ thai. Trên thế 
giới, ở những nước phát triển, liệu pháp âm nhạc đã 
trở thành phương pháp hữu hiệu để điều trị cũng 
như giảm lo âu stress và đã được ứng dụng rộng rãi. 
Tuy nhiên ở nước ta, liệu pháp này còn  mới mẻ và 
buớc đầu được áp dụng 1 cách chuyên nghiệp ở một 
số cơ sở trị liệu tâm lý và bệnh viện tâm thần [3].

Ở Việt Nam, hiện tại đã có 18 trung tâm thụ tinh 
trong ống nghiệm nhưng chưa có trung tâm nào áp 
dụng liệu pháp âm nhạc để giảm lo âu stress cho bệnh 
nhân trước chuyển phôi. Vì vậy chúng tôi tiến hành 
đề tài “Bước đầu nghiên cứu tác động của âm nhạc 
đến trạng thái lo âu ở bệnh nhân trước chuyển phôi 

tại khoa hỗ trợ sinh sản bệnh viện phụ sản Hà Nội” để 
trả lời câu hỏi liệu âm nhạc có làm giảm bớt trạng thái 
lo âu ở bệnh nhân trước chuyển phôi không?

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Là những bệnh nhân chuyển phôi của TTTON tại 

khoa Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện phụ sản Hà Nội từ 
01/07/2012 đến hết 30/10/2012.

Tiêu chuẩn lựa chọn
- Tất cả bệnh nhân nữ điều trị vô sinh bằng phương 

pháp TTTON đến được giai đoạn chuyển phôi.
- Đồng ý tham gia nghiên cứu và trả lời các câu hỏi 

theo bộ câu hỏi
Tiêu chuẩn loại trừ
- Bệnh nhân không đồng ý tham gia nghiên cứu.
- Bệnh nhân không đến được giai đoạn chuyển phôi.
Phương pháp nghiên cứu
Cỡ mẫu nghiên cứu 
Đây là nghiên cứu mới nên bước đầu chúng tôi chọn 

cỡ mẫu là n= 60 bệnh nhân chia làm 2 nhóm: nhóm 
nghe nhạc và nhóm không nghe nhạc, mỗi nhóm n = 
30 bệnh nhân. 

Thiết kế nghiên cứu 

Can thiệp thử nghiệm có đối chứng, phân chia 2 
nhóm, chọn nhóm theo ghép cặp.

Các bước tiến hành
Bước 1: Bệnh nhân được phân ngẫu nhiên vào 2 

nhóm (nghe nhạc và không nghe nhạc) theo ngày chẵn 
và ngày lẻ, mỗi nhóm n = 30 bệnh nhân.

 Bước 2: Tham khảo và sử dụng bảng câu hỏi phỏng 
vấn “Zung”. 

Thang Đánh giá mức độ lo âu Zung:  là thang 
tự đánh giá gồm có 20 đề mục,  mô tả một số triệu 
chứng của cơ thể, được sử dụng rộng rãi trong các 
nghiên cứu dịch tễ học (Zung WW., 1965).Thang đánh 
giá lo âu do Zung W. K, được coi là tiêu chuẩn để đánh 
giá lo âu, là thông tin trực tiếp, nhất quán từ người 
bệnh, là một trắc nghiệm khách quan định lượng hoá 
và chuẩn hoá, sử dụng nhanh. Test Zung cũngđược Tổ 
chức Y tế thế giới thừa nhận là một test đánh giá trạng 
thái lo âu và hiệu quả của các phương pháp điều trị lo 
âu.Test gồm 20 mục xếp từ 1 đến 20, cho điểm theo 
4 mức độ thời gian xuất hiện triệu chứng từ 1 đến 4 
điểm.Đánh giá kết quả: Điểm tối đa là 80 [6].

Bước 2.1: Tiến hành hỏi thử 15 bệnh nhân nhằm mục 
đích xem họ có hiểu các câu hỏi. 

Bước 3: Tiến hành nghiên cứu 
Các bệnh nhân điều trị tại khoa Hỗ trợ sinh sản bằng 

phương pháp TTTON đến được giai đoạn chuyển phôi 
sẽ được tư vấn, giải thích và đồng ý tham gia nghiên cứu. 

Bệnh nhân sẽ được chia làm 2 nhóm theo ngày 
chẵn lẻ, sẽ tiến hành phỏng vấn theo bộ câu  hỏi theo 
các bước sau: 

 bệnh nhân đều được phỏng vấn làm 2 lần: bắt đầu 
vào phòng chờ chuyển phôi và trước lúc vào chuyển 
phôi. Thời gian giữa 2 lần cách nhau khoảng 2 tiếng, sử 
dụng 1 phòng chờ chuyển phôi chung.

- Đối với ngày chẵn : sau khi phỏng vấn lần 1, tiếp đó 
bệnh nhân được nằm nghỉ ngơi và nghe nhạc không lời 
khoảng 30p trong khi chờ vào chuyển phôi, phỏng vấn 
lần 2 trước khi bệnh nhân vào chuyển phôi.

- Ngày lẻ: sau khi phỏng vấn lần 1, bệnh nhân nằm 
nghỉ tại phòng chờ khoảng 2 tiếng rồi vào chuyển phôi,  
phỏng vấn lần 2 trước khi bệnh nhân vào chuyển phôi.

- Nội dung phỏng vấn của 2 nhóm, lần 1 và lần 2 như 
nhau, bệnh nhân điền câu trả lời vào bộ câu hỏi đánh giá 
mức độ lo lắng theo thang điểm .

+ Không lo âu : ≤ 40 điểm
+ Lo âu mức độ nhẹ : 41 - 50 điểm
+ Lo âu mức độ vừa : 51 - 60 điểm
+ Lo âu mức độ nặng : 61 - 70 điểm
+ Lo âu mức độ rất nặng : 71 - 80 điểm
Các tham số nghiên cứu

- Một số đặc điểm của bệnh nhân: Tuổi, nghề nghiệp, 
loại vô sinh, thời gian vô sinh, nguyên nhân vô sinh, các 
phương pháp điều trị.

- Trạng thái tâm lí bệnh nhân trước chuyển phôi lần 
phỏng vấn 1, lần 2 của 2 nhóm nghe nhạc và không 
nghe nhạc.

Phân tích số liệu
- Thu thập số liệu theo mẫu và xử lý số liệu bằng phần 

mềm SPSS for Win 11.5
- So sánh các giá trị trung bình bằng test T, so sánh % 

bằng  χ2  test.
Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu
- Tất cả các bệnh nhân tham gia nghiên cứu này đều 

tự nguyện.
- Các thông tin của bệnh nhân đều được bí mật trước, 

trong và sau nghiên cứu 
- Kết quả nghiên cứu tâm lí của bệnh nhân sẽ giúp 

cho các cán bộ y tế hiểu hơn về tâm trạng của các bệnh 
nhân để từ đó giúp đỡ các bệnh nhân một cách tốt hơn. 

3. Kết quả và bàn luận
1. Đặc điểm trạng thái lo âu bệnh nhân trước 

chuyển phôi tại khoa hỗ trợ sinh sản Bệnh viện phụ 
sản Hà Nội

 Điểm trung bình của nhóm nghe nhạc là 42,4 ± 8,74 
và của nhóm không nghe nhạc là 42,2 ± 7,83 , 2 nhóm 
có mức độ tâm lý khá tương đồng với p> 0,05,  xếp vào 
mức độ tâm lý lo âu nhẹ và cũng tương đồng với kết 
quả của Hoàng Thị Tuyết Mai(2012) điểm trung bình của 
tâm lý bệnh nhân điều trị vô sinh cũng xếp vào mức độ 
hơi lo âu[2]. Tuy nhiên, Gộp chung cả 2 nhóm phân tích 
kỹ hơn chúng tôi thấy tỷ lệ các mức độ lo âu  (không 
lo âu 33.35%, lo âu mức độ nhẹ 46.65%, lo âu mức độ 
vừa 16.7%, lo âu mức độ nặng 3.3%, lo âu mức độ rất 
nặng 0%) hơi khác với nghiên cứu của Hoàng Thị Tuyết 
Mai(2012) (không lo âu 12%, lo âu mức độ nhẹ 54%, lo 
âu mức độ vừa 32.7%, lo âu mức độ nặng 1.4%, rất nặng 
0%), sự khác nhau về tỷ lệ này do đặc điểm tất cả là bệnh 
nhân TTTON còn nghiên cứu của Hoàng Thị Tuyết Mai là 
tâm lý tổng thể bệnh nhân vô sinh[2].

Tâm lý Nhóm nghe nhạc Nhóm không nghe nhạc pn % n %
Không lo âu (≤ 40) 11 36,7 9 30

>0,05

Lo âu mức độ nhẹ (41- 50) 12 40 16 53,3
Lo âu mức độ vừa (51- 60) 6 20 4 13,4
Lo âu mức độ nặng (61- 70) 1 3,3 1 3,3
Lo âu mức độ rất nặng (71- 80) 0 0 0 0
Tổng 30 100 30 100
Trung bình điểm 42,4 ± 8,74 42,2 ±7,83

Bảng 1. Kết quả bảng đánh giá trạng thái lo âu của bệnh nhân phỏng vấn lần 1
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2. Đánh giá bước đầu hiệu quả của âm nhạc đến 
trạng thái lo âu của bệnh nhân trước chuyển phôi 
trong thụ tinh trong ống nghiệm.

- Đánh giá tâm lý của bệnh nhân  ở nhóm không 
được nghe nhạc

So sánh kết quả phỏng vấn giữa 2 lần 1 và 2: 
+ Bệnh nhân không lo âu từ 9(30%) tăng lên 12(40%)
+ Lo âu mức độ nhẹ từ 16(53.3%) giảm xuống 

15(50.0%)
+ Lo âu mức độ vừa từ 04(13.4%) giảm xuống 

còn 2(6.7%)
+ Lo âu mức độ nặng vẫn còn 1(3.3%) 
+ Lo âu mức độ rất nặng không có
Giữa 2 lần phỏng vấn 1 và phỏng vấn 2 là phỏng 

vấn lúc bắt dầu vào phòng chờ và trước lúc bắt 
đầu vào chuyển phôi, khoảng thời gian giữa 2 lần 
phỏng vấn không có can thiệp gì thì ta thấy tâm lý 
của bệnh nhân không có biến chuyển mấy, các tỷ lệ 
có dao dộng ít,không lo âu từ 30% lên 40%,mức độ 
lo âu 69,9% giảm xuống còn 60%, điểm trung bình 
giữa 2 lần phỏng vấn từ 42,2 ±7,83 xuống còn 41,0 ± 
7,36, như vậy điểm trung bình vẫn nằm trong thang 
điểm từ 41 đến 50  sự khác biệt không có ý nghĩa 
thống kê với p> 0,05.

Tâm lý
Nhóm không nghe nhạc Nhóm  nghe nhạc

Phỏng vấn lần 1 Phỏng vấn lần 2 Phỏng vấn lần 1 Phỏng vấn lần 2
n=30 % n=30 % n=30 % n=30 %

Không lo âu ( ≤ 40) 9 30 12 40 11 36,7 20 66,7
Lo âu mức độ nhẹ (41 – 50) 16 53,3 15 50 12 40,0 8 26,7
Lo âu mức độ vừa (51 – 60) 4 13,4 2 6,7 6 20,0 2 6,6
Lo âu mức độ nặng (61 – 70) 1 3,3 1 3,3 1 3,3 0 0
Lo âu mức độ rất nặng (≥ 71) 0 0 0 0 0 0 0 0
Điểm 42,2 ±7,83 41,0 ± 7,36 42,4 ± 8,74 39,2 ± 8,56
p >0,05 <0,05

Bảng 2. Kết quả bảng đánh giá trạng thái lo âu của bệnh nhân phỏng vấn lần 1,2 của nhóm 
không nghe nhạc và nhóm nghe nhạc.

- Đánh giá tâm lý của bệnh nhân  ở nhóm  được 
nghe nhạc 

So sánh kết quả phỏng vấn giữa 2 lần 1 và 2: 
- Bệnh nhân không lo âu từ 11(36,7%) tăng lên 

20(66,7%)
- Lo âu mức độ nhẹ từ 12(40%) giảm xuống 8(26,7)%
- Lo âu mức độ vừa từ 6(20%) giảm xuống còn 2(6,7%)
- Lo âu mức độ nặng từ 1(3,3%) giảm xuống còn 0
- Lo âu mức độ rất nặng không có
 Giữa 2 lần phỏng vấn 1 và phỏng vấn 2 là trước khi 

can thiệp và sau khi can thiệp tỷ lệ bệnh nhân không lo 
âu tăng cách đáng kể từ 36.7% lên tới 66.7%, tỷ lệ bệnh 
nhân lo âu giảm từ 63.3% xuống còn 33.4%, điểm trung 
bình giữa 2 lần phỏng vấn từ  42.4± 8.74 xuống còn 
39.2± 8.56, như vậy nằm trong thang điểm từ 41 đến 50 
được xếp vào lo âu mức độ nhẹ xuống đến thang điểm 
dưới 40 được xếp vào không lo âu chứng tỏ có sự khác 
biệt giữa 2 lần phỏng vấn, sự khác biệt này có ý nghĩa 
thống kê với p <0.05. 

Qua bảng 3.8 ta thấy âm nhạc có tác động đáng kể 
trong việc giảm lo âu stress đối với bệnh nhân trước khi 
chuyển phôi nó có ý nghĩa tương đồng với nghiên cứu 
của celia HY Chan và cộng sự sử dụng biện pháp tâm linh 
can thiệp giảm lo âu cho bệnh nhân điều trị vô sinh [4].

Bệnh nhân tham gia vào thụ tinh ống nghiệm mang 
một tâm lí nặng nề có thể dẫn tới trầm cảm và ngoài ra 
còn ảnh hưởng tới khả năng thụ thai [5]. Như vậy kết quả 
nghiên cứu cho thấy sử dụng âm nhạc như một sự can 
thiệp điều dưỡng có hiệu quả trong việc giảm lo âu cho 
bệnh nhân trước chuyển phôi.

4. Kết luận
- Nhóm không nghe nhạc: tâm lý không thay giữa lần 

phỏng vấn 1 và phỏng vấn 2 với p > 0,05.
- Nhóm nghe nhạc: âm nhạc tác động làm giảm lo âu 

của bệnh nhân với  p < 0,05
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Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

CÁC ĐẶC ĐIỂM BỆNH HỌC CHỬA Ở SẸO MỔ LẤY THAI
VÀ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ TƯƠNG ỨNG

Tóm tắt
Mục tiêu: Xác định mối liên quan giữa các đặc điểm 

bệnh học chửa ở sẹo mổ lấy thai và hiệu quả  điều trị 
tương ứng. Phương pháp nghiên cứu: hồi cứu mô tả. 
Kết quả: Tổng số thai trên sẹo mổ đẻ cũ 192 trường hợp. 
Tỷ lệ thành công của phương pháp hút thai dưới hướng 
dẫn của siêu âm đơn thuần là : 89,7%; điều trị nội khoa 
bằng MTX: 91%. Liên quan giữa tuổi thai và các phương 
pháp điều trị: tỷ lệ điều trị thành công cao nhất ở nhóm 
tuổi thai < 6 tuần 98,6%, nhóm tuổi thai > 8 tuần tỷ lệ 
chuyển phương pháp điều trị 37%. Nhóm βhCG < 10.000 
có tỷ lệ điều trị thành công: 96,9%.Vị trí túi thai về phía 
BTC có tỷ lệ điều trị thành công cao nhất 98,4%, túi thai 
về phía bàng quang có tỷ lệ chuyển phương pháp điều 
trị 54%.. Nhóm túi thai có ít mạch máu tăng sinh có tỷ lệ 
thành công 87,5%. Kết luận: Hiệu quả các phương pháp 
điều trị  thai trên sẹo mổ đẻ cũ liên quan chặt chẽ với các 
đặc điểm bệnh học của bệnh.

Abstract 
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PATHOLOGICAL 

FEATURES OF CAESAREAN SCAR PREGNANCY AND THE 
EFFECT OF RESPECTIVE TREATMENTS

Objective: Determine the relationship between 
the pathological features of Caesarean scar 
pregnancy and the effect of respective treatments. 
Methods: A retrospective descriptive. Results: The 
total number of Caesarean scar pregnancy cases are 
192. The success rate of MVA under ultrasound is: 
89.7%; medicine therapy with MTX: 91%. Association 
between gestational age and treatment: the highest 
succeed rate is in cases with gestational ages under 
6 weeks were 98.6%, unsucceed rate with gestational 
ages more than 8 weeks is 37%. Group with βhCG 
under 10,000 have succeed rate: 96.9%. Depend on 
location of gestion, gestion which located near intra-
uterine have successful rate of 98.4%, gestion which 
located near bladder got unsuccessful rate of 54%. 
The gestations with little proliferative vascular have 
a success rate of 87.5%. Conclusion: the effect of  
Caesarean scar pregnancy treatments related with 
the pathological features of the disease.

1. Đặt vấn đề
Chửa tại sẹo mổ lấy thai (Caesarean scar 

pregnancy: CSP) là hiện tượng túi thai làm tổ tại vị 
trí sẹo mổ lấy thai của tử cung phát triển bao quanh 
mô sẹo[1,2,3,4] .Trước đây là hình thái khá hiếm gặp 
của thai lạc vị trí nhưng ngày nay do tỷ lệ mổ lấy thai 
ngày càng tăng nên tỷ lệ này ngày càng nhiều[3,4]. 
CSP là bệnh ít gặp nhưng gây biến chứng nặng nề, 
nguy hiểm tới tính mạng người bệnh. Việc phát hiện 
muộn hoặc xử trí không đúng cách gây vỡ tử cung, 
chảy máu nhiều hoặc cắt tử cung khi bệnh nhân còn 
rất trẻ [2.4, 5,6]. Việc xử trí khi có biến chứng còn khó 
khăn hơn do phẫu trường hẹp, dính, mạch máu tăng 
sinh. Vấn đề điều trị CSP còn gặp nhiều khó khăn vì 
chưa có phương pháp điều trị hữu hiệu. Hướng xử 
trí dựa trên tình trạng người bệnh, tuổi thai, nồng độ 
βhCG, vị trí khối thai so với đường niêm mạc tử cung, 
nhu cầu sinh con của người bệnh [1,7,8]. Có 4 phương 
thức điều trị chính: ( 1) Điều trị nội khoa bằng MTX, (2) 

can thiệp ngoại khoa,(3) phối hợp các phương pháp, 
(4) chỉ theo dõi không can thiệp. khuynh hướng hiện 
nay là điều trị nội khoa bảo tồn và can thiệp ngoại 
khoa tối thiểu nhằm kết thúc thai kỳ sớm nhờ đó 
tránh phải phãu thuật lớn và duy trì khả năng sinh 
sản.[2,3,6,8]

Chúng tôi thực hiện nghiên cứu này nhằm mục tiêu 
xác định mối liên quan giữa các đặc điểm bệnh học 
chửa ở sẹo mổ lấy thai và hiệu quả  điều trị tương ứng.

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
Thiết kế nghiên cứu: nghiên cứu hồi cứu mô tả.
Đối tượng nghiên cứu: Tất cả các bệnh nhân 

chẩn đoán CSP điều trị tại BVPSHN từ 1/1/2010 đến 
31/12/2012.

Tiêu chuẩn lựa chọn: Các bệnh nhân chẩn đoán 
CSP khi: 

- Người bệnh có thai, xét nghiệm hCG dương tính, 
có tiền sử  mổ lấy thai.



Các đặc điểm bệnh học 
Tuổi thai trên siêu âm

Tuổi thai nhỏ nhất là 4 tuần, lớn nhất là 11 tuần. 
Tuổi thai trung bình là 6,03 tuần sớm hơn so với 
nghiên cứu của Jukovic là 7,5 ± 2,5 tuần[2], Timor 
- Trítch từ 6 – 14 tuần[9], Tạ Thị thanh Thủy 6,06 
tuần[10]. Số liệu này phù hợp vì chúng tôi  nghiên 
cứu rất sớm căn bệnh này và có các khuyến cáo cho 
các bác sỹ siêu âm phát hiện sớm CSP.

Vị trí túi thai trên siêu âm

Vị trí túi thai phát triển về phía BTC chiếm tỷ lệ cao 
nhất. Rất ít nghiên cứu trên thế giới đề cập đến vấn 
đề này nhưng theo các nghiên cứu của chúng tôi vị 
trí túi thai  có giá trị quyết định  phương pháp  điều 
trị[7].  Vial  phân CSP thành  2 hình thái: 1, Túi thai về 
phí BTC; 2, Túi thai về phía bàng quang và khuyến cáo 
túi thai về phía bàng quang  tiến triển thành rau cài 
răng lược sớm hoặc rau  tiền đạo cài răng  lược khi 
thai  đủ tháng[11]. 

Mức độ tăng sinh mạch quanh túi thai

86% các trường hợp thai < 6 tuần không siêu âm 
dopler. Thai trên 8 tuần có tỷ lệ tăng sinh mạch cao. 
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- Siêu âm đầu dò âm đạo: thấy có túi thai nằm thấp 
tại vị trí sẹo mổ lấy thai. Có thể nằm hoàn toàn trong 
thành trước đoạn eo  tử cung hoặc nằm 1 phần trong 
thành tử cung 1 phần trong BTC, Buồng tử cung và 
ống cổ tử cung rỗng [6,8,9] 

- Sau hủy thai thấy có khối âm vang hỗn hợp tại 
sẹo mổ cũ[7]

 - Kết quả giải phẫu bệnh sau phẫu thuật: thấy có 
tổ chức gai rau.

Tiêu chuẩn loại trừ: các bệnh nhân chẩn đoán 
CSP đã điều trị tại tuyến trước;

Một số khái niệm: 
- Tuổi thai trên siêu âm: tuổi thai được tính theo siêu âm
- Vị trí túi thai: + Túi thai về phía BTC:  1 phần túi 

thai nằm trong BTC và 1 phần túi thai nằm ở trong 
thành  trước cơ tử cung.

+ Túi thai ở vị trí trung gian: túi thai nằm trong 
thành trước cơ tử cung độ dày lớp cơ TC và bàng 
quang  trên 3mm

+ Túi thai về phía bàng quang: túi thai nằm trong 
thành trước cơ tử cung lồi vào bàng quang, độ dày 
lớp cơ TC và bàng quang dưới 3mm [7]

-Mức độ tăng sinh mạch máu quanh túi thai: 
+ It mạch máu: Mạch máu rải rác quanh túi thai 

đặc biệt tại vị trí rau bám ở sẹo mổ
+ Nhiều mạch máu tăng sinh: mạch máu  dày đặc 

ở vùng rau bám tại sẹo mổ va mặt sau bàng quang.
- Nồng độ βhCG trước khi điều trị.
- Điều trị nội khoa: Tiêm MTX tại chỗ và toàn 

thân.1,2,3,4,6,7]
- Can thiệp ngoại khoa: 
+ Hút thai dưới chỉ dẫn của siêu âm đơn thuần.
+ Hút thai kết hợp với tiêm MTX toàn thân.
+ Phẫu thuật lấy khối chửa bảo tồn tử cung. 
- Khái niệm điều trị thành công: điều trị bằng 1 

phác đồ  cho đến khi khỏi bệnh.
- Chuyển phương pháp: là các trường hợp khi 

điều trị bằng 1 phác đồ có biến chứng chảy máu, vỡ 
tử cung và khối âm vang hỗn hợp  trên 5cm có chỉ 
định phẫu thuật[7].

3. Kết quả và bàn luận
Tỷ lệ bệnh
Tỷ lệ CSP so với số mổ lấy thai  0, 33%. Tỷ lệ CSP so 

với tổng số thai phụ: 1/1100 . Theo Rotas tỷ lệ CSP so 
với tổng số thai phụ là  1/2000[4], theo Timor – Tritsch 
tỷ lệ này là 1/1800 – 2500 [6]. Báo cáo của chúng tôi 
có tỷ lệ bệnh cao hơn do bệnh viện PSHN là bệnh viện 
có tỷ lệ đẻ cao nhất miền Bắc, tỷ lệ mổ lấy thai nhiều 
nên tỷ lệ  CSP cũng tăng theo. 

Năm 2010 2011 2012 Tổng số Tỷ lệ

Số sinh
Tổng số 29.915 37.876 45.905 113.696 100%
Sinh mổ 15.854 18.659 23.487 58.000 51%
Sinh thường 14.061 19.217 22.418 55.696 49%

Số nạo hút thai 17.661 20.994 20.498 59.153
Số CSP 63 64 65 192

Bảng 1. Tỷ lệ bệnh theo năm

Tuổi thai Số người bệnh
< 6 tuần 93 48,4%
6 – 7 tuần 72 37,5%
>= 8 tuần 27 14,1%
Tổng số 192 100%

Bảng 2. Tuổi thai trên siêu âm

Biểu đồ 1. Phân bố vị trí túi thai

Mức độ tăng sinh mạch < 6 tuần 6 – 7 tuần ≥ 8 tuần Tổng
Ít 8 15 9 32
Tăng sinh 5 14 17 36
Không siêu âm 80 43 1 124
Tổng số 93 72 27 192

Bảng 4. Liên quan giữa tuổi thai và mức độ tăng sinh mạch máu

Các tác giả nước ngoài khuyến cáo về mức độ tăng 
sinh mạch giúp tiên lượng điều trị [1, 6,9]

Nồng độ βhCG

Nồng độ βhCG từ 10.000 – 50.000 chiếm tỷ lệ cao 
47,1%. βhCG cao nhất là 182.700mUI/ml, thấp nhất 
714mUI/ml.

Kết quả điều trị và phương pháp điều trị
Liên quan giữa kết quả điều trị với phương pháp 

điều trị

Số người bệnh hút thai đơn thuần chiếm tỷ lệ 
cao nhất 71,3%. Các tác giả trên thế giới khuyến cáo 
nạo hút thai thường thất bại hoặc  gây biến chứng 
nặng nề[1, 9,1l, ]. Trong nghiên cứu của chúng tôi tỷ 
lệ thành công 89,7%. Theo Tạ Thị Thanh Thủy  tỷ lệ 
này là 96,1%[10]. Tỷ lệ thành công của hút thai đơn 
thuần cao do chúng ta lựa chọn đúng chỉ định và kỹ 
năng tốt. 

Tỷ lệ thành công cao nhất ở nhóm điều trị nội khoa 
91,6%. Đây là phương pháp ít xâm lấn tỷ lệ điều trị thành 
công cao  nhưng  thời gian theo dõi sau điều trị lâu ,giá 
thành cao nên ít được chấp nhận.

Có 6 trường hợp phẫu thuật chủ động lấy khối chửa 
bảo tồn tử cung  do thai trên 8 tuần,  túi thai về phía bàng 
quang và có nhiều mạch máu tăng sinh quanh túi thai.

Với nguyên tắc điều trị nhằm loại bỏ khối thai 
và duy trì khả năng sinh sản. Việc lựa chọn phương 
pháp điều trị thích hợp dựa vào tuổi thai, vị trí túi thai, 
mức độ tăng sinh mạch máu quanh túi thai, nồng độ 
βhCG và mức độ chảy máu nghiên cứu của chúng tôi 
áp dụng 3 phương pháp chính: điều trị nội khoa, can 
thiệp ngoại khoa, kết hợp 2 phương pháp. Tỷ lệ điều 
trị thành công liên quan rất nhiều đến các hình thái 
lâm sàng của bệnh.  

Liên quan giữa tuổi thai và kết quả điều trị

Nồng độ βhCG n Tỷ lệ %
< 10.000 65 33,9
Từ 10.000 – 50.000 80 47,1
> 50.000 – 100.000 17 8,9
 > 100.000 8 4,2
Không xét nghiệm 22 11,5
Tổng số 192 100

Bảng 5. Nồng độ βhCG trước điều trị

Phương pháp điều trị Kết quả điều trị
Thành công Chuyển PP T. số Tỷ lệ %

Nội khoa 22 (91,6%) 2 24 13,5
Hút thai DSA đơn thuần 123 (89,7%) 14 137 71,3
Hút thai DSA + MTX 18 (75%) 7 25 12,5
PT lấy khối chửa chủ động 6 0 6 2,7
Tổng số 168 (87,5%) 24 192 100

Bảng 6. Phân bố kết quả điều trị theo phương pháp điều trị

Tỷ lệ thành công cao nhất ở nhóm tuổi thai < 
6 tuần với tất cả các phương pháp điều trị . Tuổi 
thai ≥ 8 tuần chuyển PP điều trị cao 37% đặc biệt 
ở nhóm hút thai đơn thuần 50%. Tỷ lệ thành công 
của phương pháp hút thai đơn thuần giữa các nhóm 
tuổi khác nhau có sự khác biệt với P < 0,001. Theo 
Timor – tritsch tỷ lệ thành công của các phương 
pháp điều trị theo tuổi thai lần lượt là : thai dưới 6 
tuần: 80,8%, 7 tuần : 68,6%, 8 tuần: 35%, 9-15 tuần 
: 12,5%[9].  Như vậy tuổi thai càng nhỏ tỷ lệ điều trị 
thành công càng cao.

Liên quan giữa vị trí túi thai và kết quả điều trị

Túi thai về phía BTC có tỷ lệ điều trị thành công 
cao nhất với tất cả các phương pháp. Túi thai về 
phía BQ có tỷ lệ chuyển phương pháp điều trị 54%. 
Điều trị nội khoa cho trường hợp túi thai ở vị trí 
trung gian đem lại hiệu quả cao nhất 100%. Đặc 
biệt trong  trường hợp túi thai về phía BTC hút thai 
mang lại hiệu quả cao. Trường hợp thai trên 8 tuần 
tuổi nên hủy thai và tiêm MTX vào phía sau rau 
trước khi hút thai sẽ đem lại thành công cao. Có sự 
khác biệt rõ rệt về tỷ lệ thành công phương pháp 
hút thai đơn thuần giữa vị trí túi thai về phía BTC 
và vị trí túi thai trung gian, với P < 0,001.

Liên quan giữa mức độ tăng sinh mạch và kết 
quả điều trị

Bảng 7. Mối liên quan giữa tuổi thai và kết quả các PP điều trị

Bảng 8. Mối liên hệ giữa vị trí túi thai và kết quả điều trị



Tỷ lệ thành công nói chung ở nhóm ít mạch 
máu tăng sinh cao hơn ở nhóm nhiều mạch máu 
tăng sinh. Các trường hợp có mạch máu tăng sinh 
nhiều tuổi thai trên 8 tuần và túi thai có lồi vào 
bàng quang  nên phẫu thuật chủ động lấy khối 
chửa. Các trường hợp mạch máu tăng sinh nhiều 
tuổi thai dưới 8 tuần nên điều trị nội khoa đơn 
thuần hoặc kết hợp.

Liên quan giữa nồng độ βhCG và kết quả điều trị
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Bảng 9. Liên quan giữa mức độ tăng sinh mạch và kết quả điều trị

Bảng 10. Mối liên quan giữa nồng độ βhCG và kết quả điều trị

Tỷ lệ điều trị thành công cao nhất với tất cả các phương 
pháp điều trị khi nồng độ βhCG thấp < 10000mIU/ml. Tỷ 
lệ thành công của phương pháp hút thai đơn thuần giữa 
nồng độ βhCG nhóm <10000mUI/ml và nhóm 10000 - 
50000mUI/ml là không có sự khác biệt với P = 0,2 nhưng 
có sự khác biệt tỷ lệ thành công của phương pháp hút 
thai đơn thuần giữa nồng độ βhCG nhóm 10000 – 50000 
mUI/ml và nhóm > 50000 mUI/ml, với p < 0,005.

Các nghiên cứu trên thế giới đều không đề 
cập đến giá trị của βhCG cho chỉ định điều trị. Tuy 
nhiên nồng độ βhCG là 1 trong 2 yếu tố chính để 
theo dõi và tiên lượng sau điều trị.

Kết luận
- Có sự liên quan chặt chẽ giữa hiệu quả các 

phương pháp điều trị và các đặc điểm bệnh học của 
bênh như:  tuổi thai, vị trí túi thai và mức độ tăng sinh 
mạch máu quanh túi thai.

- Tuổi thai dưới 6 tuần có tỷ lệ điều trị thành công 
cao với tất cả các phương pháp  điều trị.

- Vị trí túi thai: 
+ Trường hợp túi thai phát  triển về phía BTC hút 

thai đem lại thành công cao  
 +  Trường hợp túi thai ở vị trí trung gian hoặc về 

phía bàng quang  tuổi thai dưới 8 tuần điều trị nội 
khoa đem lại kết quả tốt.

- Trường hợp mạch máu tăng sinh nhiều, Thai trên 
8 tuần nên hủy thai, tiêm MTX phía sau rau trước khi 
hút thai hoặc phẫu thuật.

- Nồng độ βhCG ít có liên quan đến kết quả điều 
trị nhưng có giá trị cho theo dõi sau điều trị.
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MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ
KHỞI PHÁT CHUYỂN DẠ CỦA PROSTAGLANDIN E2 

ĐỐI VỚI THAI QUÁ DỰ KIẾN SINH

Tóm tắt
Mô tả một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả khởi 

phát chuyển dạ của PGE2 đối với thai quá dự kiến sinh. 
Nghiên cứu mô tả tiến cứu trên 91 sản phụ tại Bệnh viện 
Phụ Sản Hà Nội. Tỷ lệ khởi phát thành công cao ở nhóm 
sản phụ có thai >41 tuần (91,6%); Trọng lượng sơ sinh 
<3500g (83,1%); Sản phụ có nước ối trong (90,4%). Liều 
Cerviprime trung bình cho mỗi trường hợp thành công là 
0,60 ± 0,20mg. Thời gian trung bình từ khi bơm thuốc đến 
khi sinh đường âm đạo là 8,12±3,65h và tỷ lệ mổ lấy thai 
do các nguyên nhân chỉ còn 8,8%. 

Từ khóa: prostaglandin E2, thai quá dự kiến 
sinh, khởi phát chuyển dạ.

Abstract 
SOME FACTORS AFFECTING THE RESULTS OF LABOR 

INDUCTION BY PGE2 IN POSTERM PREGNANCY
Describe some factors affecting the results of 

labor induction by PGE2 in posterm pregnancy. The 
prospective descriptive study was carried out in 91 
women at Ha Noi hospital of obstetric and gynecology. 
The rate of successful induction was high among 
pregnancies over 41 completed week, neonatal 
weight below 3500kg or pure amniotic fluid, with 
the specific numbers were 91,6%, 83,1% and 90.4%, 
respectively. The medium dose of cerviprime for each 
successful cases was 0,60 ± 0,20mg. The medium time 
from augmentation of vaginal insertion to delivery 
was 8,12 ± 3,65h and the rate of cesarean delivery 
caused by several reasons was only 8.8%.

Keywords: prostaglandine E2, posterm pregnancy, 
labor induction.

1. Đặt vấn đề
Thai quá dự kiến sinh (TQDKS) mà chưa có dấu hiệu 

chuyển dạ là mối lo hàng đầu của các sản phụ. Việc 
phát hiện và điều trị sớm sẽ giúp làm giảm đáng kể 
tỷ lệ thai chết lưu cũng như tử vong chu sinh. Đã có 
thực nghiệm lâm sàng  chứng minh tính ưu việt và độ 
an toàn của prostaglandin E2 (PGE2) so với các phương 
pháp khác trong khởi phát chuyển dạ. Theo nghiên 
cứu của Warke HS và cộng sự (1999) kết quả gây khởi 
phát chuyển dạ bằng PGE2 có 92% gây chuyển dạ 
thành công, trong đó 81,3% trường hợp sinh đường 
âm đạo [1]. Ở Việt Nam, một số nơi đã sử dụng PGE2 
để khởi phát chuyển dạ cho những trường hợp thai 
chết lưu, dị dạng…[2],[3]. Tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội 
(BVPSHN), tỷ lệ thành công khi sử dụng PGE2 khởi phát 
chuyển dạ trong trường hợp thai quá dự kiến sinh cao 
nhất là 93,4% [3]. Như vậy, vẫn còn một tỷ lệ đáng kể 
không thành công trong kỹ thuật này (6,6%-8%).

Để tìm hiểu thêm vấn đề trên, chúng tôi tiến hành 
nghiên cứu này với mục tiêu mô tả một số yếu tố ảnh 
hưởng đến kết quả khởi phát chuyển dạ của PGE2 đối 
với thai quá dự kiến sinh.

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
91 sản phụ có độ tuổi từ 18 – 35 được sử dụng 

Cerviprime gel khởi phát chuyển dạ trong trường 
hợp được chẩn đoán là thai quá dự kiến sinh tại Bệnh 
viện Phụ Sản Hà Nội trong thời gian từ tháng 4 đến 
tháng 7 năm 2011.

Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả tiến cứu.
Xử lý số liệu: Các số liệu được thu thập theo một 

biểu mẫu thống nhất. Phân tích và xử lý số liệu trên 
máy vi tính bằng phần mềm SPSS 16.0.

3. Kết quả và bàn luận
Phân bố đối tượng nghiên cứu theo nhóm tuổi

Biểu đồ 1. Phân bố đối tượng nghiên cứu theo nhóm tuổi
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Trong số 91 sản phụ nghiên cứu có tuổi từ 18 – 
35, nhóm tuổi gặp với tỷ lệ cao nhất là từ 25- 29 tuổi 
(58,2%), sau đó là nhóm 30 – 35 tuổi (24,2%), 21 – 24 
tuổi gặp 15,4%, rất ít gặp sản phụ từ 18 – 20 tuổi (2,2%).

Tỷ lệ khởi phát chuyển dạ thành công theo đặc 
điểm của thai

Nhóm sản phụ >41 tuần có tỷ lệ khởi phát thành 
công là 91,6% cao gấp 7,1 lần nhóm sản phụ 42 
tuần là 8,4% và sự khác biệt này có ý nghĩa thống 
kê với p<0,05. Do ở tuần thứ 41, các nguy cơ có thể 
xảy ra đối với thai thấp hơn rất nhiều so với ở tuần 
42 như: nguy cơ ngạt sơ sinh ở thai 42 tuần cao 
gấp 1,72 lần thai >41 tuần. Thai to cũng làm ảnh 
hưởng tới hiệu quả khởi phát chuyển dạ. Đối với 
thai ≤3500g, tỷ lệ khởi phát chuyển dạ thành công 
là 83,1% cao gấp 14,7% thai >3500g và sự khác biệt 
này có ý nghĩa thống kê với p<0,01. Biến chứng liên 
quan đến thai to là chuyển dạ kéo dài, bất xứng 
đầu chậu, và mắc vai với nguy cơ tổn thương cơ 
xương khớp hoặc thần kinh [3].

Nước ối xanh có liên quan đến tình trạng suy 
thai mãn trong tử cung hoặc suy thai cấp trong 
chuyển dạ, trong 43 trường hợp ối xanh có 5/43 
trường hợp ối xanh đặc phân su (11,6%). Trong 
5 trường hợp nước ối xanh đặc sánh phân su khi 
chuyển dạ kết quả có 4/5 trường hợp trẻ sơ sinh đẻ 
ra có dấu hiệu ngạt (80%).

Tỷ lệ khởi phát chuyển dạ thành công với hàm 
lượng Cerviprime được sử dụng

Trong số 83 sản phụ gây chuyển dạ thành 
công có 79,5% trường hợp thành công ngay sau 
lần bơm thuốc đầu tiên; 20,5% thành công sau 

Bảng 1. Tỷ lệ khởi phát chuyển dạ thành công theo đặc điểm của thai

Bảng 2. Tỷ lệ khởi phát chuyển dạ thành công với hàm lượng Cerviprime được sử dụng

lần bơm thuốc thứ 2. Sự khác biệt này có ý nghĩa 
thống kê với p< 0,05. Liều Cerviprime trung bình 
cho mỗi trường hợp thành công là 0,60±0,20 mg. 
Liều này thấp hơn rất nhiều so với liều trung bình 
của mỗi ca thất bại: 1,19±0,26. Sự khác biệt này có 
ý nghĩa thống kê với p<0,001. Cerviprime gel chứa 
dinoprostone có bản chất là PGE2. Cerviprime gel 
đóng vai trò quan trọng trong việc thay đổi cấu 
trúc và sinh hóa phức tạp liên quan đến sự chín 
muồi CTC. Việc đưa Cerviprime gel vào trong ống 
CTC tạo ra các tác động đặc hiệu tại chỗ, biểu hiện 
bằng các thay đổi dẫn đến giãn và xóa mở CTC. 
Đây chính là cơ sở để chúng tối tiến hành nghiên 
cứu này.

Liên quan giữ tỷ lệ khởi phát chuyển dạ thành 
công bằng PGE2 với dùng oxytocin phối hợp

Tỷ lệ phối hợp với truyền oxytocin của chúng 
tôi là 22%. Tỷ lệ thành công khi truyền oxytocin 
phối hợp là 95%, nhóm không truyền oxytocin 
phối hợp là 90,1%. Như vậy, tỷ lệ thành công khi 
gây chuyển dạ bằng phối hợp với truyền oxytocin 
thì tỷ lệ thành công cao hơn. Chỉ định truyền 
oxytocin phối hợp cho những trường hợp sau khi 
đã làm chín muồi CTC và gây chuyển dạ thành 
công nhưng cơn co tử cung yếu và không phù hợp 
với độ xóa mở CTC. Trong trường hợp này không  
dùng PGE2 nữa mà truyền oxytocin vì ở giai đoạn 
này oxytocin dễ điều chỉnh cơn co phù hợp với 
sinh lý tự nhiên hơn. Vai trò của PGE2 ngoài tác 
dụng làm chín muồi CTC còn gây cơn co tử cung 
phù hợp cho một cuộc chuyển dạ vì có đến 78% 
số sản phụ chỉ đặt thuốc đã gây được cơn co tốt, 
không cần truyền thêm oxytocin. Đây cũng là một 
yếu tố thuận lợi cho cuộc chuyển dạ vì giúp cho 
các sản phụ có tâm lý thoải mái hơn khi phải nằm 
truyền oxytocin, sản phụ có thể đi lại, ăn uống, vệ 
sinh, gặp gỡ người thân gần giống như một cuộc 
chuyển dạ tự nhiên. Điều này cũng góp phần giảm 
tỷ lệ xin mổ lấy thai vì lý do lo lắng, căng thẳng và 
phải nằm lâu để truyền thuốc.

Thời gian trung bình từ khi dùng thuốc tới khi 
khởi phát chuyển dạ thành công

Bảng 3. Liên quan giữ tỷ lệ khởi phát chuyển dạ thành công bằng PGE2 với dùng oxytocin phối hợp

Bảng 4. Thời gian trung bình từ khi dùng thuốc tới khi khởi phát chuyển dạ thành công

Thời gian trung bình từ khi bơm thuốc tới khi gây 
chuyển dạ hết pha tiềm tàng là 5,74 ± 3,88 giờ, thời gian 
ngắn nhất là 1,55 giờ, dài nhất là 17 giờ. Thời gian trung 
bình từ khi bơm thuốc tới khi CTC mở hết là 7,55 ± 3,62 
giờ, thời gian ngắn nhất 2,93 giờ, dài nhất 21 giờ. Thời 
gian trung bình từ khi bơm thuốc đến khi sinh đường 
âm đạo là 8,12 ± 3,65 giờ, thời gian ngắn nhất là 4,12 giờ, 
dài nhất là 21,25 giờ. Thời gian hay gặp nhất là 5,52 giờ. 
Không có trường hợp nào chuyển dạ kéo dài trên 24 giờ.

Nguyên nhân phải mổ lấy thai

 Có 8,8% trường hợp phải chỉ định mổ lấy thai 
trong tổng số sản phụ dung thuốc. Trong đó mổ vì 
CTC không tiến triển là 25,0%, mổ vì suy thai là 37,5%, 
mổ vì ngôi không lọt là 25,0%, mổ vì CCTC cường 
tính 12,5%. Đa số các trường hợp thành công đều 
xuất hiện chuyển dạ sau liều thứ nhất và liều thứ 2, 
ít có trường hợp phải dùng tới liều thứ 3. Có thể đối 
với những sản phụ có đáp ứng tốt với Cerviprime thì 
hiệu quả gây chuyển dạ được thể hiện ngay sau một 

Biểu đồ 2. Nguyên nhân phải mổ lấy thai

liều đầu tiên, còn những trường hợp đáp ứng kém 
hoặc không đáp ứng thì cho dù sử dụng tới 3 liều vẫn 
không hiệu quả. Điều đó cũng lý giải vì sao chỉ định 
mổ vì CTC không tiến triển chiếm tỷ lệ 25% trong các 
nguyên nhân mổ lấy thai và chiếm 7,23% trong tổng 
số đối tượng nghiên cứu. 

Chỉ định mổ vì suy thai chiếm tỷ lệ 37,5% trong các 
nguyên nhân mổ lấy thai và chiếm 11,49% trong tổng 
số đối tượng nghiên cứu. Có lẽ trong những trường hợp 
thai quá dự kiến sinh thì chức năng của bánh rau giảm, 
hiện tượng tắc mạch trong gai rau tăng, làm giảm diện 
tích trao đổi chất dinh dưỡng của gai rau làm thai thiếu 
oxy, kèm theo số lượng nước ối đã giảm đi đáng kể nên 
khi có chuyển dạ thì tỷ lệ suy thai trong TC sẽ cao hơn. 
Thai quá ngày sinh thường dẫn đến thai quá to nên khó 
lọt ngôi, tỷ lệ mổ lấy thai do nguyên nhân ngôi không lọt 
là 25%. Tỷ lệ mổ lấy thai do cơn co cường tính thấp nhất 
trong các nguyên nhân với 12,5%. 

Tỷ lệ mổ lấy thai với một số tác giả khác: Himangi S. 
Warke [1] tỷ lệ mổ lấy thai là 18,7%, T.J. Fraser và cộng sự 
[3] là 17%, Nguyễn Mạnh Trí [2] là 11%. So với các tác giả 
khác thì tỷ lệ mổ lấy thai của chúng tôi ít hơn. Từ đó cho 
thấy gây chuyển dạ bằng Cerviprime cho TQDKS thành 
công góp phần giảm tỷ lệ mổ lấy thai. 

4. Kết luận
Sử dụng PGE2 với liều 0,5mg bơm ống CTC 6 giờ/lần 

x tối đa 3 lần khởi phát chuyển dạ cho 91 sản phụ quá 
dự kiến sinh thì tỷ lệ thành công cao ở nhóm thai >41 
tuần tuổi là 91,6%; nhóm thai có trọng lượng ≤3500g là 
83,1%; nhóm sản phụ có nước ối trong là 90,4% và 79,5% 
ca thành công trong liều dùng đầu tiên. Nếu dùng phối 
hợp với oxytocin sẽ giúp quá trình chuyển dạ dễ dàng và 
giống chuyển dạ tự nhiên hơn, giúp làm giảm tỷ lệ mổ 
đẻ ở các sản phụ; tỷ lệ mổ lấy thai giảm đáng kể chỉ còn 
8,8% với nguyên nhân chủ yếu là do thai suy (37,5%) với 
thời gian trung bình từ khi đặt thuốc đến khi chuyển dạ 
ngắn hơn rất nhiều (8,12±3,65).

Tài liệu tham khảo
1. Warke H.S, Saraogi R.M, Sanjwalla S.M (1999), 

Prostaglandin E2 Gel in Ripening of Cervix in Induction of 
Labour, J Postgrad Med, 45(4): 105 – 109. 

2. Nguyễn Mạnh Trí (2010), “Đánh giá hiệu quả khởi phát chuyển 
dạ của  Cerviprime đối với thai quá ngày sinh, thiểu ối và thai dị 
dạng tại bệnh viện Phụ Sản Hà nội từ tháng 3 – 6/2010” ,  Hội thảo 
khoa học “ Tiếp cận mới trong khởi phát chuyển dạ và điều trị băng 
huyết sau sinh”, Hà Nội - tháng 8/2010.

3. J. M. DeCoster, T.J. Fraser and J. D. Orr (2006), 
“Misoprostol compared with prostaglandin E2 for labour 

induction in women at term with infact membranes and 
unfavourable cervix”, p.1366 – 1376.

4. Lê Quang Hòa, Nguyễn Huy Bạo, Trương Quang Vinh, Đặng 
Đức Nhu. (2014), Đánh giá kết quả gây chuyển dạ của Prostaglandin 
E2 cho thai quá dự kiến sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Tạp chí Y 
học Thực hành. 915(4): 126 – 128.

5. American College of Obstricians and Gynecologists (2008), 
Management of postterm pregnancy, ACOG Pratice Bulletin  No.55.

6. Trần Sơn Thạch, Nguyễn Duy Tài (2001), “Thiểu ối trên thai đủ 
trưởng thành”, Nội san Sản phụ khoa, tháng 7/2002, tr. 21.



Tập 12, số 04
Tháng 11-2014

Tạp chí PHỤ SẢN 

51

NGUYỄN MẠNH TRÍ, TRẦN NGỌC ĐÍNH TẠP CHÍ PHỤ SẢN - 12(4 - PHỤ BẢN), 50-52, 2014SẢN KHOA

Tập 12, số 04
Tháng 11-2014

Tạp chí PHỤ SẢN 

50
Tác giả liên hệ (Corresponding author): Nguyễn Mạnh Trí, email: nguyentri70@yahoo.com  

Ngày nhận bài (received): 01/10/2014. Ngày phản biện đánh giá bài báo (revised): 15/10/2014. Ngày bài báo được chấp nhận đăng (accepted): 20/10/2014
 

Nguyễn Mạnh Trí, Trần Ngọc Đính    

Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

TỔNG KẾT 1211 TRƯỜNG HỢP KHỞI PHÁT CHUYỂN DẠ 
THAI QUÁ DỰ KIẾN SINH BẰNG CERVIPRIME TẠI BỆNH 

VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI 6/2010 - 12/2011

Tóm tắt
Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả khởi phát chuyển dạ 

của Cerviprime trong thai quá ngày sinh dự đoán. Đối 
tượng và phương pháp nghiên cứu: thử nghiệm lâm 
sàng bao gồm 1465 thai phụ, trong đó có 1211 trường 
hợp quá dự kiến sinh được khởi phát chuyển dạ 3 tháng 
cuối bằng Cerviprme. Kết quả: (1) Khởi phát chuyển dạ 
qua giai đoạn Ia: 97,02%; (2) Thất bại không khởi phát 
hoặc thai phụ từ chối tiếp tục khởi phát: 2,98%; (3) Sinh 
đường âm đạo: 90,9%; (4) Xuất hiện cơn co tử cung tần số 
trên 5 trong chuyển dạ giai đoạn Ia: 9,95%; (5) Chảy máu 
sau sinh đường âm đạo: 3,05%; (6) Chỉ số Apgar phút thứ 
nhất hoặc phút thứ 5 dưới 7: 0,7%. Kết luận: Cerviprme 
có hiệu quả cao và an toàn trong khởi phát chuyển dạ 
những trường hợp thai quá ngày sinh dự đoán.

Abstract 
EFFECTIVENESS OF LABOR INDUCTION BY 

CERVIPRME IN POST-TERM PREGNANCIES AT THE HANOI 
HOSPITAL OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

Objectives: To evaluate Eff ectiveness of labor 
induction by Cerviprme in post-term pregnancies. 
Methods: clinical trial including 1465 pregnant 
women (1211 cases of post-term pregnancies) 
induced labor by Cerviprme. Results: (1) Labor 
passed phase Ia: 97,02%; (2) No labor: 2,98%; (3) 
Vaginal delivery: 90,9%; (4) Contraction of uterus 
more than 5/10’ in phase Ia: 9,95; (5) PPH: 3,05%; 
(6) Apgar minute 1rst or 5th < 7: 0,7%. Conclusion: 
Cerviprme is safe and high eff ective in ducing labor 
in post-term pregnancies.

1. Đặt vấn đề
Dự kiến sinh là thời điểm thai được 40 tuần 0 ngày2. 

Thai quá dự kiến sinh tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đòi hỏi 
chế độ theo dõi tích cực. Có một vài thái độ khác nhau 
trong xử trí thai quá dự kiến sinh. Một số cơ sở không 
can thiệp mà chỉ chờ đợi chuyển dạ tự nhiên với quy 
trình theo dõi dày hơn. Một số cơ sở chờ đợi đến hết 
tuần 41 mới đặt vấn đề can thiệp khởi phát chuyển dạ. 
Khởi phát chuyển dạ được một số nơi áp dụng và được 
hiểu là một can thiệp tích cực cho thai quá sự kiến sinh, 
với nhiều giải pháp như lóc màng ối, bấm ối, vê núm vú, 
truyền tĩnh mạch oxytocin, PGE1 và gần đây là PGE2[3]. 
Cerviprime 0,5mg dạng gel tube 3ml (AstraZeneca) là 
một prostaglandin phân nhóm E2 giúp làm mềm cổ 
tử cung và tạo cơn co tử cung, được cấp phép và đưa 
vào danh mục thuốc khởi phát chuyển dạ thai 3 tháng 
cuối tại Việt Nam từ 2010. Các nghiên cứu lâm sàng về 
sản phẩm này với cỡ mẫu lý thuyết, đối tượng nghiên 
cứu khu trú cho kết quả khả quan[4]. Tuy nhiên, việc 
áp dụng rộng rãi trên lâm sàng vẫn sẽ là câu trả lời có ý 
nghĩa cho vấn đề này. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu 
này nhằm mục tiêu đánh giá hiệu quả khởi phát chuyển 
dạ của Cerviprime trong thai quá ngày sinh dự đoán.

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội đã áp dụng khởi phát 

chuyển dạ cho thai quá dự kiến sinh bằng sản phẩm 
Cerviprime từ tháng 6/2010 và đưa ra tổng kết này khi 
mà sản phẩm này không còn trên thị trường Việt Nam. 
Khởi phát chuyển dạ thai quá dự kiến sinh tại bệnh viện 
Phụ Sản Hà Nội được thực hiện theo quy trình sau: 

Xác định dự kiến sinh
(ngày đầu kỳ kinh cuối + siêu âm 3 tháng đầu)

↓
1. Lâm sàng và cận lâm sàng có cơ chế sinh đường âm đạo
2. CTG: Non - stress test có đáp ứng + Stress test âm tính

↓
1. Bishop cổ tử cung

2. Soi ối: còn màng + dịch sau màng ối trong hoặc trắng đục
↓

Trao đổi hướng theo dõi thai quá dự kiến sinh
Ký xác nhận đồng ý khởi phát chuyển dạ bằng Cerviprime

↓
Phác đồ sử dụng Cerviprime khởi phát chuyển dạ:

Ngày 1: - Cerviprime gel 0,5mg/3ml bơm ống cổ tử 
cung mỗi 6h

- Theo dõi thai sản như tại phòng chờ sinh

- Căn cứ tình trạng cụ thể sử dụng liều 2, liều 3
Ngày 2: nghỉ thuốc + CTG non – stress test

Ngày 3: như ngày 1
↓

Chuyển Phòng sinh khi:
Chuyển dạ giai đoạn Ia/ Bất thường: CCTC cường 

tính, thai suy…

3. Kết quả
Đặc điểm chung đối tượng nghiên cứu

Kết quả nghiên cứu theo số liều Cerviprime 
0,5mg/3ml

4. Bàn luận
Tỷ lệ khởi phát chuyển dạ thành công bằng hoặc cao 

hơn so với các nghiên cứu trong và ngoài nước có thể do 
cách lựa chọn thai phụ5,6. Việc xác định dự kiến sinh là vấn 

Đặc điểm (n = 1211) Trị số
Tuổi thai phụ 27 ± 6 (năm)
Tuổi thai trung bình khi khởi phát chuyển dạ 40 tuần 4 ngày
Bishop < 3 điểm trước khởi phát chuyển dạ 1112 (91,8%)
Trọng lượng thai 3000 ± 400 (gram)

Bảng 1. Đặc điểm chung đối tượng nghiên cứu

Liều 1 
(0-6h)

Liều 2 
(6-12h)

Liều 3 
(12-18h)

Liều 4 
(48-54h)

Liều 5 
(54-60h)

Liều 6 
(60-66h) Tổng

Trường hợp 1211 147 29 16 07 2 1211
Số liều Cerviprime 1211 294 87 64 35 12 1713
Thất bại (không hoặc 
không đồng ý tiếp tục khởi 
phát chuyển dạ)

/ 16 10 7 1 2 36

Thành công mức độ 
(khởi phát chuyển dạ)

1048 
(86.5)

108 
(73.4%)

6 
(20.6%) 8 (50%) 5 

(71.4%) / 1175 
(97.02)

Thành công mức độ I 
(cộng dồn)

1048 
(86.5)

1156 
(95.4%)

1162 
(95.9%)

1170 
(96.6%)

1175 
(97%)

1175 
(97%)

1175 
(97.02)

Thành công mức độ II 
(sinh đường âm đạo)

985 
(81.3)

98 
(66.7%)

6 
(20.7%)

7 
(43.8%)

5 
(71.4%) / 1101 

(90.9%)
Thành công mức độ II 
(cộng dồn)

985 
(81.3)

1083 
(89.5%)

1089 
(89.9%)

1096 
(90.5%)

1101 
(90.9%)

1101 
(90.9%)

1101 
(90.9%)

Cơn co tử cung tần số > 5 
(Chuyển dạ giai đoạn Ia)

97 
(8%)

23 
(15.6%) / / 01 

(20%) / 121 
(9.99%)

Mất máu > 500ml (sinh 
đường âm đạo)

32 
(2.6%)

5 
(3.4%) / / / / 37 

(3.05%)
Appgar < 7 điểm (phút 
1, phút 5)

7 
(0.6%)

1 
(0.7%) 01 (3.4%) / / / 09 

(0.74%)

Bảng 2. Kết quả nghiên cứu theo số liều Cerviprime 0,5mg/3ml
           Số liều PGE2

Thông số

Biểu đồ 1. Kết quả khởi phá chuyển dạ thành công mức độ I (khởi phát được chuyển dạ)

Biểu đồ 2. Kết quả khởi phát chuyển dạ thành công mức độ I (khởi phát được chuyển dạ) - kết quả cộng dồn

Biểu đồ 3. KKết quả khởi phát chuyển dạ thành công mức độ II (kết thúc bằng sinh đường âm đạo)

Biểu đồ 4. Kết quả khởi phát chuyển dạ thành công mức độ II (kết thúc bằng sinh đường âm đạo)- kết quả cộng dồn

đề gặp không ít khó khăn. Một số ít sản phụ có dự kiến 
sinh thực sự khoa học khi có thai nhờ hỗ trợ sinh sản IVF, 
IUI hoặc có và nhớ ngày giao hợp duy nhất. Một số sản 
phụ khác có đủ 3 tiêu chuẩn khoa học để xác định dự kiến 
sinh, đó là chu kỳ kinh đều 28 ngày, nhớ chính xác ngày 
đầu của kỳ kinh cuối và có đầy đủ hồ sơ khám quản lý thai. 
Trong khi đó, có không ít sản phụ không có chu kỳ kinh 
đều, không nhớ kỳ kinh cuối, không có hồ sơ khám thai 3 
tháng đầu hoặc có nhưng hồ sơ không đủ để hồi cứu dự 
kiến sinh. Tiêu chuẩn để đưa ra dự kiến sinh cho những 
sản phụ thuộc nhóm thứ 3 thường được xác định qua kết 
quả khám thai 3 tháng đầu. Giá trị tham khảo cao nhất 
được sử dụng là lần khám thai 9 - 11 tuần mà cụ thể là 8 
tuần 1 ngày đến 11 tuần 0 ngày, có siêu âm qua đường 
âm đạo và hình ảnh chiều dài đầu mông được lưu lại đủ 
tiêu chuẩn, đó là hình ảnh dọc phôi, phóng to chiếm 2/3 
màn hình và thước đo đặt đúng vị trí. Tuy nhiên, không ít 
sản phụ không có kết quả như vậy, việc xác định dự kiến 
sinh phải dựa trên nhiều lần khám khác nhau có trùng dự 
kiến cho đến hết tuổi thai 3 tháng giữa. Với những khó 
khăn như vậy, có một số sản phụ được kết luận là không 
thể xác định được dự kiến sinh. Trong báo cáo này chỉ 
tổng kết các trường hợp được xác định dự kiến sinh.

Đến dự kiến sinh, một lượng không nhỏ sản phụ và 
gia đình lo lắng, đôi khi có những suy nghĩ tiêu cực là mổ 
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lấy thai rồi từ đó tìm kiếm sự đồng thuận từ nhân viên y tế. 
Một số cơ sở y tế tiến hành tiếp tục theo dõi và chờ chuyển 
dạ cho đến khi thai bước sang tuần thứ 42 thì khởi phát 
chuyển dạ, tức là sau dự kiến sinh hơn 1 tuần. Việc khởi 
phát chuyển dạ của BVPSHN được lấy giới hạn từ sau dự 
kiến sinh6 và tổng kết này ghi nhận trung bình là 40 tuần 
4 ngày. Càng quá dự kiến sinh, nguy cơ suy thai càng tăng, 
việc chứng minh được suy thai đã là vấn đề tốt, nhưng nếu 
lựa chọn thời điểm khởi phát chuyển dạ mà thai chưa bị 
suy thì tốt hơn nữa5,6. Đây là lý do BVPSHN tiến hành khởi 
phát chuyển dạ khi thai vừa qua dự kiến sinh, trong tuần 
thai thứ 41 mà không theo dõi thêm đến tuần thứ 42.

Tỷ lệ thành công cao hơn so với một vài nghiên của 
khác5,6. Khác biệt được ghi nhận có ý nghĩa giữa liều 1, liều 
2 so với liều 3. Điều này cũng tương tự như trong ngày 3 
của phác đồ (ngày 2 không dùng thuốc). Việc đáp ứng 
với thuốc dẫn đến khởi phát được chuyển dạ thường 
gặp trong 2 liều đầu cho cả ngày 1 và ngày 3. Điều này 
sẽ thuận lợi cho quá trình theo dõi, đánh gía và sử dụng 
liều tiếp theo. Trong những nghiên cứu cỡ mẫu nhỏ ban 
đầu, BVPSHN cũng có ghi nhận như vậy, do đó đề ra quy 
trình cho khởi phát chuyển dạ, đó là liều 1 thực hiện vào 
khoảng 8 - 10h sáng, liều 2 sẽ được cân nhắc sử dụng vào 
khoảng 14 - 16h, thời điểm vẫn có các bác sỹ làm việc 
hành chính và liều 3 sẽ thực hiện khoảng 20 - 22h, do bác 
sỹ trực quyết định. Việc theo dõi, đánh giá sẽ thực hiện tại 
khoa Sản bệnh, chỉ chuyển đến khoa Đẻ khi có chuyển 
dạ thực sự. Với cách khởi phát chuyển dạ như nêu trên và 
với thực tế hiệu quả gặp ở 2 liều đầu trong mỗi ngày khởi 
phát chuyển dạ đã tạo thuận lợi cho hoạt động của khoa 
Sản bệnh, hạn chế phần nào những tai biến của công tác 
theo dõi. Tuy nhiên, hiện trên thế giới có một vài sản phẩm 
thuộc phân nhóm PGE2 chỉ định cho khởi phát chuyển 
dạ6,8, nhưng đây là sản phẩm duy nhất được chia liều theo 
giờ, theo ngày, còn những sản phẩm khác chỉ sử dụng một 
liều duy nhất. Như vậy, khi áp dụng sản phẩm khác sẽ lại 
phải có những suy luận khác về quy trình thực hiện.

Tỷ lệ thất bại thực sự không khởi phát được chuyển 
dạ (sau 72h) chỉ có 2 trường hợp, còn lại 34 trường hợp 
xin không tiếp tục khởi phát chuyển dạ ở những liều sau, 
trong đó có đến 16 /34 trường hợp từ chối ngay từliều 2. 
Tuy nhiên, vấn đề này xảy ra chủ yếu vào thời gian đầu 
tiến hành áp dụng Cerviprime.

Tỷ lệ sinh đường âm đạo cao hơn các nghiên cứu 
khác6,9. Trước khi khởi phát chuyển dạ, BVPSHN tiến hành 
soi ối giúp loại trừ không đưa vào khởi phát nguy cơ nước 
ối chuyển màu (xanh, xanh vàng).Điều này tạo yên tâm 
cho nhân viên theo dõi chuyển dạ cũng như có so sánh 
khách quan tình trạng dịch ối trước và sau thời điểm sử 
dụng thuốc. Một trong những nguy cơ của suy thai được 
nhắc đến là cơn cơ tử cung8. Cơn co tử cung tần số trên 
5 trong chuyển dạ giai đoạn Ia xuất hiện chủ yếu ở ngày 
1,chỉ có 1 trường hợp ở ngày 3. Điều này có thể được giải 
thích trong ngày 1, cơ thể có những nhạy cảm nhất định 
với thuốc, dẫn đến cơn co tử cung dầy hơn.Tuy nhiên, do 
cỡ mẫu khởi phát chuyển dạ ngày 3 chưa nhiều nên giá 
trị của phân tích này còn cần thêm kiểm chứng. Bên cạnh 
đó, tổng kết ghi nhận trong ngày 1, cơn co tử cung cường 
tính gặp ở liều 2 cao hơn có ý nghĩa thống kê so với liều 1 
và 3. Tuy nhiên, điều trị nội hầu hết thành công.

Chảy máu sau sinh đường âm đạo và chỉ số Apgar 
phút thứ 1 hoặc phút thứ 5 dưới 7 xuất hiện trong ngày 1, 
không xuất hiện trong ngày 3, có thể do cỡ mẫu ngày 3 
chưa nhiều. Trong ngày 2, tuy không khởi phát chuyển dạ 
bằng thuốc nhưng cũng có một số chuyển dạ và không 
xuất hiện chảy máu sau sinh hay Apgar thấp.

5. Kết luận
Trong 18 tháng từ 6/2010 đến 12/2012, BVPSHN 

đã khởi phát chuyển dạ cho khoảng 2000 trường hợp, 
trong đó có 1211 trường hợp là thai quá dự kiến sinh 
và thu được kết quả sau:

1. Khởi phát chuyển dạ qua giai đoạn Ia: 97,02%;
2. Thất bại không khởi phát hoặc thai phụ từ chối 

tiếp tục khởi phát: 2,98%;
3. Sinh đường âm đạo: 90,9%;
4. Xuất hiện cơn co tử cung tần số trên 5 trong 

chuyển dạ giai đoạn Ia: 9,95%;
5. Chảy máu sau sinh đường âm đạo: 3,05%;
6. Chỉ số Appgar phút thứ nhất hoặc phút thứ 5 dưới 7: 0,7%.
Kiến nghị:
• Nghiên cứu vấn đề xuất hiện cơn co tử cung cường 

tính trong chuyển dạ giai đoạn Ia, xét vấn đề giảm liều.
• Nghiên cứu khởi phát cho nhiều nhóm thai phụ khác.
• Nghiên cứu khởi phát chuyển dạ bằng những chế 

phẩm khác.
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TỔNG KẾT 10 NĂM SỬ DỤNG MISOPROSTOL
TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI 1997 - 2006

Tóm tắt
MSP là một PGE1 với chỉ định ban đầu điều trị 

loét dạ dày, tá tràng. Các thầy thuốc sản khoa đã 
ứng dụng một tác dụng không mong muốn của 
MSP nhằm làm mềm cổ tử cung và gây cơn co tử 
cung. Trong 10 năm (1997 - 2006), bệnh viện Phụ 
Sản Hà Nội ứng dụng 5 phác đồ MSP khác nhau 
cho hơn 10.000 trường hợp đình chỉ thai nghén tại 
các tuổi thai khác nhau, các tình trạng thai khác 
nhau, với tử cung không hoặc có sẹo mổ trước đó. 
Tỷ lệ thành công ở gần 100% các trường hợp thai 
sống có tuổi thai dưới 22 tuần, thai dị dạng và thai 
chết lưu; 83,5% các trường hợp thai quá ngày sinh; 
33,6% các trường hợp ối vỡ non. Không có tai biến 
nào phải can thiệp phẫu thuật.

Abstract 
APPLICATION OF MISOPROSTOL AT HA NOI OBSTETRICS 

AND GYNECOLOGY HOSPITAL FOR 10 YEARS FROM 1997-2006
MSP is one kind of PGE1. In the field of Obstetrics, 

Misoprostol is used for ripening cervix and inducing 
contrations. Hanoi Gyn. & Ob. Hospital had used MSP 
for 10.000 terminations with different gestational 
age, different indications and previous uterine scar 
or no previous uterine scar. The rate of succesfulness 
in alive pregnancies with gestational age below 22 
weeks, congenital pregnancies and still births were 
approxmately 100%. The rate of succesfulness in 
post term pregnancies and premature rupture of 
membranes  were 83.5% and 33.6%, respectively. No 
complications for operation occurred.

1. Đặt vấn đề
Misoprostol (MSP) là prostaglandin (PG) tổng hợp 

nhóm E1
3,9. Năm 1987, công ty Searle (Crows Net, New 

South Wales, Australia) đưa ra thị trường chế phẩm 
MSP dạng viên nén với biệt dược Cytotec để điều trị 
loét dạ dày thông qua cơ chế chống tiết dịch và bảo 
vệ niêm mạc. Trong lĩnh vực sản khoa, MSP có tác 
dụng làm mềm cổ tử cung và gây co bóp tử cung. 
MSP dùng đơn độc hoặc phối hợp với oxytocin được 
ghi nhận có tác dụng gây chuyển dạ6. Một vài tác giả 
báo cáo việc ứng dụng MSP đường âm đạo nhằm làm 
mở CTC và hình thành đoạn dưới tử cung tạo thuận 
lợi cho mổ lấy thai trong chuyển dạ giai đoạn 1. MSP 
có tác dụng làm mềm CTC và kích thích co bóp cơ tử 
cung nên được hỗ trợ trong một số cuộc đẻ chỉ huy4,7. 
MSP sử dụng đường uống hoặc đặt hậu môn với mục 
đích cầm máu cho những trường hợp băng huyết sau 
đẻ. Tác dụng gây sẩy thai của MSP khi sử dụng đơn 
độc được ghi nhận là có hiệu quả nhưng không vượt 
trội hơn so với các PG khác5,10. Dựa trên những đặc 
điểm này, các thầy thuốc sản khoa đưa ra gợi ý nên sử 
dụng MSP hạn chế trong các chỉ định1: (1) Khởi phát 
chuyển dạ. (2) Gây sẩy thai.

Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội tiếp cận với MSP lần đầu 
năm 1994 trong chương trình thử nghiệm đa trung 
tâm thuốc gây sẩy thai RU486. Tuy vậy, đến năm 1995, 

sau tai biến nhiễm trùng huyết của một trường hợp 
phá thai to bằng phương pháp đặt túi nước, chúng 
tôi bắt đầu tiến hành nghiên cứu và áp dụng MSP 
trong sản khoa.

2.Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: hồ sơ tại phòng kế hoach 

tổng hợp.
Phương pháp nghiên cứu: hồi cứu.
Cỡ mẫu: không giới hạn.
Các phác đồ MSP được áp dụng trong 10 năm tại 

BVPSHN:
Phá thai bằng thuốc: Tuổi thai dưới 49 ngày vô 

kinh. Liều kết hợp mifepristone 200mg (uống) và 48 
giờ sau MSP 400mcg (uống). Năm 2003, phác đồ này 
đưa vào Hướng dẫn Quốc gia1. Tuy nhiên, do cung 
ứng thuốc khó khăn, đến năm 2006, BVPSHN mới đưa 
vào áp dụng phổ biến, cung cấp thêm một dịch vị 
nữa cho các khách hàng có nhu cầu phá thai dưới 49 
ngày vô kinh1,2.

Gắp thai to có chuẩn bị làm mềm cổ tử cung 
bằng MSP: Tuổi thai: 13 - 18 tuần vô kinh. Liều: MSP 
400mcg/4h (đặt âm đạo) trước thủ thuật gắp thai. 
Chúng tôi áp dụng liều MSP như nêu trên và kiểm tra 
lại tình trạng mở CTC sau khoảng 4h. Nếu thuận lợi sẽ 
tiến hành nong CTC đến số 20 và tiến hành gắp thai 
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bằng dụng cụ chuyên dùng là những pince gắp to và 
có răng lớn.

Phá thai to thay thế phương pháp đặt túi nước: 
Tuổi thai: 18 - 22 tuần vô kinh.Liều: MSP 200mcg/6h 
(đặt âm đạo). Ban đầu chúng tôi áp dụng liều đặt âm 
đạo MSP 200mcg/6h. Đến năm 2002, trong một thử 
nghiệm đa trung tâm, đa quốc gia, chúng tôi tiếp 
cận với phác đồ MSP 400mcg/3h với hai đường dùng 
khác nhau đặt âm đạo và ngậm má.

Cũng từ thời điểm 2002, chúng tôi áp dụng liều 
như trên cho các trường hợp thai chết lưu không có 
sẹo tử cung với siêu âm tương ứng 18 - 22 tuần. Các 
trường hợp thai chết lưu tuổi thai như trên nhưng có 
sẹo tử cung, chúng tôi cân nhắc và áp dụng liều nhỏ 
tăng dần mỗi 24h, xuất phát từ liều 50mcg/6h.

Chúng tôi cũng áp dụng liều và phác đồ như vậy 
cho các trường hợp gây sẩy thai sống có chẩn đoán dị 
dạng, tuổi thai dưới 22 tuần.

Gây chuyển dạ thai trên 22 tuần: liều khởi đầu 
50mcg/6h. Thay đổi liều tuỳ theo tình trạng thai phụ 
nhưng chậm nhất sau 24h. Tăng trung bình 50mcg 
mỗi lần dùng.

3. Bàn luận
Các trường hợp gây sẩy thai bằng thuốc cho tuổi thai 

6 - 7 tuần vô kinh. BVPSHN áp dụng lần đầu năm 1993, 
với 200 trường hợp. Do cung cấp thuốc gặp khó khăn, 
đến năm 2006, chúng tôi mới áp dụng thường quy cho 
đình chỉ thai nghén tuổi thai này. Trong năm 2006, chúng 
tôi tiến hành trên 404 trường hợp, thành công 96,1%. Kết 
quả này tương đương nhiều trung tâm trong nước.

Gắp thai có chuẩn bị làm mềm cổ tử cung bằng 
MSP được chúng tôi áp dụng cho tuổi thai tuần 13 - 18 
từ năm 1997, liều 400mcg đặt âm đạo trước thủ thuật 
khoảng 4h. Trong tổng số 2211 trường hợp gắp thai, có 
2 trường hợp phải truyền máu (0,09%), 21 trường hợp 
nhiễm trùng phải tăng liều kháng sinh (0,95%), không 
trường hợp nào vỡ tử cung hoặc phải can thiệp phẫu 

STT Nội dung Tuổi thai 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Tổng
1 MA 6-7 tuần / / / / / / / / / 404 404 (16MĐ)
2 Gắp thai to 13-18 tuần 87 99 97 196 187 182 144 265 482 472 2211 (183MĐ)
3 Gây sẩy thai 18-22 tuần 126 190 225 181 187 175 292 466 402 358 2602 (121MĐ)

4
Gây chuyển 
dạ > 22 
tuần

OVN
QNS

Dị dạng

/
/
29

/
/
31

/
/
23

87 47tb
18 2tb

31

96 50tb
37 7tb

47

140 80tb
48 8tb

96

190 120tb
69 12tb

145

307 201tb
77 15tb

133

292 221tb
70 11tb

157

342 247tb
62 8tb
177

1454 (996tb)
381 (63tb)
869 (43MĐ)

5 Thai chết lưu ≤ 22 tuần
> 22 tuần

201
35

244
20

171
7

201
25

277
32

319
43

299
31

307
41

279
37

347
44

2844
315

Tổng 10.765

Kết quả sử dụng MSP trong 10 năm 1997 - 2006

Ký hiệu viết tắt: tb: thất bại trong gây sẩy thai hoặc gây chuyển dạ; MĐ: các trường hợp có sẹo mổ đẻ; MA (medical abortion): phá thai bằng thuốc; OVN: ối vỡ non; QNS: thai quá ngày sinh.

thuật. Khó khăn nhất của thủ thuật này đòi hỏi tay 
nghề và kinh nghiệm người làm thủ thuật. Việc chuyển 
giao kỹ thuật cũng nhiều hạn chế và phải áp dụng tại 
các cơ sở có khả năng phẫu thuật. Tuy nhiên, ưu điểm 
của phương pháp này là chủ động được thời gian cho 
thầy thuốc và giúp khách hàng xuất viện trong ngày.

Có2602 trường hợp gây sẩy thai từ 18 - 22 tuần, bao 
gồm đình chỉ thai dị dạng các tuổi thai (n = 869), đình 
chỉ thai nghén thai chết lưu các tuổi thai (n = 2844) với 
tình trạng thai phụ có hoặc không có sẹo tử cung đều 
thành công, tỷ lệ 100%. Chúng tôi áp dụng liều cao cho 
các trường hợp không có sẹo tử cung với tuổi thai từ 
22 tuần trở xuống, 400mcg đặt âm đạo hoăc ngậm má, 
nhắc lại 3h/lần, tổng liều 2000mcg/24h. Thường quy 
áp dụng liều đầu tiên lúc 9h, liều cuối trong ngày lúc 
21h. Nếu không thành công sẽ nhắc lại phác đồ vào 
9h ngày hôm sau. Thời gian sẩy thai trung bình 24h. 
Chúng tôi nhận thấy đây là phương pháp gây sẩy thai 
hiệu quả và khá an toàn. Nếu không vì lý do thời gian, 
các trường hợp đình chỉ thai nghén 13 - 18 tuần cũng 
nên áp dụng phương pháp gây sẩy thai này vì chỉ cần 
nạo lại buồng tử cung sau khi đã ra thai mà không cần 
đến kỹ thuật gắp thai. Các trường hợp tuổi thai lớn 
hơn 22 tuần hoặc có sẹo tử cung, chúng tôi áp dụng 
liều khởi đầu thấp 50mcg/6h, tăng dần liều mỗi ngày 
50mcg cho một lần dùng thuốc và sau mỗi 24h.

Các trường hợp gây chuyển dạ cho tình trạng ối vỡ 
non áp dụng liều 50mcg/6h và thay đổi liều tuỳ tình 
trạng người bệnh. Tỷ lệ thành công 33,6%. Chúng tôi 
cho rằng kết quả này thành công không cao so với 
truyền oxytocin. Sự thất bại của phương pháp này 
có nhiều lý do, liên quan đến thời điểm dùng thuốc, 
nhóm đối tượng được chỉ định và một phần không 
nhỏ trong số đó là áp lực tâm lý từ phía người bệnh 
và người nhà người bệnh.

Các trường hợp thai quá ngày sinh áp dụng liều 
50mcg/6h trong 24h đầu và cũng tăng 50mcg mỗi 
ngày cho những lần dùng sau. Việc thay đổi liều sau 

mỗi 24h. Tỷ lệ thành công đạt 83,5%. Tỷ lệ thành công 
này được ghi nhận là cao so với một số nghiên cứu 
khác4,7. Chúng tôi ghi nhận sự thành công này ở khả 
năng tiên lượng và chỉ định đúng thời điểm cũng như 
tác động tốt tư tưởng cho thai phụ.

Trong tổng kết này chúng tôi nhận thấy tỷ lệ 
thành công ở thai đủ tháng, thai quá ngày sinh không 
cao bằng các trường hợp thai chưa đủ tháng, đặc biệt 
thai dưới 22 tuần và các trường hợp thai dị dạng, thai 
chết lưu. Thành công của những thai nhỏ hoặc có bất 
thường dựa trên sự kiên nhẫn của nhân viên y tế và sự 
hợp tác của người bệnh.

Chúng tôi không tổng kết các trường hợp đình chỉ 
thai nghén cho tiền sản giật nặng vì đa số các trường 
hợp này thường can thiệp mổ lấy thai.

Tóm lại, trong 10 năm (1997 - 2006), BVPSHN áp 
dụng MSP cho 10.765 trường hợp đình chỉ thai nghén. 
Trong thời gian này, chúng tôi chưa gặp trường hợp 
nào phải phẫu thuật vì tai biến vỡ tử cung hay chảy 
máu nặng. Việc áp dụng liều 400mcg/3h với tổng liều 
2000mcg/24h thành công cao cho đình chỉ thai dưới 
22 tuần không có sẹo mổ tử cung. Các trường hợp 
khác nên dò liều từ 50mcg/6h.

Việc sử dụng MSP được đưa vào Hướng dẫn Quốc 
gia ấn bản cuối cùng năm 2009. Tuy vậy, cuối năm 
2012, trước một số báo cáo tai biến liên quan đến 
khởi phát chuyển dạ cho thai đủ tháng như ối vỡ 
von, thai quá dự kiến sinh8, Bộ Y tế đã có quyết định 
tạm dừng áp dụng MSP cho thai sống nửa sau thai kỳ 
cho đến khi có nghiên cứu đầy đủ. Từ thời điểm này, 
BVPSHN đã không còn sử dụng MSP cho nhóm tuổi 
thai này. Cũng vào thời điểm này, một sản phẩm PG 
phân nhóm khác là Cerviprime (PGE2) được cấp phép 
vào Việt Nam và đã được BVPSHN ứng dụng hiệu quả 
gây chuyển dạ thai 3 tháng cuối. Sản phẩm này cũng 
chỉ xuất hiện tại Việt Nam được gần 2 năm, sau đó 
không còn trên thị trường, gây không ít khó khăn 
cho khởi phát chuyển dạ nửa sau và đặc biệt 3 tháng 
cuối thai kỳ. Cho đến thời điểm này (2014), BVPSHN 
chỉ áp dụng MSP cho tuổi thai từ 22 tuần trở xuống 
với 3 phác đồ hiệu quả: (1) 400mcg sau mifepristone 
48h, gây sẩy thai đến 49 ngày vô kinh; (2) 400mcg 
làm mềm CTC trước 4h thủ thuật nạo, gắp thai đến 
18 tuần; (3) 400mcg/3h, tổng liều 2000mcg/24h gây 
sẩy thai 18 - 22 tuần; Cân nhắc liều MSP cho những 
trường hợp tử cung có tiền sử sẹo phẫu thuật.
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3.4. Thái độ xử trí RTĐ

Các biện pháp cầm máu trong mổ RTĐ: 

Xử trí rau cài răng lược
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Xa Thị Minh Hoa, Nguyễn Huy Bạo    

Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

NHẬN XÉT CHẨN ĐOÁN, THÁI ĐỘ XỬ TRÍ 
Ở NHỮNG SẢN PHỤ RAU TIỀN ĐẠO ĐƯỢC MỔ LẤY THAI 

TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI NĂM 2012

Tóm tắt
Rau tiền đạo là một trong những bất thường về vị trí 

bám của bánh rau gây nhiều biến chứng nặng nề cho mẹ 
và con. Tỷ lệ RTĐ có xu hướng ngày càng tăng. Sử dụng 
phương pháp hồi cứu mô tả, phân tích 405 sản phụ được 
chẩn đoán là RTĐ, đã được mổ đẻ tại BVPS Hà Nội năm 
2012, chúng tôi thu được kết quả sau:

Tỷ lệ RTĐ được mổ lấy thai là 1,9% số ca mổ lấy thai, 
0,96% số đẻ. Tỷ lệ RTĐ có sẹo mổ TC là 71,6%.

- RTĐ có ra máu âm đạo chiếm 79,5%.
- Tỷ lệ chẩn đoán đúng RTĐ của siêu âm là 97,8%.
- Tỷ lệ mổ cấp cứu là 60,5%
- Xử trí cầm máu khi phẫu thuật: khâu tử cung mũi 

chữ X 23%; khâu mũi chữ X kèm thắt động mạch tử cung 
34,5%; 4,2% cắt tử cung.

- Tỷ lệ RCRL trên RTĐ là 3,7%.
- Với RCRL: mổ dọc thân TC lấy thai rồi cắt TC, chiếm 80%. 
- Tỷ lệ sử dụng kháng sinh dự phòng là 66,2%, kháng 

sinh điều trị là 33,8%.
- Tỷ lệ thiếu máu sau mổ RTĐ là 33,9%.
- Tỷ lệ RTĐ phải truyền máu là 12,8%.

Abstract 
DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF PLACENTA PREAVIA 

BY CESARIAN SECTION AT HANOI OBGYN HOSPITAL IN 2012

The placenta previa is abnormal locatization of 
placenta, it’s cause many serious complications for 
mother and child. The placenta previa ratio tends to 
increase. 405 pregnant women were diagnosed with 
placenta previa, they were cesarean in Hanoi Obstetics - 
Gynecology hospital in 2012, we found that: 

The placenta previa ratio was 1.9% cesarean cases, 
0.96% of deliveries. The rate of placenta previa with 
uterine scar is 71.6%. 

- The placenta previa have vaginal bleeding 
occured 79.5%. 

- The rate of correct diagnosis of ultrasound for 
placenta previa is 97.8%. 

- The rate of emergency cesarean section is 60.5%. 
- Management of surgical hemostasis: X-stitched 

in uterus 23%; X-stitched and uterine artery ligation is 
34.5%; hysterectomy is 4.2%. 

- The rate of placenta accrete in placenta previa is 3.7%. 
- Cesarean surgery in placenta accrete: uterus 

cut by longways for taking out baby, after that 
hysterectomy is 80%. 

- The rate of use of prophylactic antibiotics was 66.2%, 
antibiotic treatment was 33.8%. 

- The prevalence of anemia after cesarean was 33.9%. 
- The rate of cesarean hemorrhage is 12.8%.

1. Đặt vấn đề
Rau tiền đạo (RTĐ) là một trong những bất thường 

về vị trí bám của bánh rau, là bệnh cấp cứu sản khoa 
thường gặp, gây nhiều biến chứng nặng nề cho mẹ 
và con. Tỷ lệ RTĐ có xu hướng ngày càng tăng. Trên 
thế giới tỷ lệ RTĐ là 1,4% [1], ở bệnh viện Phụ sản 
(BVPS) Hà Nội (2003-2004) tỷ lệ này là 1,44% [2], BVPS 
Trung ương là từ 1,9% (2008), nay là 2,12% [3], [4].

Mức độ và tỷ lệ biến chứng của RTĐ phụ thuộc 
vào khả năng chẩn đoán và thái độ xử trí cho từng 
trường hợp RTĐ. 

Ngày nay, việc chẩn đoán RTĐ thông qua chẩn đoán 
hình ảnh không khó, nhưng thái độ xử trí và tiên lượng lại 

rất khác nhau tùy thuộc vào tuổi thai, tình trạng chảy máu 
của mẹ, thời điểm phát hiện RTĐ, kinh nghiệm thầy thuốc 
và điều kiện trang thiết bị của từng cơ sở sản khoa…

Với thực tế trên, chúng tôi tiến hành đề tài này 
nhằm mục tiêu:

1. Mô tả đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của 
sản phụ bị rau tiền đạo tại BVPSHN năm 2012.

2. Nhận xét thái độ xử trí cho những sản phụ bị 
RTĐ tại BVPSHN năm 2012. 

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
405 sản phụ có tuổi thai từ 28 tuần trở lên được chẩn 

đoán là RTĐ, đã được mổ đẻ tại BVPS Hà Nội năm 2012.

Nghiên cứu được tiến hành theo phương pháp 
hồi cứu mô tả. Kết quả thu được được phân tích bằng 
phần mềm SPSS16.0.

3. Kết quả nghiên cứu 
3.1. Tỷ lệ rau tiền đạo

3.2. Triệu chứng lâm sàng

3.3. Cận lâm sàng

Năm 2012 Tổng số Tỷ lệ %
RTĐ được MLT/Tổng số MLT 405/21.270 1,9
RTĐ được MLT/Tổng số đẻ 405/42.037 0,96

Bảng 3.1. Tỷ lệ RTĐ được mổ lấy thai so với tổng số MLT và tổng số đẻ

Loại RTĐ
Triệu chứng ra máu Tổng sốCó Không

n % n % n %
RTĐBT 19 63,3 11 36,7 30 7,4
RTĐBM 118 88,1 16 11,9 134 33,1
RTĐTT 185 76,7 56 23,2 241 59,5
Tổng số 322 (79,5%) 83 (20,5%) 405 100
p <0,05

Bảng 3.2. Triệu chứng ra máu

Biểu đồ 3.1. Tỷ lệ rau tiền đạo có sẹo mổ đẻ cũ (SMĐC)

	   	  
Không	  có	  SMĐC	  
Có	  SMĐC	  
	  

Biểu đồ 3.2. Tỷ lệ các loại RTĐ qua siêu âm

7.4

33.1

59.5

0
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RTĐBT RTĐBM RTĐTT Tổng số
n % n % n % n %

Đúng 28 93,3 130 97,0 238 98,8 396 97,8
Sai 2 6,7 4 3,0 3 1,2 9 2,2
Tổng số 30 7,4 134 32,8 241 59,5 405 100

Bảng 3.3. Kết quả siêu âm chẩn đoán RTĐ 
  Loại RTĐ

Chẩn đoán

RTĐBM RTĐTT Tổng số
n % n % n %

Mặt trước 2 13,3 10 66,7 12 80
Mặt sau 1 6,7 2 13,3 3 20
Tổng số 3 20 12 80 15 100

Bảng 3.8. Đặc điểm của RCRL/RTĐ
  Loại RTĐ

Vị trí rau bám

Mổ ngang đoạn 
dưới + cắt TC

Mổ dọc thân 
TC + cắt TC

Mổ ngang đoạn 
dưới+ bảo tồn TC Tổng số p

n % n % n % n %
3-4 0 0 0 0 1 6,7 1 6,7 0,001≥ 5 2 13,3 12 80 0 0,0 14 93,3
Tổng số 2 13,3 12 80 1 6,7 15 100

Bảng 3.9. Liên quan giữa phương pháp mổ RCRL, lượng máu truyền
Phương pháp

mổ
RCRL Đơn vị máu

Loại RTĐ Mổ chủ động Mổ cấp cứu Tổng số
n % n % n %

RTĐBT 7 23,3 23 76,7 30 7,4
RTĐBM 50 37,3 84 62,7 134 33,1
RTĐTT 103 42,3 138 57,7 241 59,5
Tổng số 160 39,5 245 60,5 405 100

Bảng 3.5. Chỉ định mổ lấy thai RTĐ

RCRL Siêu âm Chẩn đoán sau mổ % chẩn đoán 
đúngCó RCRL Không có RCRL

Có RCRL 17 14 3 82,3
Không có RCRL 388 1 387
Tổng số 405 15 390
% 100 3,7 96,3
p < 0,001

Bảng 3.4. Kết quả siêu âm chẩn đoán rau cài răng lược (RCRL)

Loại RTĐ
Thuốc tăng co bóp TC

Tổng số2 loại 3 loại ≥ 4 loại
n % n % n %

RTĐBT 15 50 9 30 6 20 30
RTĐBM 69 51,5 40 29,9 25 18,7 134
RTĐTT 98 40,6 78 32,8 65 27 241
Tổng số 182 49,9 127 31,4 96 23,7 405
Trung bình 3,6 ± 1,07

Bảng 3.6. Các thuốc tăng co bóp TC

Biện pháp
cầm máu

Loại RTĐ Tổng sốRTĐBT RTĐBM RTĐTT
n % n % n % n %

Không can thiệp 18 60 71 53,0 64 26,3 153 37,8
Khâu mũi chữ X 4 13,3 31 23,1 58 24,6 93 23
Khâu mũi B-Lynch 0 0 0 0 2 0,8 2 0,5
Thắt ĐMTC 8 26,7 30 22,4 102 42,3 140 34,5
Cắt TC 0 0 2 1,5 15 6,2 17 4,2
Tổng số 30 7,4 134 33,1 241 59,5 405 100

Bảng 3.7. Các biện pháp cầm máu trong mổ RTĐ

Biểu đồ 3.3. Tình trạng thiếu máu của rau tiền đạo
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Điều trị sau mổ

Mổ chủ động Mổ cấp cứu Tổng số
n % n % n %

0 143 40,5 210 59,5 353 87,1
1-2 5 41,7 7 58,3 12 3
≥ 3 12 30 28 70 40 9,9
Tổng số 160 39,5 245 60,5 405 100

Bảng 3.10. Liên quan giữa lượng máu truyền và chỉ định mổ
  Chỉ định mổ

Đơn vị máu

Biểu đồ 3.4. Sử dụng kháng sinh sau mổ 

66,2%

33,8%

Dự phòng
Điều trị

MLT+ bảo tồn TC MLT + cắt TC Tổng số
Ổn định 381 (98,2%) 14 (82,3%) 395 (97,5%)

Biến chứng Chảy máu mổ lại 4 (1%) 2 (11,8%) 6 (1,5%)
Nhiễm khuẩn 3 (0,8%) 1(5,9%) 4 (1%)

Tổng số 388 (95,8%) 17 (4,2%) 405 (100%)
p 0,001

Bảng 3.11. Tình trạng mẹ sau mổ
Phương pháp mổTình trạng sau mổ

4. Bàn luận
4.1. Về biểu hiện lâm sàng
Với thai phụ có RTĐ, triệu chứng lâm sàng hay 

gặp nhất là ra máu. So sánh với kết quả của Lê Thị 
Mai Phương [5], Trần Băng Huyền [4] thì tỷ lệ ra 
máu của chúng tôi cao hơn. Tuy nhiên so sánh với 
Bùi Thị Hồng Giang [2] thì tỷ lệ ra máu của chúng 
tôi thấp hơn, có lẽ do những năm gần đây, RTĐ 
được chẩn đoán sớm hơn qua siêu âm, sản phụ 
được theo dõi sát và được mổ đẻ chủ động với các 
trường hợp có chỉ định mổ tuyệt đối nên tránh 
được nguy cơ chảy máu rầm rộ khi chuyển dạ. 

4.2. Về biểu hiện cận lâm sàng
Cũng giống như các tác giả khác [2], [3], [6], 

RTĐTT là loại gặp nhiều nhất trong các loại RTĐ, 
RTĐBTT gặp ít nhất. Tỷ lệ RTĐTT ngày càng tăng 
nên tỷ lệ mổ lấy thai của RTĐ cũng tăng vì RTĐTT 
có chỉ định mổ tuyệt đối. 

Việc chẩn đoán phân loại RTĐ rất quan trọng vì 
dựa vào phân loại sẽ có xử trí đúng, kịp thời hạn 
chế các biến chứng cho mẹ và thai. Theo kết quả ở 
bảng 3.3 tỷ lệ chẩn đoán đúng RTĐ trên siêu âm là 
97,8%, sai là 2,2%. 

Tỷ lệ rau là cài răng lược là 3,7%. So với các tác 
giả khác [5],[7] thì tỷ lệ RCRL/RTĐ trong nghiên cứu 
của chúng tôi thấp hơn. Nhiều tác giả cho rằng để 

chẩn đoán tốt vị trí bánh rau và tính chất rau cần 
siêu âm qua đường âm đạo kết hợp đường bụng. 
Theo Twickler D. M. [8] siêu âm đánh giá được loại 
RCRL với độ nhạy 100% và độ đặc hiệu 72%.

4.3. Về thái độ xử trí cho các sản phụ có RTĐ
Trong nghiên cứu của chúng tôi tỷ lệ RTĐ được 

mổ cấp cứu (60,5%) cao hơn mổ chủ động (39,5%). 
Tỷ lệ mổ chủ động của chúng tôi thấp hơn so 
của  Trần Băng Huyền (59,75%) [4] do tác giả này 
nghiên cứu ở sản phụ RTĐ có sẹo mổ đẻ cũ nên tỷ 
lệ mổ chủ động sẽ cao hơn.

Trong mổ lấy thai với RTĐ, đặc biệt RTĐ có sẹo 
mổ cũ, vấn đề nan giải nhất là cầm máu diện rau 
bám, kết quả ở bảng 3.7 cho thấy: Tỷ lệ phải sử 
dụng các biện pháp cầm máu trong mổ là 62,2%, 
không phải can thiệp chỉ 37,8%. Biện pháp cầm 
máu hay được áp dụng tại BVPSHN là khâu cầm 
máu diện rau bám bằng mũi chữ X, khi khâu không 
cầm được máu thì thắt ĐMTC 2 bên, biện pháp này 
chiếm tỷ lệ 34,5%. Tỷ lệ này cao hơn so với nghiên 
cứu của Nguyễn Hồng Phương (20,7%) [9], Phạm 
Thị Phương Lan [10] (18,9%). 

Cắt TC là biện pháp cuối cùng khi không cầm 
được máu.Trong nghiên cứu của chúng tôi tỷ lệ 
cắt TC là 4,2%, trong đó RTĐTT phải cắt TC do 
RCRL là 82,4%. So với các tác giả khác tỷ lệ cắt TC 
của chúng tôi thấp hơn. Theo Lê Hoài Chương [7] 
ltỷ lệ cắt TC là  8,4%. Với phụ nữ việc cắt TC gây 
một sang chấn rất lớn về tâm lý ngay cả với những 
người không còn ý định sinh con. Ngày nay với chỉ 
định mổ rộng rãi thì nguy cơ của RTĐ/ RCRL trên 
TC có sẹo mổ cũ ngày càng cao, đòi hỏi các phẫu 
thuật viên phải nâng cao trình độ để hạn chế biến 
chứng và tử vong mẹ. Trước một trường hợp mổ 
RTĐ cần phải chuẩn bị chu đáo từ kíp phẫu thuật, 
gây mê và các phương tiện cấp cứu và đầy đủ 
thuốc tăng co TC để cầm máu kịp thời, hạn chế 
chảy máu, mất máu.

Kết quả ở bảng 3.8 cho thấy RTĐTT có tỷ lệ RCRL 
cao hơn các loại RTĐ còn lại. Tỷ lệ tương ứng là 80% 
và 20%. RCRL có rau bám mặt trước chiếm tới 80% 
đó chính là yếu tố làm cho tỷ lệ tổn thương tạng 
tăng lên và gây nhiều khó khăn trong cầm máu. 
Phương pháp mổ RCRL tại BVPSHN chủ yếu là mổ 
dọc thân TC lấy thai rồi cắt TC, chiếm 80%. Cách xử 
trí này tương tự ở BVPSTƯ. Vũ Bá Quyết [11] đánh 
giá đường mổ dọc TC lấy thai trong RCRL, không 
bóc rau, cắt TC ngay thấy đã giảm một cách đáng 
kể lượng máu máu mất và lượng máu phải truyền 
cho thai phụ. 

Tỷ lệ cắt TC trong RCRL là 83,3%. So với Bạch Thị 
Cúc [12] thì tỷ lệ cắt TC do RCRL của chúng tôi thấp 
hơn. Có 1 trường hợp RCRL bảo tồn được tử cung 
chiếm 6,7%. Trường hợp này sản phụ có một múi 
rau cài răng lược vào cơ TC gây rách cơ ~ 4x3 cm đã 
khâu cầm máu phục hồi. 

Mất máu trong RCRL/RTĐ là một biến chứng rất 
nặng nề đe dọa tính mạng sản phụ. 93,3% các trường 
hợp mổ RCRL phải truyền ≥ 5 đơn vị máu, trường hợp 
phải truyền nhiều nhất là 14 đơn vị. So với kết quả 
76,5% RCRL phải truyền máu của Đinh Văn Sinh thì tỷ 
lệ phải truyền máu của chúng tôi cao hơn. 

Để phòng các tai biến trong phẫu thuật RCRL cần 
thực hiện: truyền máu trước mổ nếu thai phụ thiếu 
máu nhiều, dự trù máu truyền trong mổ, chọn kíp 
phẫu thuật giàu kinh nghiệm, chọn đường rạch dọc 
thân TC, tránh rạch vào bánh rau, cắt TC không bóc 
rau, phối hợp với các chuyên khoa trong mổ như hồi 
sức cấp cứu, sơ sinh... Trường hợp bị động sau khi 
mở TC lấy thai mới biết RCRL thì không cố bóc rau sẽ 
gây chảy máu nặng hoặc thủng bàng quang.

5. Kết luận
Nghiên cứu 405 sản phụ bị RTĐ được mổ lấy thai tại 

BVPSHN năm 2012 chúng tôi có một số kết luận sau:
Tỷ lệ RTĐ được mổ lấy thai trên tổng số ca mổ lấy 

thai là 1,9%, trên tổng số đẻ là 0,96%. Tỷ lệ RTĐ có sẹo 
mổ TC là 71,6%.

1. Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng
- RTĐ có ra máu âm đạo chiếm 79,5%.
- Tỷ lệ chẩn đoán đúng RTĐ của siêu âm là 97,8%.
2. Thái độ xử trí và biến chứng
- Tỷ lệ mổ cấp cứu là 60,5%
- Xử trí cầm máu tử cung khi phẫu thuật: khâu mũi 

chữ X 23%; khâu mũi chữ X kèm thắt động mạch tử 
cung 34,5%; 4,2% cắt tử cung.

- Tỷ lệ RCRL trên RTĐ là 3,7%.
- Với RCRL: mổ dọc thân TC lấy thai rồi cắt TC, 

chiếm 80%. 
- Tỷ lệ sử dụng kháng sinh dự phòng là 66,2%, 

kháng sinh điều trị là 33,8%.
- Tỷ lệ thiếu máu sau mổ RTĐ là 33,9%.
- Tỷ lệ RTĐ phải truyền máu là 12,8%.
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Nguyễn Cảnh Chương    

Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

GIÁ TRỊ SÀNG LỌC DỊ TẬT TIM BẨM SINH CỦA PHƯƠNG 
PHÁP PHÂN TÍCH PHỔ DOPPLER ỐNG TĨNH MẠCH
TRÊN THAI CÓ BỘ NHIỄM SẮC THỂ BÌNH THƯỜNG

Tóm tắt
Mục tiêu: Đánh giá giá trị phương pháp phân 

tích phổ Doppler ống tĩnh mạch áp dụng  sàng lọc 
sớm dị tật tim bẩm sinh ở thai 12-14 tuần trên các 
thai có bộ nhiễm sắc thể bình thường. Đối tượng 
và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu theo dõi 
dọc. 1500 thai phụ thuộc nhóm nguy cơ cao có tuổi 
thai 12-14 tuần được đo và phân tích phổ Doppler 
ống tĩnh mạch Arantius của thai, sau đó được chọc 
hút nước ối làm nhiễm sắc thể đồ để xác định bộ 
nhiễm sắc thể. Siêu âm tim thai tiếp tục được thực 
hiện ở 20-22 tuần và 30-32 tuần, trẻ sơ sinh ra đời 
được khám chuyên khoa để khẳng định chẩn đoán. 
Kết quả nghiên cứu: Có 45 thai phát hiện dị tật 
tim bẩm sinh (3%), trong đó 28 dị tật tim bẩm sinh 
nặng. Phổ Doppler ống tĩnh mạch bất thường có giá 
trị sàng lọc dị tật tim bẩm sinh trên các thai có bộ 
nhiễm sắc thể bình thường với độ nhạy 73%, độ đặc 
hiệu 85%. Kết luận: Phân tích phổ Doppler ống tĩnh 
mạch là phương pháp an toàn, không xâm lấn, có 
giá trị cao trong sàng lọc sớm dị tật tim bẩm sinh ở 
thai 12-14 tuần, phù hợp với xu hướng chung trong 
sàng lọc trước sinh của thế giới. Từ khóa: dị tật tim 
bẩm sinh, Doppler ống tĩnh mạch.

Abstract 
THE EFFECTIVENESS OF DOPPLER VELOCIMETRY 

OF DUCTUS VENOSUS TO SCREEN CONGENITAL HEART 
DEFECTS IN FETUS WITH NORMAL KARYOTYPE

Objective: To evaluate the effectiveness of Doppler 
velocimetry of ductus venosus to screen congenital heart 
defects in fetus with normal karyotype at the weeks of 
12-14. Methods: Retrospective study of 1500 high-risk  
pregnancies at the weeks of 12-14, who are measured and 
applied Doppler velocimetry of ductus venosus, followed 
up with amniocentesis to ensure the normal karyotype. 
Heart ultrasonography were performed during the 20-22 
and 30-32 week of gestation. Infants are then examined to 
be reconfirmed. Results: There are 45 fetuses found with 
congenital heart disease (3%), among which 28 cases are 
found serious. Ductus venosus Doppler velocimetry is a 
valued device for screening congenital heart defects in 
fetus with normal karyotype at the sensitivity of 73% and 
specificity of 85%. Conclusion: Ductus venosus Doppler 
velocimetry is a safe, non-penetrative and valuable 
practice in screening congenital heart defects at the 
12-14 week of gestation, which is in line with pre- natal 
screening methods widely practiced worldwide. Key 
words: ductus venosus, congenital heart defects.

1. Đặt vấn đề
Bất thường tim bẩm sinh là dị tật hay gặp nhất, 

chiếm tỷ lệ khoảng 8/1000 trẻ sinh sống, là nguyên 
nhân của khoảng 20% tử vong sau sinh và 30% các 
trường hợp tử vong do dị tật bẩm sinh. Nguyên nhân 
thường gặp nhất của dị tật tim bẩm sinh là nguyên nhân 
di truyền như các bất thường nhiễm sắc thể (trisomy 
13, 18,21, hội chứng Turner, Di George, Noonan..), tuy 
vậy một phần không nhỏ  là do các yếu tố  môi trường 
như nhiễm khuẩn (Rubella, Toxoplasma..), dùng thuốc, 
hóa chất (isotretionin, thalidomide, thuốc chống động 
kinh..), hoặc bệnh chuyển hóa (đái tháo đường). Mặt 
khác, trong đa số các trường hợp, nguyên nhân của dị 
tật tim bẩm sinh còn chưa rõ ràng. Siêu âm sàng lọc 
trước sinh có thể giúp chẩn đoán sớm 50% các dị tật 

tim bẩm sinh và khoảng 80% các dị tật bẩm sinh tim 
nặng. Áp dụng các phương pháp sàng lọc sớm dị tật 
tim bẩm sinh là xu hướng trong chẩn đoán trước sinh 
hiện đại, nhằm phân loại sớm nhóm nguy cơ, ngay cả 
trên các trường hợp không có bất thường nhiễm sắc 
thể. Ống tĩnh mạch Arantius (ductus venosus- ống TM) 
là cấu trúc mạch máu nối từ tĩnh mạch rốn đến tĩnh 
mạch chủ dưới của thai, mang khoảng 80% máu giàu 
oxy của tĩnh mạch rốn về tĩnh mạch chủ dưới, bỏ qua 
gan. Phương pháp phân tích phổ Doppler ống tĩnh 
mạch lần đầu tiên được áp dụng tại Anh năm 2002, đã 
chứng tỏ là một phương pháp đơn giản, không xâm 
phạm và có giá trị cao trong sàng lọc các bất thường 
nhiễm sắc thể  ( NST) và bất thường tim ở thai trong 
quý đầu.

Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá giá trị của phương 
pháp phân tích phổ Doppler ống tĩnh mạch áp dụng 
sàng lọc sớm dị tật tim bẩm sinh ở 12-14 tuần trên các 
thai có bộ nhiễm sắc thể bình thường.

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: Là những thai phụ có nguy 

cơ cao bất thường tim, đã được chọc ối và có kết quả 
bộ nhiễm sắc đồ bình thường tại Bệnh viện Phụ sản Hà 
nội trong thời gian 1/2010 đến 12/2013. Các thai phụ 
được đo phổ Doppler ống tĩnh mạch ở tuổi thai 12-
14 tuần, sau đó tiếp tục siêu âm tim thai ở 20-22 tuần 
và 30-32 tuần. Trẻ sơ sinh sau khi ra đời sẽ được thăm 
khám để đánh giá lại chẩn đoán.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả 
tiến cứu

Kỹ thuật đo phổ Doppler ống tĩnh mạch Arantius
Phổ Doppler ống tĩnh mạch có 3 pha:
- S: tâm thu thất, đồng thời ống tĩnh mach co bóp 

để máu đi qua lỗ bầu dục
- D: tâm trương thất, van 3 lá mở tạo áp lực âm hút 

máu về tim
- a: nhĩ phải co bóp cuối tâm trương.

Ở phổ Doppler bình thường, sóng a luôn dương. 
Khi a=0 ( không có sóng a ), hoặc sóng a đảo ngược 
(sóng a âm) nói lên sự chênh lêch áp suất cao trong 
nhĩ phải và ống tĩnh mạch, có liên quan đến các  bất 
thường tim của thai.

Theo FMF ( The Fetal Medicine Foundation- London 
) tiêu chuẩn đo như sau:

- Tuổi thai 12 tuần – 13 tuần 6 ngày
- Thai nằm yên khi thực hiện thăm dò, sử dụng lát 

cắt dọc giữa phải, phóng to hình ảnh để lồng ngực và 
bụng thai chiếm toàn bộ màn hình

- Trên lát cắt dọc giữa đi qua tâm thất phải, sử dụng 
Doppler màu để xác định tĩnh mạch rốn, ống tĩnh 
mạch, tim thai

- Sử dụng Doppler xung với kích thước cửa sổ nhỏ ( 
0,5mm ), tốc độ quét cao 2-3cm/s, filter 50-70 Hz

- Xác định hình dạng phổ Doppler: sóng a bình 
thường, không có sóng a, sóng a đảo ngược

3. Kết quả nghiên cứu
Từ tháng 1/2010 – 12/2013, đã tiến hành sàng lọc 

được 1500 thai phụ.
Tuổi mẹ
Trong 1500 thai phụ tham gia nghiên cứu, có 485 

thai phụ ≥ 35 tuổi, chiếm tỷ lệ 32,33%. Thai phụ lớn 
tuổi nhất là 45 tuổi, trẻ nhất là 20 tuổi.

Số lần mang thai
Có 770  thai phụ mang thai lần đầu ( 51,33% ), 612 

thai phụ mang thai lần 2 (40,8%), 99 thai phụ mang 
thai lần 3 (6,6%), 19 thai phụ mang thai lần 4 (1,27%). 
Không có sự liên quan giữa số lần mang thai với dị tật 
tim bẩm sinh.

Tiền sử sản khoa
Trong các thai phụ tham gia nghiên cứu, 398 thai 

phụ có tiền sử sảy thai 1 lần (26,53%), 82 người có tiền 
sử sảy thai từ 2 lần trở lên (5,46%). Có 67 thai phụ có 
tiền sử sinh con dị dạng (4,47%). Tuy nhiên, không có 
sự liên quan giữa có ý nghĩa thống kê giữa tiền sử sảy 
thai cũng như tiền sử sinh con dị dạng với dị tật tim 
bẩm sinh.

 Kết quả phân tích phổ Doppler ống tĩnh mạch
Có 250 thai có bất thường phổ Doppler ống tĩnh 

mạch (16,67%), trong đó 95 trường hợp có sóng a đảo 
ngược, 155 trường hợp có sóng a=0.

Dị tật tim bẩm sinh
Trong 1500 thai phụ tham gia nghiên cứu, có 45 

(3%) trường hợp phát hiện dị tật tim bẩm sinh, trong 
đó tứ chứng Fallot 10 trường hợp, thiểu sản thất trái 
7 trường hợp, đảo gốc động mạch 5 trường hợp, thất 
phải 2 đường ra 6 trường hợp. Đây là các dị tật tim 
bẩm sinh nặng, ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của 
trẻ, phẫu thuật khó khăn. 17 trường hợp còn lại là các 
dị tật bẩm sinh nhẹ, như thông liên thất, hẹp eo động 
mạch chủ…

Liên quan giữa phổ Doppler ống tĩnh mạch bất 
thường và dị tật tim bẩm sinh

Phổ Doppler ống TM Dị tật tim Bình thường Tổng số
Sóng a bất thường

% theo hàng
% theo cột

33
13,20%
73,33%

217
86,60%
14,91%

250
100%

16,67%
Sóng a bình thường

% theo hàng
% theo cột

12
0,96%
26,67%

1238
99,04%
85,09%

1250
100%

83,33%
Tổng số

% theo cột
% theo hàng

45
3.00%
100%

1455
97,00%
100%

1500
100%
100%

Bảng 1. Liên quan giữa phổ Doppler ống tĩnh mạch bất thường và dị tật tim bẩm sinh
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Có sự khác nhau rõ rệt về tỷ lệ dị tật tim giữa hai 
nhóm có và không có phổ Doppler ống tĩnh mạch bất 
thường, với OR=15,68 (7,97<OR<30,85), p<0,00001. 
Độ nhạy của phương pháp phân tích phổ Doppler 
ống tĩnh mạch để sàng lọc dị tật tim bẩm sinh là 
73,33%, độ đặc hiệu là 85,08%.

Liên quan giữa phổ Doppler sóng a đảo ngược 
và dị tật tim

Tần suất dị tật tim ở nhóm thai có phổ Doppler 
ống tĩnh mạch có sóng a đảo ngược cao hơn rõ 
rệt (31,58%) so với nhóm có sóng a=0 (9,68%), với 
OR=6,56 (2,81<OR<15,28), với p<0,00001.

Liên quan giữa phổ Doppler sóng a đảo ngược 
và dị tật tim bẩm sinh nặng

Không có sự khác nhau có ý nghĩa thống kê về 
tần suất dị tật tim bẩm sinh nặng giữa 2 nhóm phổ 
Doppler sóng a bất thường (a đảo ngược và a=0). Tuy 
nhiên, tần suất dị tật tim bẩm sinh nặng ở nhóm sóng 
a đảo ngược cao hơn nhiều so với nhóm sóng a bình 
thường, với OR=8,00 (1,69<OR<37,67), p<0,01.

4. Bàn luận
Một số đặc điểm nhóm đối tượng nghiên cứu:
Trong nghiên cứu này tỷ lệ các thai phụ lớn tuổi 

không cao (17,45%), điều này cho thấy ngay cả ở các 
thai phụ trẻ tuổi vẫn có một tỷ lệ quan trọng mắc dị 
tật tim bẩm sinh cho thai. Mặt khác, cũng không có 
sự liên quan giữa số lần mang thai, tiền sử sinh con 
bất thường cũng như tiền sử sảy thai nhiều lần với 
bất thường tim bẩm sinh,  điều này cảnh báo các 
thai phụ cần có kế hoạch thăm khám, siêu âm hình 
thái học thai nhi nói chung và siêu âm tim thai nói 
riêng một cách có hệ thống để phát hiện sớm các dị 

Phổ Doppler ống TM Dị tật tim Bình thường Tổng số
Sóng a đảo ngược

% theo hàng
% theo cột

25
31,58%
66,67%

70
68,42%
31,71%

95
100%
38%

Sóng a=0
% theo hàng
% theo cột

8
9,68%
33,33%

147
90,32%
68,29%

155
100%
62%

Tổng số
% theo hàng
% theo cột

33
18%
100%

217
82%
100%

250
100%
100%

Bảng 2. So sánh tần suất dị tật tim giữa 2 nhóm sóng a đảo ngược và sóng a=0

Phổ Doppler ống TM Dị tật tim nặng Dị tật tim nhẹ Tổng số
Sóng a đảo ngược 20 (44,44%) 5(11,11%) 25(55,55%)
Sóng a=0 4(8,89%) 4(8,89%) 8(17,78%)
Sóng a bình thường 4(8,89%) 8(17,78%) 12(26,67%)
Tổng số 28(62,22%) 17(37,78%) 45 (100%)

Bảng 3. So sánh tần suất dị tật tim bẩm sinh nặng giữa ba nhóm sóng a đảo ngược, sóng a=0, 
sóng a bình thường

tật tim bẩm sinh, ngay cả khi không có bất kỳ một 
yếu tố nguy cơ nào.

Giá trị sàng lọc bất thường tim bẩm sinh của 
phương pháp phân tích phổ Doppler ống tĩnh mạch

Cho đến nay, siêu âm hầu như là phương pháp 
duy nhất để phát hiện dị tật tim bẩm sinh. Mặc dù 
vậy, ở quý 1, do thai còn quá nhỏ, nên việc phát 
hiện các dị tật tim bẩm sinh gặp nhiều khó khăn, 
chủ yếu các dị tật tim được phát hiện trong quý 2, 
thậm chí quý 3 hoặc bỏ sót đến khi trẻ ra đời. Hơn 
thế nữa, ngay cả ở các thai có bộ nhiễm sắc thể 
bình thường, dị tật tim vẫn xuất hiện với một tần 
suất nhất định. Vì vậy, phát triển và áp dụng trên 
lâm sàng một kỹ thuật sàng lọc sớm các dị tật tim 
bẩm sinh có ý nghĩa rất quan trọng. Theo nhiều tác 
giả (Prats P, Stressig R)[1,2]  phổ Doppler ống tĩnh 
mạch có sóng a bất thường nói lên sự chênh lệch 
áp lực lớn giữa nhĩ phải và ống tĩnh mạch, thường 
gặp trong các bất thường tim phải và bất thường 
quai động mạch chủ.  Phân tích phổ Doppler ở thời 
điểm 11-14 tuần cho phép phát hiện 57% các dị tật 
tim bẩm sinh. Theo một tác giả Trung quốc [3], sự 
bất thường của Doppler ống tĩnh mạch cho phép 
phát hiện 74% các dị tật tim, bao gồm cả dị tật 
tim nặng và các dị tật khác. Trong nghiên cứu của 
chúng tôi, độ nhạy sàng lọc dị tật tim bẩm sinh của 
phương pháp này là 73.3%, với nguy cơ ước đoán 
mắc dị tật tim bẩm sinh ở nhóm có bất thường phổ 
Doppler ống tĩnh mạch cao hơn 15 lần so với nhóm 
bình thường. Nghiên cứu của Turan S và cs [4] trên 
các thai phụ tiểu đường thai kỳ, cho thấy phối hợp 
giữa phân tích phổ Doppler ống tĩnh mạch và đo 
khoảng sáng sau gáy cho phép phát hiện tất cả 
các thai có bất thường tim trong  nhóm nghiên 
cứu ngay từ quý 1, mặc dù các thai này đều có bộ 
nhiễm sắc thể bình thường

Phổ Doppler ống tĩnh mạch bất thường dạng 
sóng a đảo ngược và giá trị sàng lọc bất thường tim

Trong nghiên cứu này, tần suất dị tật tim ở 
nhóm thai có sóng a đảo ngược cao hơn rõ rệt so 
với nhóm  mất sóng a, với nguy cơ ước đoán gấp 
hơn 6 lần. Các tác giả trên thế giới ít đề cập đến vấn 
đề này khi phân tích phổ Doppler ống tĩnh mạch, 
tuy vậy, theo Stressig R [2], sóng a đảo ngược do 
sự chênh áp lớn giữa nhĩ phải và ống tĩnh mạch, 
thường gặp trong bất thường tim phải. Thậm chí, ở 
các thai có bộ nhiễm sắc thể bình thường, khoảng 
sáng sau gáy <3mm thì sóng a đảo ngược vẫn cho 
phép sàng lọc nguy cơ dị tật tim với độ nhạy 75% 
(Martinez JM) [5].

Phổ Doppler ống tĩnh mạch bất thường và dị tật 
tim bẩm sinh nặng:

Các dị tật tim bẩm sinh nặng thường dễ phát hiện 
hơn do tính chất phức tạp của nó. Tuy vậy, việc sửa 
chữa và tiên lượng với trẻ sơ sinh thật sự là một thách 
thức lớn. Chính vì thế, sàng lọc, phát hiện sớm và tiên 
đoán nguy cơ với trẻ sơ sinh sau này là một vấn đề đặt 
ra cho các nhà sản khoa và nhi khoa trong công tác 
chăm sóc trước sinh. Favre R [6] nghiên cứu trên 1040 
thai 11-14 tuần, nhận thấy ở nhóm dị tật tim nặng 
sự bất thường sóng a thường xuyên hơn so với tăng 
khoảng sáng sau gáy. Trong nghiên cứu của chúng tôi, 
sóng a đảo ngược trên phổ Doppler ống tĩnh mạch có 
thể coi như một dấu hiệu chỉ báo sớm của dị tật tim 
bẩm sinh nặng, với nguy cơ ước đoán cao hơn 8 lần so 
với nhóm có phổ Doppler bình thường. So với nhóm 

có sóng a=0, tần suất xuất hiện dị tật tim bẩm sinh 
nặng của nhóm a đảo ngược không cao hơn, có lẽ vì cơ 
chế huyết động học của các dị tật tim bẩm sinh nặng 
là phức tạp và khác nhau, không phải lúc nào cũng có 
sự chênh áp quá cao giữa nhĩ phải và ống tĩnh mạch.

5. Kết luận
 Phân tích phổ Doppler ống tĩnh mạch ở thai 12-14 

tuần là một phương pháp an toàn, không xâm nhập, 
có giá trị cao trong sàng lọc sớm các dị tật tim bẩm 
sinh, ngay cả trên các thai có bộ nhiễm sắc thể bình 
thường với độ nhạy 73,3%, độ đặc hiệu 85%. Phù hợp 
với xu hướng chung trên thế giới tập trung sàng lọc 
sớm trong quý 1, đây là phương pháp có thể đưa vào 
áp dụng trong thực tế tại Việt nam, góp phần nâng 
cao chất lượng chăm sóc trước sinh.
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SO SÁNH HIỆU QUẢ CỦA LIỀU LƯỢNG BUPIVACAIN
TÍNH THEO BIỂU ĐỒ HARTEN VÀ LIỀU THƯỜNG QUI 

TRONG GÂY TÊ TỦY SỐNG ĐỂ MỔ LẤY THAI 

Tóm tắt
Mục tiêu: So sánh hiệu quả gây tê tủy sống và các 

tác dụng phụ giữa nhóm điều chỉnh liều bupivacain tỷ 
trọng cao theo chiều cao cân nặng so với liều thông 
thường để mổ lấy thai. Đối tượng và Phương pháp 
nghiên cứu: Mù đơn, thử nghiệm lâm sàng ngẫu 
nhiên có so sánh, tiến hành trên 60 sản phụ có chỉ 
định phẫu thuật lấy thai chủ động được gây TTS chia 
2 nhóm. Nhóm bupivacain 0,5% liều dựa trên chiều 
cao, cân nặng theo biểu đồ liều của Harten (liều theo 
Harten) và nhóm bupivacain 0,5% liều cố định phân 
bố theo cụm (liều cố định). Đánh giá hiệu quả vô cảm 
bằng test mất cảm giác lạnh và pinprick, hiệu quả 
phong bế vận động theo thang điểm Bromage, thời 
gian giảm đau sau mổ, thay đổi huyết động trong mổ 
và các tác dụng không mong muốn khác trên mẹ và 
con. Kết quả: Liều bupivacain trung bình ở nhóm liều 
theo Harten cao hơn so với nhóm liều cố định theo cụm 
(8,9 mg và 8,2 mg; p < 0,001). Ở nhóm tính liều theo 
Harten, thời gian khởi tê đến T6 ngắn hơn ( 4 phút và 5 
phút, p < 0,001), thời gian vô cảm dài hơn (124 phút và 
100 phút, p < 0,01), chất lượng vô cảm trong mổ theo 
VAS nhiều hơn (80% và 40%, p < 0,01), ức chế vận động 
cao nhất sau gây tê tủy sống 10 phút nhiều hơn (84,6% 
và 53,8%, p < 0,001), thời gian phục hồi vận động dài 
hơn (135,4 phút và 115,4 phút, p < 0,05), tỷ lệ tụt huyết 
áp và mức độ tụt huyết áp của hai nhóm là như nhau 
(36,6% và 40,0%), không ảnh hưởng đến sơ sinh. Kết 
luận: Mặc dù gây tê tuỷ sống với liều lượng bupivacain 
để mổ lấy thai theo biểu đồ Harten cao hơn so với liều 
thường qui nhưng tỷ lệ tụt huyết áp, mức độ tụt huyết 
áp và các tác dụng không mong muốn là như nhau, 
không ảnh hưởng đến sơ sinh.

Từ khóa: Mổ lấy thai, gây tê tủy sống, liều 
bupivacain tỷ trọng cao.

Abstract 
COMPARISON HYPERBARIC BUPIVACAINE FOR 

SPINAL ANESTHESIA ADJUSTED HARTEN’S DOSE CHART 
AND ROUTINE DOSE FOR CAESAREAN SECTION

Introduction: the study compared spinal 

anesthesia using intrathecal hyperbaric bupivacaine 
between height and weight and fixed dose following 
groups during caesarean section and the side-effects 
for maternal and fental outcomes. Subjects and 
Methods: In this prospective, randomised, single-
blind study, 60 parturients who had given their 
consent and were scheduled for elective caesarean 
section under spinal anesthesia, were randomly 
assigned into two groups. We adjusted the intrathecal 
dose of heavy bupivacaine 0,5% according to the 
height and weight of patients (group Hartent’s) 
from Harten’s dose chart developed from Caucasian 
parturients and the fixed dose following groups was 
used in groups FD patients. Evaluated the value 
of sensory block for cold and pinprick test, motor 
block (Bromage score), haemodynamic changes, 
side effects and neonatal outcome were observed. 
Results: On dose adjustment for height and weight, 
a significantly lager amount of heavy bupivacaine 
was given intrathecally than given to the fixed dose 
group patients (8,9 mg vs 8,2 mg, p < 0,01). In group 
Harten’s, median onset of the sensory block for cold 
and pinprick to T6 level was faster than in group FD (4 
min vs. 5 min, p > 0,01), the time of spinal block was 
longer (124 min vs 100 min, p < 0,001), the quality of 
anesthesia evaluated by VAS was better (80% vs 40%, 
p < 0,01), the complete motor block level after 10 min 
in a significantly (84,6% vs 53,8%, p < 0,01) larger 
number of patients in group Harten’s, the complete 
recovery was also longer (135,4 min vs 115,4 min, p < 
0,01). However, the incidence of hypotension and the 
need for the use of vasoconstrictor were similar in two 
groups (36,6% vs 40%), there were not affected fetal 
outcome. Conclusions: The hyperbaric bupivacaine 
dose adjusted  Harten’s dose chart was significantly 
higher than routine dose for caesarean section, 
however the incidence of hypotension and other 
side-effects were similar, there were not affected 
neonatal outcome.

Key words: Caesarean section, spinal anesthesia, 
hyperbaric bupivacaine

1. Đặt vấn đề
Vô cảm trong mổ lấy thai là một phương pháp điều 

trị đặc biệt, yêu cầu các nhà gây mê sản khoa không chỉ 
đảm bảo tính mạng, sức khỏe, sự hài lòng của mẹ mà 
còn phải đảm bảo tính mạng, sự phát triển lâu dài của 
con, đồng thời tạo thuận lợi tối đa cho phẫu thuật viên 
tiến hành cuộc mổ [1].

Gây tê tủy sống (TTS) là một trong những biện 
pháp gây tê vùng được áp dụng phổ biến trong mổ lấy 
thai vì tránh được các tai biến do gây mê trên sản phụ 
và sơ sinh, dễ thực hiện, khởi phát nhanh, tỷ lệ thành 
công cao, liều lượng thuốc tối thiểu, giảm đau, vô cảm 
và giãn cơ tốt trong phẫu thuật, quá trình theo dõi hậu 
phẫu đơn giản, mẹ tỉnh táo được chứng kiến sự ra đời 
của đứa trẻ, sớm tiếp xúc với con và đứa trẻ được bú 
sớm [2]. Một trong những biến chứng thường gặp nhất 
trong TTS là tụt huyết áp (HA). Theo Kang và Caritit tỷ 
lệ này là 90% nếu bệnh nhân (BN) không được theo 
dõi sát và điều trị. Vì vậy, một trong các phương pháp 
quan trọng để giảm thay đổi huyết động là hạn chế sự 
lan rộng tác dụng chẹn giao cảm trong TTS, bằng cách 
hạn chế phong bế theo khoanh tủy [3]. Nhiều nghiên 
cứu trên thế giới đã xác định chiều cao và mức phong 
bế thần kinh là yếu tố nguy cơ cho tụt HA trong mổ 
đẻ. Trong nghiên cứu để tìm ra liều tối thiểu trong gây 
TTS để mổ lấy thai, Danelli và cộng sự kết luận liều 0,06 
mg/cm chiều cao là liều nhỏ nhất [4]. Nhưng trước đó, 
Noris báo cáo chiều cao, cân nặng và chỉ số BMI không 
liên quan đến mức phong bế thần kinh trong TTS để 
mổ lấy thai [5]. Sau này, nghiên cứu của Harten và cộng 
sự  đã chỉ ra tác dụng của liều bupivacain tỷ trọng cao 
điều chỉnh theo chiều cao, cân nặng đã giới hạn được 
sự lan tỏa của thuốc tê, hạn  chế tác dụng tụt huyết áp 
[6]. Tuy nhiên, các nghiên cứu về liều thuốc liên quan 
tới chiều cao, cân nặng chủ yếu tiến hành đối với các 
phụ nữ phương Tây. Hàn Quốc, Nepal và Ấn Độ, các tác 
giả đã tiến hành nghiên cứu sử dụng biểu đồ Harten 
cho phụ nữ châu á, những người có chiều cao trung 
bình thấp hơn phụ 

nữ da trắng [7,8]. Chưa có nghiên cứu nào về mối 
liên quan này được thực hiện đối với phụ nữ Việt Nam. 
Vì vậy, chúng tôi tiến hành đề tài: “So sánh hiệu quả 
của liều lượng bupivacain tính theo biểu đồ Harten 
và liều thường qui trong gây tê tuỷ sống để mổ lấy 
thai” với mục tiêu:

1. So sánh hiệu quả gây tê tủy sống giữa nhóm điều 
chỉnh liều bupivacain  theo biểu đồ Harten so với liều 
thông thường ở mổ lấy thai chủ động.

2. So sánh tác dụng không mong muốn của gây tê 
tủy sống lên mẹ và con ở 2 nhóm.

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu tiến cứu, mù đơn, thử nghiệm lâm 

sàng ngẫu nhiên so sánh được tiến hành tại khoa 
Gây mê hồi sức, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội từ tháng 
3/2013 – 11/2013.

Tiêu chuẩn lựa chọn
- Có chỉ định phẫu thuật lấy thai chủ động, có cân 

nặng từ 50 - 110 kg, chiều cao từ 140 - 170 cm, thể 
trạng ASA I hoặc II (ASA: phân loại sức khoẻ theo hội 
Gây mê Hồi sức Hoa Kỳ).

- Sản khoa: một thai đủ tháng, phát triển bình 
thường, tim thai bình thường, phần phụ của thai: bánh 
rau, dây rau và nước ối bình thường.

- Chấp nhận tham gia vào nghiên cứu.
Tiêu chuẩn loại trừ
- Chống chỉ định gây TTS bằng bupivacain: dị ứng 

với thuốc tê, nhiễm trùng tại chỗ chọc kim, dị dạng cột 
sống hoặc tổn thương thần kinh cấp tính, thiếu máu 
nặng, BN có rối loại đông máu hoặc đang điều trị thuốc 
chống đông, BN có bệnh nội khoa: bệnh tim mạch, suy 
hô hấp, rối loạn tâm thần, tiểu đường, huyết áp cao 
(HA > 180 mmHg) hoặc bệnh nhân tụt huyết áp, sốc, 
thiếu khối lượng tuần hoàn.

- Những tiêu chuẩn loại trừ về sản khoa: sản phụ bị 
tiền sản giật nặng, rau tiền đạo, rau bong non, phong 
huyết tử cung rau, rau cài răng lược, rối loạn cơn co 
tử cung, diễn biến cuộc đẻ bất thường: chảy máu, suy 
thai, sa dây rau... hoặc sản phụ đang sốt.

Phương pháp nghiên cứu
 60 bệnh nhân chia làm 2 nhóm
* Nhóm liều cố định: bupivacain 0,5% liều cố định 

phân bố theo cụm + fentanyl 30µg.
• Chiều cao < 150 cm:   7 mg.
• Chiều cao 150 – 160 cm: 8 mg.
• Chiều cao > 160 cm:  9 mg.
* Nhóm liều theo Harten: bupivacain 0,5% liều dựa 

trên chiều cao cân nặng theo biểu đồ liều của Harten 
+ fentanyl 30µg.

Bảng 1. Liều bupivacain theo biểu đồ Harten cho gây TTS ở sản phụ mổ lấy thai (giá trị theo ml) [6]



có mối liên quan, nhưng có sự liên quan giữa chiều dài 
cột sống và mức phong bế. Cũng theo tác giả này trong 
những nguyên nhân gây phong bế cao trong TTS để mổ 
lấy thai, ngoài chiều cao, cân nặng, sự tăng đáng kể thể 
tích buồng tử cung và tư thế quá ưỡn khi mang thai là 
yếu tố quan trọng [13]. 

Liều bupivacain trung bình ở nhóm liều theo 
Harten (8,9 ± 0,4 mg) cao hơn ở nhóm liều cố định 
theo cụm (8,2 ± 0,7 mg) rất có ý nghĩa thống kê với 
p < 0,001. Liều bupivacain sử dụng trong TTS để mổ 
lấy thai thấp hơn trong TTS để phẫu thuật cho người 
không mang thai vì thể tích dịch não tủy thấp hơn, 
sự dịch chuyển lên trên của thuốc tê tăng trong tủy 
sống và tăng sự nhậy với thuốc tê với sản phụ. Các lý 
do trên có thể bị ảnh hưởng bởi chiều cao và cả cân 
nặng của cơ thể chứ không riêng chiều cao [6].

Kết quả của chúng tôi trái ngược với kết luận của 3 
tác giả khác khi cùng nghiên cứu về sử dụng liều theo 
biểu đồ Harten và theo liều cố định bupivacain để TTS.

Sở dĩ có kết quả trái ngược vì trong thiết kế nghiên 
cứu của chúng tôi là liều cố định theo cụm, theo 
chiều cao và dựa vào thực tế lâm sàng tại Việt Nam. 
Còn các tác giả nêu trên đều đưa một liều cố định 
cao hơn hẳn, cũng là liều thực tế ở các nước sở tại. 
Tuy nhiên, nếu dựa theo chiều cao, liều tối thiểu để 
mổ lấy thai theo Danelli là 0,06 mg/cm chiều cao thì 
liều chúng tôi chọn cho nhóm liều cố định vẫn thấp. 
Có thể do phụ nữ Việt Nam ngưỡng chịu đau cao hơn 
nên liều thuốc thấp hơn, phụ nữ nước ngoài nhạy 

Liều bupivacain trung bình, hiệu quả vô cảm 
và hiệu quả phong bế vận động

Thay đổi huyết động và các tác dụng phụ khác

4. Bàn luận
Trong nhiều nghiên cứu từ trước, liều thuốc có liên 

quan đến chiều cao cơ thể, nên tại Việt Nam nơi có chiều 
cao trung bình thấp hơn, liều gây TTS cho mổ lấy thai 
thấp hơn so với các tác giả phương Tây. Chúng tôi sử 
dụng cụm liều 7 mg, 8 mg, 9 mg dựa vào các nghiên cứu 
đã có và là các liều đang sử dụng trên thực tế lâm sàng 
[9,10,11,12]. Liều này vẫn rất thấp so với liều theo chiều 
cao của Danelli và cộng sự [4]. Theo tác giả, liều tối thiểu 
là 0,06 mg/cm chiều cao, như vậy, nếu cao 150 cm, liều 
tối thiểu của tác giả là 9 mg, trong khi đó chúng tôi chỉ 
dùng liều 7 mg. Hartwell và cộng sự nghiên cứu về chiều 
dài cột sống và sự lan tỏa của bupivacain trong TTS cho 
sản phụ, tác giả kết luận khi TTS với bupivacain tỷ trọng 
cao 0,75% chiều cao cơ thể và mức phong bế không 
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Phương pháp tiến hành
Bốc thăm bệnh nhân, chuẩn bị bệnh nhân trước 

gây TTS, khám, giải thích, đánh giá ASA, cân đo chính 
xác. Trước gây tê 30 phút truyền 500 ml voluven 6,5% 
với kim luồn G18. Trong và sau gây TTS truyền dung 
dịch ringer lactac 40 giọt/ phút. Bệnh nhân được thở 
O2 3 lít/phút. Bệnh nhân nằm nghiêng trái, tiến hành 
gây TTS ở khe liên đốt L2-3. Sau gây tê, đặt bệnh nhân 
nằm ngửa có kê hông trái bằng gối 150.

Theo dõi liên tục huyết áp, mạch, tần số thở, bão hòa 
oxy 1 phút/lần trong 10 phút đầu tiên, 2 phút/ lần trong 
20 phút tiếp theo và 5 phút/lần cho đến hết cuộc mổ. 
Cho atropin 0,5 mg khi mạch giảm dưới 60 l/phút hoặc 
giảm trên 20% so với mạch nền. Cho ephedrin 5 mg khi 
huyết áp tối đa dưới 90 mmHg hoặc hoặc giảm trên 30% 
so với huyết áp nền (cho không quá 30 mg ephedrin). 
Tiến hành rạch da khi ức chế cảm giác ngang T6. Sau 8 
phút, nếu còn cảm giác đau hạ đầu thấp 100 (tối đa trong 
2 phút). Nếu bệnh nhân còn đau, cho ketamin 0,25 mg/
kg. Chuyển gây mê nội khí quản khi VAS ≥ 7, coi như gây 
tê thất bại. Sau khi cắt rốn, cho oxytocin tĩnh mạch chậm 
10 UI, truyền tĩnh mạch 10 UI trong 1h. Đánh giá chỉ số 
APGAR ở phút thứ nhất và phút thứ 5 sau sinh. Ghi lại 
thời gian rạch da - lấy con, rạch tử cung - lấy con, thời 
gian mổ. Dùng test mất cảm giác lạnh và test pinprick ở 
đường giữa xương đòn 1 phút 1 lần để đánh giá thời gian 
xuất hiện ức chế cảm giác đau ở T12, T10, T6. Đánh giá mức 
phong bế vận động chi dưới theo Bromage sau gây tê 
10 phút. Đánh giá mức tê cao nhất sau gây TTS 20 phút. 
Đánh giá hiệu quả giảm đau theo 4 mức độ: tuyệt vời 
(VAS = 0), tốt (VAS = 1 – 2 và không cho thêm ketamin), 
kém (VAS ≥ 3 và cho thêm ketamin), rất kém - thất bại 
(nếu chuyển gây mê NKQ). Đánh giá thời gian kéo dài 
ức chế cảm giác đau ở T10, thời gian phục hồi vận động ở 
Bromage 1. Đánh giá các tác dụng không mong muốn: 
tụt huyết áp, mạch chậm, nôn, buồn nôn, ngứa, đau đầu.

3. Kết quả nghiên cứu
Đặc điểm chung của bệnh nhân và phẫu thuật.

Liều cố định theo cụm (n = 30) Liều theo Harten (n = 30)
Tuổi  (năm) 26,9 (3,7) 27,9 (4,8)
Chiều cao(cm) 157,9 (5,4) 154,4 (3,9)
Cân nặng (kg) 63,8 (7,3) 61,4 (6,7)
Chỉ số BMI 25,9 (2,7) 25,7 (2,4)
Tuần tuổi thai (tuần) 39 [38 – 42] 39 [38 – 42]
Mổ đẻ cũ  (n) 15 (50%) 18 (60%)
HA trung bình (mmHg) 122,3 (9,1) 123,1 (9,6)
Thời gian mổ (phút) 29,0 (6,9) 34,3 (12,1)
Cân nặng sơ sinh  (gr) 3319,4  [2800 - 4150] 3344,2 [2900 - 4000]

Bảng 2. Đặc điểm chung của bệnh nhân và phẫu thuật. 

Liều cố định theo cụm (n = 30) Liều theo Harten (n = 30) p
Liều bupivacain (mg) 8,2 (0,7) [7 – 9] 8,9 (0,4) [8,5 – 10] < 0,001
Thời gian khởi tê đến T6 (phút) 5,6 (1,5)[3 – 9] 4,6 (1,0)[4 – 10] < 0,01
Mức ức chế cảm giác đau tối đa

T4
> T4

10 (33,3%)
1(3,3%)

12 (40%)
2 (6,7%)

Thời gian kéo dài ức chế cảm 
giác đau ở T10 (phút) 100, 0 (22,4) 124,1 (31,8) < 0,01

Chất lượng vô cảm trong mổ 
theo VAS

Rất tốt
Tốt
Trung bình
Kém

12 (40%)
17 (56,7%)
1 (3,3%)

0

24 (80%)
6 (20%)

0
0

Ức chế vận động ở Bromage 3 
sau TTS 10 phút 16 (53,3%) 24 (80%) < 0,001

Thời gian phục hồi vận động ở 
Bromage 1 (phút) 115,4 (24,2) 135,4 (41,9) < 0,05

Hạ thấp đầu 100 2 (6,7%) 1 (3,3%)
Cho thêm thuốc 1 (3,3%) 0
Chuyển gây mê toàn thân 0 0

Bảng 3. Liều bupivacain trung bình, hiệu quả vô cảm và hiệu quả phong bế vận động

Liều cố định theo cụm (n = 30) Liều theo Harten (n = 30) p
Tỷ lệ tụt huyết áp 12 (40%) 11 (36,6%) > 0,05
Số lượng ephedrin đã dùng (mg) 12,1 (4,9) 9,8 (8,3) > 0,05
Buồn nôn 7 (23,3%) 4 (13,3%)
Nôn 5 (16,7%) 3 (10,0%)
Ngứa 13 (43,3%) 19 (63,3%)
Rét run 6 (20%) 10 (30,3%)
Chỉ số Apgar phút 1
                      phút 5

9 [8 – 9]
10 [9 – 10]

9 [8 – 9]
10 [9 – 10]

Bảng 4. Thay đổi huyết động và các tác dụng phụ khác

Tác giả Nhóm nghiên cứu pLiều cố định theo cụm Liều theo Harten
Harten (2005) [6] 12 9,5 < 0,001
Cheol Lee (2005) [14] 12,5 9,5 < 0,001
Subedi (2010) [8] 11 9 < 0,001
V.T.T. Hiền và cộng sự 8 9 < 0,001

Bảng 5. So sánh liều bupivacain để GTTS

cảm và chịu đau kém nên cần liều thuốc cao. Theo 
David Chestnut, chỉ cần thay đổi liều nếu sản phụ quá 
béo hoặc quá gầy [15]. Bảng 3 cho thấy hiệu quả vô 
cảm của TTS với liều bupivacain theo Harten tốt hơn 
đáng kể so với TTS với liều cố định: thời gian khởi tê 
ngắn hơn, thời gian phong bế cảm giác đau và vận 
động dài hơn, chất lượng vô cảm trong mổ tốt hơn... 
Chứng tỏ liều bupivacain theo chiều cao cân nặng 
hợp lý hơn so với liều cố định. 

Liều bupivacain cao làm mức tê cao hơn, thời 
gian tác dụng dài hơn và các tác dụng không mong 
muốn cũng có thể nhiều hơn. Bởi vậy các nghiên cứu 
trên đều kỳ vọng liều thấp hơn, và khi các tác giả áp 
dụng biểu đồ Harten cho kết quả liều thấp hơn, tỷ 
lệ tụt huyết áp và các tác dụng không mong muốn 
khác ít hơn. Trong nghiên cứu của chúng tôi, dù liều 
bupivaicain trung bình theo Harten cao hơn, nhưng 
tỷ lệ tụt huyết áp không cao hơn nhóm liều cố định 
(36,6% và 40%, p > 0,05). Theo Harten, tỷ lệ tụt huyết 
áp ở nhóm liều Harten thấp hơn đáng kể so với liều cố 
định là 50% và 71,7% (p = 0,035) [6], trong nghiên cứu 
của Cheol Lee tỷ lệ này là 20% và 56% (p < 0,05) [14], 
và Subedi là 30% và 64% ( p = 0,001) [8].

100% trẻ sơ sinh có apgar trên 8 ở thời điểm 1 
phút và 5 phút sau cắt dây rốn. Như vậy, việc dùng 
liều ở nghiên cứu này không ảnh hưởng xấu tới chỉ 
số apgar. Các tác dụng không mong muốn khác như 
nôn, buồn nôn, ngứa, rét run không khác biệt khi 
dùng liều cố định theo cụm.

5. Kết luận
Mặc dù gây tê tuỷ sống với liều lượng bupivacain 

để mổ lấy thai theo biểu đồ Harten cao hơn so với 
liều thường qui nhưng tỷ lệ tụt huyết áp, mức độ tụt 
huyết áp và các tác dụng không mong muốn là như 
nhau, không ảnh hưởng đến sơ sinh.
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1. Dự trữ buồng trứng và các test dự 
trữ buồng trứng

Dự trữ buồng trứng là khái niệm mô tả số lượng 
và chất lượng các nang noãn còn lại ở buồng trứng 
[1], [9]. Dự trữ buồng trứng giảm dần theo tuổi và là 
nguyên nhân chính làm giảm chức năng sinh sản của 
người phụ nữ. Tỉ lệ không có thai trong vòng 12 tháng 
ở phụ nữ dưới 20 tuổi là dưới 5%, tăng lên 30% ở lứa 
tuổi 35, và tăng đến gần 100% ở tuổi 45 [5]. Khả năng 
sinh sản ở người phụ nữ bắt đầu giảm khoảng 13 năm 
trước khi thật sự mãn kinh và cứ khoảng 10 phụ nữ thì 
có 1 phụ nữ có khả năng sinh sản giảm rõ rệt sau 30 
tuổi, đồng thời, những bệnh lý của buồng trứng hay 
những liệu pháp điều trị tác động lên buồng trứng 
cũng làm giảm khả năng sinh sản của người phụ nữ 
[1], [7], [10]. Trong khi đó, cùng với sự phát triển của 
xã hội, ngày càng có nhiều phụ nữ mong muốn có 
con ở lứa tuổi lớn hơn và khoảng cách giữa các lần 
sinh dài hơn, nghĩa là người phụ nữ mong muốn có 
con ở độ tuổi mà dự trữ buồng trứng đã suy giảm 
nhiều hoặc còn trẻ tuổi nhưng không biết thực trạng 
về dự trữ buồng trứng của mình. Chính vì vậy, việc 
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ANTI-MULLERIAN HORMONE (AMH)
VÀ CÁC ỨNG DỤNG 

Tóm tắt
Có rất nhiều test dự trữ buồng trứng nhưng nhiều 

nghiên cứu đã chứng minh rằng AFC (Antral Follicle 
Count) và Anti-Mullerian Hormone (AMH) là 2 test dự trữ 
buồng trứng tốt nhất và AMH được cho là hứa hẹn có khả 
năng ứng dụng lâm sàng tốt hơn AFC. 

Cho đến nay, AMH được ứng dụng không những 
trong lĩnh vực IVF để tư vấn cho các cặp vợ chồng lựa chọn 
liệu pháp điều trị thích hợp, dự báo đáp ứng kém hay đáp 
ứng quá mức của buồng trứng, định liều FSH trong kích 
thích buồng trứng hay dự báo không có thai trong IVF, mà 
AMH còn được chỉ định trong rất nhiều trường hợp ngoài 
IVF như tiên lượng khả năng sinh sản trong tương lai và 
tư vấn cho người phụ nữ khoảng thời gian có thể trì hoãn 
có thai mà không bị nguy cơ giảm dự trữ buồng trứng, dự 
báo tuổi mãn kinh, dự báo tuổi của buồng trứng trước và 
sau hóa trị liệu, dự báo khả năng sinh sản sau phẫu thuật 
tại buồng trứng và sàng lọc buồng trứng đa nang.

Abstract 
ANTI-MULLERIAN HORMONE AND ITS APPLICATION
There are many ovarian reserve test but several 

studies have demonstrated that Anti-Mullerian hormone 
(AMH) and AFC (Antral Follicle Count) are two the best 
tests to predict ovarian reserve and test optimization for 
clinical application may be more promising for AMH .

Up to now, AMH is applicated not only in IVF setting 
to counsel for couples to make an appropriate and 
informed choice, predict poor and over respone of ovary, 
and predict non pregnancy in IVF but AMH is also used 
in various other indications, including predicting long-
term fertility and guiding how long a woman can delay 
childbearing without facing the risk of reduced ovarian 
reserve, predicting the age of menopause, prediction 
of ovarian ageing in women prior to or following 
chemotherapy, prediction of long-term fertility following 
ovarian surgery and screening for polycystic ovaries. 

xác định dự trữ buồng trứng có vai trò rất quan trọng 
để đánh giá, tiên lượng chức năng sinh sản của người 
phụ nữ [1], [5].

Hơn 2 thập kỷ qua, có rất nhiều test được gọi là 
test dự trữ buồng trứng (Ovarian Reserve Tests - 
ORTs) được sử dụng để đánh giá dự trữ buồng trứng 
của người phụ nữ. Có 2 loại test dự trữ buồng trứng 
là các test thụ động và các test kích thích trong đó 
các test thụ động bao gồm các test hormone (gồm 
sự đo lường trong huyết thanh nồng độ cơ bản của 
hormone kích thích nang trứng - FSH, oestradiol 
-E2, inhibin-B và anti-Mullerian hormone - AMH) và 
các test siêu âm (gồm đếm số lượng nang trứng cơ 
sở -AFC, đánh giá mạch buồng trứng và đo thể tích 
buồng trứng), các test kích thích gồm: thử nghiệm 
Clomiphene Citrate (Clomiphene citrate challenge 
test – CCCT),  FSH ngoại sinh đánh giá dự trữ buồng 
trứng (Exogenous FSH ovarian reserve test - EFORT) 
và GnRH-agonist stimulation test (GAST)

Các nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng AMH và AFC là 
2 test dự trữ buồng trứng tốt nhất, nhưng test được hi 
vọng ứng dụng trong lâm sàng nhiều hơn là AMH.

2. Anti-Mullerian Hormone (AMH)
AMH là một glycoprotein. Trong bào thai bé trai, 

AMH được tiết ra bởi tế bào Sertoli của tinh hoàn thai 
nhi. AMH trong cơ thể bé trai có tác dụng gây thoái triển 
hệ thống ống Muller, tạo điều kiện cho cơ quan sinh 
dục nam hình thành. Ở bé gái, trong giai đoạn phôi thai 
sớm, không có sự hiện diện của AMH do đó hệ thống 
ống Muller tiếp tục phát triển thành tử cung, vòi trứng 
và phần trên âm đạo. Từ thai 36 tuần trở đi, trong cơ thể 
bé gái có sự hiện diện của AMH do AMH được sản xuất 
từ các tế bào hạt của các nang noãn sơ cấp, các tiền hốc 
và các hốc nhỏ của buồng trứng, AMH không có trong 
các nang noãn phát triển rồi thoái hóa và các nang noãn 
lớn (>7mm) ở người phụ nữ trưởng thành. AMH có tác 
dụng điều hòa tình trạng tạo noãn bằng việc hạn chế 
sự tuyển mộ quá mức các nang noãn của FSH [1], [4]. 
Như vậy, nồng độ của AMH phụ thuộc vào số lượng và 
sự hoạt động các nang noãn rất nhỏ và cũng giảm dần 
theo tuổi và không còn ở tuổi mãn kinh.

- Thời gian xét nghiệm: xét nghiệm máu vào bất kỳ 
ngày nào của chu kỳ kinh nguyệt hay từ dịch nang noãn.

- Ý nghĩa của xét nghiệm: AMH là một chất đánh dấu 
“động” rất tiềm năng thể hiện tình hình nang noãn còn 
lại của buồng trứng do đó xét nghiệm AMH nhiều lần 
theo thời gian có thể chẩn đoán được khả năng sinh sản 
và tiên lượng thời gian cần can thiệp điều trị để có con.

- Ưu điểm của AMH:
+ Có giá trị dự báo dự trữ buồng trứng sớm vì 

được tiết ra bởi các tiền nang và các nang nhỏ của 
buồng trứng.

+ Có thể xét nghiệm vào bất kỳ ngày nào chứ không 
liên quan đến chu kỳ kinh như FSH, inhibin-B, AFC… [4].

+ Có giá trị dự báo trong một thời gian dài. 
+ Có khả năng dự báo cả đáp ứng kém và đáp ứng 

quá mức. 
+ GnRH – agonist, thuốc tránh thai không ảnh 

hưởng đến nồng độ AMH, do vậy có thể xét nghiệm 
AMH ngay ở chu kỳ có sử dụng thuốc này.

- Hạn chế của AMH: 
+ AMH được ghi nhận thay đổi tùy theo chủng tộc, 

tình trạng hút thuốc, uống rượu và mức độ béo phì của 
bệnh nhân.

+ Hiểu biết về xét nghiệm này còn hạn chế [5], [11].
+ Giá thành và kỹ thuật của xét nghiệm: AMH được 

cho là xét nghiệm đắt hơn các xét nghiệm đánh giá dự 
trữ buồng trứng khác [11]. 

3. So sánh giá trị của các test dự trữ 
buồng trứng

Có nhiều tests đánh giá dự trữ buồng trứng, ứng 

với mỗi test có thông số chỉ “ngưỡng” mà dựa vào đó 
có thể dự báo kết quả IVF (Bảng 1) [5].

Dựa vào cơ chế hoạt động của các test, AMH được 
cho là có khả năng đánh giá dự trữ buồng trứng sớm 
nhất vì nó được tiết ra từ các tiền nang và các nang 
nhỏ của buồng trứng (Biểu đồ 1) [11]

Đã có rất nhiều nghiên cứu so sánh giá trị của các 
test dự trữ buồng trứng. Một tổng quan hệ thống tổng 
hợp từ 20 nghiên cứu mới công bố 2010 cho thấy AMH 
tốt hơn FSH, E2, inhibinB trong dự báo đáp ứng của 
buồng trứng trong các chu kỳ IVF [2]. (Bảng 2)

Hầu hết các nghiên cứu đều chỉ ra rằng có sự 
tương quan giữa AMH và AFC trong việc dự báo 
đáp ứng của buồng trứng tuy nhiên có ít nghiên 
cứu so sánh 2 test này. Chỉ có Ficicioglu và cộng 
sự (2006) và McIlveen và cộng sự (2007) đưa ra kết 
luận rằng AMH tốt hơn AFC trong khi đó cũng có 
2 nghiên cứu chỉ ra rằng AFC tốt hơn AMH (Eldar-
Geva, 2005; Kwee và cộng sự, 2007). 5 nghiên cứu 
khác cho rằng AMH có giá trị tương tự như AFC. Từ 
đó có thể kết luận rằng AMH và AFC có giá trị tương 
đương nhau trong việc dự báo số trứng thu được ở 
các chu kỳ IVF [2].

Biểu đồ 1. Cơ chế hoạt động của các test dự trữ buồng trứng [11]

Yếu tố đánh giá Kết quả của IVF
Thuận lợi Không thuận lợi

Tiền sử
Tuổi
FSH (UI/L)
Ngày 3 E2 (pg/ml)
Ngày 10 P4
AMH (pmol/l)
Ngày 3 inhibin-B(pg/ml)
AFC
Doppler động mạch buồng trứng
Thể tích buồng trứng
Thử nghiệm Clomiphene Citrate (nồng độ FSH - UI/L)
Thử nghiệm Gn-RH agonist

Đã đẻ
< 35
<10
<75
≤0.9

15,7-48.5
>45
≥ 5

PI thấp
≥ 3
<12

E2 tăng mạnh

Chưa từng có thai
≥ 35
≥ 10
≥ 75
≥ 1.1
< 15,7
≤ 45
< 5

PI cao
< 3
≥ 12

E2 tăng nhẹ hoặc 
không đáp ứng

Bảng 1. Giá trị của các test dự trữ buồng trứng và kết quả sau IVF [5]



trong ống nghiệm, với tổng số 13 nghiên cứu về AMH 
và 17 nghiên cứu về AFC, đường cong ROC (Receive 
Operating Characteristic ) chỉ ra rằng cả AMH và AFC 
đều có giá trị cao trong việc dự báo đáp ứng kém, 
tuy nhiên không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 
(p=0.73) giữa AMH và AFC nhưng AMH có giá trị ít 
nhất là như AFC trong việc dự báo đáp ứng kém của 
buồng trứng (biểu đồ 2). 

Khả năng dự báo không có thai của cả 2 test này 
đều kém và không có sự khác biệt (p=0.67) (biểu đồ 
3) [12]. AMH không có giá trị dự báo có thai (Lamazou 
et al., 2011; Riggs et al., 2011) vì AMH không dự báo 
được chất lượng trứng và có rất nhiều yếu tố liên 
quan đến khả năng có thai. Tuy nhiên, nồng độ AMH 
cực thấp liên quan đến việc không có thai (La Marca 
et al., 2011). Bất chấp vậy, đã có công bố về việc 
AMH có khả năng dự báo có thai trong IVF ((http://
articles.timesofindia.indiatimes.com/2011-06-10/
health/29642169_1_ivf-hormone-researchers)!)

- Dự báo đáp ứng quá mức của buồng trứng
Để so sánh khả năng dự báo đáp ứng quá mức 

của buồng trứng giữa AMH và AFC, một phân tích 
gộp năm 2010 từ 9 nghiên cứu về AMH và 5 nghiên 
cứu về AFC cho thấy độ nhạy và độ đặc hiệu của AMH 
tương ứng là 82% và 76% và của AFC là 82% và 80%. 
Tuy nhiên, đường cong ROC chỉ ra rằng không có sự 
khác biệt giữa 2 test này (Biểu đồ 4) [3].

Các nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng, AFC và AMH 
là 2 test có giá trị nhất trong việc dự báo đáp ứng quá 
mức hay đáp ứng kém của buồng trứng [2], [5], [11], [12], 
tuy nhiên AMH được ưa chuộng hơn vì có nhiều ưu việt 
như xét nghiệm không phụ thuộc vào ngày kinh, không 
bị ảnh hưởng bởi thuốc tránh thai và GnRH agonist và 
không phụ thuộc vào kinh nghiệm của bác sĩ.

4.1.3. AMH trong sàng lọc và chẩn đoán buồng 
trứng đa nang

Các nghiên cứu chỉ ra rằng, AMH là một marker 
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Tác giả n AMH tốt hơn
AFC Vbt N3 FSH N3 E2 N3 inhB

Seifer và cs (2002)   107 + +
Van Rooij và cs (2002) 130 = + + +
Fanchin và cs (2003) 93
Mutukrisna và cs (2004) 69 + +
Hazout và cs (2004) 109 + + +
Mutukrisna và cs (2005) 108 = +
Elda-Geva (2005)   56 - + +
SiberStein và cs (2006) 257 +
Ficicioglu và cs (2006) 50 + + +
Lelamge và cs (2007) 126 =
La Marca và cs (2007) 48
Kwee và cs (2007) 110 - + +
Nakhuda và cs (2007) 77 +
Mcllveen và cs (2007) 84 + + + =
Nelson và cs (2007) 340 +
Elgindy và cs (2008) 33 = + +
Lie Fong và cs (2008) 125
Jee và cs (2008) 59 -
Jayaprakasan (2008) 135 = + + +
Wunder và cs (2008) 276 ` + -
(+): AMH tốt hơn, (-) AMH kém hơn, (=): AMH tương tự

Bảng 2. AMH – test giá trị dự báo đáp ứng BT [2]

Đặc tính của một test tốt Tuổi AMH FSH AFC
Dự báo đáp ứng kém + +++ ++ +++
Dự báo đáp ứng quá mức + +++ - ++
Biến thiên thấp trong một chu kỳ +++ ++ - ++
Biến thiên thấp giữa các chu kỳ +++ ++ - ++
Không phụ thuộc người làm +++ +++ +++ -
Có thể áp dụng cho tất cả các bệnh nhân +++ +++ + +
Giá thành rẻ +++ - - -
*: FSH và AFC không có nhiều giá trị ở những bệnh nhân sử dụng hormone tránh thai, GnRH agonist, 
lạc nội mạc tử cung hay tiền sử phẫu thuật tại buồng trứng

Bảng 3. So sánh giá trị ứng dụng của các test trong đánh giá dự trữ buồng trứng [2]

- So sánh giá trị ứng dụng của các test dự trữ 
buồng trứng

Bảng 3 chỉ ra rằng, dù AMH và AFC có giá trị ứng 
dụng cao và tương đương nhau trong dự báo đáp 
ứng của buồng trứng, tính biến thiên trong cùng một 
chu kỳ và giữa các chu kỳ đều thấp, tuy nhiên AFC 
không có giá trị nhiều ở những bệnh nhân sử dụng 
hormone tránh thai, sử dụng GnRH agonist, tiền sử 
phẫu thuật tại buồng trứng hay lạc nội mạc tử cung 
buồng trứng [2].

4. Các ứng dụng của AMH
4.1.Trong hiếm muộn
4.1.1. Đánh giá dự trữ buồng trứng trong chẩn 

đoán và điều trị hiếm muộn
Dự trữ buồng trứng là yếu tố quan trọng cần khảo 

sát trong chẩn đoán và điều trị hiếm muộn vì bên 
cạnh việc giảm dự trữ buồng trứng tự nhiên theo tuổi 

thì các bệnh lý của buồng trứng hay những can thiệp 
gây tổn thương buồng trứng cũng làm giảm dự trữ 
buồng trứng, hay đôi khi giảm dự trữ buồng trứng vô 
căn ngay cả ở những bệnh nhân còn trẻ tuổi.

Bên cạnh các xét nghiệm khảo sát dự trữ buồng 
trứng thường qui như FSH, AFC thì cho đến nay, AMH 
cũng được áp dụng thường qui ở nhiều trung tâm hỗ 
trợ sinh sản trên thế giới vì tính ưu việt của nó.

4.1.2. Dự đoán đáp ứng buồng trứng với các 
thuốc kích thích buồng trứng

Mục tiêu của kích thích buồng trứng trong hỗ trợ 
sinh sản – đặc biệt là trong IVF là tạo ra một số lượng 
nang noãn phù hợp, tạo tiền đề cho quá trình tạo phôi 
và gia tăng cơ hội có thai cho bệnh nhân, số lượng nang 
noãn thu được quá nhiều hay quá ít đều ảnh hưởng 
không tốt đến kết quả thụ tinh trong ống nghiệm.

- Dự báo đáp ứng kém và không có thai

Một nghiên cứu phân tích gộp năm 2009 [12] so 
sánh AMH và AFC trong việc dự báo đáp ứng kém của 
buồng trứng và không có thai của các chu kỳ thụ tinh 

Biểu đồ 2. So sánh AMH và AFC trong dự báo đáp ứng kém của buồng trứng [12]

Biểu đồ 3. So sánh AMH và AFC trong dự báo không có thai trong IVF [12]

Biểu đồ 4. So sánh AMH và AFC trong dự báo đáp ứng quá mức của buồng trứng [3]

trong chẩn đoán buồng trứng đa nang với độ nhạy và 
độ đặc hiệu cao (92% và 67%) [8].

Trong sàng lọc buồng trứng đa nang, mặc dù 
cho đến nay AMH chưa được đưa vào tiêu chuẩn 
chẩn đoán nhưng nhiều tác giả gợi ý rằng nên làm 
xét nghiệm AMH để sàng lọc đặc biệt trong những 
trường hợp không rõ ràng và  AMH có thể thay thế 
AFC trong sàng lọc buồng trứng đa nang [8].

4.2. Ngoài hiếm muộn
4.2.1. Đánh giá và dự đoán khả năng sinh sản sau 

điều trị ung thư
Các bệnh lý của buồng trứng cũng như các liệu 

pháp điều trị ung thư đều có thể ảnh gây ảnh hưởng 
đến sự thoái triển của các nang trứng do đó kết quả 
AMH cũng thay đổi. Xét nghiệm AMH trong quá trình 
điều trị các bệnh lý ác tính giúp đánh giá và tư vấn 
khả năng sinh sản cho bệnh nhân như hậu quả của 
mỗi đợt điều trị thuốc ung đến khả năng sinh sản thư 
như thế nào, có cần thiết phải đông trứng, đông phôi 
trước đợt điều trị mới hay không..., [8]. 

Hiệp Hội Ung Thư Hoa Kỳ khuyến cáo: Các nhà ung 
thư học nên thảo luận với bệnh nhân việc bảo tồn khả 
năng sinh sản dưới sự tư vấn của chuyên gia hỗ trợ sinh 
sản trước mỗi đợt hóa trị liệu (Smith et al., 2010)

4.2.2. Dự báo mức độ tổn thương của buồng trứng 
sau phẫu thuật

Các phẫu thuật tại buồng trứng đều ảnh hưởng 
đến số lượng nang noãn do các nang này bị lấy mất đi 
trong quá trình phẫu thuật, do tổn thương các mạch 
máu buồng trứng hay do hậu quả của quá trình đốt 
điện/lasez để cầm máu.. AMH là một xét nghiệm 
nhạy cảm với sự thay đổi số lượng các nang tại buồng 
trứng nên là xét nghiệm đáng tin cậy để đánh giá ảnh 
hưởng của phẫu thuật đến dự trữ buồng trứng. 

Tổng quan hệ thống và phân tích gộp của Francesca 
Raffi và cộng sự (tháng 9 năm 2012) [6] tổng hợp từ 8 
nghiên cứu cho thấy: sau mổ nội soi bóc nang LNMTC, 
nồng độ AMH giảm trung bình là 38% (WMD: -1,13ng/
ml, 95% CI: -0,37 đến -1,88, p=0,0003).

Dự trữ buồng trứng dù có giảm cũng không phục hồi 
được sau phẫu thuật nhưng thông tin về dự trữ buồng 
trứng bất lợi sau phẫu thuật có thể giúp tư vấn cho bệnh 
nhân chiến lược điều trị thích hợp để có con [8].

Phân tích gộp đánh giá sự thay đổi AMH sau mổ bóc nang LNMTC
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4.2.3. Tiên lượng khả năng sinh sản trong tương lai
AMH giảm dần theo thời gian với tốc độ phụ 

thuộc vào từng cá thể, do đó xét nghệm AMH nhiều 
lần theo thời gian có thể tiên lượng khả năng có thai 
còn lại và tốc độ lão hóa của buồng trứng, từ đó có 
thể tư vấn cho phụ nữ thời điểm thích hợp để có thai 
tự nhiên hay cần can thiệp điều trị. Tuy nhiên cho đến 
nay vẫn chưa xác định được ngưỡng cảnh báo của 
AMH với khả năng sinh sản cũng như bao lâu cần 
đánh giá lại AMH [1], [8].

4.2.4. Dự đoán tuổi mãn kinh
AMH được xem là xét nghiệm duy nhất có kết 

quả giảm dần liên quan đến sự lão hóa của buồng 
trứng, ở những trường hợp suy buồng trứng 
sớm, AMH giảm rất nhanh rồi biến mất, do đó xét 

nghiệm AMH có thể giúp tiên lượng sự khởi phát 
của hiện tượng mãn kinh. Tuy nhiên cho đến nay 
chưa tìm ra được công thức tính tuổi mãn kinh dựa 
vào  AMH [1], [8].

5. Kết luận: 
Sự ra đời của xét nghiệm AMH với vai trò dự báo dự 

trữ buồng trứng rất có giá trị và cho kết quả ổn định, 
đáng tin cậy trong việc chẩn đoán và định hướng 
điều trị vô sinh. Ngoài ra, các ứng dụng của AMH rất 
có ý nghĩa giúp tiên lượng khoảng thời gian nên có 
thai nhằm bảo tồn khả năng sinh sản. Tuy nhiên, hiểu 
biết về AMH cho đến nay còn nhiều hạn chế, vì vậy, 
cần nhiều những nghiên cứu để khẳng định vai trò 
của AMH trong nhiều chỉ định khác nhau. 
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1. Tổng quan sự phát triển của phôi tiền 
làm tổ

Các giai đoạn phát triển của phôi tiền làm tổ
Sự phát triển của phôi tiền làm tổ trong cơ thể 

(invivo) hầu như chỉ được nghiên cứu trên động vật 
chủ yếu là chuột nhắt [8]. Nghiên cứu trên người hầu 
như bị hạn chế vì các vấn đề đạo đức và xã hội. Sự phát 
triển của phôi người từ ngày 1 đến ngày 5 được khảo 
sát khi John Buster và đồng sự tiến hành rửa buồng 
tử cung sau đỉnh LH 5 ngày của 5 người hiến tặng có 
khả năng sinh sản bình thường và đã được thụ tinh 
trước đó. Kết quả thu được 25 mẫu bao gồm các cả 
trứng thoái hóa đến phôi nang trưởng thành. Sau đó 
phôi được chuyển vào tử cung của người nhận [22].

Mọi hình thái và sự phát triển của phôi đến giai đoạn 
phôi nang của người đều thu được từ nghiên cứu invitro.

Mặc dù các sự kiện diễn ra trong in vitro cũng 
tương tự như in vivo, nhưng thời gian và tốc độ phân 
cắt của phôi in vitro vẫn thấp hơn invivo 1 chút. Hơn 
nữa có khoảng 40- 50% số phôi invitro bị block ở giai 
đoạn 4- 8 tế bào. 

Sự phát triển của phôi được chia thành 2 giai đoạn:
• Giai đoạn phân cắt: từ ngày 2 đến ngày 4 sau khi 

thụ tinh. Các phôi bào nguyên phân liên tiếp và giảm 

Nguyễn Thị Linh    
Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

NUÔI CẤY VÀ CHUYỂN PHÔI NANG
TRONG HỖ TRỢ SINH SẢN

Tóm tắt
Từ sau khi Louis Brown- em bé đầu tiên ra đời bằng 

phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (Invitro 
Fertilisation- IVF) , các kỹ thuật thụ tinh trong ống 
nghiệm phát triển ngày càng mạnh mẽ và không 
ngừng cải tiến nhằm đem lại nhiều cơ hội làm cha mẹ 
cho các cặp vợ chồng hiếm muộn. 

Trong những năm gần đây, sự tiến bộ vượt bậc trong 
hiểu biết về nuôi cấy phôi trong ống nghiệm (invitro), cũng 
như những cải tiến đáng kể trong môi trường nuôi cấy 
giúp cho các trung tâm có thể kéo dài thời gian nuôi cấy 
phôi ngoài cơ thể đến giai đoạn phôi nang (ngày 5), và lựa 
chọn chuyển phôi ngày 5 thay vì chuyển phôi ngày 2 hoặc 
3 như trước đây. Việc kéo dài thời gian nuôi cấy phôi ngoài 
cơ thể có những ưu và nhược điểm, lợi ích của việc chuyển 
phôi nang hiện vẫn còn gây ra nhiều tranh luận.

Abstract 
EMBRYO CULTURE AND BLASTOCYST TRANSFER IN 

ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNIQUE
After the first IVF(Invitro fertilisation) birth Louis 

Brown, the IVF techniques have been developing strongly 
and improving  more and more, in order to give more 
chances for the infertility couples.

In recent years, the significant progress of knowledge 
in invitro embryo culture, and the extended media 
enable the embryo to reach the blastocyst stage (day 5), 
and day 5 embryo transfer is currently chosen instead of 
day 2, 3 embryo transfer. Prolonged durations of embryo 
culture may have advantages and risks, the benefits of 
day 5 embryo tranfer continue to be widely debated, the 
reality of clinical practice is that not all patients are good 
candidates for blastocyst tranfer.

dần kích thước ,nên kích thước của phôi không thay 
đổi so với kích thước hợp tử ban đầu [8]. Đến lần phân 
cắt thứ 4, khoảng 4 ngày sau khi thụ tinh liên kết giữa 
các phôi bào trở nên chặt chẽ hơn, phôi bào bắt đầu 
nén, các tế bào phôi bắt đầu phân cực để tạo phôi 
nang [4],[8]. Giai đoạn này invivo diễn ra ở vòi tử cung.

• Giai đoạn tạo phôi nang: Ngày thứ 5 sau khi thụ 
tinh (khoảng 100 giờ sau thụ tinh), phôi biệt hóa 
thành 2 dòng tế bào, lớp tế bào phía ngoài là nguồn 
gốc của lá nuôi phôi, lớp tế bào phía trong là tế bào 
mầm (ICM- Inner Cells Mass) tạo thành 1 khối đẩy về 
1 cực của phôi, sau này sẽ phát triển thành thai và 
các phần phụ của thai [1], [4]. Ở giữa các lớp tế bào 
hình thành 1 khoang chứa dịch nhờ hoạt động của 
các bơm Na+/K+- ATPase gọi là khoang phôi nang 
tăng nhanh kích thước. Cuối giai đoạn này phôi thoát 
màng và làm tổ trong buồng tử cung[4],[8].

Nhu cầu dinh dưỡng của phôi
Sự phát triển của phôi tiền làm tổ invivo diễn ra 1 

cách rất năng động trong sự biến đổi của môi trường 
từ vòi trứng đến buồng tử cung[19]. Nhu cầu năng 
lượng của phôi có sự khác biệt lớn giữa phôi trước 
khi nén và phôi sau khi nén. Sự thay đổi về nhu cầu 
năng lượng của phôi cũng được phản ánh bằng các 

chất dinh dưỡng có mặt trong vòi tử cung và trong 
tử cung. Khi phôi giai đoạn phân cắt đang di chuyển 
trong ống dẫn trứng, dịch tiết của ống dẫn trứng có 
chứa nhiều pyruvate và lactase, còn nồng độ glucose 
là rất thấp. Phôi giai đoạn phôi nang đã di chuyển tới 
buồng tử cung, dịch tiết ở buồng tử cung chứa nồng 
độ cao glucose mà rất ít pyruvate và lactase.

Hệ thống môi trường nuôi cấy phôi
Khả năng phát triển của phôi invitro đến giai đoạn 

phôi nang hoàn toàn phụ thuộc vào điều kiện nuôi cấy 
phôi. Dựa trên những hiểu biết về sinh lý động sự phát  
triển của phôi tiền làm tổ, các nhà khoa học đã và đang 
không ngừng cải tiến để tạo ra môi trường tối ưu nhất 
cho phôi, “mô tả” môi trường trong tử cung và vòi trứng, 
tương ứng với từng giai đoạn của phôi[21], [22].

Năm 1971, lần đầu tiên phôi nuôi cấy invitro đạt 
đến giai đoạn phôi nang trong môi trường tiêu chuẩn 
(Steptoe và cộng sự., 1971; Edwards và Surani, 1978). 
Có khoảng 25- 65% phôi phát triển được đến giai 
đoạn blastocyst tùy thuộc vào phương pháp nuôi cấy 
và các thành phần của môi trường nuôi cấy[3],[22].

Trong nghiên cứu của Bolton và cộng sự sử dụng 
môi trường cân bằng muối bổ sung huyết thanh 
mẹ có 40% phôi phát triển đến giai đoạn blastocyst, 
nhưng chỉ có 10% thai sinh sống[6],[21].

Những năm 1990, phương pháp đồng nuôi cấy 
(Co- culture)  với lớp tế bào trung gian chủ yếu là tế 
bào biểu mô thận khỉ (Vero cell), tế bào nội mạc tử 
cung tự thân, tế bào hạt hoặc tế bào vỏ.... được sử 
dụng rộng rãi và có kết quả tương tự với phương 
pháp nuôi cấy thông thường[22],[26],[29]. Tuy nhiên 
phương pháp này cũng chỉ tồn tại trong một thời 
gian ngắn do có nguy cơ cao lây nhiễm virus và vi 
khuẩn từ các tế bào trung gian[26].

Năm 1998, Gardner và cộng sự đã phát triển thành 
công hệ thống môi trường nuôi cấy liên tục gồm 2 
môi trường G1, G2 chứa các thành phần có nguồn gốc 
từ dịch tử cung và vòi trứng khi phôi hiện diện trong 

Phôi tiền nén Phôi sau khi nén
Hoạt động sinh tổng hợp thấp Hoạt động sinh tổng hợp cao
Tiêu thụ O2 thấp Tiêu thụ O2 cao
Chủ yếu sử dụng Pyruvate Chủ yếu sử dụng glucose
Acid amin không thiết yếu Acid amin thiết yếu
Do hoạt động chỉ huy từ bộ gen mẹ Do hoạt động chỉ huy từ bộ gen của phôi

Bảng 1. Sự khác biệt về nhu cầu dinh dưỡng của phôi các giai đoạn

Pyruvate (mmol/L) Lactate (mmol/L) Glucose (mmol/L)
Vòi trứng (giữa chu kỳ) 0.32 10.50 0.50
Tử cung 0.10 5.87 3.15

Bảng 2. Sự khác biệt thành phần các chất dinh dưỡng trong tử cung vòi trứng

đó cho 2 giai đoạn phát triển của phôi[3],[22],[26].
Theo nghiên cứu được công bố của Gardner, 46.5% 
hợp tử thụ tinh bình thường phát triển đến giai đoạn 
phôi nang vào ngày 5 khi sử dụng môi trường này[26]. 
Môi trường G1 và G2 khác nhau về thành phần amino 
acid, nồng độ glucose, pyruvate, lactate, phù hợp với 
sinh lý phát triển của phôi. Các amino acid trong môi 
trường G1có trong vòi trứng của các loại động vật có 
vú và đã được chứng minh có vai trò kích thích quá 
trình phân cắt của phôi và hạn chế các stress nội bào, 
trong khi các amino acid khác có trong môi trường G2 
cần cho sự phát triển của khối tế bào mầm ICM và tế 
bào lá nuôi phôi[14],[22]. Tuy nhiên ở 37o, các amino 
acid được chuyển hóa bởi phôi sẽ tự giáng hóa thành 
ammonium gây tổn thương cho sự phát triển của phôi, 
cấu trúc tế bào mầm, và sự phát triển của thai[13],[21]
[22]. Theo khuyến cáo, môi trường nuôi cấy nên được 
cân bằng ít nhất 4 giờ và không quá 18 giờ trước khi sử 
dụng, và được đổi mới mỗi 48 giờ[8],[22].

Gần đây, một vài nghiên cứu đưa ra việc sử dụng một 
môi trường duy nhất cho tất cả các giai đoạn phát triển 
của phôi tiền làm tổ (như KSOMAA cho nuôi cấy phôi 
chuột, môi trường Global). Một số nghiên cứu khẳng 
định môi trường này có khả năng hỗ trợ phôi nhiều loại 
động vật có vú trong đó có người phát triển đến giai 
đoạn phôi nang[5],[9],[24]. Tuy  nhiên điều này vẫn còn 
gây ra nhiều tranh cãi. Sử dụng duy nhất một môi trường 
không tạo ra bất cứ sự biến đổi về nồng độ các chất dinh 
dưỡng nào, điều này có thể gây ra các stress lên phôi. 
Môi trường KSOMAAcó chứa EDTA(Ethylene Diamine 
Tetraacetic Acid)- 1 loại Chelat kim loại nặng, khi thêm 
vào môi trường không có glucose và phosphate kích 
thích sự phân chia của phôi giai đoạn phân cắt, nhưng 
lại làm ức chế sự tạo tế bào mầm của phôi nang[2],[12].
Một vài nghiên cứu so sánh giữa sử dụng môi trường 
nuôi cấy đơn và môi trường nuôi cấy liên tục trên phôi 
chuột và bò cho thấy môi trường nuôi cấy đơn làm giảm 
tốc độ phát triển của phôi, giảm số lượng tế bào phôi 
nang, làm suy yếu tế bào mầm và giảm khả năng sinh 
sống sau khi chuyển phôi[15],[22].

Ngày nay, có rất nhiều sản phẩm môi trường 
thương mại cho nuôi cấy liên tục hoặc nuôi cấy đơn 
cung cấp cho các trung tâm thụ tinh ống nghiệm, việc 
lựa chọn môi trường nào cho phù hợp còn phụ thuộc 
vào kinh nghiệm, kỹ thuật của mỗi trung, nhằm mục 
đích cuối cùng là nâng cao tỷ lệ trẻ sinh sống.

Ngoài ra, một yếu tố khác liên quan chặt chẽ đến 
điều kiện phát triển của phôi đó là tủ cấy. Điều kiện 
thuậ lợi nhất để phôi phát triển là ở độ pH 7,2 đến 7,4 
với nồng độ CO2 khoảng 6- 7%. Phôi giai đoạn sớm có 
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thể phát triển ở nồng độ O2 của không khí là 20%, tuy 
nhiên ở giai đoạn phôi nang, nhiều nghiên cứu cho 
thấy nồng độ O2 tốt nhất cho sự phát triển của phôi là 
5%, ở nồng độ O2 cao hơn có thể gây biến đổi biểu hiện 
gen. Việc duy trì một môi trường tủ cấy ổn định là điều 
kiện tối quan trọng cho sự phát triển của phôi[1][2].

2. Lợi ích của nuôi cấy và chuyển phôi nang
Trước đây, hầu hết các trung tâm đều lựa chọn 

chuyển phôi ngày 2 hoặc ngày 3 làm phương pháp 
thường quy e ngại việc giữ phôi quá lâu ngoài môi 
trường có thể làm tăng tỷ lệ phôi thoái hóa [2]. Tuy 
nhiên trên thực tế môi trường tử cung không phải là 
môi trường sinh lý phù hợp với phôi sớm ngày 2, 3. 
Phôi chỉ đến tử cung sau giai đoạn phôi dâu. Thành 
phần các chất tại tử cung có thể không tương thích 
cho sự phát triển của phôi giai đoạn sớm, từ đó làm 
giảm khả năng làm tổ của phôi (Gardner, 1996)[10]. 
Việc phát triển hệ thống nuôi cấy phôi cho phép nuôi 
phôi đến giai đoạn phôi nang mở ra cơ hội chuyển 
phôi nang cho bệnh nhân, phù hợp với sự tiếp nhận 
của tử cung hơn. Việc nuôi cấy và chuyển phôi ở giai 
đoạn phôi nang có một số lợi ích sau đây.

Tăng tỷ lệ làm tổ của phôi
Nhiều thử nghiệm lâm sàng đã chứng minh, tỷ lệ 

làm tổ (số phôi thai có tim thai chia cho số phôi chuyển) 
của chuyển phôi nang cao hơn khi chuyển phôi giai 
đoạn phân cắt[16],[20],[21]. Thử nghiệm ngẫu nhiên 
ban đầu do David Gardner và cộng sự tiến hành với 
nhóm bệnh nhân có tiên lượng tốt (≥ 10 nang kích 
thước ≥ 12 mm vào ngày tiêm hCG) có kết quả tỷ lệ làm 
tổ của nhóm chuyển phôi nang là 50.5% so với nhóm 
chuyển phôi ngày 3 là 30.1% (P<.01)[16]. Một trong 
những lý giải cho kết quả này đó là môi trường tử cung 
phù hợp sinh lý cho sự phát triển của phôi nang hơn 
phôi ở giai đoạn phân cắt như đã trình bày ở trên.

Lựa chọn phôi có tiên lượng tốt, giảm số phôi 
trong một lần chuyển, giảm nguy cơ đa thai

Trong nuôi cấy in vitro chỉ khoảng 60% phôi phát 
triển đến giai đoạn phôi nang, các phôi còn lại hầu như 
ngừng phát triển ở giai đoạn 4 đến 8 tế bào[16]. Sự 
ngừng phát triển này có thể thấy ở cả những phôi có 
hình thái bất thường, thậm chí ở những phôi có hình 
thái bình thường. Điều này được lý giải là do ở giai 
đoạn phôi từ 4 đến 8 tế bào có sự chuyển đổi từ hoạt 
động chỉ huy từ bộ gene kế thừa từ mẹ sang hoạt động 
chỉ huy từ bộ gene của phôi (Braude, 1998). Những bất 
thường của bộ gene của phôi giờ mới biểu hiện. Phần 
lớn phôi ngừng phát triển do có bộ gene bất thường 
hoặc không thể hoạt hóa bộ gene của phôi[17].

Việc lựa chọn phôi ngày 2 hoặc 3 hoàn toàn dựa 
trên hình thái, giá trị tiên lượng cho khả năng phát 
triển tiếp của phôi khá thấp, trong khi kéo dài thời gian 
nuôi cấy phôi đến ngày 5 sẽ làm tăng các tiêu chuẩn 
để lựa chọn phôi có tiên lượng tốt[10],[16],[21]. Chính 
điều này cũng lý giải tỷ lệ làm tổ của phôi nang cao 
hơn hẳn phôi giai đoạn phân cắt.

Tỷ lệ làm tổ tăng lên dẫn đến nguy cơ đa thai 
cao nếu chuyển nhiều phôi nang. Chính vì thế các 
trung tâm hiện nay có xu hướng chỉ chuyển 1 đến 
2 phôi nang trong 1 lần chuyển. Một số nghiên 
cứu đã khẳng định việc giảm số lượng phôi nang 
trong 1 lần chuyển không làm giảm tỷ lệ làm tổ và 
thai lâm sàng. Các trung tâm hỗ trợ sinh sản trên 
thế giới hiện nay có xu hướng chỉ chuyển 1 phôi 
nang duy nhất (SBT- Single Blastocyst Tranfer) để 
giảm tối đa nguy cơ đa thai. Một vài nghiên cứu 
gần đây cho thấy tỷ lệ làm tổ của SBT đạt 60.9%- 
70.5%, tỷ lệ thai lâm sàng là 60.9%- 76%, trong 
khi tỷ lệ đa thai chỉ còn 0- 3.2%. Tất cả các nghiên 
cứu này đều tiến hành trên nhóm bệnh nhân có 
tiên lượng tốt, tuổi không quá 37. Nghiên cứu của 
Styler và đồng sự bao gồm cả nhóm bệnh nhân vô 
sinh nguyên phát do vợ hoặc chồng có tỷ lệ làm tổ 
là 70.5%, tỷ lệ đa thai 3.1%[7].

Chẩn đoán gene của phôi tiền làm tổ  
(Preimplantation genetic diagnosis- PGD)

Nuôi cấy phôi đến giai đoạn phôi nang giúp 
thuận lợi hơn cho kỹ thuật PGD. Sinh thiết phôi 
ngày 2 hoặc 3 và nuôi tiếp tục đến giai đoạn phôi 
nang giúp tăng thời gian cho việc thực hiện kỹ 
thuật PGD, đồng thời có thêm các thong số đánh 
giá phôi và lựa chọn phôi chuyển[28]. Hơn nữa, 
thực hiện kỹ PGD trên phôi nang cho phép lấy 
thêm được nhiều phôi bào từ lá nuôi phôi để chẩn 
đoán hơn là 1 hoặc 2 phôi bào ở giai đoạn phân 
cắt. Các phôi bào được lấy ra từ tế bào lá nuôi phôi 
(phát triển thành nhau thai và các thành phần phụ 
thuộc phôi), không ảnh hưởng đến khối tế bào 
mầm- thành phần cấu trúc nên thai sau này. Tỷ lệ 
khảm cũng giảm đáng kể ở phôi nang so với phôi 
giai đoạn phân cắt (10% và 43 %)[11].

Công nghệ tế bào gốc (Human Embryo Sterm 
Cells- hES) 

Tế bào gốc của người là những tế bào có nguồn 
gốc từ khối tế bào mầm của phôi nang, có khả năng 
biệt hóa thành nhiều dòng tế bào khác nhau trong 
cơ thể. Tế bào gốc có vai trò rất lớn trong điều trị và 
nghiên cứu[30]. Tuy nhiên hiện nay vẫn chưa có nhiều 
dòng tế bào gốc được lấy ra.

3. Một số nguy cơ của nuôi cấy và 
chuyển phôi nang

Mặc dù các ưu điểm của việc nuôi cấy và chuyển 
phôi nang đã được khẳng định, nhưng kỹ thuật này 
vẫn còn nhiều nguy cơ khiến cho các nhà phôi học 
lâm sàng vẫn cân nhắc việc thực hiện thường quy:

Nguy cơ không có phôi chuyển cao, giảm số 
phôi trữ đông

Ngày nay, hệ thống nuôi cấy phôi phát triển vượt 
trội cho phép phôi phát triển đến giai đoạn phôi nang, 
nhưng tỷ lệ này cũng chỉ đạt khoảng 50%.  Việc lựa chọn 
phôi giai đoạn phân cắt để nuôi tiếp tục đến giai đoạn 
phôi nang cũng chỉ dựa trên hình thái, không có nhiều 
tiêu chuẩn tiên lượng chắc chắn cho phôi có thể phát 
triển tiếp. Vì thế nguy cơ không có phôi chuyển vào 
ngày 5 khiến bệnh nhân phải dừng chu kỳ là khá cao. 
Tỷ lệ dừng chu kỳ trong nhóm bệnh nhân ngẫu nhiên 
chuyển phôi ngày 5 cao hơn nhóm chuyển phôi ngày 
2,3  (8.9% so với 2.8%, khác biệt có ý nghĩa thống kê)[29]. 

Một số yếu tố lâm sàng được đưa vào để tiên lượng 
cho khả năng phát triển đến phôi nang: tuổi bệnh nhân, 
số lượng nang cơ sở, độ đồng đều của nang, số lượng và 
chất lượng phôi. Ở nhóm bệnh nhân được lựa chọn có 
tiên lượng tốt không có sự khác biệt về tỷ lệ không có 
phôi chuyển ở ngày 2,3 và ngày 5[29].

Ở nhóm bệnh nhân có tiên lượng không tốt có thể 
được tư vấn ngay từ đầu về nguy cơ không có phôi 
chuyển nếu nuôi cấy kéo dài.

Tỷ lệ phát triển lên phôi nang thấp nên số lượng 
phôi nang có thể trữ đông lại cũng giảm theo. Một số 
trung tâm đã chọn cách đông lại 1 số phôi đẹp vào 
ngày 2 và 3, lựa chọn ít phôi để nuôi tiếp tục đến giai 
đoạn phôi nang.

Song thai cùng trứng
Một vài nghiên cứu báo cáo tỷ lệ song thai cùng 

trứng ở nhóm bệnh nhân chuyển phôi ngày 5 cao 
hơn nhóm chuyển phôi ngày 2, 3. Ví dụ nghiên cứu 
của Da Costa và cộng sự cho biết tỷ lệ này ở chuyển 
phôi ngày 5 là 10.5% so với chuyển phôi ngày 2,3 là 
3.9%. Nguyên nhân của kết quả này hiện vẫn chưa 
được lý giải rõ ràng. Người ta cho rằng có thể nó 
liên quan đến hệ thống nuôi cấy phôi làm thay đổi 
quá trình thoát màng của phôi nang[29]. Bệnh nhân 
chuyển phôi nang cũng cần được tư vấn nguy cơ này 
cùng với các nguy cơ mà song thai cùng trứng mang 
lại (như hội chứng truyền máu, sinh non)

Chênh lệch giới tính
Báo cáo trong y văn thế giới đã gợi ý có xu hướng 

tỷ lệ bé trai sinh ra sau chuyển phôi nang cao hơn 
chuyển phôi phân cắt. Menezo và cộng sự báo cáo 

chênh lệch về bé trai và bé gái sinh ra sau chuyển 
phôi nang là 1.3[25]. Các nhà khoa học lý giải dựa trên 
quan sát trực tiếp trên các loài động vật khác, phôi 
con đực phát triển nhanh hơn[27]. Các nhà phôi học 
có xu hướng chọn phôi có tốc độ phát triển nhanh để 
chuyển phôi, nên nếu điều này đúng trên người có 
thể lý giải được. Tuy nhiên cũng chưa có nhiều báo 
cáo với cỡ mẫu đủ lớn khẳng định điều này. 

Ảnh hưởng lâu dài của việc nuôi dưỡng phôi kéo 
dài trong môi trường nhân tạo

Dù đã có nhiều cải tiến nhằm tạo môi trường tối 
ưu cho sự phát triển của phôi ngoài cơ thể, nhưng 
những hệ môi trường này được phát triển từ môi 
trường nuôi dưỡng tế bào sinh dưỡng, hoặc từ các 
nghiên cứu trên phôi động vật có vú[23]. Những ảnh 
hưởng của các thành phần từ môi trường nhân tạo 
đến đột biến vật chất di truyền của phôi có thể chưa 
được biết đến.  Sốliệu tích lũy trên động vật chỉ ra quá 
trình phát triển của phôi tiền làm tổ có sự biến đổi do 
ảnh hưởng của các thao tác trong ống nghiệm. 

Trẻ sinh ra từ chuyển phôi nang tăng nhẹ nguy cơ 
sinh khó so với trẻ sinh tự nhiên, trong khi nguy cơ 
của trẻ sinh ra từ chuyển phôi phân cắt thấp hơn[29]. 
Cần có thêm nhiều nghiên cứu, cung cấp thêm nhiều 
dữ liệu và theo dõi sát những trẻ sinh ra từ phôi nang 
để có đánh giá chính xác hơn nữa.

4. Một số nghiên dữ liệu so sánh hiệu 
quả chuyển phôi nang và phôi giai 
đoạn phân cắt

Năm 2012, Glujovsky và cộng sự đã công bố báo 
cáo phân tích cộng gộp của nhiều nghiên cứu tại nhiều 
trung tâm trên thư viện Cochrane về hiệu quả của việc 
chuyển phôi nang. Báo cáo được tổng hợp dựa trên 23 
nghiên cứu với 3823 cặp điều trị hiếm muộn, cỡ mẫu 
nằm trong khoảng từ 20 đến 460, bao gồm cả nhóm 
chuyển phôi ngày 2,3 và chuyển phôi ngày 5,6. Đây là 
báo cáo lớn nhất từ trước tới giờ và có độ tin cậy cao[18].

• Tỷ lệ làm tổ: cao hơn ở nhóm chuyển phôi ngày 5,6.
• Tỷ lệ sinh sống: Tỷ lệ sinh sống của nhóm chuyển 

phôi nang cao hơn ở nhóm phôi giai đoạn phân cắt ở 
nhóm bệnh nhân có tiên lượng tốt.  Tuy nhiên ở nhóm 
không sàng lọc và nhóm có tiên lượng kém thì tỷ lệ sinh 
sống không khác biệt.

• Tỷ lệ thai lâm sàng: không có sự khác biệt giữa 2 
nhóm chuyển phôi. Một điều bất ngờ là tỷ lệ thai cộng 
dồn(phôi tươi và phôi trữ) ở nhóm chuyển phôi ngày 2,3 
cao hơn ở nhóm chuyển phôi ngày 5,6. 

• Tỷ lệ sảy thai: không có sự khác biệt giữa 2 nhóm 
chuyển phôi.



Tập 12, số 04
Tháng 11-2014

Tạp chí PHỤ SẢN 

79

NGUYỄN THỊ LINH TẠP CHÍ PHỤ SẢN - 12(4 - PHỤ BẢN), 79-81, 2014TỔNG QUAN

Tập 12, số 04
Tháng 11-2014

Tạp chí PHỤ SẢN 

78

5. Kết luận
Việc nuôi cấy và chuyển phôi nang có nhiều ưu 

điểm, tuy nhiên những bất lợi của nuôi cấy phôi kéo 

Bảng 3. So sánh tỷ lệ thai cộng dồn của chuyển phôi ngày 2,3 và ngày 5,6 [18]
	  

dài, trong đó có thể không có phôi chuyển ảnh hưởng 
nhiều đến tâm lý bệnh nhân, cũng như hoạt động tư 
vấn của trung tâm hỗ trợ sinh sản. Hơn nữa hiệu quả 
thực sự của chuyển phôi nang đối với lâm sàng chưa 
thực sự rõ rệt.

Triển khai nuôi cấy và chuyển phôi nang có thể 
gây nhiều khó khăn cho các trung tâm, đặc biệt là 
các trung tâm còn thiếu kinh nghiệm. Tăng chi phí 
đầu vào, quy trình nuôi cấy và lựa chọn phôi phức 
tạp hơn, tăng nhân sự, tăng số lượng tủ cấy. Chương 
trình quản trị chất lượng phải đảm bảo chặt chẽ hơn 
nhằm đảm bảo một môi trường tối ưu nhất cho nuôi 
cấy phôi kéo dài.

Chính vì thế, việc triển khai nuôi cấy và chuyển 
phôi nang tại một trung tâm cần được cân nhắc về tất 
cả các yếu tố: hiệu quả thực sự cho bệnh nhân, nguồn 
lực, trình độ kỹ thuật, hiệu quả kinh tế cho trung tâm.
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KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 
2015 - 2020 CỦA TRUNG TÂM SÀNG LỌC - CHẨN ĐOÁN 
TRƯỚC SINH VÀ SAU SINH – BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI

1. Mở đầu
Chương trình mục tiêu dân số và KHHGĐ giai 

đoạn 2006 – 2010 xây dựng, triển khai dự án sàng lọc 
CĐTS-SLSS ra khoảng 30% tỉnh thành phố với 70% số 
quận/ huyện của tỉnh thành phố.  

3 trung tâm sàng lọc trước sinh và sơ sinh tại các 
Bệnh viện Trung ương 3 miền Bắc, Trung và Nam đã 
được xây dựng.

Tại Hà Nội: đề án SLTS và SLSS giai đoạn 2007 – 
2010 đã triển khai và mở rộng đến 29 quận/ huyện 
bằng nguồn ngân sách địa phương. 

Tháng 9/2013, Sở Y tế đã quyết định thành lập 
trung tâm CĐTS, SLSS của BVPSHN để thực hiện đề 
án thành phố.

Trung tâm Chẩn đoán trước sinh Bệnh viện Phụ 
sản Hà Nội đã triển khai các hoạt động bao gồm: 

• Tư vấn và khám sàng lọc thai.
• Siêu âm phát hiện sớm những bất   thường về 

hình thái thai.
• Xét nghiệm, sàng lọc Triple Test.
• Lấy mẫu ối phân tích nhiễm sắc thể của thai nhi.
• Làm nhiễm thể đồ từ mẫu máu
• Sàng lọc sơ sinh: 

+ Sàng lọc thính lực
+ Sàng lọc bệnh lý tim bẩm sinh nặng
+ Sàng lọc một số bệnh rối loạn chuyển hóa

2. Hoạt động sàng lọc, chẩn đoán 
trước sinh và sơ sinh:

1. Hoạt động chuyên môn chung:
• Số lượt khám thai/ quản lý thai hàng năm trung 

bình là 500.000 lượt/ năm.
• Tổng số đẻ khoảng 40.000 ca.
• Số trẻ sinh non tháng khoảng 3.000 cháu/ năm.
• Hoạt động hỗ trợ sinh sản: thụ tinh trong ống 

nghiệm đã có gần 500 cháu ra đời.
• Bệnh viện là đơn vị chịu trách nhiệm đầu ngành 

về lĩnh vực CSSKSS của thành phố nên việc phát triển 
công tác SLCĐTS-SS thực sự là cần thiết

2. Sàng lọc, chẩn đoán trước sinh:
2.1. SLCĐTS trong ba tháng đầu:

•  Tư vấn trước sàng lọc.
•  Sàng lọc và chẩn đoán:

•  Siêu âm xác định khoảng sáng sau gáy.
•  Siêu âm hình thái thai nhi.

•  Xét nghiệm sinh hóa máu mẹ: Double Test
•  Tư vấn sau sàng lọc, chẩn đoán.
•  Hội chẩn.
2.2. SLCĐTS trong ba tháng giữa:
• Tư vấn trước sàng lọc.
• Sàng lọc và chẩn đoán:

• Siêu âm hình thái thai nhi.
• Xét nghiệm sinh hóa máu mẹ: Triple Test

• Tư vấn sau sàng lọc, chẩn đoán
• Hội chẩn.
•Xét nghiệm nước ối để chẩn đoán xác định
2.3. Kết quả:
a. Tư vấn:

Gần 8000 bệnh nhân được tư vấn và số lượng 
tăng dần theo từng năm.

b. Xét nghiệm sinh hóa:

Double Test: chỉ định hình thành bởi sự tăng, giảm 
AFP, hCG hoặc uE3.
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TIN HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN 

Triple Test: được thực hiện bằng cách đo lượng 
AFP, hCG và uE3.

c. Chẩn đoán hình ảnh bằng siêu âm.

73%=4856

27%=1821

Siêu âm hội chẩn

Số ca bình thường
Số ca bất thường

Có 6677 thai phụ được siêu âm sàng lọc, gần 4857 
thai phụ bình thường và 1821 thai phụ được phát 
hiện bất thường. 

d. Lấy mẫu ối làm nhiễm sắc thể thai nhi

Có 3054 ca được xét nghiệm tế bào ối, trong đó có 
120 ca bất thường.

Số lượng thai nhi phát hiện dị tật không can thiệp 
được sau sinh và phải đình chỉ tại bệnh viện.

3. Sàng lọc sơ sinh:
• Trong chương trình sàng lọc sơ sinh của Thành 

phố, bệnh viện thực hiện sàng lọc suy giáp trạng 
bẩm sinh bằng phương pháp lấy máu gót chân.

• Từ năm 2011, BVPSHN là đơn vị đầu tiên trên 
cả nước áp dụng phương pháp sàng lọc mất thính 
lực bẩm sinh ở trẻ sơ sinh bằng công nghệ OAE. 

3.1. Sàng lọc mất thính lực bẩm sinh
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3.2. Chương trình sàng lọc tim bẩm sinh:
Triển khai  từ 03/12/2014 – 13/9/2014: trong 

khoảng 9 tháng, bệnh viện đã sàng lọc cho 17.647 
trẻ, phát hiện ra 38 cháu nghi ngờ bệnh lý tim bẩm 
sinh nặng.

3.3. Chương trình sàng lọc các bệnh rối loạn 
chuyển hóa:

• Sàng lọc 2 bệnh theo chương trình của thành phố
• Sàng lọc 3 bệnh (Bệnh suy giáp bẩm sinh, thiếu 

men G6PD bẩm sinh, bệnh tăng sản tuyến thượng 
thận bẩm sinh (CAH)): 10.025 trẻ [2]

• Sàng lọc 05 bệnh (Bệnh suy giáp bẩm sinh, 
thiếu men G6PD bẩm sinh, bệnh tăng sản tuyến 
thượng thận bẩm sinh (CAH)), phenylketonuria (PKU), 
Galactosemia (GAL): 5.866 trẻ [2].

• Sàng lọc một số bệnh rối loạn liên quan đến axit 
amin (hơn 20 bệnh) [3].

3. Kết luận
 Trung tâm Chẩn đoán trước sinh và sơ sinh Bệnh 

viện Phụ sản Hà Nội đã triển khai có hiệu quả các 
chương trình như:

• Sàng lọc trước sinh
Xét nghiệm sinh hóa Double Test, Triple Test
Phân tích nhiễm sắc thể đồ thai nhi từ nước ối, 
máu mẹ.
Sàng lọc một số bệnh cho các cặp vợ chồng
Chẩn đoán hình ảnh phát hiện bất thường 
hình thái thai qua siêu âm 4D

• Sàng lọc sơ sinh: 
Chẩn đoán hình ảnh sơ sinh: siêu âm thóp, siêu 
âm tim
Sàng lọc thính lực
Sàng lọc bệnh lý tim bẩm sinh nặng
Sàng lọc một số bệnh rối loạn chuyển hóa..

• Thực hiện công tác sàng lọc, chẩn đoán trước 

sinh và sơ sinh là một công việc quan trọng và có 
giá trị thực tiễn cao trong công tác chăm sóc sức 
khỏe sinh sản.

• Một số ca điển hình thành công của Trung tâm: 

Trung tâm phát hiện sớm dị tật bẩm sinh trong bào 
thai như khe hở môi, hở hàm ếch, thoát vị hoành, 
bệnh lý tim bẩm sinh, bàn chân vẹo, hợp tác với viện 
Nhi đã phẫu thuật thành công.
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Sản phụ được hội chẩn với chẩn đoán: Thai 39 
tuần - TD xuất huyết não và được mổ cấp cứu. Kết quả 
mổ lấy ra 01 trai 3500gram,  Apgar: 2 – 3, có rối loạn 
đông máu, trẻ được đặt NKQ thở máy, kháng sinh 
truyền dịch và chuyển sang  viện Nhi TƯ. Xét nghiệm 
máu: HC: 3.49 G/l, Hgb: 107g/L,BC: 6,52 G/l  AST 1151, 
ALT: 338, CRP: 8,15, PT: 37,8, Fibrinogen: 0.935, APTT: 
44,2 giay. Tại viện Nhi TƯ trẻ được chụp CT Scanner 
cho hình ảnh là xuất huyết toàn bộ hệ thống não thất 
kèm giãn não thất, trẻ tử vong sau 06h điều trị

3. Bàn luận
Chẩn đoán siêu âm của thai nhi xuất huyết 

nội sọ lần đầu tiên được báo cáo vào năm 1982, ở 
bệnh nhân viêm tụy cấp và thai chết lưu tuần thứ 
29. Các chẩn đoán tiền sản đầu tiên của xuất huyết 
nội sọ đã được thực hiện vào tuần thứ 20 của thai 
kỳ với hình ảnh giãn não thất và một khối ở vùng 
thái dương chẩm [2].

lưỡng đỉnh 94mm, hình ảnh cấu trúc não không có 
khối bất thường.

Ngày 25/10/2013 (thai 39 tuần) sản phụ và gia đình 
xin mổ chủ động vì thai to, siêu âm kiểm tra thai phát 
hiện trong nhu mô não có khối giảm âm 24x26mm

Theo dõi sau 2h siêu âm lại đường kính lưỡng đỉnh 
tăng lên 98mm, thấy rõ sự tiến triển của khối bất thường 
trong não: kích thước 41x25mm, kèm giãn não thất, hình 
ảnh trống âm chuyển thành khối tăng âm trong não thất 
bên hai bên. Kiểm tra tim thai bằng siêu âm vẫn trong 
giới hạn bình thường
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Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP 
XUẤT HUYẾT NỘI SỌ THAI NHI

Tóm tắt
Xuất huyết nội sọ thai nhi là trường hợp hiếm gặp. 

Tỷ lệ của thai nhi xuất huyết nội sọ là khoảng 5/ 10.000 
thai. Nguyên nhân của xuất huyết nội sọ thai nhi rất đa 
dạng. Chúng tôi báo cáo trường hợp xuất huyết nội sọ 
thai nhi được phát hiện trên siêu âm ở một trường hợp 
sản phụ mang thai 39 tuần xin mổ lấy thai chủ động vì 
thai to. Siêu âm kiểm tra thai phát hiện trong nhu mô 
não có khối giảm âm 24x26mm. Theo dõi sau 2h siêu 
âm lại đường kính lưỡng đỉnh tăng lên 98mm, thấy rõ 
sự tiến triển của khối bất thường trong não: kích thước 
41x25mm, kèm giãn não thất, hình ảnh trống âm 
chuyển thành khối tăng âm trong não thất bên hai bên. 
Kiểm tra tim thai bằng siêu âm vẫn trong giới hạn bình 
thường. Sản phụ được hội chẩn với chẩn đoán: Thai 39 
tuần - TD xuất huyết não và được mổ cấp cứu. Kết quả 
mổ lấy ra 01 bé trai 3500gram,  Apgar: 2/1’ – 3/5’. Bé 
được chuyển sang Bệnh viện Nhi Trung Ương. Tại viện 

Nhi TƯ trẻ được chụp CT Scanner cho hình ảnh là xuất 
huyết toàn bộ hệ thống não thất kèm giãn não thất, trẻ 
tử vong sau 06h điều trị.

Abstract 
A CASE OF FETAL  INTRACRANIAL HEMORRHAGE
Fetal  intracranial hemorrhage is rare. The rate of 

fetal  intracranial hemorrhage is 5/10.0000 pregnancies. 
There are many reasons causing this disease. We report 
a casse of fetal  intracranial hemorrhage at 39 weeks of 
gestation. Ultrasound found a hypoechoic mass in the 
fetal brain (24x26mm). 2 hours later, there is increase of 
size of abnormal intracranial mass, Ventriculomegaly. 
Fetal heart beat is still normal. We performed an 
emergency operation due to fetal intracranial 
hemorrhage with a male baby having 2/1’ – 3/5’ Apgar 
score. The baby is transferred the Cental Pediatrics 
hospital and CT Scan found intracranial hemorrhage. 

1. Định nghĩa
Xuất huyết nội sọ thai nhi hiện nay đã được thông 

báo rộng rãi. Xuất huyết có thể xảy ra bất cứ nơi nào 
trong hộp sọ của thai nhi, nhưng trước khi sinh là chủ 
yếu được xác định là xuất huyết não thất. Chảy máu 
có thể xảy ra ở khoang dưới nhện,  khoang dưới màng 
cứng, hoặc trong nhu mô não. Phần lớn các xuất 
huyết nội sọ trước khi sinh chẩn đoán ở khu vực trên 
lều và ít gặp ở dưới lều và vùng hố sau. Xuất huyết 
vùng mô đệm sinh sản (GM) hay vùng dưới màng nội 
tủy (SE) ở thai nhi là rất hiếm [2].

Chúng tôi giới thiệu 1 ca lâm xuất huyết não lúc 
thai 39 tuần. Trẻ sinh ra có Apgar 2 – 3, tử vong sau 06h.

2. Ca lâm sàng
Sản phụ 30 tuổi – tiền sử khỏe mạnh, PARA: 1001, 

lần 1 đẻ thường đủ tháng con 2500 gram, trẻ phát 
triển bình thường. Thai lần 2,  DKS 02/11/2013. Sản 
phụ được khám thai tại bệnh viện PSHN, siêu âm 
thai nhi lúc 12 tuần, 22 tuần và 32 tuần không phát 
hiện gì bất thường, xét nghiêm cơ bản của mẹ lúc 
36 tuần trong giới hạn bình thường. Siêu âm thai 
nhi 2D ngày 21/10/2013 (thai 38 tuần) đường kính 

Hình 1: Hình ảnh siêu âm thai 4 ngày trước mổ

Hình 2: Hình ảnh siêu âm thai 4 giờ trước mổ

Hình 3: Hình ảnh siêu âm thai 2 giờ trước mổ với nhịp tim thai bình thường

Hình 4: Hình ảnh chụp CT Scanner XH kèm giãn giãn hệ thống não thất

Xuất huyết nội sọ rất hay gặp ở trẻ sinh non, 
chiếm tới 21% trẻ sinh non được khám nghiệm tử thi, 
nhưng hình thức chảy máu nội sọ là hiếm trong bào 
thai trưởng thành và chỉ có một vài trường hợp đã 
được mô tả [3]. Đây là trường hợp được ghi nhận xuất 
huyết não thai nhi hết sức ngẫu nhiên, không có bất 
kỳ một dấu hiệu gợi ý nào 

Một số tác giả ước tính rằng tỷ lệ thực tế của thai 
nhi xuất huyết nội sọ là khoảng 5/ 10.000 thai [2, 4]. 
Chỉ có một vài trường hợp xuất huyết nội sọ của thai 
nhi được chẩn đoán trong tử cung đã được mô tả cho 
đến nay, thường được chẩn đoán từ tuổi thai 26 – 33 
tuần. Theo số liệu về các bất thường bẩm sinh tại 
bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2010, trong 1301 
các trường hợp bất thường bẩm sinh không ghi nhận 
bất kỳ trường hợp xuất huyết não, tại bệnh viện Phụ 
sản Hà Nội thì đây là trường hợp đầu tiên được ghi 
nhận ở tuổi hai 39 tuần.

Nguyên nhân của xuất huyết nội sọ thai nhi không 
phải luôn luôn rõ ràng và trong nhiều trường hợp, 
nguyên nhân gây ra chảy máu không xác định được [5]. 
Xuất huyết nội sọ đã được báo cáo trong thai kỳ với các 
biến chứng của mẹ và thai nhi như mẹ bị chấn thương 
bụng, viêm tụy, ứ mật, tiền sản giật và động kinh, lạm 
dụng ma túy, giảm tiểu cầu chức năng do dùng thuốc, 
rối loạn đông máu thai nhi, thai nhi bị ngạt, thai nhi ở 
trong tử cung nhiễm trùng hoặc thai nhi có dị tật bẩm 
sinh mạch máu như thông động tĩnh mạch hay phình 
mạch bẩm sinh [6, 7, 8]. Trong  trường hợp này chúng 
tôi không tìm được bất kỳ yếu tố nguy cơ về phía mẹ 
cũng như thai nhi, xét nghiệm của sản phụ trong giới 
hạn bình hường, không có biểu hiện chấn thương, về 
phía thai các lần siêu âm hình thái đều không ghi nhận 
các dị tật trong não, siêu âm trước đó 4 ngày cấu trúc 
não thai nhi bình thường.

Rối loạn đông máu thai nhi bao gồm yếu tố V 
hoặc thiếu hụt X, cũng có thể rối loạn đông máu của 
thai nhi do dùng thuốc chống đông kháng vitamin 
K warfarin của mẹ, hoặc do giảm tiểu cầu vô căn 
đồng miễn hay dị miễn. Khối u bẩm sinh trong não, 
hội chứng truyền máu trong song thai hoặc bất đồng 
nhóm máu mẹ con cũng là những nguyên nhân rõ 
ràng trong những trường hợp xuất huyết nội sọ của 
thai nhi [9, 10]. Xét nghiệm của trẻ sau mổ lấy thai 
thể hiện sự rối loạn đông máu, tuy nhiên chẩn đoán 
này chỉ được đặt ra sau khi thai ra đời, không có xét 
nghiệm nào gợi ý đến các rối loạn đông máu khi thai 
còn trong bụng mẹ.

Các nguyên nhân về rau và ối như tắc mạch ối, 
rau tiền đạo, rau bong non, dây rau thắt nút được tìm 
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thấy cùng với xuất huyết não thai nhi có thể là những 
lý giải trùng hợp cho trường hợp rất nặng của thai.

Trong bào thai, hơn nhiều so với ở trẻ sơ sinh, 
bệnh sinh của xuất huyết vùng mô đệm sinh sản não 
thất có khả năng phụ thuộc vào yếu tố ảnh hưởng cá 
nhân như rối loạn huyết động học (truyền máu trong 
song thai, bất đồng nhóm máu mẹ con), bệnh xuất 
huyết, giảm tiểu cầu hoặc nhiễm trùng bẩm sinh. 

Trong hầu hết các trường hợp, xuất huyết bao 
gồm não thất, được cho là xảy ra trong tuần đầu sau 
sinh. Tuy nhiên, chảy máu nội sọ đôi khi có thể xảy ra 
trước khi sinh [1]. Thay đổi đột ngột trong huyết áp có 
thể gây ra xuất huyết não từ mao mạch mỏng manh 
vùng tế bào mầm dưới màng ống nội tủy. Ngạt trước 
khi sinh có thể gây ra ngày càng tăng của lưu lượng 
máu não và tăng áp lực gây vỡ các mao mạch. Các mao 
mạch chưa trưởng thành của vùng dưới màng nội tủy 
não thất đặc biệt dễ bị tổn thương nhất. Thành mỏng 
giữa não thất và vùng tế bào mầm có thể bị vỡ trong 
quá trình xuất huyết và máu chảy vào não thất - xuất 
huyết não thất. Điều này có thể dẫn đến dãn não thất 
(tắc nghẽn của cống não Sylvius bởi cục máu đông).

Nhìn chung hình ảnh siêu âm xuất huyết não thất 
thai nhi là khá đa dạng. Nói chung trong đa số trường 
hợp, tình trạng này là týõng ðối khó khãn ðể khẳng 
ðịnh chẩn ðoán cũng nhý chẩn ðoán chính xác vị trí 
xuất huyết. Một khối máu tụ ðiển hình trên siêu âm 
là hình tăng âm không có bóng cản phía sau. Sau 
vài ngày thì khối máu tụ sẽ trở thành cấu trúc âm 
hỗn hợp nhưng viền ngoài vẫn tăng âm, trung tâm 
thường giảm âm. 

Xuất huyết trong não thất thường gây giãn não 
thất, cục máu đông có thể gây tắc cống Sylvius dẫn 
đến tắc nghẽn tuần hoàn dịch não tủy. 

Xuất huyết não thất được phân loại theo các phân 
loại cổ điển được sử dụng ở trẻ sơ sinh như sau. Phân 
loại của tác giả Vries và cộng sự là phân loại hay được 
sử dung [2] như sau: 

Độ 1: khu trú dưới màng nội tủy
Độ 2: xuất huyết dưới màng nội tủy + não thất, 

kích thước não thất còn bình thường
Độ 3: độ 2 kèm giãn não thất
Độ 4: xuất huyết lan vào nhu mô não
Gui và cộng sự đề xuất để phân loại xuất huyết 

não thất phù hợp với đường kính ngang não thất 
bên với đường kính ngang <15mm là độ II, và những 
trường hợp có đường kính> 15mm là độ III.

Với xuất huyết trong nhu mô não thường thấy 
một khối giảm âm ranh giới không rõ nằm trong 
nhu mô não, nếu thai nhi còn sống sót sau khi sinh 
ra thì nhu mô não vùng xuất huyết sẽ là một vùng 
nhu mô mất chức năng trong bệnh cảnh nứt não 
(Schizencephaly).

Hình ảnh của xuất huyết ngoài màng cứng là một 
khối tăng âm hình liềm nằm ngoài vỏ não, giữa vỏ 
não và vòm sọ. bình thường khoảng cách giữa vỏ não 
và vòm sọ luôn luôn ≤ 4mm

Chụp cộng hưởng từ vẫn là tiêu chuẩn vàng để 
chẩn đoán xuất huyết não dựa trên tín hiệu đặc trưng 
của khối máu tụ là giảm tín hiệu trên T1W, tăng tín 
hiệu trên T2W. Ngoài ra dựa trên các mặt phẳng dựng 
hình có thể dễ dàng chẩn đoán vị trí xuất huyết trong 
não với tiêu chuẩn khách quan. Đánh giá toàn bộ hệ 
thống não thất cũng như các phần còn lại của não bộ 
là một ưu thế tuyệt đối của CHT. Rất tiếc vì diễn biến 
quá nhanh dẫn tới tử vong trẻ nên chúng tôi không 
thể thăm dò thêm bằng cộng hưởng từ. 

Xuất huyết nội sọ thai nhi là một chẩn đoán tương 
đối khó khăn và trong một vài trường hợp cần đưa ra 
chẩn đoán phân biệt dựa chủ yếu trên hình ảnh kết 
hợp với các triệu chứng lâm sàng

Các khối u não: có từ trước trong quá trình theo 
dõi thấy khối phát triển nhanh, khối lớn có thể gây 
chảy máu, trên siêu âm là một khối âm vang hỗn hợp, 
có phổ màu ở ngoại vi trên siêu âm Doppler . Thường 
kèm theo chứng đầu to. 

Hình 5: Một số u trong não cần chẩn đoán phân biệt với XHNS thai nhi

Nhiễm trùng: có thể gây phá hủy nhu mô não. 
Hình ảnh kèm theo của tình trạng nhiễm trùng có thể 
thấy các nốt vôi hóa nhu mô não hoặc gan hoặc tình 
trạng phù thai.

Trong trường hợp lâm sàng này, việc đưa ra chẩn 
đoán xuất huyết não thai nhi dựa trên sự so sánh thay 
đổi cấu trúc não sau các lần siêu âm từ cấu trúc bình 
thường đến có vùng trống âm 2cm sau đó tiến triển 
lớn lên 41x25mm tăng âm, việc chẩn đoán phân biệt 
với các khối u não không cần đặt ra

Theo dõi xuất huyết nội sọ thai nhi là một vấn đề 
khó khăn. Xuất huyết nội sọ trong tử cung đã được 
báo cáo là nguyên nhân của não úng thủy, phù thai 
với bệnh thiếu máu thai nhi nặng. Những thai nhi 
sống sót phải đối mặt với những biến chứng giống 
như trẻ sơ sinh có xuất huyết nội sọ, trong đó có chậm 
phát triển thần kinh và não úng thủy. 

Kết quả nghiên cứu của Gui và cs cho thấy xuất 
huyết nội sọ trước khi sinh được chẩn đoán có một 
kết quả nghèo. Khoảng 40% thai nhi chết trong tử 
cung hoặc trong tháng đầu tiên sau sinh. Trong số 
những trẻ sống sót, hơn một nửa xuất hiện chậm 
phát triển thần kinh, động kinh [4]. Đưa ra chỉ định 
mổ lấy thai trong trường hợp này được Ban giám đốc 
bệnh viện hết sức cân nhắc vì sự tiến triển nhanh 
của khối xuất huyết, tiên lượng cho thai không 
tốt, nguy cơ tử vong cao, tuy nhiên theo Gui và cs 
khuyên những sản phụ có xuất huyết nội sọ thai nhi 
nên được chỉ định mổ đẻ để tránh sang chấn cơ học 
và ngạt cho em bé có thể gây tăng nặng tình trạng 
xuất huyết nội sọ nên chúng tôi vẫn mổ lấy thai

Trong các vị trí xuất huyết thì xuất huyết ở vị trí 
mô đệm sinh sản não thất của (GM) có tiên lượng tốt 

hơn so với xuất huyết ở các vị trí khác (60% thai nhi 
sống sót so với 30% sau đẻ trong tháng đầu).

Tỷ lệ sống tương tự như nhau với máu tụ dưới 
màng cứng và xuất huyết não thất, nhưng một theo 
dõi của một năm, tụ máu ngoài màng cứng có tỷ lệ 
tốt hơn một chút (phát triển bình thường trong 67% 
so với 48%) [4]. 

Điều trị và phòng bệnh: Với các bệnh lý rối loạn 
đông máu hay giảm tiểu cầu nên cho sản phụ xét 
nghiệm miễn dịch đầy đủ và điều trị bằng các chế 
phẩm máu tùy từng bệnh cảnh. Whitelaw và cs 
nghiên cứu 8 bà mẹ có bệnh giảm tiểu cầu tự miễn 
(ITP) được theo dõi sản khoa đầy đủ,  được truyền 
globulin miễn dich và steroids sinh ra cả 8 trẻ bình 
thường không có xuất huyết nội sọ. Trường hợp này 
sản phụ không có các vấn đề bệnh lý nên việc dự 
phòng rất khó được đặt ra.

4. Kết luận
Đây là trường hợp lâm sàng của bệnh lý hiếm 

gặp, tiên lượng nặng nề. Trên siêu âm ghi nhận khối 
xuất huyết não to nhưng tim thai vẫn bình thường.
Tại các cơ sở không có siêu âm hoặc sản phụ không 
được siêu âm thường xuyên thì bệnh lý này đa phần 
sẽ được đổ lỗi cho nhân viên y tế không theo dõi sát, 

Sản phụ có yếu tố nguy cơ/ bệnh lý có thể gây 
ra XHNS cho thai nhi nên được nên được theo dõi và 
điều trị bệnh lý nền một cách thận trọng.

Nên siêu âm lại thai nhi tại thời điểm chuyển dạ 
nếu có điều kiện,  Trên siêu âm nếu nghi ngờ XHNS 
ở thai nhi nên cho chụp CHT thai nhi để khẳng định 
chẩn đoán giúp cho việc tiên lượng cho cuộc đẻ cũng 
như theo dõi thai nhi sau sinh.
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Nguyễn Mạnh Trí, Trần Ngọc Đính, Nguyễn thị Thu Hồng, Lê thị Hiếu    

Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

NHẬN XÉT 16 TRƯỜNG HỢP KHÂU VÒNG CỔ TỬ CUNG 
CẤP CỨU TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI

Tóm tắt
Khâu vòng CTC “chủ động” chỉ định cho những 

trường hợp có nguy cơ sảy thai hoặc sinh non và được 
tiến hành ở tuần thai 12-14, thời điểm tử cung không 
có cơn co và CTC còn dài. Khâu vòng CTC “cấp cứu” 
thực hiện trong tình trạng CTC đã xoá - mở, tử cung 
có cơn co và tuổi thai lớn hơn. Tháng 1/2009, BVPSHN 
tiếp nhận 2 trường hợp có tuổi thai 23 tuần và 26 tuần, 
nhập viện khi CTC đã mở 3-4cm, thai sống và có cơn 
co tử cung. Sau 24h điều trị BVPSHN tiến hành khâu 
vòng CTC cấp cứu. Kết quả: trường hợp 26 tuần giữ 
thai thêm 7 tuần, sinh non tuần thứ 34 do có cơn co 
tử cung, thai 2500g, con sống; trường hợp 23 tuần giữ 
thai thêm 5 ngày, sẩy tuần thứ 24 do vỡ màng ối, thai 
550g. Rút kinh nghiệm qua 2 trường hợp đầu, BVPSHN 
đã tiến hành thêm 14 ca khâu vòng CTC cấp cứu, với 
kết quả giữ thêm được 11 trường hợp sinh non thai 
sống. Quy trình thực hiện như sau: (1) Khống chế có 
cơn co tử cung trước và sau thủ thuật; (2) Hút nước ối 
qua thành bụng làm giảm thể tích buồng ối đến khi 
đủ đẩy đầu ối trở lại buồng tử cung; (3) Khâu vòng CTC 
kết hợp đẩy đầu ối vào buồng tử cung; (4) Khảo sát 
sự biến đổi hình thái CTC sau thủ thuật bắng siêu âm 
đường âm đạo; (5) Khâu vòng CTC thêm nếu CTC có 
biểu hiện ngắn và mở trở lại.

Từ khóa: Khâu vòng cổ tử cung, Khâu vòng CTC 
“cấp cứu”.

Abstract 
COMMENTS OF 16 CASES OF EMERGENCY CERCLAGE 

IN HANOI GYNEACOLOGY AND OBSTETRIC HOSPITAL
The routine cerclage procedures can be done during 

12-14 weeks of gestation. The emergency cerclage 
procedures when cervix opened and uterus had 
contractions. In january 2009, We had received 2 cases 
including the first case of 26 weeks of gestation and the 
second case of 23 weeks of gestation, cervix opened 
3-4cm, uterus had contractions. After first 24h treatment, 
the emergency cerclage had been done. Results: the 
first case was preterm birth at the 34 weeks gestational 
age, the infant was 2500grs, alive; the second case was 
miscarrage one week later. After that , We have done 14 
cases of emergency cerclage and had 11 alive preterm 
new-borns . Steps of procedure: (1) Control of contraction 
before and after procedere (2) Aminocentesis through 
abdominal wall until membrane return uterine cavity; 
(3) Cerclages; (4) Follow-up of cervix after procedure by 
transvaginal ultrasound; (5) More emergency cerclage 
could be considerable if cervix is short and re-open.

Key words: Cerclage; Emergency Cerclage.

1. Đặt vấn đề
Khâu vòng CTC “chủ động” thường được tiến 

hành ở tuần thai thứ 12-14 cho những trường hợp có 
nguy cơ sẩy thai hoặc sinh non [1]. Đây là thời điểm 
tử cung không có cơn co và CTC còn dài. Khâu vòng 
CTC “cấp cứu” được thực hiện khi CTC đã xoá - mở, 
tử cung có cơn co và tuổi thai lớn hơn quy định trên 
[2]. Nhiều khó khăn trong khâu vòng CTC cấp cứu: (1) 
Tuổi thai đã lớn, eo tử cung không còn mềm, không 
còn dấu hiệu Hegar, việc di động CTC ảnh hưởng đến 
thân tử cung, nguy cơ tạo CCTC. Giải pháp: giảm co 
tử cung và tạo phẫu trường rộng nhất có thể; (2) Tử 
cung đang có cơn co. CTC đã xoá - mở, đầu ối đã hình 
thành, áp lực đầu ối gia tăng trong các CCTC. Khống 
chế CCTC không phải khi nào cũng thành công. Giải 
pháp: giảm co tử cung; (3) CTC đã mở, không còn độ 

dài, việc xác định ngang lỗ trong CTC không dễ. Giải 
pháp: người làm thủ thuật phải có nhiều kinh nghiệm 
và thuần thục kỹ thuật; (4) Đầu ối phồng, căng và lồi 
một phần xuống âm đạo. Đẩy đầu ối về phía buồng tử 
cung có thể làm vỡ đầu ối, có thể làm bóc tách thêm 
màng ối khỏi thành tử cung, gián tiếp giải phóng 
prostaglandine, gây tăng CCTC. Giải pháp: giảm áp 
lực buồng ối bằng hút bớt dịch ối; (5) Nguyên nhân 
gây sẩy thai hay sinh non không phải lúc nào cũng có 
thể nhận định được. Giải pháp: phân tích đa chiều các 
yếu tố nguy cơ.

Trong tháng 1/2009, bệnh viện Phụ Sản Hà Nội 
(BVPSHN) tiến hành khâu vòng CTC “cấp cứu” cho 
hai trường hợp đầu tiên 26 tuần và 23 tuần, CTC đã 
mở 3-4cm, ối phồng lồi xuống âm đạo. Bài viết ghi 
lại tóm tắt diễn biến của hai trường hợp này cùng 

những phân tích cho sự thành công và thất bại. Từ đó, 
BVPSHN đã tiến hành thêm 14 trường hợp, có những 
trường hợp khâu nhắc lại đến lần thứ 3 và thu được 
kết quả 11 trường hợp tuy sinh non nhưng sơ sinh đã 
được nuôi sống.

2. Tóm tắt hai trường hợp
Bệnh án 1: Nhập viện 19h06 ngày 30/12/2008 

vì đau bụng. Sản phụ Đ.T.L.H, giáo viên đại học, sinh 
năm 1976, PARA: 1021. Lần đầu đẻ thường cách 8 
năm, thai 3200g. Hút thai 2 lần. Tuổi thai theo kinh 
cuối 25 tuần 5 ngày. Ngày 1: Tử cung hình trứng: 
25/82cm, ngôi mông thiếu, tim thai 150 lần/phút, 
cơn co tử cung (CCTC) tần số 2-3, CTC lọt 2 ngón tay, 
ối phồng. Siêu âm: một thai tương đương 26 tuần 
2 ngày, lượng ối bình thường, rau bám mặt trước. 
Nhiệt độ 37oc, bạch cầu 11.300, trung tính 77,9%. 
Chẩn đoán: Doạ sinh non tuần thai thứ 26. Điều trị: 
Buscopan 60mg/500ml dịch glucose 5%, truyền tĩnh 
mạch; Salbutamol viên 4mg ngậm má; - Ngày 2: CCTC 
tần số 2-3, CTC mở 3cm, mềm, mỏng, ối phồng. Điều 
trị: Salbutamol 2,5mg/500ml dịch glucose 5%, truyền 
tĩnh mạch; Diprospan 12mg, tiêm bắp; - Ngày 3-4: 
CCTC thưa, CTC mở 3cm, mềm, mỏng, ối phồng lồi 
một phần xuống âm đạo, màng ối dày trắng ngà. Chỉ 
định: khâu vòng CTC “cấp cứu”. Điều trị trước khâu: 
Salbutamol 2,5mg/500ml dịch glucose 5%, truyền 
tĩnh mạch; Papaverin ống 40mg tiêm bắp; Salbutamol 
viên 4mg ngậm má. 14h ngày 02/01/2009, khâu vòng 
CTC “cấp cứu”; - Ngày 6: điều trị sau thủ thuật gồm 
Papaverin 80mg; Buscopan 60mg/500ml dịch glucose 
5%, truyền tĩnh mạch, Salbutamol 2,5mg/500ml dịch 
glucose 5%, truyền tĩnh mạch. Kháng Oxytocine 
(liều duy nhất): Tractocile truyền tĩnh mạch 19h, 
Progestatif/24h: Utrogestan 400mg/24h. Chống 
viêm: Zinnat 1g x 7ngày; - Diễn biến 14 ngày tiếp 
theo: CCTC giảm dần, không sốt. Ngày thứ 15, CCTC 
không rõ, không đau bụng. Điều trị: Nospa 40mg x 
4 viên/24h; Salbutamol 4mg x 2viên/24h; - Ngày thứ 
22: sản phụ xin ra viện, điều trị ngoại trú; - Sau khi ra 
viện: sản phụ giữ thai thêm được 20 ngày, quay lại 
bệnh viện vì đau bụng. Thai 33 tuần 3 ngày. Nhập 
viện có cơn cơ tử cung; - Ngày 41: Ối vỡ, cắt chỉ, sinh 
non 2500g, apgar 8.9, thai nuôi sống.

Bệnh án 2: nhập viện 10h22 ngày 15/01/2009 
vì đau bụng. Sản phụ L.T.H, sinh năm 1979, cán bộ 
nghiên cứu, PARA: 0000. Kinh cuối: không nhớ; - Ngày 
1: Tử cung hình trứng 22/83cm, ngôi thuận, tim thai 
150 lần/phút, CCTC nhẹ, CTC 2cm, ối phồng. Siêu âm: 
một thai tương đương 22 tuần 2 ngày, lượng ối bình 

thường, rau bám mặt trước. Nhiệt độ 36o8c, bạch cầu 
20.000, trung tính 81,6%. Chẩn đoán: Doạ sinh non 
tuần thai thứ 23. Điều trị: Buscopan 120mg/500ml 
dịch glucose 5%, truyền tĩnh mạch; nospa 40mg x 
4viên/24h; Ampicillin 1g x 2lọ/24h; - Ngày 2: CCTC 
tần số 1-2, CTC mở 3cm, mềm, mỏng, ối phồng lồi 
một phần xuống âm đạo, màng ối mỏng trong. Chỉ 
định: khâu vòng CTC “cấp cứu”. Điều trị trước khâu: 
Salbutamol 2,5mg/500ml dịch glucose 5%, truyền 
tĩnh mạch; Papaverin ống 40mg tiêm bắp; Salbutamol 
viên 4mg ngậm má. 15h ngày 16/01/2009 khâu vòng 
CTC “cấp cứu”; - Ngày 3: điều trị sau thủ thuật chống 
co thắt cơ trơn thông thường/24h: Papaverin 80mg; 
Buscopan 60mg/500ml dịch glucose 5%, truyền tĩnh 
mạch, Beta-memitic/24h: Salbutamol 2,5mg/500ml 
dịch glucose 5%, truyền tĩnh mạch. Kháng Oxytocine 
(liều duy nhất): Tractocile truyền tĩnh mạch 19h; 
Progestatif/24h: Utrogestan 400mg/24h. Chống 
viêm: Zinnat 1g x 7ngày; - Ngày 4: sản phụ thấy ra 
dịch âm đạo. Kiểm tra: CTC lọt nong hegar số 10, 
dịch trắng đục chảy ra từ buồng tử cung. CCTC tần 
số 2. Siêu âm: chỉ số ối 30. Nhiệt độ 37o0c, bạch cầu 
27.100, trung tính 85,2%; CRP 42,6mg/l. Tăng cường 
kháng sinh Cefotaxime 1g x 3lọ/24h; - Ngày 5: sản 
phụ vẫn tiếp tục ra dịch âm đạo, dịch trắng đục từ 
buồng tử cung. CCTC tần số 4-5. Siêu âm: ối rất ít. Chỉ 
định cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung. Sẩy thai 500g.

Tóm tắt quy trình khâu vòng CTC “cấp cứu“ 2 
sản phụ trên: (1) Khống chế CCTC đến khi thưa nhẹ 
hoặc không có (khoảng 24h); (2) Sản phụ nằm tư thế 
sản khoa, đầu thấp, tiền mê; (3) Đặt valve kiểm tra 
đường âm đạo đánh giá tình trạng cổ tử cung, màng 
ối; (4) Chọc hút ối qua thành bụng. Hút ối đến khi có 
thể đẩy được màng ối trở lại buồng tử cung; (5) Khâu 
vòng CTC ngang mức nếp gấp âm đạo - cổ tử cung; 
(6) Thắt chỉ, đồng thời đẩy màng ối vào buồng tử 
cung; (7) Đặt utrogestan 400mg/ ngay sau thủ thuật.

3. Bàn luận
Thành công
Khống chế CCTC trước và trong thủ thuật: Khi nhập 

viện, hai trường hợp đều có CCTC tần số 2-3 và CTC 
đã xoá, mở đến 3cm. Việc đầu tiên là khống chế CCTC, 
chúng tôi đã sử dụng ba nhóm giảm co tử cung là: (1) 
Giảm co thông thường: Papaverin và Buscopan; (2) 
Beta-mimetic: Salbutamol truyền tĩnh mạch và ngậm 
má; (3) Kháng sinh chống viêm, gián tiếp tác động 
đến cơ chế sinh prostaglandine: nhóm Amoxycilline 
hoặc Cephalosporine. Hai trường hợp này đều khống 
chế thành công CCTC trong 24h đầu. Trước khi tiến 
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hành khâu vòng CTC “cấp cứu“, CCTC thưa hơn, 1-2 
cơn co/20 phút. Tuy vậy, khi tiến hành khâu vòng cổ tử 
cung, CCTC lại xuất hiện với tần số 2-3.

Khống chế CCTC sau thủ thuật: Hạn chế hoặc chấm 
dứt hoàn toàn CCTC đóng góp vào thành công của 
khâu vòng cổ tử cung. Hai trường hợp này chưa tìm 
được nguyên nhân sinh non, do vậy chỉ điều trị bao vây 
khống chế CCTC. Chúng tôi ứng dụng 5 nhóm giảm 
CCTC: (1) Giảm co thông thường; (2) Beta-mimetic; 
(3) Kháng oxytocine: Tractocile, nhóm này không sử 
dụng kéo dài, dùng một liều duy nhất 19h vì cơn con 
tử cung được khống chế và vì lý do kinh tế; (4) Kháng 
sinh chống viêm; (5) Progestatif: Utrogestan; (6) Chẹn 
kênh calci không sử dụng vì chúng tôi ít kinh nghiệm.

Chọc hút nước ối qua thành bụng: Mục đích chính 
là giảm áp lực lên đầu ối, giảm sự đẩy ra ngoài của đầu 
ối, tạo thuận lợi cho thủ thuật khâu vòng CTC “cấp cứu”. 
Một số ý kiến gợi ý cho sản phụ nằm đầu thấp. Việc làm 
này không có hiệu quả vì thời gian đầu thấp của các 
sản phụ không kéo dài và cũng không thể biết nằm 
như vậy đến khi nào thì đầu ối mới chảy về buồng tử 
cung. Dựa trên cơ sở nước ối được sản sinh liên tục, 
chúng tôi tiến hành thử nghiệm theo gợi ý của một 
tác giả nước ngoài là chọc hút bớt một phần nước ối 
qua thành bụng nhằm làm giảm thể tích buồng ối, 
gián tiếp làm giảm áp lực lên đầu ối, đầu ối có thể xẹp 
và có thể đẩy trở lại buồng tử cung. Khó khăn cho thủ 
thuật chọc ối của hai sản phụ này là rau bám mặt trước 
tử cung. Quá trình chọc ối phải thực hiện xuyên kim 
qua bánh rau, dễ gây chảy máu. Để hạn chế, thủ thuật 
không sử dụng kim chọc ối số 23 như trong kỹ thuật 
chọc ối làm nhiễm sắc thể đồ mà chọn kim số 27, kim 
gây tê tuỷ sống. Việc sử dụng kim nhỏ sẽ gặp khó khắn 
là hút dịch ối chậm. May mắn là cả hai trường hợp chọc 
ối này đều không gặp phải tai biến.

Câu hỏi đặt ra là hút dịch ối đến khi nào và giới hạn 
tối đa là bao nhiêu. Thủ thuật được tiến hành song 
song với quan sát đầu ối qua đường âm đạo. Khi chưa 
hút ối, cả hai trường hợp đều không thể đẩy lún màng 
ối quá 1cm. Nhưng khi hút đến 300ml, màng ối đã có 
thể đẩy lún 4-5cm. Trường hợp 23 tuần hút 400ml dịch 
ối thì thít chỉ khâu. Trường hợp 26 tuần hút hơn 400ml 
dịch, đầu ối vẫn phồng, tuy nhiên độ căng giảm đi và 
đẩy về phía buồng ối được 4-5cm. Một ghi nhận, thủ 
thuật chọc ối qua thành bụng đã kích thích tử cung 
gây cơn co, làm đầu ối phồng trở lại mỗi CCTC. Nguy 
cơ hết ối được đề cập đến, nhưng khi siêu âm trong 
và 24h sau thủ thuật, chúng tôi không thấy như vậy. 
Có thể lượng ối hút ra không nhiều, kết hợp với hiện 
tượng sản sinh thêm dịch ối. Việc hút dịch ối được 

dừng khi có thể đẩy màng ối về phía buồng tử cung 
4-5cm. Khi đẩy được như vậy, việc thít chỉ đã không 
gây kẹp màng ối và chúng tôi chấp nhận việc hút ối 
làm giảm thể tích ối như vậy là thành công.

Xác định vị trí khâu vòng cổ tử cung: Khó khăn 
trong khâu vòng CTC “cấp cứu” là CTC đã mở, không 
còn độ dài, khó nhận định vị trí nào là ngang lỗ trong 
CTC. Hai trường hợp nêu trên CTC đã mở 3cm, nhưng 
vẫn có thể xác định được vị trí CTC tiếp giáp nếp gấp 
âm đạo. Chúng tôi thực hiện mũi khâu tại vị trí này. 
Khi thít chỉ, CTC trở lại hình trụ với chiều dài khoảng 
2-3cm. Vị trí khâu như mô tả không đạt được mong 
muốn là ngang mức lỗ trong cổ tử cung, nhưng với 
hai hy vọng là làm cho CTC không mở thêm và hạn 
chế bóc tách màng ối khỏi mặt trong cổ tử cung, hạn 
chế nguy cơ sinh prostaglandine.  

Thất bại
Hai trường hợp này đều không giữ được đến tuổi 

thai đủ tháng. Hai nguyên nhân dừng giữ thai là vỡ 
màng ối và CCTC mạnh. Dưới đây là những bàn luận 
về hai nguyên nhân dẫn đến thất bại.

Vỡ màng ối: Vỡ màng ối của trường hợp 1 sau 
khâu 41 ngày (02/01 - 12/02/2009). Vỡ ối của trường 
hợp  2 sau khâu 4 ngày (16/01 - 19/01/2009). Nguyên 
nhân đầu tiên của vỡ màng ối là do CCTC mạnh. Cơ 
chế này có thể giải thích được cho trường hợp 1 giữ 
thai thêm được 41 ngày. Trường hợp này sản phụ 
điều trị ổn định sau khâu vòng cổ tử cung, ngày thứ 
22 thì điều trị ngoại trú. Sau 20 ngày ngoại trú, sản 
phụ quay lại vì đau bụng, ra máu âm đạo, CCTC tần số 
2-3. Sản phụ được điều trị giảm co bằng nhóm chống 
co thắt cơ trơn thông thường và beta-mimetic. Kết 
quả không thành công và sau 24h, CCTC tăng lên tần 
số 4-5, màng ối vỡ. May mắn là tuổi thai khi sinh non 
là 33 tuần 4 ngày, thai 2500g, apgar 8.9, con sống; - 
Trường hợp 2, màng ối vỡ khi chưa rõ CCTC. Giải thích 
cho hiện tượng này có thể do nhiễm khuẩn màng 
ối. Khi khâu vòng CTC mở 3cm, một phần màng ối 
mỏng trong đã lồi xuống âm đạo. Sản phụ không sốt, 
nhưng ghi nhận là có dấu hiệu nhiễm khuẩn, bạch 
cầu trước khâu là 20.000, bạch cầu đa nhân trung 
tính trên 80%. Ngày 4, ra dịch đường âm đạo, bạch 
cầu tăng lên 27.100, đa nhân trung tính 85,2%, CRP 
42,6mg/l. Màng ối trước thủ thuật mỏng và trong, 
không như trường hợp 1, màng ối dày trắng ngà. Khi 
tiến hành đẩy màng ối trở lại buồng tử cung, màng 
ối không căng, nhưng cảm giác của cả người làm thủ 
thuật và những người quan sát là rất dễ gây thủng. 
May mắn là khi thít chỉ, thực hiện ngoài CCTC, màng 
ối lùi vào buồng tử cung nhờ CTC khép dần. Ngày 4 

sau thủ thuật, sản phụ thấy ra dịch đường âm đạo, 
CTC còn độ dài, lọt nong hegar số 10, dịch chảy ra từ 
buồng tử cung, âm đạo đọng ít dịch viêm đục. Sản 
phụ được bổ sung kháng sinh nhóm Cephalosporine. 
Kết quả chỉ giữ thêm được hơn 24h. Khi CCTC tần số 
4-5, sản phụ đau nhiều, tiến hành cắt chỉ và sẩy thai 
ngay sau đó.

Cơn co tử cung: Nguyên nhân phát sinh CCTC 
khác nhau giữa hai trường hợp. Trường hợp 1, sản 
phụ đã xuất viện, điều trị ngoại trú 20 ngày rồi quay 
lại, khi đó đã có CCTC và tăng dần. Sử dụng ba nhóm 
điều trị giảm cơn co, không sử dụng kháng oxytocine, 
không sử dụng kháng prostaglandine và không sử 
dụng nhóm chẹn kênh calci. Lý do không sử dụng ba 
nhóm sau là vì tuổi thai đã hết 33 tuần, hy vọng thai 
nuôi sống. Sản phụ sinh non thai 2500g, apgar 8.9. Sơ 
sinh điều trị vàng da ngày 4-5, về mẹ ngày 6 và xuất 
viện khi 9 ngày tuổi. Trường hợp 2, sản phụ đã được 
khống chế CCTC sau 24h đầu nhập viện. Trong quá 
trình tiến hành thủ thuật, CCTC xuất hiện với tần số 
2-3, nhưng sau khâu vòng cổ tử cung, CCTC lại được 
khống chế. Khi màng ối vỡ, ghi nhận trên monitor, 
CCTC thưa nhẹ 1-2 cơn co/20 phút. Tuy nhiên, sau 
24h vỡ màng ối, cơn co xuất hiện mạnh. Có thể đây là 
do tác động của prostaglandine được sinh ra từ phản 
ứng viêm âm đạo, viêm màng ối sau khi vỡ màng ối.

Rút kinh nghiệm
Hai trường hợp khâu vòng CTC cấp cứu trong 

tháng 1/2009 tại BVPSHN đều không giữ thai được 
đến đủ tháng, một trường hợp sinh non sau 41 ngày, 
một trường hợp sinh non sau 5 ngày. May mắn là 
một trong hai trường hợp sơ sinh được nuôi sống. 
Kinh nghiệm từ hai trường hợp này , BVPSHN đã có 
những điều chỉnh để tiến hành khâu vòng CTC cấp 
cứu cho những trường hợp tiếp sau: (1) Khống chế 
CCTC đến khi cơn co thưa nhẹ hoặc không có. Thời 
gian khống chế CCTC không hạn chế. Nên sử dụng 
nhóm đối kháng oxytocine; (2) Chống viêm bằng 
kháng sinh mạnh trước và sau thủ thuật. Không 
nên tiến hành thủ thuật trong tình trạng có nguy 
cơ nhiễm khuẩn, đặc biệt nhiễm khuẩn âm đạo; (3) 
Chọc hút ối qua thành bụng. Hút ối đến khi có thể 
đẩy được màng ối trở lại buồng tử cung. Không hạn 
chế việc hút ối nhiều hay ít. Lượng ối sẽ được sinh 
trở lại mà không gây nguy hiểm cho thai. Nếu hút 
lượng ối đạt yêu cầu, việc đẩy màng ối về buồng tử 
cung dễ, vừa thuận lợi cho thủ thuật, hạn chế nguy 
cơ bóc tách màng ối khi đẩy màng ối còn phồng 
căng, hạn chế nguy cơ sản sinh prostaglandine do 
bóc tách màng ối; (4) Khâu vòng CTC ngang mức 

nếp gấp âm đạo - cổ tử cung; (5) Đánh giá sự biến 
đổi CTC sau đó để có can thiệp khâu vòng CTC cấp 
cứu nhắc lại nếu CTC lại mở trở lại.

Áp dụng những định hướng này, BVPSHN đã tiến 
hành thêm 14 ca, ghi nhận những kết quả sau (bảng 1):

Với những kết quả thu được của 14 trường hợp khâu 
vòng CTC cấp cứu sau khi rút kinh nghiệm từ 02 trường 
hợp đầu tiên, BVPSHN đã hỗ trợ được 11 trường hợp giữ 
được sự sống cho sơ sinh. Việc kéo dài thời gian giữ thai 
sau thủ thuật khâu vòng CTC cấp cứu được hỗ trợ không 
nhỏ của khảo sát hình thái CTC thường xuyên hơn. Đây 
là một kỹ thuật không gặp khó cho thầy thuốc, nhưng 
không dễ được các bệnh nhân chấp thuận. Tuy nhiên, 
trước các trao đổi về lợi tính lợi từ khảo sát hình thái CTC 
qua đường âm đạo, người bệnh cũng như gia đình đã 
đều chấp nhận. Chính từ việc khảo sát CTC, đánh giá 
được sự biến đổi ngắn và mở trở lại, đã có 5/14 trường 
hợp được khâu CTC thêm lần 2, thậm chí lần 3. Vấn đề 
CTC ngắn đi có thể là do CCTC chưa thực sự được khống 
chế tốt và cũng có thể tại tuổi thai 3 tháng cuối thường 
có cơn co Hitch giúp bình chỉnh ngôi thai, nhưng vì CTC 
không chắc nên đã co ngắn và mở. Việc khảo sát thường 
xuyên CTC và khảo sát qua siêu âm đường âm đạo là 
việc nên làm, giúp phát hiện sớm những diễn biến co 
ngắn âm thầm của CTC và đưa ra những quyết định can 
thiệp sớm hơn.

Đặc điểm (n = 14) Trị số
Tuổi thai phụ
Tuổi thai khâu vòng cổ tử cung cấp cứu lần 1
Tình trạng CTC khi làm thủ thuật:  - Đã xóa   
  - Đã mở
Tình trạng ối khi làm thủ thuật: - Màng ối dày/ mỏng
  - Đầu ối phồng/ dẹt
Nhiễm trùng âm đạo kèm theo
Dịch ối hút ra
Thời gian hút dịch ối
Thời gian khâu CTC
Thời gian giữ thai sau thủ thuật
Thất bại phải dừng thủ thuật
Nhiễm khuần nặng sau thủ thuật
Số lần khâu vòng CTC cấp cứu
Vỡ ối trong thời gian giữ thai
Tuổi thai khi sinh
Trọng lượng sơ sinh khi sinh
Sơ sinh sống xuất viện

24 ± 6 năm
24 ± 5 tuần
100%
3 ± 1 cm
7/ 7
10/ 4
7 trường hợp
400 ± 50 ml
90 ± 20 phút
15 ± 10 phút
24 ± 12 ngày
4
1
1,4 lần (1 - 3)
9
29 ± 4 tuần
2100 ± 800 (gram)
11

Bảng 1. Đặc điểm của 14 trường hợp khâu vòng cổ tử cung cấp cứu
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