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1. Mở đầu
Suy buồng trứng sớm, còn được gọi là suy buồng 

trứng nguyên phát (premature ovarian failure - POF, 
primary ovarian insuffisance - POI) là tình trạng biến đổi 
chức năng buồng trứng, rối loạn sự hình thành và phát 
triển các nang noãn, được đặc trưng bởi tình trạng vô 
kinh, nồng độ estrogen thấp và nồng độ FSH tăng cao 
(> 40 U/l) trước độ tuổi 40 ở khoảng 1-3% các phụ nữ1. Tỷ 
lệ này thay đổi theo tuổi, chiếm khoảng 1/10.000 phụ nữ 
độ tuổi 20, 1/1.000 ở độ tuổi 30 và có thể lên đến 1/100 ở 
độ tuổi 402. Suy buồng trứng sớm được chẩn đoán trong 
khoảng 10% đến 28% các phụ nữ vô kinh nguyên phát 
và khoảng 4% đến 18% các phụ nữ có vô kinh thứ phát3.

Một khảo sát được công bố năm 2015 trên 34.041 
phụ nữ Estonia trong khoảng thời gian từ 2003 đến 
2013 cho thấy tỷ lệ lưu hành của POF tự phát trong 
quần thể phụ nữ bình thường là 0,91% (0,81–1,02%)4.

Ở khoảng 10% bệnh nhân suy buồng trứng sớm 
sẽ có tình trạng vô kinh nguyên phát, tuy nhiên đa số 
bệnh nhân thường xuất hiện tình trạng bất thường 
chu kỳ kinh như kinh thưa/vô kinh, đa kinh hoặc ra 
máu bất thường từ tử cung sau khi đã đạt dậy thì bình 
thường và đã hành kinh đều đặn. 

2. Bệnh nguyên
2.1. Suy buồng trứng sớm tự phát6  
Nhìn chung, các trường hợp suy buồng trứng 

sớm tự phát có thể chia thành 3 nhóm tùy theo bệnh 

Nguyễn Vũ Quốc Huy    
Trường Đại học Y Dược Huế 

CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ  
SUY BUỒNG TRỨNG SỚM – 2015

Tóm tắt
Suy buồng trứng sớm, còn được gọi là suy buồng 

trứng nguyên phát (premature ovarian failure - POF, 
primary ovarian insuffisance - POI) là tình trạng 
biến đổi chức năng buồng trứng khác với tình trạng 
mãn kinh sinh lý, làm rối loạn sự phát triển các nang 
noãn, được đặc trưng bởi tình trạng vô kinh, nồng độ 
estrogen thấp và nồng độ FSH tăng cao (>40 U/l) trước 
độ tuổi 40 ở khoảng 1% các phụ nữ.

Các trường hợp suy buồng trứng sớm tự phát có thể 
chia thành 3 nhóm tùy theo bệnh nguyên: vô căn, di 
truyền và tự miễn. Suy buồng trứng sớm vô căn chiếm 
đa số các trường hợp, mặc dù cho đến nay người ta đã 
tìm thấy một số khiếm khuyết di truyền là nguyên nhân 
của tình trạng suy buồng trứng sớm tự phát. Bên cạnh 
đó, số phụ nữ bị suy buồng trứng sớm mắc phải hoặc 
do điều trị hóa chất, xạ trị và nhất là sau các can thiệp 
phẫu thuật vùng bụng chậu gây ra ngày càng tăng. Các 
liều pháp điều trị ung thư ở trẻ em với tỷ lệ thành công 
ngày càng cao sẽ gia tăng tỷ lệ bệnh nhân ung thư trẻ 
em và người trẻ được điều trị khỏi, với những di chứng 
trực tiếp trên buồng trứng và chức năng sinh sản, đặc 
biệt là tình trạng suy buồng trứng.

Các tiêu chuẩn để chẩn đoán suy buồng trứng 
sớm bao gồm độ tuổi xảy ra dưới 40 tuổi, bệnh nhân 
có thiểu kinh/vô kinh ít nhất 4 tháng và có hai lần xét 
nghiệm FSH cách nhau tối thiểu 1 tháng đều nằm 
trong mức hậu mãn kinh. Đa số phụ nữ mắc chứng 
suy buồng trứng sớm thường vẫn có hoạt động buồng 
trứng ngắt quãng hơn là ngừng hoàn toàn chức năng 
của buồng trứng. Do vậy đa số bệnh nhân sẽ hành 
kinh bất thường, không dự báo được hơn là vô kinh 
hoàn toàn. Suy buồng trứng sớm có thể có các hình 
thái lâm sàng với các mức độ thay đổi khác nhau, bao 
gồm thể ẩn, thể sinh hóa và thể rõ rệt.

Hỗ trợ tâm lý là biện pháp can thiệp quan trọng 
ngay từ đầu, bao gồm tư vấn về tiến triển & khả năng 
hồi phục, các lựa chọn điều trị ngắn hạn và dài hạn, khả 
năng mang thai trong trường hợp có nhu cầu, các rối 
loạn niệu dục, rối loạn tình dục và các ảnh hưởng dài 
hạn trên nguy cơ loãng xương / tim mạch. Điều trị suy 
buồng trứng sớm bao gồm liệu pháp nội tiết thay thế, 
các biện pháp tránh thai, bảo tồn chức năng buồng 

trứng trong trường hợp điều trị ung thư và các kỹ thuật 
hỗ trợ sinh sản khi có nhu cầu sinh sản. Theo khuyến 
cáo của Hiệp hội Mãn kinh quốc tế (2013), liệu pháp nội 
tiết thay thế được chỉ định cho phụ nữ suy buồng trứng 
sớm ít nhất cho đến tuổi 50-52 (tuổi mãn kinh tự nhiên).

Từ khóa: suy buồng trứng sớm, liệu pháp nội tiết 
thay thế.

Abstract 
Premature ovarian failure, (POF, also called 

primary ovarian insuffisance - POI) is a condition 
of changed ovarian function which is different to 
physiological menopause due to impaired follicles 
development and is characterized by amenorrhea, 
low estrogen levels and higher levels of FSH (> 40 U/l) 
before the age of 40 years in about 1% of women.

Cases of spontaneous premature ovarian failure 
can be divided into 3 groups according to etiology: 
idiopathic, hereditary and autoimmune. Idiopathic 
premature ovarian failure accounts for the majority 
of cases, although some genetic defects have been 
found to be the cause of spontaneous premature 
ovarian failure. In addition, the number of women 
suffering from premature ovarian failure caused by 
chemotherapy, radiation therapy, and especially after 
the pelvic surgical intervention is increasing. Cancer 
therapy regimens in children with rising success rates 
will increase the prevalence of well treated children 
and young cancer patients, with direct sequelae on 
the ovaries and reproductive function, particularly the 
premature ovarian failure.

The criteria for diagnosis of premature ovarian 
failure include age under 40 years, oligomenorrhea/ 
amenorrhea for at least 4 months and have two FSH 
tests at least 1 month apart above the menopause 
value. The majority of women with premature ovarian 
failure often still have intermittent ovarian activity 
rather than complete stop of ovarian function. 
Therefore the majority of patients will have menstrual 
irregularities rather than complete amenorrhea. 
Clinical manifestations of premature ovarian failure 
vary with the different levels, including hidden, 
biochemical and clinical signs and symptoms.

nguyên: vô căn, di truyền và tự miễn. Suy buồng 
trứng sớm vô căn chiếm đa số các trường hợp, mặc 
dù cho đến nay người ta đã tìm thấy một số khiếm 
khuyết di truyền là nguyên nhân của tình trạng suy 
buồng trứng sớm tự phát7.

Ở bệnh nhân suy buồng trứng sớm tự phát người 
ta đã tìm thấy đột biến một số gen mã hóa nhóm 
các yếu tố phát triển thuộc họ Transforming Growth 
Factor β (TGF-β) như các gen BMP15, GDF9 và INHA8. 
Các yếu tố phát triển này được chế tiết bởi chính noãn 
hoặc các tế bào hạt và có vai trò quan trọng trong 
điều hòa chức năng buồng trứng. AMH cũng chính là 
một thành viên của họ này, do tế bào hạt tiết ra. 

Bệnh nhân có hội chứng Turner sẽ có mất hoàn toàn 
(kiểu gen 45,X) hoặc một phần một nhiễm sắc thể X, cũng 
như thể khảm (45,X/46,XX). Do đó biểu hiện lâm sàng của 
hội chứng Turner cũng rất thay đổi, trong đó chiều cao 
thấp và suy buồng trứng sớm là các dấu hiệu điển hình.

Một trường hợp bẩm sinh khác có liên quan đến 
nhiễm sắc thể X là “tiền đột biến” gen FMR19. Đột biến 
gen FMR1 sẽ dẫn đến tình trạng chậm phát triển tâm 
thần ở nam giới, còn được gọi là hội chứng nhiễm sắc 
thể X dễ gãy10. Ở phụ nữ có tiền đột biến gen này, tần 
suất suy buồng trứng sớm là 12–28% 11. 

Bệnh tự miễn ở buồng trứng chịu trách nhiệm cho 
khoảng 30% các trường hợp suy buồng trứng sớm tự 
phát, đặc biệt trong bối cảnh hội chứng bệnh lý tự miễn 
đa tuyến12, bao gồm bệnh Addison xuất hiện sớm từ thời 
niên thiếu, suy giáp hoặc suy thượng thận đi kèm nấm 
da và niêm mạc. Khoảng 10–20% bệnh nhân Addison tự 
miễn sẽ có suy buồng trứng sớm13. Đáp ứng miễn dịch 
đối với các tế bào sản xuất steroid và các men đều được 
tìm thấy ở cả buồng trứng lẫn tuyến thượng thận, là lý 
do giải thích cho sự kết hợp giữa suy buồng trứng sớm 
và suy thượng thận do tự miễn.

2.2. Suy buồng trứng sớm mắc phải
Số lượng phụ nữ bị suy buồng trứng sớm mắc phải 

Psychological support is an important 
intervention from the onset, including advice on 
the progress & resilience, short- and long-term 
treatment options, possibility of pregnancy in selected 
cases, genitourinary disorders, sexual dysfunction 
and long-term effects on the risk of osteoporosis/
cardiovascular diseases. Treatment of premature 
ovarian failure include hormone replacement 
therapy, the contraceptive methods including COCs, 

preservation of ovarian function in the case of cancer 
treatment and assisted reproduction techniques once 
required. According to recommendations from the 
International Menopause Society (2013), hormone 
replacement therapy is indicated to women diagnosed 
with premature ovarian failure at least until the age of 
50-52 years (natural menopause).

Keywords: premature ovarian failure, hormone 
replacement therapy.

Hình 1: Hình ảnh buồng trứng trong suy buồng trứng sớm: (A) Siêu âm, (B) Mô học5.
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hoặc do điều trị gây ra ngày càng tăng. Các liều pháp 
điều trị ung thư ở trẻ em với tỷ lệ thành công ngày càng 
cao sẽ gia tăng tỷ lệ bệnh nhân ung thư trẻ em và người 
trẻ được điều trị khỏi, với những di chứng trực tiếp trên 
buồng trứng và chức năng sinh sản, đặc biệt là tình trạng 
suy buồng trứng.

Tác động trên buồng trứng phụ thuộc vào loại ung 
thư, chế độ và liều lượng của liệu pháp. Xạ trị và hóa chất 
với các thuốc nhóm alkyl hóa như cyclophosphamide, 
mechlorethamine được biết rõ là có tác dụng độc đáng 
kể lên buồng trứng. Tuy nhiên các thuốc không thuộc 
nhóm alkyl hóa như doxorubicin và bleomycin nếu được 
sử dụng trong các phác đồ đa hóa trị cũng có thể có tác 
dụng độc tích lũy trên buồng trứng. Do tỷ lê sống sót sau 
ung thư ở trẻ em tăng lên, nhiều đối tượng này về sau 
có nguy cơ vô sinh do các liệu pháp chống ung thư, do 
đó đòi hỏi phải được tư vấn chuyên biệt thích hợp. Việc 
mang thai và có con đầu lòng muộn làm giảm hơn nữa 
khả năng sinh sản ở bệnh nhân sống sót sau ung thư. 
Bên cạnh gánh nặng về tâm lý của vô sinh, việc mất chức 
năng buồng trứng quá sớm cũng có các ảnh hưởng đến 
sức khỏe, do chúng có thễ dẫn đến sự xuất hiện sớm 
của các rối loạn mãn kinh như bốc hỏa, vã mồ hôi ban 
đêm, khô âm đạo, cũng như xuất hiện sớm các rối loạn 
hậu mãn kinh như loãng xương, bệnh lý tim mạch , hội 
chứng chuyển hóa và suy giảm trí nhớ.

Di truyền
Liên quan nhiễm sắc thể X 

Bất thường số lượng nhiễm sắc thể
Mất đoạn gen
Tiền đột biến X dễ gãy

Đột biến đơn gen
Tăng galactose máu
Khiếm khuyết thụ thê gonadotropin
Khiếm khuyết inhibin
Khiếm khuyết men sinh steroid
Khác

Các hội chứng di truyền
Hội chứng tự miễn đa tuyến 
Hội chứng BPEI (khe mi hẹp, sụp mi, góc mắt xa nhau và lật mi)
Chứng loạn dưỡng cơ
Hội chứng Perrault (điếc bẩm sinh)
Chứng thất điều-giãn mạch 

Bệnh tự miễn
Rối loạn đơn độc tại buồng trứng
Hội chứng tự miễn đa tuyến 1 và 2

Nhiễm trùng
Do điều trị

Hóa liệu pháp
Xạ trị
Phẫu thuật buồng trứng nhiều lần

Độc chất từ môi trường
Vô căn

Bảng 1. Các nguyên nhân suy buồng trứng sớm14 

3. Cơ chế bệnh sinh
Suy buồng trứng sớm là kết quả của hai tiến trình, 

sự cạn kiệt nang noãn và sự phá hủy nang noãn.
3.1. Cạn kiệt nang noãn
Nguyên nhân của cạn kiệt nang noãn bao gồm:
- Khiếm khuyết nhiễm sắc thể: một số bệnh di truyền 

như hội chứng Turner và nhiễm sắc thể X dễ gãy.
- Hóa liệu pháp và xạ trị là hai nhóm nguyên nhân 

thường gặp gây suy buồng trứng do tác dụng độc 
của điều trị. Các phương thức điều trị này sẽ gây tổn 
thương chất liệu di truyền trong tế bào. 

Các chất độc khác như hút thuốc lá, hóa chất, 
thuốc diệt côn trùng và virus có thể đẩy nhanh tình 
trạng suy buồng trứng.

3.2. Rối loạn chức năng nang noãn
Rối loạn chức năng nang noãn có thể do các bệnh 

lý sau gây ra:
- Đáp ứng miễn dịch kháng mô buồng trứng 

(bệnh tự miễn), làm tổn thương nang noãn và noãn. 
Yếu tố khởi phát chưa rõ, tuy nhiên nhiễm một số 
virus có thể là yếu tố khởi phát chính.

- Nguyên nhân chưa rõ.

4. Triệu chứng và chẩn đoán
4.1. Triệu chứng
Mất kinh hoặc kinh thưa thường là những dấu 

hiệu đầu tiên của POF. 
Các dấu hiệu muộn hơn thường giống như mãn 

kinh tự nhiên:
- Cơn bốc hỏa
- Cơn vã mồ hôi ban đêm
- Dễ bị kích thích 
- Khả năng tập trung kém
- Giảm ham muốn tình dục
- Khô âm đạo 
- Đau khi giao hợp
4.2. Chẩn đoán xác định
Các tiêu chuẩn để chẩn đoán suy buồng trứng 

sớm bao gồm15  
- Tuổi < 40 
- Thiểu kinh/vô kinh ít nhất 4 tháng.
- Hai lần xét nghiệm FSH cách nhau tối thiểu 1 

tháng đều nằm trong mức hậu mãn kinh (>30 U/L). 
Năm 2010, khuyến cáo đồng thuận của Hiệp hội 
mãn kinh và mãn dục nam Âu châu đưa ra mức FSH 
>40IU/L và oestradiol < 50 pmol/l16.

Bằng chứng cho thấy đa số phụ nữ mắc chứng suy 
buồng trứng sớm thường vẫn có hoạt động buồng 
trứng ngắt quãng hơn là ngừng hoàn toàn chức năng 
của buồng trứng. Do vậy đa số bệnh nhân sẽ hành 

kinh bất thường, không dự báo được hơn là vô kinh 
hoàn toàn. Vì vậy không đòi hỏi một thời gian vô kinh 
hoàn toàn để đưa ra chẩn đoán.

Liên quan đến dự trữ nang noãn và sự cạn kiệt nang 
noãn – một trong hai cơ chế chính dẫn đến POF, gần 
đây người ta đã tập trung khảo sát vai trò của AMH. 
Anti-Müllerian Hormone (AMH) là một polypeptid, 
thành viên của đại gia đình các Transforming Growth 
Factor β (TGF-β), là chất chỉ điểm tốt cho tập hợp các 
nang noãn nhỏ, đang phát triển. Gen mã hóa AMH nằm 
trên nhiễm sắc thể số 13 và thụ thể của nó trên nhiễm 
sắc thể số 12 có tên là AMHR2. Nồng độ AMH thấp có 
liên quan với tình trạng mãn kinh sớm và giảm dự trữ 
buồng trứng. Các thay đổi của AMH xảy ra trước khi 
nồng độ FSH thay đổi ở bệnh nhân suy buồng trứng.

Lie Fong và cộng sự (2009) đã khảo sát trên 185 phụ 
nữ đã được điều trị ung thư khi chưa dậy thì, so sánh với 
42 trường hợp chứng với thời gian theo dõi trung bình 
18,1 năm (4,1–43,2 năm). Trung vị nồng độ AMH ở hai 
nhóm không khác nhau đáng kể (1,7 so với 2,1 mg/l; p = 
0,57). Tuy vậy nồng độ AMH thấp dưới 10 phân vị ở 27% 
(49/182) trường hợp, đồng thời 43% (79/182) phụ nữ có 
nồng độ AMH thấp hơn 1,4 mg/l. Đây là ngưỡng đã được 
thiết lập để dự báo tình trạng thai nghén tiến triển sau 
điều trị bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. Bệnh nhân có tiền 
sử điều trị với ít nhất 3 chu kỳ liệu trình chống ung thư 
chứa procarbazine có nồng độ AMH thấp hơn đáng kể 
so với nhóm chứng (trung vị 0,5 mg/l; p = 0,004). Bệnh 
nhân có tiền sử xạ trị toàn thân hoặc vùng bụng cũng 
có nồng độ AMH thấp hơn đáng kể (trung vị <0,1 mg/l; 
p<0,001). Các tác giả kết luận rằng có thể dùng AMH để 
xác định phân nhóm bệnh nhân có tiền sử được điều trị 
ung thư khi còn là trẻ em và có nguy cơ giảm khả năng 
sinh sản hoặc suy buồng trứng sớm khi trưởng thành17.

Tháng 4/2015, Alipour và cộng sự đã công bố một 
nghiên cứu so sánh giá trị chẩn đoán của AMH so với FSH 
trong chẩn đoán suy buồng trứng sớm trên mẫu gồm 96 

Sơ đồ 1. Các bước chẩn đoán xác định suy buồng trứng sớm.
Tuổi < 40,

thiểu kinh/ vô kinh ≥ 4 tháng

Test thử thai

FSH tăng
Estradiol tăng

Suy buồng trứng sớm

TSH, FSH, 
prolactin, estradiol

FSH tăng
Estradiol giảm

FSH tăng
Estradiol giảm

Lặp lại
sau 1 tháng

bệnh nhân. Định lượng nồng độ AMH và FSH vào ngày 
thứ ba của chu kỳ. Kết quả cho thấy  AMH có độ nhạy cao 
hơn (80% so với 28,57%) và độ đặc hiệu tương đương với 
FSH (78,89% so với 78.65%). Giá trị dự báo âm tính của 
AMH (98,61%) cũng cao hơn đáng kể so với FSH (87,5%), 
với giá trị dự báo dương tính bằng nhau (17,39%). Độ 
chính xác chẩn đoán của AMH cao hơn đáng kể so với 
FSH. Một lợi điểm nữa của sử dụng AMH để chẩn đoán 
POF là có thể chỉ định xét nghiệm vào bất kỳ thời điểm 
nào của chu kỳ, không như FSh phải được xét nghiệm 
vào một thời điểm nhất định trong chu kỳ18.

4.3. Chẩn đoán nguyên nhân
Các thăm dò, xét nghiệm để đánh giá bệnh nhân 

đã được xác định suy buồng trứng sớm bao gồm:
- Siêu âm vùng chậu
- Đo mật độ khoáng xương
- Nhiễm sắc đồ (ít nhất 30 tế bào)
- Kháng thể thượng thận: 21-hydroxylase (CYP21) 

và phản ứng miễn dịch huỳnh quang gián tiếp
- Tìm kiếm tiền đột biến gen FMR1
4.4. Các hình thái
Suy buồng trứng sớm có thể có các hình thái lâm 

sàng với các mức độ thay đổi khác nhau, bao gồm thể 
ẩn, thể sinh hóa và thể rõ rệt. 

4.5. Chẩn đoán phân biệt
- Có thai: hCG tăng.
- Bệnh lý vùng dưới đồi/tuyến yên (u tuyến yên, 

cường prolactin máu, HC Kallmann ....): tăng prolactin, 
gonadotropin thấp/bình thường, chụp hố yên phát 
hiện bất thường.

- Vô kinh do vùng dưới đồi (stress, hoạt động 
nặng, sụt cân, ăn kiêng, bệnh lý nặng): gonadotropin 
thấp/bình thường

- Buồng trứng đa nang: siêu âm, gonadotropin 
bình thường, androgen tăng.

- Bất thường enzyme sản xuất steroid (thiếu 
21-hydroxylase): siêu âm thượng thận, gonadotropin 
bình thường, androgen & ACTH tăng.

- Bệnh nội tiết: cường giáp, suy giáp, HC Cushing: 
gonadotropin bình thường.

- Ở bệnh nhân vô kinh:
 + Hội chứng Rokitanski, hội chứng Asherman.
 + Rối loạn biệt hóa giới tính.

Hình thái FSH huyết thanh Khả năng sinh sản Kinh nguyệt
Bình thường Bình thường Bình thường Đều
Ẩn Bình thường Giảm Đều
Sinh hóa Tăng Giảm Đều
Rõ rệt Tăng Giảm Không đều/vô kinh

Bảng 2. Các hình thái của suy buồng trứng sớm.
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5. Xử trí
Chẩn đoán suy buồng trứng sớm ở bệnh nhân trẻ 

là một sự kiện có tác động nặng nề. Một khía cạnh 
có tầm quan trọng to lớn nhưng hay bị bỏ qua là tác 
động xấu dài hạn về mặt tâm lý, đặc biệt đối với phụ 
nữ trẻ19.

5.1. Hỗ trợ tâm lý
Hỗ trợ tâm lý là biện pháp can thiệp quan trọng 

ngay từ đầu, bao gồm tư vấn về tiến triển & khả năng 
hồi phục, các lựa chọn điều trị ngắn hạn và dài hạn, 
khả năng mang thai trong trường hợp có nhu cầu, các 
rối loạn niệu dục, rối loạn tình dục và các ảnh hưởng 
dài hạn trên nguy cơ loãng xương / tim mạch.

5.2. Liệu pháp nội tiết thay thế
Liệu pháp nội tiết thay thế (hormone replacement 

therapy - HRT) được khuyến cáo không chỉ nhằm mục 
đích cải thiện các triệu chứng mãn kinh (triệu chứng 
vận mạch và thiểu dưỡng âm đạo) mà còn để duy trì 
mật độ xương và làm giảm nguy cơ bệnh lý tim mạch. 

Phụ nữ POF sử dụng HRT có thể cần liều estrogen 
cao hơn để kiểm soát các triệu chứng vận mạch so với 
phụ nữ bình thường đã mãn kinh trong độ tuổi 50.

Cho đến nay chưa có bằng chứng nào về việc 
dùng estrogen thay thế làm gia tăng nguy cơ ung thư 
vú ở phụ nữ POF so với nhóm phụ nữ hành kinh bình 
thường, bên cạnh đó phụ nữ POF không cần bắt đầu 
sàng lọc bằng nhũ ảnh sớm hơn20. 

Theo khuyến cáo của Hiệp hội Mãn kinh quốc 
tế tháng 5/2013, HRT được chỉ định cho phụ nữ 
suy buồng trứng sớm ít nhất cho đến tuổi 50-52 
(tuổi mãn kinh tự nhiên). Thành phần progestogen, 
dydrogesterone và progesterone vi hạt có độ an toàn 
cao hơn các progestogen tổng hợp về nguy cơ ung 
thư vú21. Một nghiên cứu từ Phần Lan dựa trên ghi 
nhận ung thư cũng cho thấy sử dụng dydrogesterone 
sau tối thiểu 5 năm không làm tăng nguy cơ ung thư 
vú, khác với các loại progestogen tổng hợp khác có 
tăng nhẹ nguy cơ22. 

Bệnh nhân điều trị liệu pháp nội tiết thay thế cần 
được tái khám sau mỗi 6–12 tháng, đánh giá lâm 
sàng, siêu âm phụ khoa, vú và xét nghiệm nồng độ 
TSH, canxi và cortisol.

5.3. Thuốc tránh thai
Sau khi chẩn đoán xác định POF, cần nhanh chóng 

đặt vấn đề tránh thai với bệnh nhân, do vẫn có khả năng 
xảy ra rụng trứng tự phát mà không dự đoán được. 

Thuốc uống tránh thai phối hợp estrogen và 
progestin có nhiều ưu điểm như thuận tiện, chi phí 
thấp, có tác dụng bổ sung nội tiết tố sinh dục nữ, đồng 
thời có tác dụng tránh thai – hữu ích do khả năng 

sinh sản có thể chưa mất hoàn toàn, bên cạnh đó có 
thể duy trì hiện tượng “hành kinh” (ra máu do ngừng 
thuốc) định kỳ và giúp cải thiện các rối loạn tâm lý

Có thể xem xét dụng cụ tử cung hoặc các phương 
pháp ngăn chận tinh trùng khác, khi đó cần khuyến 
cáo liệu pháp nội tiết thay thế để bổ sung nội tiết tố. 

5.4. Xử trí về sinh sản
Trước khi bắt đầu liệu trình với hóa trị hoặc xạ trị, 

bệnh nhi ung thư cần được tư vấn về khả năng sinh 
sản về sau bởi chuyên gia về vô sinh. 

Phụ nữ được điều trị bằng các liệu pháp chống 
thư sẽ có thể lựa chọn bảo tồn khả năng sinh sản 
bằng cách kích thích buồng trứng để chọc hút trứng, 
trữ đông trứng hoặc phôi, trữ đông mô buồng trứng 
hoặc ức chế buồng trứng bằng chủ vận GnRH trước 
khi bắt đầu hóa liệu pháp. Kích thích phóng noãn trên 
đối tượng này rất khó thành công, ngược lại làm IVF 
với trứng của người cho có tỷ lệ thành công cao, lên 
đến 60-70%23.

Tiên lượng về sinh sản của bệnh nhân POF phụ 
thuộc vào bệnh nguyên. Phụ nữ mắc POF tự phát có 
một cơ may tuy nhỏ nhưng hiện hữu về khả năng có 
thai tự phát. Khoảng 5-10% bệnh nhân có thể có thai 
lại sau một chẩn đoán POF24. 

Theo báo cáo của Bidet và công sự (2011), trong 
một nhóm gồm 358 bệnh nhân POF vô căn, có 86 
(24%) trường hợp có dấu hiệu hồi phục chức năng 
buồng trứng, và trong 77 trường hợp (88%) sự phục 
hồi này xảy ra trong vòng 1 năm kể từ ngày chẩn 
đoán. Có 21 thai nghén tự phát đã được ghi nhận ở 
15 bệnh nhân, trong đó có 16 trường hợp sinh sống 
và 5 sẩy thai, chiếm 4,4% tổng số bệnh nhân quan 
sát. Phân tích đa biến (Cox model) cho thấy các biến 
tiền sử gia đình có POF, vô kinh thứ phát, có nang 
noãn trên siêu âm, hàm lượng inhibin B và estradiol 
có khả năng dự báo ở mức có ý nghĩa thống kê sự 
hồi phục chức năng buồng trứng (p<0,01), còn các 
biến kết hợp với bệnh tự miễn, nồng độ AMH, sự 
hiện diện nang noãn trên sinh thiết buồng trứng và 
bất thường di truyền không có khả năng dự báo25.

Ngược lại, trong một nghiên cứu tiến cứu trên 
42 bệnh nhân được điều trị hóa liệu pháp bổ trợ, 
Anderson và cộng sử đã khảo sát một loạt các yếu 
tố chỉ điểm về dự trữ buồng trứng, bao gồm tuổi, 
nồng độ estradiol, inhibin B, FSH và AMH. Phân tích 
đơn biến cho thấy nồng độ AMH, FSH trước điều trị, 
số lượng nang noãn thứ cấp và tuổi là các yếu toos 
dự báo chức năng buồng trứng sau điều trị. Tuy vậy 
khi phân tích hồi quy đa biến thì chỉ còn nồng độ 
AMH có giá trị dự báo (OR 13,0; 95%CI 2,5–66,7); 

tỷ lệ khả năng đỉnh 7,0 đạt được ở nồng độ 0,71 
ng/ml với độ nhạy 54% và độ đặc hiệu 92%. Mật 
độ khoáng xương giảm sau chẩn đoán 4–5 năm, 
hoạt động buồng trứng càng thấp thì mức độ mất 
xương càng lớn. Các tác giả kết luận rằng đo nồng 
độ AMH tại thời điểm chẩn đoán ung thư có thể dự 
báo dài hạn chức năng buồng trứng và khả năng 
sinh sản sau hóa liệu pháp.

Nhìn chung việc hồi phục chức năng buồng trứng 
là tạm thời, nhưng trong một số hiếm các trường hợp 
có thể kéo dài đến nhiều năm26. Do đó bệnh nhân 
POF cần được tư vấn kỹ về tình hình sinh sản của họ 
để có quyết định hợp lý, dựa trên các thông tin được 
cung cấp một cách đầy đủ.   

5.5. Tư vấn di truyền
Ngày nay tư vấn di truyền được đặt ra nếu nghi 

ngờ hay xác định được POF là do nguyên nhân di 
truyền. Tư vấn có ý nghĩa đặc biệt đối với trường 
hợp POF xuất hiện trong gia đình có chậm phát 
triển trí tuệ liên quan đến nhiễm sắc thể X (hội 
chứng nhiễm sắc thể X dễ gãy), trong đó ở nam giới 
gây tình trạng chậm phát triển trí tuệ và POF với vô 
kinh thứ phát ở nữ giới27.

Trẻ gái sinh ra từ gia đình có người mắc POF cần 
được chẩn đoán sớm các khiếm khuyết về gen. Các 
nghiên cứu về phả hệ trên các gia đình mắc bệnh 
cho thấy kiểu di truyền gợi ý cho việc truyền bệnh 
thông qua nhiễm sắc thể thường đồng giới kiểu trội, 
hoặc di truyền theo nhiễm sắc thể X không hoàn 
toàn. Kiểu di truyền qua nhiễm sắc thể thường có 
nguy cơ POF là 50% hoặc từ bố hoặc từ mẹ;  trong 
khi di truyền qua nhiễm sắc thể X truyền từ bố nguy 
cơ mắc POF có thể lên đến 100%. Tất cả phụ nữ được 
chẩn đoán POF trước tuổi 30 cần được lấy máu làm 
nhiễm sắc đồ. Người mang các khiếm khuyết di 
truyền cần được tư vấn về việc mang thai sớm hoặc 
trữ trứng28.

• Kết quả của các thử nghiệm trong nghiên cứu Women’s Health Initiative không áp dụng 
cho các phụ nữ suy buồng trứng sớm hoặc mãn kinh sớm 
• Phụ nữ mãn kinh trước tuổi 45 (do suy buồng trứng sớm hoặc cắt cả 2 buồng trứng) 
hưởng lợi từ liệu pháp nội tiết không chỉ trong việc cải thiện các triệu chứng vận mạch mà 
còn giúp dự phòng các tác dụng bất lợi trên tim mạch, xương và thần kinh – nhận thức do 
sự thiếu hụt estrogen quá sớm 
• Phụ nữ suy buồng trứng sớm có cơ may khoảng 5-10% có thai tự nhiên, do đó cần được 
tư vấn kỹ về biện pháp tránh thai nếu không có nhu cầu mang thai
• Tư vấn về xương khớp bao gồm các bài tập tạ, tăng cường sức mạnh cơ, đánh giá nguy 
cơ ngã, ngừng hút thuốc (nếu có) và tránh việc lạm dụng rượu bia, cùng với chế độ ăn 
hàng ngày chứa 1200 mg Ca2+ và 600–1000 UI Vitamin D
• Phụ nữ POF hoặc cắt cả hai phần phụ cần được hỗ trợ tâm lý nhằm giúp giải quyết các 
vấn đề mãn kinh sớm liên quan đến cắt 2 phần phụ, bao gồm cả việc mất khả năng sinh 
sản và rối loạn chức năng tình dục.

Bảng 3. Các khuyến cáo dành cho phụ nữ suy buồng trứng sớm hoặc mãn kinh sớm (2015)29

6. Dự phòng
Hỗ trợ phát triển tử cung và các đặc điểm sinh 

dục phụ ở bệnh nhân POF trẻ em
Ở phụ nữ trẻ đã mắc POF trước khi dậy thì, khởi 

phát dậy thì nhân tạo là bước cần thiết để thúc đẩy 
sự phát triển cơ thể trong giai đoạn dậy thì cũng 
như giúp phát triển các đặc tính sinh dục phụ30. 
Liệu trình với nội tiết tố phát triển (GH) giúp phát 
triển cơ thể ở bệnh nhân mắc hội chứng Turner. 
Trước đây do lo ngại liệu pháp oestrogen chỉ định 
quá sớm làm ngừng phát triển chiểu cao, liệu trình 
eesstrogen chỉ được chỉ định vào độ tuổi vị thành 
niên trung bình, tuy nhiên quan điểm này đã thay 
đổi và hiện nay estrogen được chỉ định sớm ngay 
từ đầu31. Sau thời điển dậy thì thuốc viên tránh thai 
loại phối hợp sẽ tiếp tục được chỉ định. Ở trẻ em nữ 
có chỉ định khởi phát dậy thì liệu pháp trên đủ để 
phát triển các đặc tính sinh dục phụ, nhưng hình 
thái tử cung thường không đạt yêu cầu, độ dày 
niêm mạc và dòng chảy mạch máu tử cung cũng 
không đạt mức cần thiết cho hoạt động sinh sản32.

Bảo tồn khả năng sinh sản là một vấn đề quan 
trọng ở bệnh nhân trẻ mắc POF, do vậy việc tối 
ưu hóa hình thái tử cung và chức năng trục vùng 
dưới đồi – tuyến yên – buồng trứng là vấn đề 
sống còn. Liệu pháp nội tiết thay thế  với miếng 
dán oestradiol (Estraderm 50) tăng dần từ 1 đến 3 
miếng, 2 lần/tuần và progesteron bắt đầu từ ngày 
thứ 14 (đường uống hoặc đặt âm đạo) giúp đạt 
được nồng độ nội tiết tố sinh dục tương đương 
với nồng độ ở phụ nữ có chức năng sinh dục bình 
thường và cải thiện các chỉ số chức năng tử cung. 
Mẫu sinh thiết mô niêm mạc tử cung cũng cho 
thấy có đáp ứng chức năng với liệu pháp trên33, 34.

Dự phòng suy buồng trứng ở bệnh nhân ung 
thư điều trị bằng hóa chất

Hóa liệu pháp đã cải thiện đáng kể tiên lượng 
cho bệnh nhân ung thư và cả một số bệnh lý không 
ung thư. Tuy nhiên phương pháp điều trị này lại có 
tác dụng độc trên buồng trứng, và các chất chủ 
vận GnRH có thể có tác dụng bảo vệ trên buồng 
trứng. Cơ chế tác dụng của GnRH là dựa trên sự ức 
chế nồng độ gonadotropin để giả lập tình trạng 
nội tiết trước khi dậy thì và làm giảm tưới máu tử 
cung – buồng trứng.

Chen và cộng sự trong tổng quan Cochrane 
(2014) tập hợp các nghiên cứu đã cho thấy sử 
dụng chất chủ vận GnRH đường tiêm bắp/dưới da 
có thể bảo vệ khả năng hành kinh và phóng noãn 
sau hóa liệu pháp: có kinh lại: RR 1,90 (95% CI 1,30 
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– 2,79); vô kinh: RR 0,08 (95% CI 0,01 – 0,58); phóng 
noãn: RR 2,70 (95% CI 1,52 – 4,79), ngược lại chủ 
vận GnRH đường xịt niêm mạc mũi lại không có tác 
dụng bảo vệ gì trên buồng trứng (tái hành kinh: RR 
0,75, 95% CI 0,33 – 1,72; phóng noãn: RR 1,13, 95% 
CI 0,20 – 6,24). Tỷ lệ có thai và số lượng noãn thứ 
cấp không khác biệt nhau giữa các nhóm35. Các 
tác giả kết luận rằng chủ vận GnRH đường tiêm 
bắp hoặc tiêm dưới da tỏ ra có tác dụng bảo vệ 
buồng trứng trong liệu trình hóa chất và cần được 
chỉ định trước hoặc khi bắt đầu hóa liệu pháp, mặc 
dù chưa có khác biệt đáng kể nào được ghi nhận 
trong tỷ lệ mang thai.

Trong thử nghiệm lâm sàng pha III đa trung tâm 
được công bố tháng 5/2014 tại Hội nghị thường 
niên Hội Ung thư lâm sàng Hoa Kỳ, các bệnh nhân 
ung thư vú giai đoạn I-IIIA, thụ thể estrogen và 
progesteron âm tính, được chỉ định hóa liệu pháp 
có cyclophosphamid đã được sử dụng chất chủ 
vận GnRH Goserelin 3,6mg tháng x 4 tháng, bắt 

đầu 1 tuần trước trước hóa liệu pháp. Kết quả theo 
dõi cho thấy tỷ lệ POF là 22% ở nhóm chứng và 8% 
ở nhóm dùng Goserelin (OR=0.30, 95% CI: 0.10-
0.87). Số trường hơp có thai là 13 ở nhóm chứng, 
22 ở nhóm dùng Goserelin (OR=2.22, 95% CI: 1.00-
4.92). Các tác giả kết luận việc sử dụng chủ vận 
GnRH  trên đối ượng này làm giảm tỷ lệ POF và 
tăng số trường hợp có thai về sau36.

7. Kết luận
Suy buồng trứng sớm là một rối loạn chức năng 

buồng trứng, tuy ít gặp nhưng có xu hướng tăng 
dần, có thể có nhiều ảnh hưởng đáng kể về cả thân 
thể lẫn tâm thể, tác động xấu đến khả năng sinh 
sản, đặc biệt trong bối cảnh tuổi mang thai lần đầu 
và tỷ lệ bệnh lý ung thư ở bệnh nhân trẻ và bệnh 
nhi ngày càng tăng trong thời gian gần đây. Bệnh 
nhân suy buồng trứng sớm cần được phát hiện và 
chẩn đoán kịp thời để có các biện pháp điều trị và 
tư vấn phù hợp.
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MỘT SỐ CẬP NHẬT
VỀ XỬ TRÍ NỘI KHOA BĂNG HUYẾT SAU SINH 

Tóm tắt
Mục tiêu: Tổng hợp các nghiên cứu cập nhật 

thuốc tăng co được sử dụng trong băng huyết sau 
sinh, sử dụng như thế nào cho hiệu quả, an toàn và 
tiết kiệm. 

Phương pháp: phân tích tổng hợp so sánh các 
tiêu chí lâm sàng của các thuốc co tử cung khác nhau 
ở sản phụ sinh thường và sinh mổ. 

Kết luận: Carbetocin có tỷ lệ tác dụng phụ thấp 
tương đương với oxytocin và có hiệu quả ít nhất cũng 
ngang bằng với syntometrine, và có thể trở thành một 
thuốc co tử cung thay thế trong chảy máu sau sinh  ở sản 
phụ sinh mổ hay sinh thường. Carbetocin là một thay thế 
tốt hơn cho oxytocin trong ngăn chảy máu sau sinh ở sản 
phụ sinh thường có yếu tố nguy cơ chảy máu sau sinh.

Từ khóa: chảy máu sau sinh, thuốc tăng co.

Abstract 
Objectives: All studies of updated uterotonics 

used in postpartum bleeding, how to use effectively, 
safely and saving. 

Methods: meta-analysis comparing the clinical 
criteria among of different uterotonics of pregnancy 
with vaginal delivery and caesarean. 

Conclusion: Carbetocin has low rate of side effects 
equivalent to oxytocin, and effective at least equal 
to syntometrine, and may become an alternative 
uterotonic used in postpartum bleeding of pregnancy 
with vaginal delivery and caesarean. Carbetocin 
is a better alternation for oxytocin in preventing 
postpartum bleeding of pregnancy with risk factors 
for postpartum bleeding.

Keywords: uterotonics, postpartum bleeding.

1. Đặt vấn đề
Chảy máu sau sinh (CMSS) là một biến chứng đe 

dọa tính mạng trong cả sinh thường lẫn sinh mổ và là 
một trong những yếu tố chi phối tỷ lệ bệnh và tỷ lệ tử 
vong đặc biệt ở các nước đang phát triển. Tỷ lệ hiện 
mắc chảy máu sau sinh vào khoảng 6% tổng số ca sinh 
[1]. Mặc dù những năm gần đây đã có một sự cải thiện 
đáng kể trong khả năng xử trí chảy máu sau sinh, bệnh 
cảnh này vẫn góp phần vào ¼ tổng số ca tử vong mẹ 
trên toàn thế giới [1]. Mổ sinh là một yếu tố nguy cơ 
được thừa nhận của chảy máu sau sinh và, trong 4 thập 
niên vừa qua, mổ sinh đã gia tăng đến 20-30% ở các 
nước đã phát triển, 40% ở Trung Quốc [1].

 Chảy máu sau sinh được định nghĩa là tình trạng 
mất máu vượt hơn 500 mL sau sinh đường âm đạo, và 
vượt quá 1000 mL sau sinh mổ. Hội Sản Phụ khoa Hoa 
Kỳ (ACOG) khuyến cáo về các tiêu chuẩn khác được 
dùng trong chẩn đoán chảy máu sau sinh. Các tiêu 
chuẩn này bao gồm giảm Hct trên 10%, cần truyền 
máu, và tình trạng không ổn định huyết động học.

Mặc dù việc dùng syntometrine phòng ngừa 
trong giai đoạn ba của cuộc sinh có hiệu quả trong 

việc làm giảm lượng máu mất và chảy máu sau 
sinh, các tác dụng phụ đường tiêu hóa và tim mạch 
như buồn nôn, nôn và tăng huyết áp cao hơn đáng 
kể chủ yếu do sự kích thích co cơ trơn và co mạch 
bởi ergometrine [1], do đó, syntometrine bị chống 
chỉ định ở phụ nữ có các bệnh lý đi kèm như bệnh 
tim, tiền sản giật. Những sản phụ này sau đó được 
sử dụng oxytocin vốn có hiệu quả phòng ngừa chảy 
máu sau sinh kém hơn.

Việc dùng prostaglandin như misoprostol và 
carboprost đã được khám phá nhiều năm. Misoprostol 
có hiệu quả ngăn ngừa chảy máu sau sinh kém hơn 
so với thuốc co tử cung đường tĩnh mạch trong sinh 
đường âm đạo và có liên quan với tỷ lệ chảy máu sau 
sinh nặng cao hơn, cũng như tăng nhu cầu các thuốc 
co tử cung hỗ trợ. Các yếu tố này cho thấy misoprostol 
là một thuốc không phù hợp trong ngăn ngừa chảy 
máu sau sinh quá mức. 

Carbetocin ( biệt dược là Duratocin) là một thuốc 
có cấu tạo tương tự oxytocin, được tổng hợp với 
tác dụng kéo dài và có thể dùng với một liều tiêm 
duy nhất đường tĩnh mạch hoặc tiêm bắp. Trong 

các nghiên cứu về dược động học, tiêm tĩnh mạch 
carbetocin tạo ra sự co cơ liên tục trong 2 phút, theo 
sau bởi co theo nhịp trong  một giờ. Tiêm bắp tạo ra 
sự co cơ liên tục trong 2 phút, kết thúc sau khoảng 
11 phút, và theo sau bởi co cơ theo nhịp trong 2 giờ. 
So sánh với oxytocin, carbetocin khi dùng sau sinh sẽ 
tạo ra hoạt động tử cung kéo dài hơn cả về tần số lẫn 
cường độ co cơ. Carbetocin được dung nạp tốt và có 
độ an toàn tương tự oxytocin. 

Có nhiều thuốc tăng co được sử dụng trong chảy 
máu sau sinh, sử dụng như thế nào cho hiệu quả, an 
toàn và tiết kiệm cần phải có bằng chứng để ứng dụng 
trong thực hành, vì vậy mục tiêu của chúng tôi là tổng 
hợp các nghiên cứu cập nhật nhất về lĩnh vực này.

2. Các thuốc tăng co trong mổ sinh
Bohong Jin, Yongming Du, Fubin Zhang, Kemei 

Zhang, Lulu Wang, and Lining Cui [1] phân tích tổng 
hợp so sánh các tiêu chí lâm sàng của carbetocin với 
các thuốc co tử cung khác ở sản phụ sinh thường 
và mổ sinh. Phân tích thống kê được thực hiện với 
REVMAN 5.0 (Cochrane Collaboration, Oxford, Hoa 
Kỳ).bao gồm 2975 đối tượng tham gia, công bố 
từ năm 1998 đến 2013. Tám nghiên cứu so sánh 
carbetocin với oxytocin [2,3,4]; sáu nghiên cứu được 
tiến hành ở sản phụ sau sinh mổ [2,3,4,5,6,7], một 
nghiên cứu trên sản phụ sau sinh thường và các 
nghiên cứu còn lại bao gồm cả hai đối tượng mổ sinh 
hoặc sinh thường. 

Tám nghiên cứu lâm sàng sử dụng một liều 
carbetocin 100ug tiêm tĩnh mạch trực tiếp, trong 
khi liều và đường dùng oxytocin thay đổi tùy theo 
nghiên cứu. Trong số 8 nghiên cứu so sánh carbetocin 
với oxytocin, ba nghiên cứu lâm sàng [4,6,8] tuyển đối 
tượng tham gia trải qua mổ sinh với ít nhất một yếu 
tố nguy cơ của chảy máu sau  sinh (VD, tiền sản giật, 
tiền căn chảy máu sau sinh, đái tháo đường thai kỳ,  
thai to, vết mổ cũ, …) trong khi hai nghiên cứu tuyển 
các sản phụ có hoặc không kèm các yếu tố nguy cơ 
chảy máu sau sinh.

Năm nghiên cứu so sánh việc sử dụng carbetocin 
với syntometrine hay oxytocin ở sản phụ sinh đường 
âm đạo có chảy máu sau sinh theo tiêu chuẩn lâm sàng 
của ACOG: lượng máu mất qua ước lượngvượt hơn 500 
ml sau sinh thường. Trong khi 6 nghiên cứu đánh giá 
hiệu quả và độ an toàn của carbetocin so với oxytocin 
ở sản phụ sinh mổ, nhưng không nghiên cứu nào trong 
số này định nghĩa rõ ràng chảy máu sau  sinh theo tiêu 
chuẩn lâm sàng của ACOG: “mất lớn hơn 1000 mL sau 
sinh mổ thường được áp dụng trong chẩn đoán”.

Với các nghiên cứu so sánh carbetocin và 
syntometrine, tất cả các đối tượng tham gia trải qua 
sinh thường đều được tiêm bắp liều chuẩn 100ug 
carbetocin và 1mL syntometrine. Ba trong số các 
nghiên cứu được thực hiện trên sản phụ không có yếu 
tố nguy cơ chảy máu sau sinh, trong khi một nghiên 
cứu tiến hành trên sản phụ có yếu tố nguy cơ bao gồm 
bệnh sử có truyền máu hoặc sót rau, sinh nhiều lần, 
song thai, thai to, đa ối, hoặc chuyển dạ kéo dài.

Tám nghiên cứu so sánh hiệu quả carbetocin với 
oxytocin trong co cơ tử cung ở sản phụ  mổ đé hoặc 
sinh đường âm đạo. Liều chuẩn carbetocin 100ug được 
dùng qua nhiều nghiên cứu trong khi tổng liều oxytocin 
thay đổi từ 5 đến 32.5 đơn vị. Bảng 1 cho thấy phần lớn 
các hiệu quả được đánh giá trong phân tích tổng hợp 
cho mỗi tiêu chí lâm sàng chính và phụ ở sản phụ sinh 
mổ. Nguy cơ chảy máu sau sinh không giảm đáng kể khi 
điều trị carbetocin so với điều trị oxytocin (RR = 0,66; độ 
tin cậy 95%: 0,42-1,06. Tuy nhiên, carbetocin làm giảm 
có ý nghĩa thống kê nhu cầu cần can thiệp các thuốc co 
tử cung hỗ trợ (RR = 0,68; độ tin cậy 95%: 0,55-0,84; và 
xoa tử cung sau đó (RR = 0,54; độ tin cậy 95%: 0,31-0,96. 
Hiệu quả đánh giá chung cho thấy nguy cơ chảy máu 
sau sinh  nặng (máu mất 1000 mL hoặc hơn trong giai 
đoạn 3 của cuộc sinh) không khác biệt giữa nhóm điều 
trị carbetocin và oxytocin (RR = 0,91; độ tin cậy 95%: 
0,39-2,15. Đối với tỷ lệ truyền máu, tất cả các ước lượng 
nguy cơ tương đối đều thấp hơn giá trị chung nhưng 
không đạt ngưỡng ý nghĩa thống kê.

Các tiêu chí lâm sàng Số lượng nghiên cứu
(số đối tượng)

Carbetocin 
n/N Oxytocin n/N Nguy cơ tương đối

(độ tin cậy 95%)
Các thuốc co tử cung 5 (1553) 106/776 157/777 0.68 (0.55–0.84)
BHSS 4 (1195) 23/596 35/599 0.66 (0.42–1.06)
BHSS nặng 2 (432) 9/215 10/217 0.91 (0.39–2.15)
Xoa tử cung 2 (739) 29/369 54/370 0.54 (0.31–0.96)
Tỷ lệ truyền máu 2 (757) 5/378 9/379 0.56 (0.19–1.65)
Các tác dụng phụ

Đau bụng/lưng
Buồn nôn
Đỏ bừng mặt
Đau đầu
Run 
Nôn 
Vã mồ hôi
Hoa mắt
Khó thở
Nhịp tim nhanh
Huyết áp thấp
Ngứa
Ớn lạnh 
Nhìn mờ

4 (1197)
4 (1149)
3 (1068)
5 (1253)
2 (1036)
3 (1093)
2 (1036)
2 (538)
3 (537)
2 (433)
1 (377)
1 (57)
1 (57)
1 (377)

167/598
107/574
93/533
58/626
39/517
36/546
11/517
5/269
7/268
2/216
4/188
3/28
1/28
0/188

166/599
115/575
81/535
62/627
53/519
41/547
11/519
16/269
9/269
1/217
2/189
3/28
2/28
1/189

1.01 (0.86–1.19)
0.93 (0.74–1.17)
1.15 (0.89–1.49)
0.94 (0.67–1.31)
0.74 (0.50–1.09)
0.88 (0.57–1.35
1.00 (0.44–2.29)
0.31 (0.12,0.83)
0.79 (0.31–2.01)
1.50 (0.25–8.89)
2.01 (0.37–10.85)
0.97 (0.21–4.39)
0.48 (0.05–5.03)
0.34 (0.01–8.17)

Bảng 1. Phân tích tổng hợp các tiêu chí lâm sàng từ những nghiên cứu so sánh 
carbetocin với oxytocin trên các sản phụ sinh mổ [1].
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Phân tích tổng hợp về các tác dụng phụ quan sát 
được khi dùng carbetocin so với nhóm dùng oxytocin 
đã chứng thực rằng nguy cơ buồn nôn, nôn, đỏ bừng 
mặt, đau đầu, cảm giác ấm, run, đau bụng/lưng, vã 
mồ hôi, khó thở, nhịp tim nhanh, huyết áp thấp, 
ngứa, ớn lạnh và nhìn mờ tương tự nhau ở nhóm sản 
phụ  sinh mổ, chỉ ngoại trừ triệu chứng hoa mắt (RR = 
0,31; độ tin cậy 95%: 0,12-0,83. 

3. Các thuốc tăng co trong sinh thường

Khi  phân tích tổng cộng 4 nghiên cứu so sánh 
carbetocin với syntometrine ở sản phụ sinh thường 
được điều trị 100ug carbetocin và 1mL syntometrine 
với đường dùng giống nhau ở cả 4 nghiên cứu, không 
ghi nhận khác biệt đáng kể nào về nguy cơ chảy máu 
sau sinh  (RR = 0,93; độ tin cậy 95%: 0,46-1,91), chảy 
máu sau sinh  nặng (RR = 0,71; độ tin cậy 95%: 0,14-
3,61, nhu cầu can thiệp thuốc co tử cung hỗ trợ sau 
đó (RR = 0,83; độ tin cậy 95%: 0,6-1,15), hoặc tỷ lệ 
truyền máu (RR = 1,75; độ tin cậy 95%: 0,52-5,93).

Đối với sản phụ sinh thường, tỷ lệ chảy máu sau 
sinh (RR = 0,95; độ tin cậy 95%: 0,43-2,09), nhu cầu 
điều trị thuốc co tử cung (RR = 0,95; độ tin cậy 95%: 
0,43-2,09) và các tác dụng phụ tương tự nhau giữa 
các nhóm so sánh, trong khi nhu cầu can thiệp xoa 
tử cung sau đó (RR = 0,70; độ tin cậy 95%: 0,52-
0,94) giảm có ý nghĩa thống kê ở sản phụ điều trị 
carbetocin so với điều trị oxytocin.

Các tiêu chí lâm sàng Số lượng nghiên 
cứu (số đối tượng)

Carbetocin 
n/N

Syntometrine 
n/N

Nguy cơ tương đối
(độ tin cậy 95%)

Các thuốc co tử cung 4 (1030) 59/515 71/515 0.83 (0.60–1.15)
BHSS 4 (1030) 14/515 15/515 0.93 (0.46,1.91)
BHSS nặng 3 (910) 1/455 2/455 0.71 (0.14–3.61)
Tỷ lệ truyền máu 3 (910) 6/455 3/455 1.75 (0.52–5.93)
Các tác dụng phụ
Buồn nôn
Nôn 
Đau đầu
Đỏ bừng mặt
Thở dốc/khó thở
Cảm giác ấm
Đổ mồ hôi
Đau bụng/lưng
Run 
Hoa mắt
Nhịp tim nhanh
Ngứa
Nôn khan
Cao huyết áp (ngay sau sinh)
Cao huyết áp (30 phút sau sinh)
Cao huyết áp (60 phút sau sinh)

4 (1030)
4 (1030)
4 (1030)
4 (1030)
1 (370)
2 (490)
2 (490)
3 (730)
3 (790)
1 (370)
1 (300)
1 (370)
1 (370)
2 (540)
2 (540)
2 (540)

17/515
11/515
19/515
8/515
5/185
11/245
5/245
8/365
13/395
21/185
32/150
16/185
2/185
4/270
0/270
0/270

71/515
54/515
23/515
17/515
6/185
14/245
15/245
9/365
32/395
28/185
19/150
12/185
14/185
8/270
16/270
13/270

0.15 (0.24–0.40)
0.21 (0.11–0.39)
0.83 (0.46–1.48)
0.49 (0.22–1.09)
0.83 (0.26–2.68)
0.79 (0.37–1.69)
0.33 (0.12–0.90)
0.89 (0.35–2.28)
0.41 (0.22–0.76)
0.75 (0.44–1.27)
1.87 (1.01–3.47)
1.33 (0.65–2.74)
0.14 (0.03–0.62)
0.50 (0.15–1.64)
0.06 (0.01,0.44)
0.07 (0.01–0.54)

Bảng 2. Phân tích tổng hợp các tiêu chí lâm sàng từ những nghiên cứu so sánh 
carbetocin với syntometrine trên các sản phụ sinh thường [1]

Đối với các tác dụng phụ được mô tả trong 4 
nghiên cứu, quan sát thấy có sự gia tăng tỷ lệ mắc mới 
các dấu hiệu và triệu chứng khi so sánh carbetocin với 
oxytocin, VD, buồn nôn, nôn, và cao huyết áp. Các sản 
phụ điều trị carbetocin ít bị buồn nôn, nôn, đổ mồ 
hôi, run, nôn khan, và cao huyết áp. Tuy nhiên, đánh 
giá nguy cơ tương đối của nhịp tim nhanh (RR = 1,87; 
độ tin cậy 95%: 1,01-3,47) cho thấy khác biệt không 
đáng kể khi so sánh carbetocin với syntometrine.

Ba nghiên cứu [1] khảo sát các tiêu chí về những 
thay đổi huyết áp sau sinh và/hoặc tỷ lệ mắc mới cao 
huyết áp ở thời điểm 30 phút và 60 phút sau khi sinh ở 
những sản phụ sử dụng carbetocin so với syntometrin 
và 2 trong số các nghiên cứu này [1] đã cho kết quả 
chứng tỏ có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về tỷ lệ 
mắc mới tình trạng cao huyết áp. Phân tích tổng hợp 
cũng ghi nhận kết luận tương tự rằng sản phụ điều 
trị carbetocin ít có khả năng tiến triển đến cao huyết 
áp (định nghĩa bởi huyết áp ≥ 140/90 mmHg) ở thời 
điểm 30 phút (RR = 0,06; độ tin cậy 95%: 0,01-0,44; 
I2 = 0%) và 60 phút (RR = 0,07; độ tin cậy 95%: 0,01-
0,54; I2 = 0%) sau khi sinh so với syntometrine. Hai [1] 
trong ba nghiên cứu không ghi nhận khác biệt đáng 
kể giữa hai nhóm khi khảo sát sự gia tăng nhịp tim ở 
thời điểm 30 phút và 60 phút sau sinh.

Phân tích tổng hợp đã cho thấy carbetocin làm 
giảm có ý nghĩa thống kê nhu cầu can thiệp bằng 
thuốc co tử cung và xoa tử cung sau sinh mổ so với 
oxytocin. Tuy nhiên, đối với chảy máu sau sinh , chảy 
máu sau sinh  nặng, lượng máu mất trung bình qua 
ước lượng, sự thay đổi mức hemoglobin, và tỷ lệ 
truyền máu, phân tích không phát hiện sự khác biệt 
đáng kể nào. Hơn thế nữa, cũng không ghi nhận khác 
biệt đáng kể nào về tác dụng phụ khi so sánh giữa 
nhóm sản phụ mổ sinh hoặc sinh thường được điều 
trị carbetocin với nhóm điều trị oxytocin.

Những hiệu quả được đánh giá trong các nghiên 
cứu so sánh carbetocin và syntometrine ở sản phụ  
sinh thường không ghi nhận khác biệt đáng kể nào 
về nguy cơ chảy máu sau sinh, chảy máu sau sinh 
nặng, và nhu cầu điều trị thuốc co tử cung hỗ trợ. 
Tuy nhiên, sản phụ được điều trị carbetocin gặp ít tác 
dụng phụ hơn và mất máu ít hơn.

Một nghiên cứu lâm sàng [1] tại Mexico so sánh tính 
chi phí-hiệu quả của việc điều trị dự phòng carbetocin 
và oxytocin sau sinh mổ và nhận thấy chi phí trung bình 
tiêu tốn cho mỗi sản phụ thấp hơn có ý nghĩa thống kê 
sau điều trị carbetocin so với điều trị oxytocin (p < 0,01). 

Reyes và cs. [6] khảo sát carbetocin với oxytocin ở 
sản phụ có tiền sản giật nặng sau sinh thường hoặc 

sinh mổ và tìm ra rằng carbetocin có hiệu quả tương 
đương oxytocin trong ngăn ngừa BHSS và có độ an 
toàn đủ để khiến carbetocin trở thành một chọn lựa 
thay thế phù hợp cho oxytocin bởi vì nó dường như 
không ảnh hưởng gì nhiều đến huyết động học ở sản 
phụ chảy máu sau sinh nặng. Moertl và cs. [5] đã chỉ 
nghiên cứu trên các hiệu quả huyết động học của 
carbetocin so với oxytocin ở sản phụ sinh mổ. Kết quả 
cho thấy cả hai thuốc co tử cung này có hiệu quả có 
thể so sánh được về mặt huyết động học bao gồm 
nhịp tim, huyết áp tâm thu/tâm trương và tổng kháng 
lực ngoại biên đồng thời cũng chỉ ra độ an toàn có thể 
chấp nhận được cho mục đích sử dụng phòng ngừa. 

Các kết quả đầy hứa hẹn từ nghiên cứu gợi ý rằng 
carbetocin có tỷ lệ gây tác dụng phụ thấp tương 
đương với oxytocin và có hiệu quả ít nhất cũng ngang 
bằng với syntometrine, và có thể trở thành một thuốc 
co tử cung thay thế trong ngăn ngừa chảy máu sau 
sinh  ở sản phụ sinh mổ hay sinh thường . 

Ahmed Mohamed  Maged1, AbdelGany MA Hassan1, 
and Nesreen AA Shehata2 [9] So sánh hiệu quả và độ 
dung nạp carbetocin so với oxytocin trong ngăn ngừa 
chảy máu sau sinh sau khi sinh ngả âm đạo với  Phương 
pháp nghiên cứu đoàn hệ ngẫu nhiên mù đôi tiến hành 
trên 200 sản phụ  nhập hai bệnh viện sản Kasr Al Ainy 
và Benisuef trong khoảng thời gian từ tháng 05/2013 
đến 12/2014 (Nghiên cứu không có nhóm chứng do các 
quy tắc y đức), được phân ngẫu nhiên thành hai nhóm: 
nhóm 1(100 sản phụ) nhận liều đơn 100 µg carbetocin 
tiêm bắp và nhóm 2 nhận 5UI oxytocin tiêm bắp. Ở cả 
hai nhóm, thuốc được tiêm sau khi sổ thai và trước khi 
sổ nhau. Kết quả: tồn tại một khác biệt có ý nghĩa thống 
kê giữa hai nhóm đối tượng nghiên cứu về lượng máu 
mất (337,73 ± 118,77 so với 378 ± 143,2), bị chảy máu 
sau sinh  (4 so với 16%), nhu cầu cần sử dụng các thuốc 
co tử cung khác (23 so với 37%) và sự khác biệt về mức 
hemoglobin giữa trước và sau sinh (0,55 ± 0,35 so với 
0,96 ± 0,62) (tất cả đều thấp hơn ở nhóm carbetocin) và 
mức hemoglobin ở thời điểm 24h sau sinh (cao hơn ở 
nhóm carbetocin); Tuy nhiên, không có khác biệt đáng 
kể giữa hai nhóm đối tượng nghiên cứu về chảy máu 
sau sinh nặng và nhu cầu truyền máu. Sản phụ trong 
nhóm điều trị carbetocin có huyết áp tâm thu và tâm 
trương thấp hơn có ý nghĩa thống kê ngay sau sinh 
cũng như tại thời điểm 30 phút và 60 phút khi so với sản 
phụ trong nhóm điều trị oxytocin. Không có khác biệt 
đáng kể giữa 2 nhóm đối tượng nghiên cứu về các triệu 
chứng buồn nôn, nôn, đỏ bừng mặt, hoa mắt, đau đầu, 
ớn lạnh, khó thở, hồi hộp, và ngứa. Sản phụ trong nhóm 
carbetocin có biểu hiện nhịp tim nhanh nhiều hơn so 

với nhóm oxytocin. Kết luận: carbetocin là một thay thế 
tốt hơn cho oxytocin trong ngăn ngừa BHSS sau khi sinh 
thường với những thay đổi huyết động học tối thiểu và 
các tác dụng phụ tương tự so với nhóm oxytocin.

Các kết quả trên cho thấy carbetocin tốt hơn 
oxytocin trong việc ngăn ngừa chảy máu sau sinh ở 
sản phụ sinh thường có ít nhất hai yếu tố nguy cơ tiến 
triển đến chảy máu sau sinh  do mất trương lực. Điều 
này có thể được giải thích thông qua thời gian bán 
hủy kéo dài hơn của carbetocin khi so với oxytocin, 
nhờ đó giúp tạo ra đáp ứng tử cung tốt hơn về cả tần 
số lẫn biên độ của các cơn co [9].

Hai nghiên cứu độc lập khác so sánh giữa việc 
xử trí chủ động trong giai đoạn ba với biện pháp 
theo dõi đã chỉ rõ các lợi điểm của việc xử trí chủ 
động. Thử nghiệm lâm sàng Bristol [9] với việc xử 
trí chủ động là tiêu chuẩn, và thử nghiệm lâm sàng 
Hinchingbrooke với biện pháp theo dõi là tiêu 
chuẩn, cả hai nghiên cứu chỉ ra những sự giảm có ý 
nghĩa thống kê về xuất độ chảy máu sau sinh đối với 
xử trí chủ động khi so sánh với biện pháp theo dõi 
(5,9% so với 17,9% và 6,8% so với 16,5%, theo thứ 
tự). Cả hai nghiên cứu đều phải kết thúc sớm sau khi 
phân tích ban đầu cho thấy sự khác biệt quá lớn về 
tỷ lệ chảy máu sau sinh.

Carbetocin Oxytocin Giá trị p
Lượng máu mất 337,73 ± 118,77 378 ± 143,2 0,03
BHSS (> 500 ml)† 4% 16% 0,037
BHSS nặng (1000 ml)† 0% 1% 0,316
Nhu cầu cần thuốc co tử cung khác† 23% 37% 0,031
Nhu cầu cần truyền máu† 1 2 1
Hb trước sinh (g/dl) 11,01 ± 1,3 11,11 ± 1,24 0,581
Hb 24 giờ sau sinh (g/dl) 10,51 ± 1,38 10,13 ± 1,26 0,04
Khác biệt về mức Hb (trước và sau sinh) (g/dl) 0,55 ± 0,35 0,96 ± 0,62 < 0,001
*Số liệu được trình bày bằng giá trị trung bình ± SD
† Số liệu được trình bày bằng số và phần trăm

Bảng 3. Các kết quả về lượng máu mất và Hb ở các nhóm*.[9]

Carbetocin (n = 100) Oxytocin (n = 100) Giá trị p
Buồn nôn 3 1 0,621
Nôn 2 0 0,497
Nhịp tim nhanh (>100 lần/phút) 10 2 0,017
Đỏ bừng mặt 1 0 1
Hoa mắt 2 0 0,497
Đau đầu 5 2 0,445
Ớn lạnh 2 0 0,497
Thiếu máu 29 27 0,753
Khó thở 1 0 1
Hồi hộp 2 1 1
Ngứa 1 0 1
* Số liệu được trình bày bằng số và phần trăm.

Bảng 4. Các tác dụng phụ của thuốc*[9]
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Reyes và cs. tiến hành một nghiên cứu lâm sàng  
đoàn hệ có đối chứng, ngẫu nhiên, mù đôi trên 60 
sản phụ bị tiền sản giật nặng, các sản phụ này được 
nhận ngẫu nhiên oxytocin hoặc carbetocin trong giai 
đoạn ba của chuyển dạ. Các tác giả đã tìm ra rằng 
carbetocin có hiệu quả ngang bằng với oxytocin 
trong ngăn ngừa chảy máu sau sinh. Carbetocin có 
độ an toàn tương đương oxytocin, và nó không liên 
quan với sự tiến triển đến thiểu niệu hay cao huyết 
áp. Các tác giả kết luận rằng carbetocin là một thuốc 
thay thế thích hợp cho oxytocin trong ngăn ngừa 
chảy máu sau sinh  ở sản phụ có tiền sản giật nặng [9].

Boucher và cs. đã chọn ngẫu nhiên 160 sản phụ sinh 
thường có kèm ít nhất một yếu tố nguy cơ chảy máu 
sau sinh  để điều trị carbetocin 100µg tiêm bắp hoặc 
oxytocin 10UI truyền tĩnh mạch trong 2 giờ. Nhu cầu 
cần xoa tử cung và sử dụng các thuốc co tử cung khác 
thấp hơn có ý nghĩa thống kê ở nhóm carbetocin [9].

Leung và cs. so sánh hiệu quả và độ an toàn của 
carbetocin tiêm bắp với syntometrine tiêm bắp để 
ngăn ngừa chảy máu sau sinh  nguyên phát trong 
một nghiên cứu lâm sàng có đối chứng, ngẫu nhiên, 

mù đôi, tiến cứu. Họ tìm thấy carbetocin tiêm bắp 
có hiệu quả ngang bằng với syntometrine tiêm bắp 
trong ngăn ngừa BHSS nguyên phát sau sinh thường. 
Nhóm điều trị carbetocin ít có khả năng bị cao 
huyết áp và có tỷ lệ thấp bị các tác dụng phụ. Do đó, 
carbetocin nên được xem xét như một lựa chọn thay 
thế tốt dành cho các thuốc co tử cung hiện được sử 
dụng trong giai đoạn ba của chuyển dạ [9].

4. Kết luận
Các kết quả đầy hứa hẹn từ nghiên cứu được phân 

tích trên đã kết luận rằng Carbetocin có tỷ lệ gây 
tác dụng phụ thấp tương đương với oxytocin và có 
hiệu quả ít nhất cũng ngang bằng với syntometrine, 
và có thể trở thành một thuốc co tử cung thay thế 
trong ngăn ngừa chảy máu sau sinh ở sản phụ mổ 
sinh hay sinh thường. 

 Carbetocin là một thay thế tốt hơn cho oxytocin 
trong ngăn ngừa chảy máu sau sinh  ở sản phụ sinh 
thường có yếu tố nguy cơ của chảy máu sau sinh và 
có thể sử dụng thường quy trong ngăn ngừa chảy 
máu sau sinh.
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PHÂN LOẠI, NGUYÊN TẮC 
TRONG PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ LẠC NỘI MẠC TỬ CUNG

VÀ DỰ PHÒNG TÁI PHÁT SAU PHẪU THUẬT

1. Đại cương
Lạc nội mạc tử cung là sự hiện diện của mô nội mạc 

tử cung, bao gồm biểm mô tuyến và chất đệm, ở các 
vị trí lạc chỗ (Honda R và cs, 2014). Tỉ lệ LNMTC thay 
đổi rất nhiều: 0,7-11% trong nhóm dân số đi khám sức 
khỏe, 2-22% ở các bệnh nhân được triệt sản, 17-47% 
ở các bệnh nhân vô sinh và 2-74% ở các bệnh nhân 
bị đau vùng chậu mãn tính (Peterson CM và cs, 2013).

Mặc dù có nhiều nỗ lực trong việc tìm kiếm các 
phương pháp chẩn đoán không xâm lấn cũng như 
các biện pháp điều trị nội khoa, nhưng phẫu thuật vẫn 
đóng một vai trò rất quan trọng trong xác định chẩn 
đoán và cắt bỏ các tổn thương của lạc nội mạc tử cung. 
Phẫu thuật trong điều trị lạc nội mạc tử cung đạt hiệu 
quả cao nhất khi cắt bỏ các tổn thương nhìn thấy được, 
gỡ dính, và phục hồi giải phẫu bình thường (Lam A và 
cs, 2012). Mặc dù phẫu thuật không điều trị triệt để lạc 
nội mạc tử cung nhưng phương pháp này tiếp tục đóng 
vai trò quan trọng trong chẩn đoán và điều trị giảm triệu 
chứng đau cũng như cải thiện khả năng sinh sản. Trong 
trường hợp bệnh nhân đủ con, đau vùng chậu nhiều, 
lạc nội mạc tử cung nặng hay tái phát không đáp ứng 
với các biện pháp điều trị bảo tồn, có thể chỉ định phẫu 
thuật triệt để bằng cách cắt tử cung hoàn toàn và hai 
phần phụ (Wattiez A và cs, 2013).

Nội soi là tiêu chuẩn vàng trong chẩn đoán và 
điều trị hầu hết các giai đoạn lạc nội mạc tử cung. 
Với những phẫu thuật viên được đào tạo chuyên 
sâu, phẫu thuật nội soi cũng có thể giải quyết 
được những trường hợp lạc nội mạc tử cung giai 
đoạn tiến triển với hiệu quả giống như mổ mở. Tuy 
nhiên, không phải bác sĩ phụ khoa nào cũng có thể 
phẫu thuật nội soi điều trị lạc nội mạc tử cung phức 
tạp bởi vì đây là một trong những loại phẫu thuật 
vùng chậu khó nhất và phức tạp nhất với nhiều 
nguy cơ tai biến và biến chứng trầm trọng. Vì vậy, 
các tác giả cho rằng chỉ nên tiến hành phẫu thuật 
nội soi trong điều trị lạc nội mạc tử cung phức tạp 
sau khi đã tư vấn một cách kỹ lưỡng và cho tiết cho 
bệnh nhân trước mổ và được thực hiện ở các trung 
tâm có các phẫu thuật viên cũng như đội ngũ hỗ 
trợ đã được tào tạo và có nhiều kinh nghiệm.

Hiện nay, chưa có một hướng dẫn rõ ràng nào về 
vấn đề ai được thực hiện phẫu thuật điều trị lạc nội 
mạc tử cung, bệnh nhân nên được điều trị ở đâu, 
tiêu chuẩn nào để xác định trường hợp nào là quan 
sát và điều trị, trường hợp nào là quan sát và hội 
chẩn hay trường hợp nào quan sát và chuyển tuyến 
(Lam A và cs, 2012).

2. Phân loại
2.1. Tại sao phải phân loại?
Việc chẩn đoán và cắt bỏ tổn thương LNMTC được 

thực hiện cùng thời điểm lúc phẫu thuật được xem là 
lý tưởng trong thực hành lâm sàng, ví dụ như chính 
sách “quan sát và điều trị”. Cách tiếp cận này có một 
số lợi điểm về hiệu quả thời gian, chi phí, giảm nguy 
cơ các tai biến do phải thực hiện thủ thuật nhiều lần 
và tận dụng tối đa các nguồn lực của bệnh viện. Tuy 
nhiên, các tác giả cũng đưa ra nhiều lý do cho rằng 
phương pháp này cần phải có một hệ thống phân 
loại đi kèm trước khi đưa ra quyết định biện pháp 
điều trị phẫu thuật (Mereu L và cs, 2010).

Thứ nhất, LNMTC là bệnh lý gây đau mãn tính và vô 
sinh, ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống nhưng 
hầu như hay không bao giờ đe dọa tính mạng của bệnh 
nhân. Vì vậy, phẫu thuật trong điều trị LNMTC luôn luôn 
là loại phẫu thuật có chương trình và rất hiếm phải thực 
hiện trong trường hợp cấp cứu như đau bụng cấp do 
vỡ u LNMTC ở buồng trứng, cơn đau quặn thận do thận 
ứ nước hoặc viêm thận-bể thận thứ phát do tắc nghẽn 
thực quản (Mereu L và cs, 2010). Do đó, chúng ta thường 
có đủ thời gian để đánh giá một cách toàn diện trước 
phẫu thuật, tư vấn rõ ràng cho bệnh nhân và chọn lựa 
cẩn thận những trường hợp để đảm bảo rằng việc phẫu 
thuật được thực hiện trong điều kiện tối ưu nhất.

Thứ hai, việc điều trị bằng phẫu thuật nên dựa 
trên mức độ trầm trọng của bệnh, việc tư vấn đầy 
đủ trước phẫu thuật cũng như có sự đồng ý của 
bệnh nhân, các phẫu thuật viên đã được đào tạo và 
có nhiều kinh nghiệm và các phương tiện chăm sóc 
sau phẫu thuật (Singh SS và cs, 2007).

Thứ ba, mỗi phẫu thuật viên cần nhận thức rằng 
mức độ trầm trọng của bệnh có thể không rõ ràng 
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cho đến thời điểm phẫu thuật. Trong thực tế, điều 
này có nghĩa rằng ban đầu chẩn đoán là tổn thương 
lạc nội mạc ở nông nhưng nhờ đánh giá cẩn thận 
qua nội soi mà phát hiện ra thâm nhiễm sâu gây xơ 
hóa, tắc nghẽn các cơ quan khác như bang quang, 
niệu quản, ruột (Vercellini P và cs, 2007). 

Cuối cùng, không phải tất cả các bác sĩ phụ khoa 
đều được đào tạo để phẫu thuật tất cả các giai đoạn 
của LNMTC. Vì thế, điều quan trọng là đưa ra một hệ 
thống phân loại với mục tiêu là các bệnh nhân bị 
LNMTC được phẫu thuật bởi các chuyên gia có nhiều 
kinh nghiệm. Điều này có nghĩa rằng các bệnh nhân 
có “nguy cơ cao” hoặc bệnh ở giai đoạn tiến triển 
nên được điều trị ở các trung tâm với các chuyên 
gia có nhiều kinh nghiệm (D’Hooghe T và cs, 2006).

2.2. Phân loại như thế nào?
Hiện nay, không có một hướng dẫn rõ ràng về 

việc ai sẽ thực hiện phẫu thuật điều trị LNMTC, nơi 
bệnh nhân được điều trị hoặc khi nào bệnh nhân 
được chuyển đến bệnh viện chuyên khoa. Các bác 
sĩ phụ khoa sẽ dựa vào đâu để quyết định mức độ 
phẫu thuật? Và các phẫu thuật viên sẽ dựa vào tiêu 
chuẩn nào để tiên đoán và phân loại bệnh nhân 
cần phẫu thuật để đảm bảo kết cục tốt nhất? (Lam 
A và cs, 2012)

2.2.1. Tiền sử
Trong khi không tìm thấy sự tương quan giữa 

mức độ của thống kinh, độ trầm trọng của các triệu 
chứng với giai đoạn LNMTC thì các bằng chứng 
cho thấy có sự tương quan giữa loại đau vùng 
chậu với vị trí đặc hiệu của LNMTC thâm nhiễm 
sâu. Vercellini và cộng sự nhận thấy có sự liên quan 
giữa tổn thương ở túi cùng sau và đau khi giao 
hợp, trong khi đó đại tiện đau và ít gặp hơn là chảy 
máu trực tràng có chu kỳ làm tăng nghi ngờ trên 
lâm sàng về LNMTC thâm nhiễm sâu liên quan đến 
đường tiêu hóa, đặc biệt là trực tràng và đại tràng 
(Vercellini P và cs, 2007).

2.2.2. Khám lâm sàng
Về giá trị của khám lâm sàng, các tác giả nhận 

thấy có sự liên quan giữa sự căng đau với chiều sâu 
cũng như thể tích của tổn thương LNMTC ảnh hưởng 
đến túi cùng sau và dây chằng tử cung-cùng. Nghiên 
cứu cho thấy 48% trong số 84 bệnh nhân được phẫu 
thuật nội soi với túi cùng sau bị bít hoàn toàn có nốt 
khi khám trước phẫu thuật (Lam A và cs, 2012).

2.2.3. Chẩn đoán hình ảnh
Siêu âm đường âm đạo là phương pháp chính 

xác trong chẩn đoán u LNMTC ở buồng trứng. Để 
phát hiện các tổn thương ở ruột, có thể sử dụng siêu 

âm qua trực tràng, nội soi trực tràng hay chụp cộng 
hưởng từ. Trên hình ảnh siêu âm, các nốt ở ruột là 
các tổn thương giảm âm, dài dính vào thành của 
vòng ruột. Theo hầu hết các nghiên cứu, siêu âm 
có độ nhạy rất cao trong việc phát hiện các nốt ở 
ruột, dao động từ 95-100%. Ngoài ra, siêu âm cũng 
có thể tiên đoán sự xâm nhiễm dưới niêm mạc, tạo 
điều kiện thuận lợi cho việc lên kế hoạch phẫu thuật 
(Goncalves MO và cs, 2010). Tuy nhiên, các nghiên 
cứu này đều được thực hiện ở các trung tâm y tế 
chuyên sâu về điều trị LNMTC, được siêu âm bởi 
các bác sĩ siêu âm có nhiều kinh nghiệm trong chẩn 
đoán LNMTC liên quan đến ruột và ở những bệnh 
nhân trên lâm sàng có nhiều nghi ngờ về LNMTC ở 
đường tiêu hóa. Do đó, giá trị của siêu âm trong việc 
phát hiện LNMTC ở ruột có khả năng thấp hơn nhiều 
ở những bệnh nhân có nguy cơ thấp hay được thực 
hiện bởi các bác sĩ siêu âm có ít kinh nghiệm hơn. Vì 
vậy, điều quan trọng là các bệnh nhân nguy cơ cao 
cần được đánh giá ở các trung tâm y tế chuyên khoa 
bởi các bác sĩ siêu âm được đào tạo chuyên sâu về 
chẩn đoán hình ảnh LNMTC (Lam A và cs, 2012). 

2.2.4. Nội soi
Vào thời điểm nội soi chẩn đoán, việc phát hiện 

LNMTC giai đoạn 3-4 theo phân loại của Hội Y học 
sinh sản Hoa Kỳ (đã sửa đổi) đòi hỏi cần có sự đánh 
giá thận trọng bởi các bác sĩ đã được đào tạo và 
có nhiều kinh nghiệm trong phẫu thuật LNMTC. 
Cần đánh giá một cách hệ thống dưới gây mê, phối 
hợp khám âm đạo và trực tràng, quan sát trực tiếp 
túi cùng sau và trực tràng bằng đầu dò nội soi trực 
tràng là cần thiết để chẩn đoán LNMTC ở trực tràng-
âm đạo. Điều này cũng bao gồm đánh giá cẩn thận 
bề mặt ruột thừa, hồi tràng, manh tràng, đại-trực 
tràng, gan và cơ hoành (Griffiths AN và cs, 2007).

Về bản chất, một hệ thống phân loại nên dựa 
trên các thông tin thu thập được qua việc hỏi tiền 
sử, khám lâm sàng, kết quả chẩn đoán hình ảnh 
và các dấu hiệu qua nội soi để tiên đoán và xác 
định mức độ trầm trọng và giai đoạn của LNMTC. 
Hệ thống phân loại sau đây có thể được sử dụng 
để phân chia các trường hợp cần điều trị bằng 
phương pháp phẫu thuật thành 03 nhóm: (1) quan 
sát và điều trị, (2) quan sát và hội chẩn, (3) quan sát 
và chuyển tuyến (hình 1). Mục đích cuối cùng của 
hệ thống phân loại này là để giúp các bác sĩ phụ 
khoa chọn lựa những bệnh nhân cần phẫu thuật 
dựa trên việc đào tạo và kinh nghiệm của họ hay 
là chuyển đến những trung tâm y tế chuyên sâu về 
điều trị LNMTC (Lam A và cs, 2012).

3. Các nguyên tắc của phẫu thuật lạc 
nội mạc tử cung

Mặc dù có nhiều phương tiện chẩn đoán hình ảnh 
với độ nhạy và độ đặc hiệu cao, nhưng cho đến thời 
điểm phẫu thuật chúng ta thường không biết mức 
độ lan rộng và chiều sâu của các tổn thương LNMTC 
thâm nhiễm sâu. Vì vậy, khi dự định phẫu thuật 
LNMTC, cần xem xét các yếu tố sau:

• Sự đồng ý của bệnh nhân
• Làm việc theo nhóm
• Lựa chọn dụng cụ
• Chọn đường vào an toàn
• Kiến thức giải phẫu
• Lựa chọn nguồn năng lượng
• Các kỹ thuật cắt bỏ tổn thương LNMTC
• Chăm sóc hậu phẫu
3.1. Sự đồng ý của bệnh nhân
Các phụ nữ bị đau vùng chậu và/hoặc vô sinh sẽ 

nghe thuật ngữ “lạc nội mạc tử cung” vào thời điểm họ 
gặp các bác sĩ chuyên khoa. Nhiều người đã trải qua một 
hay nhiều lần phẫu thuật hay được điều trị bằng các kỹ 
thuật hỗ trợ sinh sản. Tuy nhiên, cho dù bệnh nhân được 
nội soi chẩn đoán lần đầu hay phẫu thuật lặp lại thì cần 
cung cấp những thông tin để họ hiểu những vấn đề sau:

• Chẩn đoán

Hình 1: Hệ thống phân loại phẫu thuật LNMTC (Nguồn:Lam A và cs, 2012)

• Mục đích và bản chất của phương pháp điều trị 
ngoại khoa

• Lợi ích và nguy cơ của phẫu thuật
• Các kết cục mong đợi của việc điều trị và khả 

năng thành công
• Các biện pháp điều trị thay thế
• Tiên lượng nếu việc điều trị bị từ chối (Ward CJ, 2003)
Do lượng thông tin có thể quá nhiều để bệnh 

nhân có thể hiểu và nhớ, chúng ta có thể đề nghị 
bệnh nhân đi cùng với người nhà trong quá trình tư 
vấn. Ngoài ra, có thể sử dụng thêm các biểu đồ, đoạn 
phim trong quá trình tư vấn cho bệnh nhân. Đối với 
các trường hợp phức tạp, nên tham khảo thêm ý kiến 
của các đồng nghiệp khác (bác sĩ phụ khoa, tiết niệu, 
tiêu hóa) trước khi tiến hành phẫu thuật.

3.2. Làm việc nhóm
Với phương pháp “quan sát và điều trị”, để việc 

phẫu thuật an toàn và hiệu quả, các bác sĩ phụ khoa 
cần có một đội ngũ hỗ trợ có kinh nghiệm bao gồm 
bác sĩ gây mê, bác sĩ phụ mổ, y tá phụ mổ có kinh 
nghiệm và người quản lý bệnh viện (Ball E và cs, 2008).

3.3. Lựa chọn dụng cụ
Phẫu thuật LNMTC không cần nhiều dụng cụ 

phức tạp. Danh sách dụng cụ sau được xem là cần 
thiết cho thủ thuật chẩn đoán và điều trị:
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• Kính soi 00 đường kính 10mm
• Forceps có răng và không răng
• Kẹp mạch máu
• Kẹp mang kim
• Hệ thống bơm và hút
• Các loại năng lượng: dao điện lưỡng cực, đơn 

cực, năng lượng siêu âm
• Cần nâng tử cung
• Kéo
• Chỉ 3-0 hay 4-0
• Các lựa chọn khác: năng lượng laser, kinh soi 300 

(Lam A và cs, 2012)
3.4. Kỹ thuật vào ổ bụng
Do nội soi là kỹ thuật chính trong chẩn đoán và 

điều trị LNMTC và hơn 50% tai biến liên quan đến 
phẫu thuật nội soi xảy ra trong giai đoạn vào ở bụng 
nên cần có kỹ thuật vào ổ bụng an toàn để tránh các 
tổn thương mạch máu, đường tiêu hóa, tiết niệu và 
tắc mạch do khí (Jansen FW và cs, 1997). Các tác giả 
khuyến cáo sử dụng kỹ thuật nội soi mở bao gồm:

• Nâng thành bụng bằng kẹp Littlewood và rạch 
đường dọc 1cm qua da, bao cơ thẳng bụng và phúc 
mạc ở rốn.

• Đưa trocart qua đường rạch
• Bơm CO2 qua trocart đèn soi
3.5. Kiến thức giải phẫu
Trong khi LNMTC nông thường giới hạn ở phúc 

mạc vùng chậu thì LNMTC sâu thường xâm nhiễm 
vào các cấu trúc dây chằng vùng chậu. Vì thế, các tổn 
thương lạc nội mạc thường dính chặt vào niệu quản 
hoặc mạch máu tử cung hay làm cho túi cùng sau bị 
bít hoàn toàn toàn hoặc bán phần. Ngoài ra, các tổn 
thương này cũng có thể làm cho trực tràng dính vào 
mặt sau tử cung, dây chằng tử cung cùng và/hoặc cổ 
tử cung. Trong những trường hợp tiến triển, LNMTC 
có thể xâm nhập vào vách trực tràng âm đạo, qua 
túi cùng sau âm đạo và thành trực tràng hoặc xâm 
nhiễm vào khoảng tử cung-bàng quang và lấn vào 
bàng quang (Chapron C và cs, 2010).

Để có thể cắt bỏ hoàn toàn các tổn thương lạc nội 
mạc một cách an toàn, các bác sĩ phụ khoa cần phải 
nắm vững kiến thức giải phẫu bình thường chậu, giải 
phẫu thành chậu, niệu quản và đại trực tràng.

3.6. Lựa chọn năng lượng
Trong trường hợp sử dụng dao điện, có thể cắt bỏ 

các tổn thương lạc nội mạc một cách hiệu quả mà ít làm 
tổn thương các mô kế cận. Đối với các tổn thương lạc 
nội mạc sâu thâm nhiễm vào các dây chằng và được bao 
quanh bởi mô sẹo và nhiều mạch máu nhỏ, cũng có thể 
cắt bỏ bằng dao điện lưỡng cực (Soderstrom R, 2003).

Dao siêu âm (harmonic scalpel) là nguồn năng 
lượng tuyệt vời và là dụng cụ được lựa chọn để cắt 
các trường hợp LNMTC giai đoạn trung bình-nặng, 
đặc biệt là các tổn thương có kích thước lớn hoặc các 
nốt trên thành chậu, gần mạch máu lớn hoặc xâm 
nhiễm vào bang quang, niệu quản hay ruột. Việc phối 
hợp dao siêu âm và dao điện lưỡng cực cho phép giải 
quyết những trường hợp LNMTC giai đoạn tiến triển, 
thâm nhiễm sâu.

Laser CO2 có đặc tính cắt mô mà ít gây nguy cơ 
tổn thương mô. Tuy nhiên, với nguồn năng lượng 
này, phẫu thuật viên phải được huấn luyện một cách 
kỹ lưỡng.

Cuối cùng, vấn đề cần chú ý là việc sử dụng nguồn 
năng lượng để cắt bỏ các tổn thương lạc nội mạc gần 
niệu quản hay ruột hay trong trong trường hợp gỡ 
dính, ví dụ ở mặt sau tử cung hay cổ tử cung. Để tránh 
hay giảm thiểu nguy cơ tổn thương mô chậm, các tác 
giả khuyến cáo nên sử dụng kéo mà không nguồn 
năng lượng điện. Nếu cần cầm máu, có thể đốt bằng 
dao điện lưỡng cực hay khâu bằng chỉ 3-0 hoặc 4-0.

3.7. Các kỹ thuật phẫu thuật lạc nội mạc tử cung
Sau khi đưa trocart mang kính soi vào ổ bụng, cần 

đưa thêm một trocart khác mang dụng cụ và tiếp 
tục đánh giá một cách hệ thống mức độ và vị trí của 
LNMTC, bắt đầu ở phần bụng trên (cơ hoành, gan, 
dạ dày, ruột non, ruột già, ruột thừa), sau đó xuống 
vùng chậu (đại tràng sigma, trực tràng, túi cùng sau, 
túi cùng trước, thành chậu) và cuối cùng là tử cung, 
vòi tử cung và buồng trứng. Ngoài ra, cũng cần ghi 
nhận loại LNMTC (nông hay sâu), mức độ dính, tình 
trạng túi cùng và giai đoạn LNMTC theo Hội sinh sản 
Hoa Kỳ. Tiếp theo, phẫu thuật viên có thể quyết định 
trường hợp này là quan sát và điều trị, quan sát và hội 
chẩn hay quan sát và chuyển tuyến.

Nếu quyết định phương pháp “quan sát và điều 
trị”, điều quan trọng là xác định số trocart (thường 2-3 
trocart) cần sử dụng để đảm bảo phẫu trường được 
bộc lộ tốt, tránh gây tổn thương cho ruột, niệu quản 
và mạch máu (Lam A và cs, 2012).

3.7.1. Các nguyên tắc cắt bỏ tổn thương lạc nội 
mạc ở phúc mạc

Có thể cắt bỏ các tổn thương lạc nội mạc ở phúc 
mạc bằng kéo hay dao đốt đơn cực hay laser CO2. 
Nhìn chung, nên cắt bỏ cách tổn thương 2-3mm để 
đảm bảo loại bỏ hoàn toàn tổn thương.

Có thể nâng các tổn thương nông ở phúc mạc 
khỏi mô bên dưới bằng forceps có mấu. Trái lại, các 
tổn thương thâm nhiễm sâu thường được bao phủ 
bởi các mô xợi. Vì vậy, các tác giả khuyến cáo nên kéo 

nhẹ các tổn thương này bằng forceps và cắt bằng 
dòng điện đơn cực sẽ an toàn hơn.

3.7.2. Các nguyên tắc cắt bỏ tổn thương lạc nội 
mạc ở niệu quản

LNMTC ở thành bên chậu có thể gần với dây chằng 
tử cung-buồng trứng, ngang mức cung chậu, trên lá 
sau của dây chằng rộng, gần ống niệu quản hay ngang 
mức dây chằng tử cung cùng. Do sự xơ hóa dưới phúc 
mạc có thể làm thay đổi đường đi của niệu quản hay 
làm tắc niệu quản gây niệu quản ứ nước (hình 2) hay 
làm cho niệu quản dính chặt vào tổn thương lạc nội 
mạc tử cung nên việc cắt bỏ tổn thương lạc nội mạc có 
thể làm tổn thương niệu quản. Vì vậy, đây là một ví dụ 
khác cho hệ thống phân loại quan sát và điều trị, quan 
sát và hội chẩn, quan sát và chuyển tuyến. Nguyên tắc 
quan trọng nhất là khả năng phẫu tích và xác định rõ 
ràng niệu quản trước khi cắt bỏ loại tổn thương này.

Khi đã quan sát rõ ràng niệu quản, nâng phúc 
mạc vùng chậu có chứa tổn thương lạc nôi mạc lên 
và cắt phúc mạc ở phía trên niệu quản. Sau đó, xác 
định chính xác niệu quản, bóc tách niệu quản khỏi 
các tổn thương lạc nội mạc và tiến hành cắt bỏ các 
tổn thương lạc nội mạc (hình 3). Có thể cầm máu ở 
các điểm chảy máu nhỏ bằng nguồn điện lưỡng cực.

Nếu không quan sát được niệu quản qua lá sau 
của dây chằng rộng, có thể xác định từ cung chậu 

Hình 2: Nốt lạc nội mạc sâu thâm nhiễm vào thành chậu và gây tắc niệu quản (niệu quả ứ 
nước) (Nguồn:Lam A và cs, 2012)

Hình 3: Gỡ dính niệu quản qua nội soi (Nguồn:Lam A và cs, 2012)

bằng cách rạch phúc mạc ở giữa hay bên dây chằng 
tử cung-buồng trứng. Bóc tách sau phúc mạc sẽ giúp 
xác định được niệu quản (Bosev D, 2009).

3.7.3. Các nguyên tắc trong phẫu thuật u LNMTC 
ở buồng trứng

LNMTC ở buồng trứng là vị trí thường gặp nhất 
của bệnh lý LNMTC, chiếm khoảng 22% ở bệnh nhân 
bị đau vùng chậu mãn tính hay vô sinh. Bệnh thường 
kèm theo các tổn thương ở vị trí khác và LNMTC ở 
buồng trứng thường được xem là một chỉ dấu cho 
tổn thương nội mạc đi kèm ở ruột và gây dính vùng 
chậu nhiều (Wattiez A và cs, 2013)

Cách xử trí u LNMTC ở buồng trứng cũng tương 
tự như các nguyên tắc trong xử trí u phần phụ. Điều 
này đòi hỏi việc đánh giá kỹ lưỡng trong ổ bụng, tiếp 
theo là rửa ổ phúc mạc và sinh thiết các tổn thương 
nghi ngờ. Dựa trên hình dạng, kích thước, sự di động, 
mức độ dính, phẫu thuật viên nên xác định mức độ 
khó của cuộc phẫu thuật và khả năng cần bóc tách 
sau phúc mạc để xác định niệu quản. Cũng cần nhắc 
lại, phẫu thuật viên cần phân loại trường hợp này là 
quan sát và điều trị, quan sát và hội chẩn, quan sát và 
chuyển tuyến tùy theo kỹ năng của họ.

Các bằng chứng hiện nay cho thấy việc bóc u đem 
lại hiệu quả tốt hơn so với kỹ thuật đốt hay phá hủy mô 
LNMTC. Vì vậy, cần có gắng bóc trọn khối u LNMTC ở 
buồng trứng bằng cách dùng kéo cắt một đường dọc 
tại vị trí mỏng nhất của vỏ buồng trứng. Sử dụng forceps 
không gây chấn thương cặp bờ của vỏ buồng trứng và 
một một forceps khác lột thành nang. Thông thường, 
khối lạc nội mạc sẽ được bóc tách nguyên vẹn. Nếu nang 
bị vỡ trong quá trình bóc tách, nên giới hạn dịch màu “sô 
cô la” ở vùng chậu để hút. Việc bóc tách khối u LNMTC 
lớn, thành dày có thể khó khăn với nguy cơ chảy máu 
nhiều từ vỏ buồng trứng, từ lá sau của dây chằng rộng 
hay từ thành chậu nơi khối u dính vào. Phẫu thuật viên 
cần bóc tách cẩn thận, cầm máu kỹ càng bằng hút và đốt 
lưỡng cực, kiểm tra các mốc giải phẫu để đảm bảo phần 
mô lành buồng trứng được giữ lại càng nhiều càng tốt.

Đối với các trường hợp u LNMTC ở buồng trứng có 
kích thước rất lớn, có nhiều mạch máu và có nguy cơ 
phải cắt buồng trứng, phẫu thuật viên có thể lựa chọn 
liệu pháp 03 bước: (1) dẫn lưu nang lạc nội mạc qua 
nội soi/sinh thiết thành nang, (2) điều trị 2-3 tháng 
bằng chất đồng vận GnH, (3) Bóc nang qua nội soi.

Đối với việc lấy bệnh phẩm, có thể cắt ra thành 
những mảnh nhỏ và lấy qua trocart ở rốn nếu u LNMTC 
nhỏ. Nếu u lớn và có bản chất nghi ngờ nên bỏ bệnh 
phẩm trong một túi và lất qua trocart. Nếu cần thiết phải 
rút trocart và đặt lại trong quá trình thủ thuật, cần phải 



liên quan đã được tào tạo bao gồm các phẫu thuật viên 
về tiết niệu và tiêu hóa (Seracchioli R và cs, 2010).

Bước đầu tiên là gỡ dính đại tràng sigma khỏi 
cung chậu trái để cải thiện tầm nhìn và tiếp cận thành 
chậu trái, buồng trứng trái và niệu quản.

Nếu có kèm u LNMTC ở buồng trứng, cố gắng 
đừng làm vỡ u vì nếu u bị vỡ thì dịch trong u sẽ tẩm 
nhuộm và cản trở phẫu trường. Tuy nhiên, nếu u 
LNMTC ở buồng trứng hạn chế tầm nhìn và cản trở 
việc tiếp cận túi cùng sau thì nên bóc u, sau đó treo 
buồng trứng, vòi tử cung vào dây chằng tròn hay 
thành bụng trước bằng chỉ polypropylene trong quá 
trình phẫu thuật để khỏi bị cản trở phẫu trường.

Gỡ dính niệu quản là điều cần thiết để xác định 
niệu quản một cách thường quy từ cung chậu dọc 
theo thành chậu đến ống niệu quản. Có thể phải bóc 
tách niệu quản khỏi các tổn thương lạc nội mạc thâm 
nhiễm vào dây chằng rộng và dây chằng tử cung 
cùng. Có thể cắt các tổn thương này bằng dao điện 
đơn cực hay bằng dao siêu âm và cấm máu các điểm 
chảy máu nhỏ bằng dao điện lưỡng cực.

Sau khi xác định được niệu quản và dây chằng 
tử cung cùng và bộc lộ được các khoảng quanh trực 
tràng, tiến hành gỡ dính trực tràng khỏi mặt sau tử 
cung bằng kéo mà không sử dụng bất cứ nguồn năng 
lượng nào để làm giảm nguy cơ tổn thương ruột do 
nhiệt. Trong suốt quá trình bóc tách gỡ dính này, cần 
phối hợp hút rửa liên tục và cầm máu các điểm bằng 
dao lưỡng cực để giữ sạch phẫu trường và kiểm tra bọt 
khí-một chỉ dấu cho thủng ruột. Ngoài ra, có thể dùng 
cần nâng tử cung đẩy tử cung ra trước để quan sát túi 
cùng sau được tốt nhất. Bên cạnh đó, việc đưa các đầu 
dò trong trực tràng, âm đạo sẽ giúp phân biệt rõ trực 
tràng, túi cùng sau âm đạo và vách trực tràng (hình 4). 
Trong trường hợp tổn thương lạc nội mạc xâm nhiễm 
vào thành trước trực tràng, việc xử trí nên được thực 
hiện bởi phẫu thuật viên chuyên về tiêu hóa và quyết 
định hướng sử lý tùy thuộc vào vị trí, kích thước của tổn 
thương, chiều dài của đoạn trực tràng bị xâm nhiễm cà 
mức độ hẹp trực tràng (Wattiez A và cs, 2013).
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súc rửa các vị trí đặt trocart bằng nước. Ngoài ra, không 
được lấy trực tiếp bệnh phẩm qua thành bụng để tránh 
nguy cơ LNMTC ở sẹo cũ (Wattiez A và cs, 2013).

3.7.4. Các nguyên tắc trong phẫu thuật u LNMTC 
ở buồng trứng mà buồng trứng bị dính chặt và chôn 
vùi vào thành chậu

LNMTC là một trong những nguyên nhân thường 
gặp nhất làm cho buồng trứng bị dính và chon vùi 
vào thành chậu. Buồng trứng, các tổn thương lạc nội 
mạc và u LNMTC ở buồng trứng bị phúc mạc bao 
bọc dính chặt vào các tạng khác. Sẽ không có dầy đủ 
bằng chứng mô bệnh học nếu như không tiến hành 
gỡ dính để bộc lộ thành chậu. Phẫu thuật các trường 
hợp này là một trong những loại phẫu thuật phụ khoa 
khó nhất, trong đó phẫu thuật viên nên phân loại là 
quan sát và điều trị, quan sát và hội chẩn, quan sát và 
chuyển tuyến. Các nguyên tắc phẫu thuật bao gồm:

(i) Gỡ dính đại tràng sigma để bộc lộ cung chậu nếu 
tổn thương lạc nội mạc bên trái. Trong trường hợp ít 
gặp hơn là tổn thương lạc nội mạc bên phải thì gỡ dính 
ruột thừa và manh tràng để bộc lộ cung chậu phải.

(ii) Bóc tách, cách ly dây chằng tử cung-buồng 
trứng và niệu quản ở ngang mức cung chậu.

(iii) Bóc tách và cách ly niệu quản đoạn chậu và 
trong trường hợp cần thiết, bóc tách, bộc lộ nhánh 
buồng trứng của động mạch tử cung.

(iv) Cầm máu bằng nguồn điện lưỡng cực trong 
quá trình bóc tách sau khi đã bộc lộ rõ các cơ quan 
quan trọng như niệu quản.

(v) Sau khi đã bóc tách, bộc lộ rõ niệu quản, có thể 
gỡ dính, bóc tách buồng trứng khỏi thành chậu và 
đại tràng sigma.

(vi) Sau khi đã bóc u LNMTC ở buồng trứng và cắt 
bỏ các tổn thương lạc nội mạc ở phúc mạc, có thể 
treo tạm thời buồng trứng vào thành bụng vào cuối 
cuộc phẫu thuật bằng chỉ polypropylenenkhông tiêu 
3-0 hay 4-0 để ngăn ngừa buồng trứng dính lại vào 
thành chậu. Chỉ này sẽ được cắt sau 7 ngày (Ball E v à 
cs, 2008; Lam A và cs, 2012).

3.7.5. Các nguyên tắc trong phẫu thuật trường 
hợp túi cùng sau bị bít hoàn toàn và LNMTC ở vách 
trực tràng âm đạo

Đối với các trường hợp này, các bác sĩ phụ khoa 
nên phân loại thành quan sát và điều trị, quan sát và 
hội chẩn, quan sát và chuyển tuyến. Chỉ nên thực hiện 
phương pháp “quan sát và điều trị” khi có tư vấn, phân 
tích đầy đủ các nguy cơ/lợi ích và thảo luận với bệnh 
nhân. Ngoài việc đánh giá kỹ năng của phẫu thuật viên, 
loại phẫu thuật này cần phải được lên kế hoạch cẩn thận 
và có sẵn đội ngũ phẫu thuật viên các chuyên ngành 

Hình 4: Việc phẫu tích trong trường hợp túi cùng Douglas bị bít hoàn toàn (Nguồn:Lam A 
và cs, 2012)

Cuối cùng, cần kiểm tra sự toàn vẹn và thông suốt 
của ruột bằng cách cho nước muối vào khoang chậu 
và dung syringe bơm khí vào trực tràng đồng thời kẹp 
đầu xa của trực tràng sigma ngang mức đã can thiệp 
ở trực tràng trước đó. Xác định tổn thương thành trực 
tràng bởi sự thoát ra ngoài của các chất có trong ruột 
hay bởi sự hiện diện của các bọt khí thoát ra từ các 
quai ruột đang nằm trong lớp nước muối. Phục hồi 
tổn thương trực tràng qua nội soi hay kéo đoạn bị tổn 
thương qua một lỗ nhỏ mở ở thành bụng bằng mũi 
khâu một hay hai lớp với chỉ vicryl hay PDS.

4. Kết luận
Phẫu thuật tiếp tục đóng vai trò quan trọng 

trong chẩn đoán và điều trị lạc nội mạc tử cung. 
Phẫu thuật nội soi có thể giải quyết hầu hết các 
trường hợp lạc nội mạc tử cung và mổ hở chỉ dành 
cho những trường hợp khó khăn nhất. Để đảm 
bảo cho bệnh nhân được phẫu thuật an toàn bởi 
các bác sĩ phụ khoa, có thể sử dụng một hệ thống 
dựa trên tiền sử, các dấu hiệu khi khám lâm sàng, 
đặc điểm hình ảnh học và các đặc điểm qua nội 
soi để phân loại mỗi trường hợp thành quan sát 
và điều trị, quan sát và hội chẩn và quan sát và 
chuyển tuyến.

Nếu không có các nguyên tắc phẫu thuật đối với 
sự biểu hiện đa dạng của bệnh lý này, bệnh nhân có 
thể chịu cuộc phẫu thuật không an toàn.
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CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ VÔ KINH 
TUỔI VỊ THÀNH NIÊN

1. Đại cương
Tuổi vị thành niên là lứa tuổi từ 13-19 tuổi, có 

nhiều thay đổi lớn về tinh thần và thân thể. Ở nữ giới, 
việc có kinh lần đầu là thay đổi đáng kể nhất ở độ tuổi 
này. Tại các quốc gia phát triển, tuổi hành kinh lần đầu 
thường là 12-13 tuổi. Tuổi hành kinh lần đầu tiên có 
khuynh hướng giảm từ những năm đầu của thế kỷ 19, 
nhưng bắt đầu từ năm 1950, tuổi hành kinh lần đầu 
tiên vẫn còn tương đối ổn định. Ngày nay, tuổi trung 
bình hành kinh lần đầu tiên là 12,43 tuổi. Sự phát 
triển tuyến vú đánh dấu giai đoạn bắt đầu có những 
thay đổi về mặt thân thể và thường xảy ra trước hành 
kinh lần đầu trung bình 2,7 năm ở trẻ da đen và 2,5 
năm ở trẻ da trắng. Sự phát triển của vú vào thời điểm 
có kinh lần đầu tiên phần lớn ở giai đoạn Tanner IV và 
hiếm khi ở giai đoạn III (Deligeoroglou E và cs, 2010).

Vô kinh là lý do thường gặp khiến các trẻ vị thành 
niên đến gặp các bác sĩ chăm sóc sức khỏe ban đầu 
hay bác sĩ phụ khoa. Vô kinh thường được phân thành 
vô kinh nguyên phát và vô kinh thứ phát. Vô kinh 
nguyên phát là tình trạng (1) không có kinh nguyệt 
ở độ tuổi 16 dù các đặc điểm sinh dục thứ phát phát 
triển bình thường hoặc (2) không có kinh và không có 

sự phát triển các đặc tính sinh dục thứ phát ở độ tuổi 
13. Đối với nhóm (2), thuật ngữ “Dậy thì muộn” là phù 
hợp hơn. Vô kinh thứ phát được xác định khi bệnh 
nhân đã từng có kinh nhưng vòng kinh không đều và 
sau đó mất kinh từ 06 tháng trở lên. Nếu bệnh nhân 
có các chu kỳ kinh trước đó đều, vô kinh thứ phát 
được xác định khi bệnh nhân không có kinh trong 
vòng 03 tháng liên tiếp (Gray SH, 2013). Các nghiên 
cứu cho thấy 3-8% phụ nữ trẻ ở lứa tuổi 13-24 bị vô 
kinh thứ phát (Miller RJ vaf cs, 2009).

2. Đánh giá bệnh nhân tuổi vị thành 
niên bị vô kinh

Ủy Ban thực hành của Hội Y học sinh sản Hoa Kỳ 
cho rằng do tuổi có kinh lần đầu có khuynh hướng 
sớm hơn nên cần phải có sự thăm khám cho các bệnh 
nhân tuổi vị thành niên bị vô kinh nguyên phát mà 
các đặc tính sinh dục thứ phát phát triển bình thường 
vào lứa tuổi 15 (trên độ tuổi trung bình 13 hai độ lệch 
chuẩn). Ngoài ra, cũng cần bắt đầu thăm khám cho 
những trẻ có sự phát triển tuyến vú lúc 10 tuổi nhưng 
05 năm sau vẫn chưa có kinh lần đầu và những trẻ 
vô kinh và không có sự phát triển đặc tính sinh dục 

Lưu đồ 1: Cách tiếp cận trong chẩn đoán vô kinh nguyên phát (Master-Hunter T và cs, 2006; Klein DA và cs, 2013)

Hỏi tiền sử và khám thực thể

Đặc tính sinh dục thứ phát

Không

Định lượng FSH và LH

FSH và LH 
<5IU/L

FSH >20IU/L và
LH >40IU/L

Suy tuyến sinh dục
giảm gonadotropin, 
vô kinh chức năng, 

dậy thì trễ

Suy tuyến sinh dục
tăng gonadotropin

Phân tích nhiễm
sắc đồ

46,XX

Suy buồng
trứng sớm

45,XO

Hội chứng
Turner

Có

Siêu âm tử cung

Không có tử cung hay tử
cung bất thường

Có tử cung, tử cung
bình thường

Phân tích nhiễm sắc đồ

46,XY

Hội chứng
không nhạy cảm

androgen

46,XX

Bất sản ống
Muller

Tắc nghẽn đường
thoát kinh

Không Có

Đánh giá
theo vô kinh

thứ phát

Màng trinh
không thủng

hay vách
ngang âm

đạo

FSH và LH bình
thường

Tắc nghẽn đường
thoát kinh, cũng xem
xét các nguyên nhân
vô kinh có nồng độ
gonadotropin bình

thường như trong lưu
đồ đánh giá vô kinh

thứ phát

Loại trừ có thai, bệnh lý tuyến giáp
(xét nghiệm TSH), tăng PRL máu

phụ vào lứa tuổi 13 (trên độ tuổi trung bình hai độ 
lệch chuẩn) (The Practice Committee of the American 
Society for Reproductive Medicine, 2008).

Có rất nhiều lưu đồ hướng dẫn đánh giá và chẩn 
đoán vô kinh. Lưu đồ 1 và 2 là một trong số các lưu 
đồ hướng dẫn đánh giá bệnh nhân vô kinh nguyên 
phát và thứ phát (Master-Hunter T và cs, 2006; Klein 
DA và cs, 2013).

Hỏi bệnh sử một cách chi tiết đóng vai trò quan 
trọng trong quá trình thăm khám, bao gồm tiền sử 
bệnh lý nội khoa của gia đình, tuổi có kinh lần đầu của 
mẹ bệnh nhân. Ngoài các thông tin về tiền sử bệnh 
lý nội ngoại khoa, cần khai thác thêm về các bệnh lý 
toàn thân có thể gây vô kinh. Cần ghi nhận các thời 
điểm xảy ra các thời điểm quan trọng liên quan đến 
dậy thì như tuổi bắt đầu phát triển tuyến vú, tuổi có 
lông mu, tuổi có kinh lần đầu tiên. Các thông tin về 
tiền sử kinh nguyệt như thời gian trung bình của chu 
kỳ kinh, thời gian của chu kỳ dài nhất, số ngày hành 
kinh và ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối. Cần hỏi bệnh 
nhân đã có quan hệ tình dục hay chưa và thời gian 
của lần quan hệ cuối. Cũng cần hỏi thêm về tiền sử 
thai nghén như sẩy thai tự nhiên, phá thai nội khoa, 
ngoại khoa. Hỏi về việc sử dụng các thuốc được kê 
đơn và các thực phẩm bổ sung không kê đơn. Ngoài 
ra, cần ghi nhận các thông tin về việc sử dụng hay lạm 
dụng các chất hay thuốc trái phép. Bên cạnh đó, cần 
chú ý đến các hoạt động và thói quen thể dục của 

Lưu đồ 2: Cách tiếp cận trong chẩn đoán vô kinh thứ phát (Klein DA và cs, 2013)

Hỏi tiền sử và khám thực thể

Định lượng β-hCG, LH, FSH, TSH, PRL
Siêu âm vùng chậu và các xét nghiệm khác nếu cần

S

β-hCG(+)→có thai
TSH bất thường→đánh giá chức năng tuyến giáp và điều trị bệnh tuyến
giáp
PRL tăng→MRI tuyến yên để loại trừ adenoma

Tăng FSH và LH FSH, LH thấp hay bình thường

Lặp lại sau 01 tháng, có thể
xét nghiệm them estrogen

Suy buồng trứng sớm, xét
nghiệm them nhiễm sắc đồ,
đặc biệt ở bệnh nhân có vóc
dáng thấp để loại trừ HC
Turner và các biến thể

Bằng chứng của rối loạn ăn
uống, tập luyện quá mức hay
dinh dưỡng kém

Vô kinh chức năng nhưng
không loại trừ bệnh mãn
tính

Bằng chứng của tăng áp
lực nội sọ (nhức đầu,
buồn nôn, thay đổi thị
lực)

MRI đầu để tìm kiếm
khối u

Bằng chứng của cường
androgen

Tăng 17-hydroxyprogesterone

Định lượng testosterone,
DHEA-S, 17-
hydroxyprogesterone

Tăng sản tuyến thượng thận bẩm
sinh khởi phát muộn

Đáp ứng tiêu chuẩn của HCBTĐN

Tầm soát HC chuyển hóa và điều
trị theo nguyên nhân

Các triệu chứng khởi phát nhanh
hoặc nồng độ androgen rất
cao→thăm dò hình ảnh tuyến
thượng thận và buồng trứng để
đánh giá sự hiện diện của khối u

Tiền sử có thực hiện các thủ thuật
sản phụ khoa→thực hiện các test
hay nội soi BTC để đánh giá HC
Asherman

bệnh nhân và tầm soát các hành vi rối loạn ăn uống 
như ăn kiêng, ăn uống quá độ (Nathan M và cs, 2013).

Ở các bệnh nhân vô kinh nguyên phát, sự hiện 
diện của các đặc tính sinh dục phụ là dấu hiệu quan 
trọng, chứng tỏ các steroid sinh dục đã được thành 
lập và lưu hành trong tuần hoàn. Trong quá trình 
khám thực thể, cần tìm kiếm các dấu hiệu hay các 
triệu chứng của các bệnh toàn thân.

Ở các bệnh nhân vô kinh nguyên phát và không có 
đặc tính sinh dục thứ phát, nên định lượng FSH và LH. 
Sự gia tăng nồng độ gonadotropin cho thấy nguyên 
nhân của dậy thì trễ nằm ở tuyến sinh dục, trong khi 
đó nồng độ FSH và LH thấp hay bình thường cho 
thấy dậy thì trễ bản chất, rối loạn chức năng tuyến 
yên hay rối loạn ở vùng dưới đồi (thường do rối loạn 
ăn uống hay bệnh tòn thân mãn tính). Bước tiếp theo 
trong việc đánh giá bệnh nhân dậy thì muộn có nồng 
độ gonadotropin tăng bao gồm siêu âm vùng chậu 
(có hay không có nang noãn ở buồng trứng, độ dày 
nội mạc tử cung), phân tích nhiễm sắc đồ góp phần 
chẩn đoán phân biệt giữa suy buồng trứng, bất sản 
tuyến sinh dục, hội chứng Turner và hội chứng không 
nhạy cảm androgen bởi vì đây là những nguyên nhân 
thường gặp nhất của vô kinh nguyên phát có bất 
thường nhiễm sắc thể.

Tất cả các bệnh nhân vô kinh có quá trình phát 
triển dậy thì bình thường và vô kinh nguyên phát nên 
nên được khám phụ khoa qua đường trực tràng-bụng 
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và siêu âm vùng chậu để loại trừ bất thường bẩm sinh 
của đường thoát kinh nguyệt. Dấu hiệu đau bụng có 
tính chu kỳ và ngày càng tăng ở bệnh nhân vô kinh 
nguyên phát cũng là một chỉ định cho việc đánh giá 
sự tắc nghẽn đường thoát kinh. Sau khi loại trừ khả 
năng dị dạng bẩm sinh đường sinh dục ở các bé gái vị 
thành niên bị vô kinh mà có quá trình phát triển dậy 
thì bình thường, cần phải đánh giá thêm theo lưu đồ 
đánh giá một bệnh nhân vô kinh thứ phát.

Đối với bệnh nhân vô kinh thứ phát, cần loại trừ khả 
năng có thai và tiếp theo là tìm các dấu hiệu của cường 
androgen trên lâm sàng như mụn trứng cá, rậm lông, 
giọng nói trầm, âm vật to. Trong trường hợp có dấu 
hiệu cường androgen trên lâm sang, nên định lượng 
FSH, LH, testosterone và dehydroepiandrosterone 
sulfate (DHEA-S). Sự gia tăng mức độ nhẹ đến trung 
bình nồng độ testosterone và tỉ lệ LH/FSH thường 
gợi ý đến hội chứng buồng trứng đa nang. Nếu nồng 
độ DHEA-S từ 5-700mg/dL, cần phải đánh giá thêm 
chức năng tuyến thượng thận bằng cách định lượng 
17OH-progesterone. Nếu nồng độ DHEA-S >700mg/
dL, nguyên nhân của tình trạng tăng androgen là 
tang sản tuyến thượng thận bẩm sinh dạng khởi phát 
muộn. Ở các bệnh nhân vô kinh thứ phát có nồng 
độ androgen bình thường, mặc dù có các dấu hiệu 
cường androgen trên lâm sàng, cũng nên thực hiện 
chứng nghiệm progesterone để đánh giá nồng độ 
estrogen trong tuần hoàn và tác động của chúng lên 
chức năng nội mạc tử cung.

Trong trường hợp vô kinh thứ phát và không có 
dấu hiệu của cường androgen trên lâm sàng, cần 
định lượng FSH, LH, TSH và prolactin (PRL) bởi vì vô 
kinh có thể do rối loạn chức năng tuyến giáp hay tăng 
prolactin máu. Nếu nồng độ TSH cao hay thấp hơn 
giá trị bình thường thì vô kinh thứ phát là do bệnh lý 
tuyến giáp. Nếu nồng độ prolactin cao, cần phải đánh 
giá thêm. Nếu nồng độ FSH và LH tăng cao trong nhiều 
lần định lượng liên tiếp và nồng độ TSH, PRL bình 
thường thì nguyên nhân của vô kinh thứ phát có thể là 
suy buồng trứng. Trong trường hợp nồng độ của tất cả 
các hormone trên bình thường, nên thực hiện chứng 
nghiệm progesterone và nếu bệnh nhân không có 
kinh sau test, cần thực hiện chứng nghiệm estrogen-
progesterone để đảm bảo chức năng nội mạc tử cung 
bình thường (Deligeoroglou E và cs, 2010).

3. Các nguyên nhân của vô kinh
Mặc dù có rất nhiều nguyên nhân gây ra vô kinh, 

nhưng đa số các trường hợp thuộc 04 nhóm: buồng 
trứng đa nang, vô kinh do vùng dưới đồi, tăng PRL 

máu và suy buồng trứng. Tổ chức Y tế thế giới đã 
tóm tắt các nguyên nhân của vô kinh: (1) nhóm 1: 
không có bằng chứng của sự sản xuất estrogen nội 
sinh, nồng độ FSH thấp hay bình thường, nồng độ 
PRL bình thường và không có bằng chứng của tổn 
thương vùng dưới đồi-tuyến yên; (2) nhóm 2 liên 
quan với tăng sản xuất estrogen, nồng độ FSH và 
PRL bình thường và (3) nhóm 3 liên quan với tăng 
nồng độ FSH, cho thấy tình trạng suy tuyến sinh dục 
(The Practice Committee of the American Society for 
Reproductive Medicine, 2008). 

Theo Ủy Ban thực hành của Hội Y học sinh sản Hoa 
Kỳ, các nguyên nhân của vô kinh gồm (không bao gồm 
các rối loạn mơ hồ giới tính bẩm sinh) (1) Các khiếm 
khuyết giải phẫu của đường thoát kinh, (2) suy tuyến 
sinh dục nguyên phát, (3) nguyên nhân ở vùng dưới 
đồi, (4) nguyên nhân ở tuyến yên, (5) các rối loạn tuyến 
nội tiết khác (Bảng 1) và (6) nguyên nhân kết hợp 
(Deligeoroglou E và cs, 2010).

4. Các nguyên nhân vô kinh thường 
gặp nhất ở tuổi vị thành niên

Bất thường giải phẫu
Các bất thường giải phẫu đường thoát kinh 

bao gồm bất sản ống Muller (Hội chứng Mayer-
Rokitanski-Kuster-Hauser), kháng androgen hoàn 
toàn (tinh hoàn nữ hóa), dính buồng tử cung (hội 
chứng Asherman, cực kỳ hiếm gặp ở tuổi vị thành 
niên), màng trinh không thủng, vách ngang âm đạo, 
bất sản cổ tử cung, hẹp cổ tử cung (cũng hiếm gặp ở 
tuổi vị thành niên), bất sản âm đạo và giảm sản hay 
bất sản nội mạc tử cung bẩm sinh.

Hội chứng Mayer-Rokitanski-Kuster-Hauser
Hội chứng này chiếm tỉ lệ 1/4000-1/10.000 trẻ sơ 

sinh nữ. Đặc trưng của hội chứng bao gồm không có 
hay giảm sản các thành phần được biệt hóa từ ống 
muller (tử cung, cổ tử cung và 2/3 trên âm đạo) ở các 
trẻ gái có nhiễm sắc đồ XX bình thường, chức năng 
buồng trứng bình thường và có sự phát triển của dậy 
thì. Trong trường hợp điển hình, các bệnh nhân này 
bị vô kinh nguyên phát ở tuổi dậy thì. Trong một số 

Tuyến thượng thận
Tăng sản tuyến thượng thận khởi phát ở tuổi trưởng thành
Hội chứng Cushing

Tuyến giáp
Suy giáp
Cường giáp

Khối u buồng trứng
Khối u tế bào vỏ-hạt
U thanh dịch

Bảng 1. Các rối loạn nột tiết khác gây vô kinh ít trường hợp bệnh nhân có thể có tử cung sơ khai 
(rudimentary uterus) với nội mạc tử cung có chức 
năng và dấu hiệu chính của bệnh nhân lúc đi khám 
là đau bụng có tính chu kỳ ngày càng tăng. Ngoài ra, 
đôi khi có thể gặp bệnh nhân đi khám vì lý do không 
thể giao hợp được. Hội chứng này thường đi kèm 
bất thường hệ tiết niệu (ví dụ bất sản thận một bên, 
thận nằm ở vùng chậu, thận hình móng ngựa, thận 
đôi…), bất thường hệ xương và dị dạng tai giữa và 
tim (Hayden CJ và cs, 2007).

Ngày nay, không có biện pháp điều trị nào có thể 
gây ra kinh nguyệt ở các bệnh nhân bị hội chứng này. 
Việc điều trị bao gồm hỗ trợ tâm lý, tạo hình âm đạo 
để bệnh nhân có cuộc sống tình dục bình thường. 
Nếu bệnh nhân có tử cung sơ khai, nội mạc tử cung có 
chức năng và có triệu chứng đau vùng bụng có chu kỳ 
hoặc lạc nội mạc tử cung do kinh ngược dòng, có thể 
chỉ định phẫu thuật cắt bỏ tử cung sơ khai. Hiện nay, 
biện pháp điều trị duy nhất để các bệnh nhân bị hội 
chứng này có thể có con là kỹ thuật thụ tinh trong ống 
nghiệm bằng trứng của bệnh nhân.

Đề kháng androgen hoàn toàn
Đề kháng androgen hoàn toàn hay hội chứng 

không nhạy cảm androgen là một hội chứng hiếm 
gặp (1/60.000), chiếm 5% trẻ vị thành niên bị vô 
kinh nguyên phát (Hayden CJ và cs, 2007). Đây là 
một rối loạn di truyền lặn liên kết nhiễm sắc thể X. 
Bệnh nhân có nhiễm sắc đồ là 46XY và kiểu hình 
nữ. Nguyên nhân của rối loạn này là do bất thường 
ở thụ thể androgen, dẫn đến đề kháng với tác động 
của testosterone. Sự đề kháng này có thể một phần 
(bệnh nhân có ít lông nách hay lông mu) hay hoàn 
toàn (không có lông nách hay lông mu). Cơ quan sinh 
dục ngoài là nữ với sự phát triển quá mức của môi bé. 
Bệnh nhân có tinh hoàn do có nhiễm sắc thể Y. Trong 
quá trình phát triển, tinh hoàn tiết ra chất ức chế ống 
Muller, vì thế bệnh nhân không có 1/3 trên âm đạo, 
tử cung và vòi tử cung. Tinh hoàn nằm trong ổ bụng 
hay ống bẹn. Trong giai đoạn dậy thì, có sự phát triển 
của tuyến vú do có sự chuyển đổi androgen ngoại vi 
thành estrogen (Nathan M và cs, 2013).

Việc hỗ trợ tâm lý có vai trò rất quan trọng đối với 
bệnh nhân bị hội chứng không nhạy cảm androgen 
bởi vì việc xác định chẩn đoán đã có tác động rất lớn 
đối với tâm lý của “cô gái”. Do nguy cơ ác tính của tinh 
hoàn lạc chỗ (22%), nên việc cắt bỏ tuyến sinh dục 
là cần thiết. Thời điểm phù hợp là ở lứa tuổi 20, khi 
tuyến vú và dáng vóc của bệnh nhân đạt được sự 
phát triển tối đa. Có thể tạo hình âm đạo như trong 
trường hợp hội chứng Rokitanski.

Màng trinh không thủng
Đây là nguyên nhân thường gặp nhất của bất 

thường bẩm sinh đường thoát kinh, chiếm tỉ lệ 
1/1000 bé gái (Miller R và cs, 2009). Có thể chẩn đoán 
bất thường này từ rất sớm, trong những giờ đầu sau 
sinh bằng khám phụ khoa cẩn thận. Tuy nhiên, điều 
này hiếm khi thực hiện được. Trong trường hợp điển 
hình, các bệnh nhân tuổi vị thành niên sẽ có triệu 
chứng đau bụng có chu kỳ và ngày càng tăng. Khi 
khám thực thể, có thể phát hiện ứ máu kinh trong 
âm đạo, trong tử cung hay trong ổ phúc mạc, màng 
trinh phồng căng. Điều trị bằng cách mở màng trinh 
(Deligeoroglou E và cs, 2010).

Vách ngăn âm đạo
Bất thường này chiếm tỉ lệ 1/80.000 trẻ gái. Vách 

ngăn âm đạo có thể hoàn toàn hay không hoàn toàn 
và có thể nằm ở 1/3 trên, giữa hoặc dưới của âm đạo. 
Thường gặp vách ngăn âm đạo ở 1/3 trên và giữa 
(46% và 40%), ít gặp hơn là ở 1/3 dưới (14%). Các 
bệnh nhân có vách ngăn âm đạo hoàn toàn thường 
biểu hiện vô kinh hay đau bụng có chu kỳ sau giai 
đoạn dậy thì. Vách ngăn sẽ ngăn cản dòng chảy ra 
ngoài của kinh nguyệt, dẫn đến tích tụ máu trong 
âm đạo, tử cung. Các trường hợp vách ngăn ở cao 
thì biểu hiện triệu chứng càng sớm bởi vì khoảng âm 
đạo tích tụ máu nhỏ. Chụp cộng hưởng từ sẽ giúp 
phân biệt các loại bất thường của ống Muller, giúp 
xác định vị trí và độ dày của vách ngăn (Miller R và cs, 
2009), (Deligeoroglou E và cs, 2010).

Bất sản/Giảm sản cổ tử cung
Bất sản cổ tử cung có thể kèm theo có âm đạo 

bình thường hay không có âm đạo. Bệnh nhân có 
biểu hiện vô kinh nguyên phát và đau vùng chậu có 
chu kỳ tái diễn ở giai đoạn đầu của tuổi vị thành niên. 
Giảm sản cổ tử cung khi một phần cổ tử cung đã phát 
triển. Không có đồng thuận trong việc điều trị các bất 
thường này. Các phương pháp thường được đưa ra 
là cắt tử cung và tạo hình cổ tử cung. Việc tạo hình 
cổ tử cung có thể có lợi ở các bệnh nhân bị giảm sản 
cổ tử cung và có âm đạo bình thường. Đối với những 
trường hợp bất sản cổ tử cung hoàn toàn, thường chỉ 
định cắt tử cung (Deligeoroglou E và cs, 2010).

Suy tuyến sinh dục nguyên phát
Suy tuyến sinh dục nguyên phát (hay suy tuyến 

sinh dục tăng nồng độ hormone hướng sinh dục) 
là do tuyến sinh dục không sản xuất đủ nồng độ 
hormone sinh dục để ức chế tiết FSH và LH ở mức 
bình thường. Suy tuyến sinh dục xảy ra trước dậy thì 
thường dẫn đến vô kinh nguyên phát và không có 
đặc tính sinh dục phụ. Trong trường hợp xảy ra sau 
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dậy thì, bệnh nhân thường bị vô kinh thứ phát. Các 
nguyên nhân thường gặp nhất của suy tuyến sinh 
dục là giảm sản tuyến sinh dục và suy buồng trứng 
sớm, trong khi đó đột biến thụ thể FSH, LH, bất 
thường enzyme (17-α-hydroxylase, 17,20-lyase và 
bất thường men thơm hóa) là những nguyên nhân 
ít gặp hơn. Các nguyên nhân của suy tuyến sinh dục 
nguyên phát được trình bày trong bảng 2.

Giảm sản tuyến sinh dục
Giảm sản tuyến sinh dục là tình trạng tuyến sinh 

dục chỉ còn lại một dải nhỏ do bất thường trong quá 
trình phát triển,. Nghiên cứu nhiễm sắc đồ cho thấy 
bộ nhiễm sắc thể có thể bình thường hay bất thường. 
Bất thường hay gặp nhất là 45,XO (hội chứng Turner).

Các trường hợp có kiểu gen là XY và suy tuyến sinh 
dục (hội chứng Swyer) có cơ quan sinh dục ngoài là nữ, 
tử cung và âm đạo bình thường do không có sự sản 
xuất của hormone kháng ống Muller và testosterone. 
Các khối u tuyến sinh dục chiếm 25% bệnh nhân bị hội 
chứng Swyer. Không giống như hội chứng không nhạy 
cảm androgen, các tuyến sinh dục này không tiết ra 
hormone và cần được phẫu thuật cắt bỏ vào thời điểm 
chẩn đoán (Deligeoroglou E và cs, 2010).

Suy buồng trứng sớm
Đặc trưng của suy buồng trứng sớm bao gồm vô 

kinh, tăng nồng độ hormone hướng sinh dục và giảm 
nồng độ estrogen ở các phụ nữ dưới 40 tuổi. Tỉ lệ ước 
tính là 0,9-1,2% ở tất cả phụ nữ, 10-28% ở bệnh nhân 
vô kinh nguyên phát và 4-18% ở các trường hợp vô 
kinh thứ phát. Đa số (90%) các trường hợp không rõ 
nguyên nhân. Trong những năm qua, thuật ngữ giảm 
hoạt động buồng trứng sớm (premature ovarian 

Giảm sản tuyến sinh dục
Bất thường nhiễm sắc đồ

Hội chứng Turner 45, XO
Thể khảm

Nhiễm sắc đồ bình thường
Giảm sản đơn thuần tuyến sinh dục
46,XY (hội chứng Swyer)
46,XX

Bất sản tuyến sinh dục
Thiếu hụt enzyme

Thiếu men 17-Hydroxylase
Thiếu men 17,20-Lyase
Thiếu men thơm hóa

Suy buồng trứng sớm
Vô căn
Mắc phải

Hóa trị
Xạ trị

Tăng galactose máu
Hội chứng Glycoprotein type I

Bảng 2. Các nguyên nhân của suy tuyến sinh dục nguyên phát insufficiency) đã được đề nghị thay thế thuật ngữ suy 
buồng trứng sớm (premature ovarian failure) bởi vì 
người ta nhận thấy rằng sự phóng noãn và thậm chí 
là thai kỳ tự nhiên xảy ra ở một số bệnh nhân sau khi 
đã được chẩn đoán là suy buồng trứng sớm.

Ở tuổi vị thành niên, nguyên nhân của suy buồng 
trứng sớm bao gồm do phẫu thuật, hóa trị liệu hay xạ 
trị, các rối loạn nhiễm sắc thể, chủ yếu liên quan đến 
nhiễm sắc thể thể X. Có thể xác định hội chứng Turner 
bằng phân tích nhiễm sắc đồ. Một số bệnh tự miễn 
cũng liên quan đến suy buồng trứng sớm. Trên 20% 
bệnh nhân có liên quan với bệnh tự miễn và hay gặp 
nhất là viêm tuyến giáp tự miễn. Các rối loạn khác 
bao gồm đái đường type 1, suy tuyến thượng thận và 
suy tuyến cận giáp.

Điều trị suy buồng trứng sớm ở tuổi vị thành niên 
tập trung vào 03 vấn đề gồm (1) hỗ trợ tâm lý cho 
bệnh nhân và gia đình, (2) giải quyết các hậu quả do 
thiếu hụt estrogen và (3) điều trị vô sinh.

Việc chẩn đoán hội chứng này rõ ràng đã gây ra 
chấn thương tâm lý lớn cho các trẻ vị thành niên. 
Các cô gái trẻ có thể chưa bao giờ được chuẩn bị về 
mặt tình cảm để tiếp nhận chẩn đoán như thế, vì vậy 
cần phải có chuyên gia giàu kinh nghiệm để tư vấn 
cho các bệnh nhân này. Cảm giác giận dữ, thất vọng, 
buồn chán, mất cảm giác nữ tính, buồn rầu và trầm 
cảm thường xuất hiện sau khi bệnh nhân biết được 
mình bị mắc hội chứng này, vì vậy việc đánh giá các 
vấn đề tâm lý là điều hoàn toàn cần thiết.

Bước tiếp theo là điều trị các triệu chứng liên quan 
đến thiếu hụt estrogen như các triệu chứng vận mạch, 
viêm âm đạo do thiểu dưỡng và giao hợp đau. Các 
bệnh nhân bị suy buồng trứng sớm cũng có nguy cơ 
cao bị loãng xương và bệnh tim mạch. Quá trình điều 
trị bao gồm đưa ra các lời khuyên về dinh dưỡng khỏe 
mạnh, ngừng hút thuốc lá, tập thể dục hàng ngày. Bổ 
sung thêm calci và vitamin là điều cần thiết và liều 
khuyến cáo là 1200mg calcium phối hợp với ít nhất 
800IU vitamin D. Liệu pháp thay thế estrogen nên phụ 
thuộc vào từng cá nhân. Các bệnh nhân trẻ thường 
cần liều estrogen cao hơn các phụ nữ hậu mãn kinh. 
Sử dụng miếng dán chứa 100µg 17β-estradiol phối 
hợp với 10mg medroxyprogesterone acetate trong 
12-14 ngày mỗi tháng là liệu trình phù hợp với hầu 
hết bệnh nhân và cũng sẽ tạo ra chu kỳ kinh nguyệt 
bình thường.

Ở các trường hợp vị thành niên bị suy buồng 
trứng sớm, 5-10% có thể có thai tự nhiên sau khi đã 
được chẩn đoán, vì vậy cần phải tư vấn cho họ biết 
để sử dụng biện pháp ngừa thai phù hợp. Thụ tinh 

trong ống nghiệm xin trứng là biện pháp điều trị duy 
nhất hiện nay trong việc điều trị vô sinh cho các bệnh 
nhân này. Trữ mô buồng trứng trước khi có sự có sựu 
thoái triển hoàn toàn các nang noãn hay trước khi 
hóa trị liệu có thể là một biện pháp thay thế để điều 
trị vô sinh ở các bệnh nhân bị suy buồng trứng sớm 
(Deligeoroglou E và cs, 2010).

Nguyên nhân vô kinh do vùng dưới đồi
Các rối loạn vùng dưới đồi có thể gây vô kinh, điều 

này thường liên quan đến giảm tiết GnRH và là loại 
vô kinh thường gặp nhất ở tuổi vị thành niên. Các 
nguyên nhân khác của vô kinh do vùng dưới đồi được 
tóm tắt trong bảng 3.

Vô kinh chức năng do vùng dưới đồi
Đây là một rối loạn cơ năng, trong đó việc tiết 

GnRH và LH theo dạng xung bị ảnh hưởng. Nồng 
độ estrogen, LH và FSH thấp đáng kể nhưng sự đáp 
ứng của FSH và LH đối với kích thích của GnRH vẫn 
còn được bảo tồn. Vô kinh chức năng do vùng dưới 
đồi có thể liên quan đến stress, dinh dưỡng và luyện 
tập. Các rối loạn tiết LH bao gồm hoàn toàn không có 
xung tiết, tần suất trung bình của xung LH thấp, kiểu 
xung hình dạng bình thường hay thậm chí tần suất 
xung cao hơn do sự tương tác giữa tiết GnRH và LH bị 
phá vỡ. Một số lượng lớn steroid thần kinh và peptide 
thần kinh như leptin, ghrelin, allopregnanolone và 
neuropeptide-Y liên quan đến bệnh sinh của vô kinh 
chức năng do vùng dưới đồi nhưng vẫn chưa rõ ràng 
về cơ chế phân tử.

Người ta nhận thấy ở các bệnh nhân vô kinh kèm 
chứng chán ăn, nồng độ leptin giảm một cách đáng 
kể. Tuy nhiên, nồng độ này có khuynh hướng tăng lên 
sau khi điều trị và chỉ số khối cơ thể của bệnh nhân 
trở về bình thường. Ngoài ra, mặc dù có sự tăng cân 
sau điều trị nhưng nồng độ leptin ở các bệnh nhân 
vẫn còn vô kinh thấp hơn so với các trường hợp có 
chu kỳ kinh đều. Ở các trường hợp vô kinh chức năng 
liên quan đến stress, nồng độ CRH tăng cao và ức chế 
tiết GnRH theo nhịp xung. Ở các vận động viên-đặc 

Chức năng
Liên quan đến stress
Liên quan đến dinh dưỡng
Liên quan đến tập luyện

Các rối loạn khác
Thiếu hụt hormone hướng sinh dục đơn thuần

Hội chứng Kallmann
Suy tuyến sinh dục giảm gonadotropin vô căn

Nhiễm trùng (lao, giang mai)
Khối u não
Các bệnh mãn tính

Bảng 3. Các nguyên nhân gây vô kinh do vùng dưới đồi biệt là các vận động viên ở các môn thể thao sử dụng 
cơ bắp, việc mất cân bằng kéo dài giữa nguồn năng 
lượng đưa vào và năng lượng được tiêu thụ, cũng như 
stress do việc tập luyện có thể dẫn đến rối loạn chức 
năng vùng dưới đồi. Các bệnh nhân này có tỉ trọng 
xương thấp hơn so với nhóm chứng, có thể bị loãng 
xương sau này và tăng nguy cơ gãy xương trong giai 
đoạn hậu mãn kinh.

Mục tiêu của điều trị vô kinh chức năng do vùng 
dưới đồi là phục hồi mật độ xương cũng như phục hồi 
kinh nguyệt bình thường. Điều trị vô kinh chức năng 
do vùng dưới đồi liên quan đến việc phục hồi dinh 
dưỡng cũng như giảm cường độ stress và tập luyện. 
Liệu pháp hormone thay thế không khôi phục được 
tỉ trọng xương như trong nhóm chứng mà chỉ có thể 
ngăn ngừa mất xương trong tương lai. Bởi vì mật độ 
xương thấp là kết quả của cơ chế sinh lý bệnh phức 
tạp, liên quan đến các yếu tố nội tiết và dinh dưỡng, 
vì vậy việc bổ sung estrogen đơn thuần không đủ để 
khôi phục mật độ xương. Việc điều trị nên tập trung 
vào việc điều chỉnh các nguyên nhân gây rối loạn 
chức năng vùng dưới đồi. Thuốc ngừa thai phối hợp 
sẽ giúp phục hồi kinh nguyệt nhưng sẽ không điều 
chỉnh mật độ xương. Leptin được cho là giúp phục 
hồi tiết GnRH theo dạng xung và phóng noãn nhưng 
tác động của chúng lên sức khỏe của xương vẫn chưa 
rõ ràng. 

Hội chứng Kallmann
Hội chứng Kallmann là một rối loạn di truyền 

hiếm gặp (1/50.000), liên quan đến sự phát triển bất 
thường của hành khứu giác và không có bẩm sinh các 
tế bào thần kinh của GnRH. Hội chứng này liên quan 
đến chứng mất mùi, mù màu và thiếu hụt GnRH. Ở 
giai đoạn vị thành niên, bệnh nhân không có sự 
phát triển dậy thì và vô kinh nguyên phát. Liệu pháp 
hormone thay thế là cần thiết để thúc đẩy sự trưởng 
thành giới tính, tạo vòng kinh nhân tạo và giảm nguy 
cơ loãng xương. Liệu pháp được bắt đầu ngay sau khi 
có chẩn đoán và bệnh nhân đạt đến tuổi dậy thì bình 
thường. Bổ sung calcium và vitamin D cũng có thể 
cần thiết. Có thể phục hồi khả năng sinh sản bằng 
cách cho GnRH theo dạng xung hay sử dụng liều cao 
FSH và LH. Cần theo dõi cẩn thận khi kích thích buồng 
trứng bằng gonadotropin để ngừa hiện tượng đa thai 
và quá kích buồng trứng (Hayden C và cs, 2007).

Vô kinh do tuyến yên
Nguyên nhân vô kinh do tuyến yên thường gặp 

nhất là tăng prolactin máu. Các nguyên nhân ít gặp 
hơn được trình bày trong bảng 4. PRL máu tăng ức 
chế tiết GnRH và cuối cùng gây vô kinh. Tăng prolactin 
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máu chiếm 1% và 15% trong số các nguyên nhân của 
vô kinh nguyên phát và thứ phát. Mức độ rối loạn kinh 
nguyệt tương quan với nồng độ prolactin máu. Ở các 
trường hợp có tăng nồng độ prolactin mức độ trung 
bình nhưng không có triệu chứng, có thể xem xét đến 
sự hiện diện của prolactin đại phân tử.  Prolactin đại 
phân tử là phân tử prolactin gắn với kháng thể IgG, 
là dạng polymers của nhiều phân tử prolactin và có 
thể nhận biết bởi các xét nghiệm miễn dịch. Chúng 
không tương tác với các thụ thể của PRL, không có 
hoạt tính sinh học. Do đó, nồng độ PRL có hoạt tính 
sinh học tương đối thấp và điều này giải thích cho 
việc không có sự xuất hiện của các triệu chứng.

Nồng độ PRL có thể tăng do stress, vì vậy cần phải 
định lượng hơn một lần ở các trường hợp tăng PRL 
máu nhẹ bởi vì sự gia tăng này có thể thoáng qua. 
Nồng độ PRL tăng rất cao gợi ý cho các trường hợp u 
tiết prolactin, trong khi đó sự gia tăng mức độ trung 
bình thường là do rối loạn điều hòa trong cơ chế 
ức chế tiết. Suy giáp cũng có thể gây tăng PRL máu 
thông qua tác động kích thích của TRH ở tuyến yên 
cũng như thông qua việc giảm thải trừ PRL khỏi hệ 
tuần hoàn. Dopamine là chất ức chế tiết prolactin ở 
tuyến yên. Các thuốc kháng tâm thần cũng gây tăng 
PRL máu bằng cách ức chế thụ thể dopamine. Áp 
lực lên cuống tuyến yên (ở các bệnh nhân bị u tuyến 
yên, hẹp cống sylvius bẩm sinh) có thể gây tắc nghẽn 
dòng vận chuyển dopamine thông qua tĩnh mạch 
cửa, dẫn đến tăng tiết PRL.

Nên chụp cộng hưởng từ hố yên ở các bệnh 
nhân có tăng nồng độ PRL máu kéo dài hay quá mức 
(>100ng/ml) mà không có liên quan với tình trạng suy 
giáp hay sử dụng các thuốc kháng tâm thần. Điều này 
có thể giúp phát hiện các tổn thương của tuyến yên.

Điều trị các bệnh nhân vô kinh do tăng PRL máu 
nhằm mục tiêu giảm nồng độ PRL và phục hồi kinh 
nguyệt. Các chất đồng vận thụ thể dopamine như 

Khối u
U tiết prolactin

Các khối u tuyến yên tiết các loại hormone khác
Khối u không chức năng (u sọ hầu)
Các khối u di căn

Các tổn thương choáng chỗ
Hội chứng hố yên rỗng
Phình động mạch

Hoại tử tuyến yên
Hoại tử tuyến yên sau sinh (hội chứng Sheehan)
Suy toàn bộ chức năng tuyến yên

Các bệnh nhiễm trùng toàn thân
Sarcoidosis
Bệnh nhiễm sắc tố sắt mô

Bảng 4. Các nguyên nhân vô kinh do tuyến yên bromocriptine và cabergoline là biện pháp được lựa 
chọn ở các bệnh nhân tăng PRL máu không phải do 
suy giáp hay do sử dụng các thuốc kháng tâm thần. 
Bromocriptine thường được bắt đầu với liều 1,25mg 
mỗi đêm trong 05 đêm và được tăng dần đến liều 
7,5mg/ngày chia 2-3 lần trong 03 tuần. Các tác dụng 
phụ thường gặp là buồn nôn, nôn, nhức đầu, hạ 
huyết áp tư thế, vì vậy thường bắt đầu cho uống vào 
ban đêm. Khi sử dụng bromocriptine, 80-90% trường 
hợp có giảm nồng độ PRL và 80% các trường hợp 
microadenoma có khối u nhỏ lại. Carbegoline (0,25-
1mg, 02 lần/tuần cho đến liều 1mg/ngày) có tác động 
dài hơn và được dung nạp tốt hơn, ít tác dụng phụ 
hơn. Ở các bệnh nhân vô kinh và tăng PRL máu do sử 
dụng các thuốc kháng tâm thần, liệu pháp hormone 
thay thế là biện pháp được lựa chọn bởi vì chống chỉ 
định sử dụng các chất đồng vận dopamine trong 
những trường hợp này.

5. Nguyên nhân phối hợp
Hội chứng buồng trứng đa nang
Hội chứng buồng trứng đa nang (HCBTĐN) là 

một rối loạn nội tiết thường gặp nhất ở các phụ nữ 
độ tuổi sinh sản và cũng là nguyên nhân thường gặp 
nhất của vô kinh nguyên phát và thứ phát (Hayden 
C và cs, 2007), đặc trưng bởi không phóng noãn, 
cường androgen và buồng trứng có dạng đa nang. 
Hội chứng này liên quan đến béo phì và đề kháng 
insulin và những bệnh nhân này có nguy cơ cao bị 
đái tháo đường typ II. Có 03 hội nghị quốc tế đã được 
tổ chức để đưa ra sự đồng thuận trong chẩn đoán 
HCBTĐN ở phụ nữ trưởng thành gồm hội nghị của 
Viện Sức khỏe Quốc Gia tổ chức vào năm 1990, hội 
nghị đồng thuận giữa Hội Y học sinh sản Hoa Kỳ và 
Hiệp hội Sinh sản người và phôi học Châu Âu năm 
2003 và Hội nghị của Hiệp hội thừa androgen và hội 
chứng buồng trứng đa nang năm 2006. Tiêu chuẩn 
đầu tiên được đưa ra vào năm 1990 tại một hội nghị 
được tổ chức bởi Viện sức khỏe quốc gia. Theo tiêu 
chuẩn này, không phóng noãn kéo dài và cường 
androgen không do các nguyên nhân khác (như 
bệnh Cushing, tăng sản tuyến thượng thận bẩm sinh, 
và các khối u tiết androgen) là cần thiết để thiết lạp 
chẩn đoán. Theo Hội nghị đồng thuận giữa Hội Y học 
sinh sản Hoa Kỳ và Hiệp hội Sinh sản người và phôi 
học Châu Âu năm 2003, chẩn đoán HCBTĐN khi có 02 
trong 03 tiêu chuẩn sau (1) Rối loạn phóng noãn (kinh 
thưa hay vô kinh), (2) Cường androgen trên lâm sàng 
hay xét nghiệm và (3) hình ảnh buồng trứng đa nang 
trên siêu âm. Hiệp hội buồng trứng đa nang và thừa 

androgen năm 2006 xác định hội chứng buồng trứng 
đa nang khi có tình trạng cường androgen và rối loạn 
chức năng buồng trứng hay buồng trứng có dạng đa 
nang. Tuy nhiên, cho đến ngày nay, người ta vẫn còn 
tranh cãi về tiêu chuẩn chẩn đoán HCBTĐN ở tuổi vị 
thành niên bởi vì các đặc điểm bệnh lý dùng để chẩn 
đoán ở phụ nữ trưởng thành như mụn trứng cá, rối 
loạn kinh nguyệt, hình dạng buồng trứng đa nang là 
những thay đổi sinh lý bình thường trong giai đoạn 
dậy thì. Ngoài ra, không có nồng độ androgen chuẩn 
cho các giai đoạn khác nhau của quá trình phát triển 
dậy thì, vì vậy khó để xác định cường androgen về 
mặt sinh hóa ở tuổi vị thành niên. Bên cạnh đó, theo 
tiêu chuẩn năm 2003, siêu âm đường âm đạo được 
khuyến cáo sử dụng để đánh giá hình thái của buồng 
trứng và điều này không thể thực hiện được ở các 
trường hợp vị thành niên chưa quan hệ tình dục. Vì 
vậy, chẩn đoán HCBTĐN ở tuổi vị thành niên thường 
khó hơn so với phụ nữ trưởng thành và chưa có tiêu 
chuẩn rõ ràng (Agapova SE và cs, 2014).  

Điều trị HCBTĐN nhằm mục tiêu cải thiện tình 
trạng cường androgen và đề kháng insulin. Điều quan 
trọng đối với các bé gái tuổi vị thành niên-đặc biệt 
là các bé bị béo phì, phải nhận thức được việc giảm 
cân, tập luyện thường xuyên, chấp nhận lối sống lành 
mạnh là điều cần thiết để giảm nguy cơ bị đái tháo 
đường typ II trong tương lai. Ngoài ra, việc thay đổi 

lối sống có liên quan đến giảm nồng độ androgen. Sử 
dụng thuốc ngừa thai phối hợp và các progestin có 
tính kháng androgen giúp bình thường hóa nồng độ 
androgen và điều hòa chu kỳ kinh nguyệt. Các thuốc 
nhạy cảm insulin được chỉ định ở các bé gái vị thành 
niên có tăng insulin máu. Hiện nay, chưa có đủ dữ liệu 
từ các thử nghiệm ngẫu nhiên có nhóm chứng về việc 
sử dụng các thuốc nhạy cảm insulin ở các bệnh nhân 
bị HCBTĐN mà không có tăng insulin máu.

6. Kết luận
Vô kinh tuổi vị thành niên là một dạng rối loạn 

kinh nguyệt phức tạp, cần có sự đánh giá đặc biệt bởi 
các bác sĩ phụ khoa. Hỏi tiền sử gia đình một cách 
chi tiết và khám thực thể cẩn thận là điều cần thiết. 
Vấn đề quan trọng là phân biệt vô kinh nguyên phát, 
thứ phát và đánh giá giai đoạn phát triển của các đặc 
tính sinh dục thứ phát cũng như sự hiện diện của các 
bệnh toàn thân. Khám phụ khoa có thể phát hiện 
các bất thường giải phẫu của đường sinh dục. Nên 
loại trừ khả năng có thai ở lứa tuổi này. Định lượng 
FSH, LH, PRL và TSH là những xét nghiệm chính. Nên 
định lượng androgen ở những bệnh nhân vô kinh và 
có các triệu chứng của sự nam hóa. Sau khi có chẩn 
đoán, cần có biện pháp điều trị nội khoa, ngoại khoa 
phù hợp, theo dõi đều đặn và hỗ trợ tâm lý cho các 
cô gái trẻ.
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GIÁ TRỊ LÂM SÀNG CỦA NHỮNG DẤU HIỆU MỚI
TRONG VIỆC PHÁT HIỆN TÂN SINH

TRONG BIỂU MÔ CỔ TỬ CUNG MỨC ĐỘ CAO

Tóm tắt
Thực hành soi CTC ở nước ta thường dựa vào các 

dấu hiệu cổ điển như vết trắng, chấm đáy, lát đá…
để đánh giá mức độ tổn thương của CTC. Tuy nhiên, 
gần đây y văn thế giới còn giới thiệu thêm những 
dấu hiệu mới khách quan và có nhiều ý nghĩa trong 
việc đánh giá mức độ tổn thương CTC. Bài viết ngắn 
này xin được giới thiệu những dấu hiệu mới này.

Từ khóa: Dấu hiệu “inner border”, dấu hiệu 
“ridge”, dấu hiệu “ rag”.

Abstract 
CLINICAL VALUES OF THE NEW COLPOSCOPIC 

SIGNS FOR DETECTION OF HIGH-GRADE CERVICAL 
INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA

Clinical colposcopic practices in our country 
usually use classical signs such as acetowhite, mosaic, 
punctuation… to evaluate grade of cervical lesion. 
However, recent updates have three new colposcopic 
signs – “inner border sign”, “ridge sign” and “ rag sign”. 
They are objective, effective colposcopic signs and are 
significantly associated with high-grade CIN. This article 
aims to introduce clinical values of three new colposcopic 
signs for detection of high-grade CIN.

Đến nay, dù đã có rất nhiều tiến bộ trong 
công tác phòng chống và điều trị ung thư 
cổ tử cung (CTC) nhưng đây vẫn còn là gánh 
nặng trong công tác chăm sóc sức khỏe phụ 

nữ ở nước ta cũng như trên toàn cầu (1, 2). Theo số liệu 
thống kê của Bộ Y tế năm 2010, nước ta có 5.664 phụ 
nữ mắc ung thư CTC và tỉ lệ mắc mới là 13.6/100.000 
phụ nữ (2). Trên bản đồ ung thư CTC thế giới, tỉ lệ mắc 
bệnh và tử vong ở nước ta vẫn nằm trong mức cao 
(1). Lý do chính là do ở nước ta còn thiếu các chương 
trình dự phòng, phát hiện và điều trị sớm ung thư cổ 
tử cung hiệu quả hay do thiếu sự đầu tư đồng bộ cho 
tất cả các chương trình này (1, 3).  Do đó, ung thư cổ tử 
cung thường chỉ được phát hiện khi đang tiến triển ở 
giai đoạn muộn và khi đó các biện pháp can thiệp điều 
trị thường không hiệu quả và tỉ lệ tử vong cao là điều 
tất yếu xảy ra (1, 2).

Hàng năm trên thế giới có rất nhiều hướng dẫn, 
khuyến cáo được đưa ra, tuy nhiên chỉ tập trung vào 
xét nghiệm tế bào học và xét nghiệm HPV. Gần như 
không có hướng dẫn nào đưa ra tập trung vào kỹ 
thuật soi CTC. Trong khi trên thực thế lâm sàng soi 
CTC là một công cụ quan trọng trong bước dự phòng 
thứ cấp ung thư CTC (2). 

Thực hành lâm sàng soi CTC ở nước ta thường dựa 
vào các hình ảnh vết trắng, chấm đáy, hay lát đá…để 
đánh giá mức độ của tổn thương ở CTC và cho thấy 
có nhiều giá trị (4, 5). Tuy nhiên, theo thời gian y văn 
thế giới còn giới thiệu thêm những dấu hiệu mới có 
nhiều ý nghĩa trong việc đánh giá mức độ tổn thương 
CTC. Bài viết ngắn này xin được giới thiệu những dấu 
hiệu mới có ý nghĩa đó.

1. Dấu hiệu “inner border”
Dấu hiệu “inner border” là một đường ranh giới 

rõ rệt phân chia giữa vùng trắng dày và mỏng trong 
cùng một tổn thương (xem hình 1). Dấu hiệu này được 
bác sỹ phụ khoa người Đức Scheungraber và cộng sự 
nghiên cứu và đưa ra. Trong nghiên cứu hồi cứu được 
đăng trên Journal of Lower Genital Tract Disease, trong 
số 947 phụ nữ được có các bất thường được tìm thấy 
ở CTC thì tỉ lệ xuất hiện của dấu hiệu “inner border” ở 
những phụ nữ có vùng chuyển tiếp không điển hình là 
7.6% (53/695). 70% trong số này có kết quả mô học của 
tổn thương ở CTC là tân sinh trong biểu mô CTC mức 
độ 2 (CIN 2) hay CIN 3. Độ nhạy của dấu hiệu “inner 
border” trong việc phát hiện CIN 2 hay CIN 3 là 20% và 
độ đặc hiệu lên đến 97%. Với một bệnh nhân có dấu 

hiệu “inner border” thì khả năng CTC có tổn thương 
mức độ CIN 2 hay CIN 3 là  OR = 7.7 (95% CI=4.2-14.3). 
Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy sự xuất hiện của dấu 
hiệu này không liên quan với bất cứ type HPV nguy cơ 
cao nào. Tuy nhiên, CIN 2 hay CIN 3 mà CTC có dấu hiệu 
“inner border” thường xuất hiện ở bệnh nhân dưới 35 
tuổi (6). Như vậy, dấu hiệu “inner border” tuy hiếm gặp 
nhưng lại rất đặc hiệu cho CIN 2 hay CIN 3 ở phụ nữ trẻ.

Trong một nghiên cứu của Vercellino và cộng sự 
đến từ Đức, đăng trên Obstetrics & Gynecology số 
tháng 3/2013 phân tích kết quả soi CTC và kết quả 
giải phẫu bệnh lý của 335 bệnh nhân cho thấy độ 
nhạy, độ đặc hiệu, giá trị tiên đoán dương và giá trị 
tiên đoán âm của dấu hiệu “inner border” trong việc 
phát hiện CIN 2/3 lần lượt là 20%, 99%, 97.9% và 
34.8%. Các tác giả còn phân tích về tỉ số khả dĩ dương 
( LR+) và tỉ số khả dĩ âm (LR-). LR+ cao (lớn hơn 10), là 
20.3 – tức là khả năng cao bị CIN 2/3 khi CTC có dấu 
hiệu “inner border”. Tuy nhiên, khi không có dấu hiệu 
này thì khả năng CTC bị CIN 2/3 chỉ giảm ở một mức 
độ không đáng kể, với LR- bằng 0.81 (lớn hơn 0.5) (7).  

Cũng trong một nghiên cứu tương tự được công 
bố sau đó với cỡ mẫu lớn hơn, Vercellino và cộng sự 
cũng cho thấy kết quả tương đương. Lần này, với cỡ 
mẫu 444 bệnh nhân, độ nhạy, độ đặc hiệu, giá trị tiên 
đoán dương và giá trị tiên đoán âm của dấu hiệu 
“inner border” trong việc phát hiện CIN 2/3 lần lượt là 
19.3%, 99.2%, 98.3% và 35.8 %. LR- cũng là 0.81, tuy 
nhiên LR+ thậm chí còn cao hơn, là 26.7 (8).

2. Dấu hiệu “ridge”
Một dấu hiệu khác cũng được Scheungraber cùng 

Hình 1: Trong vùng trắng có 2 vùng trắng dày hơn vùng xung quanh, có ranh giới rõ 
rệt (dấu hiệu “inner border”). Kết quả mô học vùng trắng dày là CIN 3.
Nguồn hình: Scheungraber C, Glutig K, Fechtel B, Kuehne-Heid R, Duerst M and Schneider 
A. Inner border--a specific and significant colposcopic sign for moderate or severe dysplasia 
(cervical intraepithelial neoplasia 2 or 3). J Low Genit Tract Dis 2009a; 13:1-4.

cộng sự nghiên cứu và đưa ra là dấu hiệu “ridge” – là 
một chỗ mờ đục nhô lên tại vùng vết trắng bên trong 
vùng chuyển tiếp (xem hình 2). Trong kết quả của 
nghiên cứu được thiết kế tương tự nghiên cứu về dấu 
hiệu “inner border”, các tác giả cho thấy có 83/592 
bệnh nhân (14%) có dấu hiệu “ridge”. Xem xét kết quả 
giải phẫu bệnh lý có 53/83 trường hợp bị CIN 2/3, 
chiếm 63.8%. Độ nhạy và độ đặc hiệu trong việc phát 
hiện CIN 2/3 là 33.1% và 93.1%. Đặc biết nghiên cứu 
còn cho thấy dấu hiệu “ridge” xuất hiện ở phụ nữ trẻ 
nhiều hơn ở phụ nữ lớn tuổi (p< 0.001) và liên quan 
với việc nhiễm HPV 16 (p < 0.001) (9). Như vậy, dấu 
hiệu “ridge” là một chỉ điểm đặc biệt cho CIN 2/3 ở 
phụ nữ trẻ và liên quan với nhiễm HPV 16. 

Trong nghiên cứu của Vercellino và cộng sự năm 
2013, độ nhạy, độ đặc hiệu, giá trị tiên đoán dương và 
âm của dấu hiệu “ridge” trong việc phát hiện CIN 2/3 
lần lượt là 52.5%, 96.4%, 96.8% và 46.6%. LR+ 13.2, 
tương ứng khả năng cao bị CIN 2/3 khi có dấu hiệu 
“ridge”. Trong khi đó LR- là 0.49, có nghĩa là khả năng 
CTC bị CIN 2/3 chỉ giảm ở mức nhẹ khi không có dấu 
hiệu “ridge”. Và đây cũng là dấu hiệu duy nhất trong 
nghiên cứu cho thấy có liên quan đến độ tuổi dưới 35 
(p < 0.05) (7).

Trong nghiên cứu tương tự được công bố năm 
2015, Vercellino và cộng sự cũng cho thấy kết quả 
tương đương. Độ nhạy, độ đặc hiệu, giá trị tiên đoán 
dương và giá trị tiên đoán âm của dấu hiệu “ridge” 
trong việc phát hiện CIN 2/3 lần lượt là 53.1%, 93.5%, 
94.7% và 47.6%. LR- là 0.5, trong khi đó LR+ là 8.2, 
nghĩa là khả năng bị CIN 2/3 khi CTC có dấu hiệu 
“ridge” chỉ ở mức trung bình (8).

Hình 2: Vị trí các mũi tên là các vùng trắng đục, nhô cao hơn bề mặt xung quanh (dấu 
hiệu “inner border”). Kết quả mô học là CIN 3.
Nguồn hình: Scheungraber C, Koenig U, Fechtel B, Kuehne-Heid R, Duerst M and Schneider A. The 
colposcopic feature ridge sign is associated with the presence of cervical intraepithelial neoplasia 
2/3 and human papillomavirus 16 in young women. J Low Genit Tract Dis 2009b; 13:13-16.
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3. Dấu hiệu “rag”
Bên cạnh việc nghiên cứu về giá trị của hai dấu 

hiệu trên, nhóm của Vercellino và cộng sự cũng 
phát hiện và tập trung nghiên cứu về một dấu hiệu 
khác được cho là cũng có liên quan đến CIN 2/3. Đó 
là dấu hiệu “rag”, được mô tả là một mảnh biểu mô 
trắng nhỏ bị bong ra do tác động cơ học lên CTC 
(lúc lấy mẫu xét nghiệm tế bào học, HPV, hay khi 
bôi dung dịch acid acetic, lugol) (Xem hình 3) (7). 

Trong kết quả nghiên cứu của mình, Vercellino 
và cộng sự cho thấy giá trị cao của dấu hiệu “rag” 
trong việc phát hiện CIN 2/3. Độ nhạy, độ đặc hiệu, 
giá trị tiên đoán dương và âm lần lượt là 38.4%, 
96%, 95.7% và 40.2%. LR+ là 9.7, trong khi LR- là 
0.6, có nghĩa là khi có dấu hiệu “ rag” thì khả năng 
bị CIN 2/3 chỉ ở mức trung bình, nhưng khi không 
có dấu hiệu này thì khả năng bị CIN 2/3 chỉ giảm 
không đáng kể (7). Trong nghiên cứu với cỡ mẫu 
lớn hơn sau đó, vai trò của dấu hiệu này biểu hiện rõ 
ràng hơn với độ nhạy, độ đặc hiệu, giá trị tiên đoán 
dương và âm đều cao hơn (40.7%, 96.4%, 96.1% và 
42.5%), LR- tương tự, bằng 0.62. Tuy nhiên, LR+ cao 
hơn, là 11.3 – nghĩa là khi có dấu hiệu này thì khả 
nặng bị CIN 2/3 cao (8). 

4. Giá trị kết hợp
Qua các kết quả ở trên có thể thấy dù khả 

năng tiên đoán âm tính của cả ba dấu hiệu “inner 
border”, “ridge” và “ rag” đều không tốt với LR- thay 
đổi từ 0.49 – 0.81. Nhưng với LR+ cao, các dấu hiệu 
mới này đều có giá trị cao trong việc tiên đoán tổn 
thương CIN 2/3, mà “inner border” là dấu hiệu giá trị 

Hình 3: Mảnh biểu mô lát trắng đục (mũi tên đen) bong ra trong lúc soi CTC. Kết quả 
mô học là CIN 3.
Nguồn hình: Vercellino GF, Erdemoglu E, Chiantera V, Vasiljeva K, Drechsler I, Cichon G, Schneider 
A and Bohmer G. Validity of the colposcopic criteria inner border sign, ridge sign, and rag sign for 
detection of high-grade cervical intraepithelial neoplasia. Obstet Gynecol 2013; 121:624-631.

nhất với LR+ từ 20.3 – 26.7. Và thực tế thì chúng ta 
tập trung nhiều đến LR+ hơn LR-, vì LR+ có ý nghĩa 
quan trọng hơn đến việc chẩn đoán bệnh (7, 8).

Khi phân tích kết hợp các dấu hiệu này với nhau, 
kết quả trong nghiên cứu năm 2013 của Vercellino 
và cộng sự cho thấy với sự xuất hiện của ít nhất 
một trong ba dấu hiệu kể trên thì độ nhạy, độ đặc 
hiệu, giá trị tiên đoán dương, giá trị tiên đoán âm 
đối với CIN 2/3 lần lượt là 77.8%,  93%, 96.2%, 63%. 
LR+ và LR- tương ứng là 11.2 và 0.2, có nghĩa là khi 
xuất hiện ít nhất một trong số các dấu hiệu trên thì 
khả năng CTC bị tổn thương CIN 2/3 là cao, còn khi 
không có sự hiện diện của bất cứ dấu hiệu nào thì 
khả năng CTC bị tổn thương CIN 2/3 giảm ở mức 
trung bình (7). 

Các tác giả còn cho thấy một bệnh nhân nếu có 
hai trong ba dấu hiệu trên sẽ có khả năng cao hơn 
bị CIN 2/3 với độ đặc hiệu lên tới 98% (94.59–99.83). 
LR+ cũng cao hơn (14.6), có nghĩa là khi xuất hiện 
hai trong ba dấu hiệu trên thì khả năng CTC bị tổn 
thương CIN 2/3 là cao hơn (7).

Trong nghiên cứu năm 2015, Vercellino và cộng 
sự còn đánh giá giá trị của các dấu hiệu được coi 
là những dấu hiệu “cổ điển” trong việc tiên đoán 
khả năng bị CIN 2/3. Cụ thể, các hình ảnh lát đá 
thô (12.4%), chấm đáy thô (3.6%), vết trắng bắt 
màu nhanh (40/6%), vết trắng dày (83.9%), bờ 
tổn thương sắc nét (65.2%), không bắt màu lugol 
(84.5%) và bạch sản (1.3%) xuất hiện với các tỉ lệ 
khác nhau ở bệnh nhân bị CIN 2/3. Tuy nhiên, trong 
các dấu hiệu này, chỉ có hình ảnh vết trắng dày 
(LR+ 2.99 (2.3 – 3.9)) và không bắt màu lugol (LR+ 
2.81 (2.2 – 3.6) là có giá trị LR+ cao nhất. Nhưng 
giá trị LR+ dưới 5 cho thấy dù có sự hiện diện của 
hai dấu hiệu này thì khả năng bị CIN 2/3 là thấp và 
cũng khó phân biệt giữa CIN 2/3 với CIN 1 hay CTC 
bình thường (8). Như vậy có thể thấy các dấu hiệu 
mới có giá trị hơn những dấu hiệu “cổ điển” trong 
việc tiên đoán khả năng bị CIN 2/3.

5. Kết luận 
Với những giá trị đã được chứng minh, dấu hiệu 

“inner border” và dấu hiệu “ridge” đã được Liên 
đoàn quốc tế về Soi CTC và Bệnh lý CTC (IFCPC) 
đưa vào bảng danh pháp mới IFCPC 2011 thay thế 
cho các bảng danh pháp được sử dụng trước đó và 
khuyến cáo sử dụng rộng rãi trong chẩn đoán, điều 
trị cũng như nghiên cứu về bệnh lý CTC (10). 

Qua những thông tin được cung cấp qua bài 
viết này, chúng ta thấy sự cần thiết của công tác 

huấn luyện để nhanh chóng đưa việc áp dụng giá 
trị của những hình ảnh mới này trong thực hành soi 
CTC. Từ đó sẽ giúp nâng cao hơn nữa hiệu quả của 

soi CTC - một công cụ quan trọng trong bước dự 
phòng thứ cấp ung thư CTC, trong việc phát hiện 
các tổn thương mức độ cao cần phải điều trị.
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MÔ HÌNH SÀNG LỌC BỆNH LÝ TIỀN SẢN GIẬT
TẠI THỜI ĐIỂM 11 TUẦN ĐẾN 13 TUẦN 6 NGÀY THAI KỲ 

DỰA VÀO CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ MẸ, HUYẾT ÁP 
ĐỘNG MẠCH TRUNG BÌNH, PAPP - A VÀ SIÊU ÂM 

DOPPLER ĐỘNG MẠCH TỬ CUNG

Tóm tắt
Mục tiêu: Khảo sát vai trò sàng lọc bệnh lý TSG tại 

thời điểm 11 tuần đến 13 tuần 6 ngày thai kỳ bằng các 
yếu tố nguy cơ mẹ, huyết áp động mạch, xét nghiệm 
PAPP-A và chỉ số xung PI động mạch tử cung. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 
Nghiên cứu mô tả tiến cứu trên 2.998 thai phụ tại thời 
điểm thai 11 tuần đến 13 tuần 6 ngày đến khám sàng 
lọc quý I và theo dõi thai nghén tại Khoa Phụ Sản, 
Bệnh viện Đại học Y dược Huế từ 09/2012 đến 03/2015

Kết quả nghiên cứu: Tỷ lệ các rối loạn tăng HA trong 
thai kỳ chiếm 3,74% so với toàn bộ thai nghén, trong đó 
TSG có tỷ lệ 2,84%. Dự báo TSG bằng dựa vào duy nhất 
yếu tố nguy cơ mẹ cho kết quả không cao. Mô hình phối 
hợp yếu tố nguy cơ mẹ, HATB và chỉ số PI thấp nhất có diện 
tích dưới đường cong ROC dự báo tăng HA thai nghén là 
0,743, tỷ lệ phát hiện 18,2% và 45,5% tương ứng với tỷ lệ 
dương tính giả 5% và 10%. Đối với TSG muộn, diện tích 
dưới đường cong ROC dự báo tốt nhất, 0,811, tỷ lệ phát 
hiện 45,6% và 57,9% tương ứng với tỷ lệ dương tính giả 
5% và 10%. Mô hình phối hợp hợp nguy cơ mẹ với HATB, 
PAPP-A và chỉ số xung PI thấp nhất cho kết quả dự báo 
TSG sớm tốt nhất, diện tích dưới đường cong ROC 0,935, 
tỷ lệ phát hiện TSG sớm 81,8% và 90,9% tương ứng tỷ lệ 
dương tính giả 5% và 10%. 

Kết luận: Có thể tiếp cận sàng lọc TSG sớm cùng 
với thời điểm sàng lọc dị tật bẩm sinh ngay từ thời 
điểm 11 tuần đến 13 tuần 6 ngày thai kỳ bằng phối 
hợp yếu tố nguy cơ mẹ, HATB, xét nghiệm PAPP-A và 
siêu âm doppler động mạch tử cung chỉ số xung thấp 
nhất để có chiến lược can thiệp dự phòng sớm ngay 
cuối quí I thai kỳ và có chế độ quản lý thai kỳ hợp lý.

Abstract 
THE MODEL SCREENING PREECLAMPSIA AT 11+0 TO 

13+6 WEEKS OF GESTATION
Objective: Screening preeclampsia at 11+0-13+6 

gestational by combine maternal characteristics, 
MAP, PAPP-A and UtAPI.

Materials and methods: Prospective screening 
study for preeclampsia in pregnant attending their 
first hospital visit at 11-13 weeks 6 of gestation. 
The performance of screening for PE and GH by 
combinations of maternal characteristics, uterine 
artery with the lowest pulsatility index (L-PI), mean 
arterial pressure (MAP) and serum PAPP-A was 
determined.

Results: Of 2,998 patients with complete 
outcome data, there were 3.74% of hypertension 
disorder, and 2.84% cases of pre-eclampsia. The 
study show a poor results screening for PE by 
maternal factors only. In screening for PE by combine 
maternal factors, MAP and L-PI, the estimated 
detection rates were 18,2% and 45,5% for HG, 45,6% 
and 57,9% for late PE at a fixed false positive rate of 
5% and 10%, respectively. For early PE, in screening 
by combine maternal characteristics, L-PI, MAP and 
serum PAPP-A, the the estimated detection rates 
were 81,8% and 90,9% at at a fixed false positive rate 
of 5% and 10%, respectively.

Conclusion: Effective prediction of early PE can 
be achieved at 11–13+6 weeks’ gestation by combine 
maternal characteristics, L-PI, MAP and serum PAPP-A.

Key word: preeclampsia; gestational hypertension; 
screening; PAPP-A, PI, MAP

1. Đặt vấn đề
Rối loạn tăng huyết áp trong thai kỳ nói chung 

và Tiền sản giật – Sản giật (TSG-SG) nói riêng là một 
trong những biến chứng thai sản thường gặp, có tỷ 

lệ khoảng 5 – 10%, và là một trong những nguyên 
nhân phổ biến gây tử vong mẹ. Tỷ lệ tăng huyết áp 
đã tăng đáng kể trong vòng 10 năm qua, ước tính 
tăng khoảng 40 – 50% do song hành cùng với sự gia 
tăng tỷ lệ béo phì, đái đường, các can thiệp hỗ trợ 
sinh sản [4]. Tuy nhiên những con số trên có thể vẫn 
chưa phản ánh đầy đủ thực tế vấn đề vì vẫn còn tồn 
tại bị bỏ sót chẩn đoán cũng như tử vong có thể liên 
quan đến bệnh lý tiền sản giật. Định nghĩa TSG hiện 
nay cũng đã được thay đổi, là sự phát triển của tăng 
huyết áp sau tuần thứ 20 thai kỳ ở những phụ nữ có 
huyết áp trước đó bình thường, kèm theo xuất hiện 
protein niệu hoặc xuất hiện các triệu chứng bao gồm 
các dấu hiệu về thần kinh trung ương/thị giác, đau 
tăng liên tục hạ sườn phải, thượng vị không đáp ứng 
với điều trị và phù phổi và các kết quả xét nghiệm bất 
thường bao gồm giảm tiểu cầu, suy thận, và tăng các 
men gan trên mức gấp đôi ngưỡng trên giá trị bình 
thường [3]. Cho đến hiện này, TSG-SG vẫn còn là một 
trong ba nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong 
thai sản tại Hoa Kỳ liên quan đến các biến chứng ở 
thai nhi bao gồm thai chậm phát triển trong tử cung 
nặng, thiểu ối, sinh non, thai suy, các sang chấn thần 
kinh và tử vong. Biến chứng ở thai phụ gồm rau bong 
non, rối loạn đông máu trong lòng mạch, sản giật, suy 
thận cấp, xuất huyết gan hoặc suy gan, xuất huyết 
não, bệnh lý não do tăng huyết áp, phù phổi và có 
thể đẫn đến tử vong. Ngoài ra dư hậu còn còn liên 
quan đến xơ vữa động mạch, các bệnh lý tim mạch, 
bệnh thận, đột quỵ, bệnh lý võng mạc. Ngoài ra, dư  
hậu quả của TSG – SG còn kéo dài dai dẳng sau khi 
sinh, ở các lần sinh tiếp theo và là yếu tố nguy cơ liên 
quan đến các bệnh lý tim mạch. 

Trong thập kỷ qua, cách thức tiếp cận quản lý 
bệnh lý TSG cũng đần dần được thay đổi dựa trên 
các bằng chứng trong thực lâm sàng thu nhận được. 
Các thay đổi trong tiêu chuẩn chẩn đoán, các hướng 
tiếp cận, các khuyến cáo cụ thể riêng cho từng loại 
rối loạn tăng huyết áp trong thai kỳ, ngăn chặn tiến 
triễn nặng cũng như sự xuất hiện và khống chế các 
biến chứng đã góp phần quản lý tốt hơn bệnh lý này. 
Ngoài ra, cùng với sự hiểu rõ hơn về bệnh nguyên, cơ 
chế bệnh sinh, các thay đổi bệnh lý ngay từ giai đoạn 
sớm đã tạo điều kiện xây dựng các mô hình dự báo 
TSG và tiếp cận điều trị dự phòng sớm ngay từ trong 
quý I thai kỳ. Nguy cơ xuất hiện TSG và tuổi mẹ, BMI, 
chủng tộc, yếu tố tiền sử, phương pháp thụ thai, các 
bệnh hệ thống, huyết áp động mạch đã được nghiên 
cứu. Các yếu tố di truyền chi phối đáng kể đến tính 
dễ mắc bệnh lý TSG – SG, một số các yếu tố khác làm 

tăng nguy cơ phát triển TSG bao gồm tăng huyết áp, 
giảm chức năng thận, béo phì, đề kháng insulin và đái 
đường. Sự thay đổi các chất chỉ điểm sinh hóa phản 
ánh các thay đổi trong bệnh sinh TSG giai đoạn sớm 
trong thai kỳ là nền tảng để nghiên cứu giá trị dự báo 
đối với sự xuất hiện TSG. Các thay đổi tưới máu tại 
đơn vị gai rau cho thấy, ở tuổi thai 11-13 tuần, những 
sản phụ có nguy cơ rối loạn cao huyết áp trong thai 
kỳ có chỉ số áp lực động mạch trung bình và chỉ số 
xung động mạch tử cung (PI) tăng là những cơ sở để 
xây dựng mô hình dự báo TSG [20].

Mặc dù vậy, việc tìm ra một xét nghiệm lý tưởng 
có khả năng dự báo tiền sản giật hiện nay còn nhiều 
hạn chế, tuy nhiên, xác định chính xác những trường 
hợp có nguy cơ cao phát triển TSG dựa vào mô hình 
phối hợp nhiều yếu tố, dự đoán TSG nhẹ hay nặng, 
hoặc sớm hay muộn là hướng đi mang lại nhiều triển 
vọng. Phân nhóm đối tượng nguy cơ, can thiệp dự 
phòng, chẩn đoán sớm, quản lí nhanh chóng và kịp 
thời có thể làm cải thiện kết quả của mẹ, cũng như là 
tình trạng của trẻ khi sinh ra. Để góp phần vào công 
tác chăm sóc sức khỏe sinh sản nói chung quản lý 
bệnh lý TSG, chúng tôi thực hiện đề tai: “Mô hình sàng 
lọc bệnh lý Tiền sản giật tại thời điểm 11 tuần đến 13 
tuần 6 ngày thai kỳ dựa vào các yếu tố nguy cơ mẹ, 
huyết áp động mạch trung bình, PAPP-A và siêu âm 
doppler động mạch tử cung” với mục tiêu khảo sát 
vai trò sàng lọc bệnh lý TSG tại thời điểm 11 tuần đến 
13 tuần 6 ngày thai kỳ bằng phối hợp các yếu tố nguy 
cơ mẹ, huyết áp động mạch, xét nghiệm PAPP-A và 
chỉ số xung PI động mạch tử cung.

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
2.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu là tất cả thai phụ đơn thai 

có tuổi thai từ 11 tuần đến 13 tuần 6 ngày đến khám 
sàng lọc và quản lý thai ngén tại Khoa Phụ Sản - Bệnh 
viện Trường Đại học Y Dược Huế từ tháng 11 năm 
2011 đến tháng 03 năm 2015. Loại trừ các trường hợp 
đa thai, các trường hợp thai dị tật được phát hiện qua 
sàng lọc quý I có chỉ định chấm dứt thai kỳ, sẩy thai, 
thai chết trong tử cung mà nguyên nhân không phải 
do bệnh lý hoặc các biến chứng của TSG – SG và mất 
dấu trong quá trình nghiên cứu

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

3.317 thai phụ có tuổi thai từ 11 đến 13 tuần 6 ngày 
đến khám, sàng lọc quý I thai kỳ. 

Thu thập thông tin tiền sử và bệnh sử.
− Số lần mang thai gồm: Thai con so nếu chưa có 
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lần sinh thai trên 22 tuần. Thai con rạ có hoặc không 
có tiền sử mang thai bị TSG. 

− Phương pháp thụ thai gồm: có thai tự nhiên, sử 
dụng thuốc kích thích rụng trứng.

− Tiền sử sản khoa, tiếp xúc với thuốc lá trong quá 
trình mang thai.

− Tiền sử bệnh lý: tăng HA mãn tính, đái tháo 
đường, hội chứng kháng phospholipid, rối loạn đông 
máu, suy giảm miễn dịch, bệnh hồng cầu lưỡi liềm, 
tiền sử bệnh lý tim mạch, bệnh thận.

− Tiền sử gia đình mẹ, chị em gái mang thai TSG, 
gia đình có người tăng HA.

Khám lâm sàng.
− Tuổi mẹ, dân tộc, tuổi thai, khám các dấu hiệu 

thai nghén bất thường trong 3 tháng đầu. Tính chỉ số 
khối cơ thể (BMI).

− Đo HA, thai phụ sau khi nghĩ tại chổ 5 phút, tư 
thế ngồi hoặc nằm ngửa, vị trí của cánh tay được điều 
chỉnh sao cho băng quấn ngang ở mức của tâm nhĩ 
phải ở cả hai vị trí. Quấn băng vào cánh tay với kích 
cở băng quấn dành cho người lớn, đo HA hai tay, đo 
hai lần cách nhau 5 phút và xả hết khí trong dải băng 
quấn trước mỗi lần đo. Ghi kết quả hiển thị HATT, 
HATr mỗi lần đo và kết quả HATB, HATB tính dựa trên 
kết quả trung bình của bốn lần đo [28].

Siêu âm sàng lọc quí I thai kỳ.
− Đo chiều dài đầu – mông, độ dày khoảng mờ da 

gáy, tìm các dị tật thai nhi.
− Siêu âm Doppler động mạch tử cung, đo chỉ số 

xung – PI 2 bên. Xác định giá trị PI lớn nhất, PI nhỏ 
nhất và giá trị PI trung bình [13].

Xét nghiệm.
− PAPP-A: sử dụng kit PAPP-A (A098-201) và hệ thống 

DELFIA XPRESS analyzer (PerkinElmer Life and Analytical 
Sciences, Wallac Oy, Mustionkatu 6, Turku, Finland).

Theo dõi.
Dữ liệu kết quả thai kỳ được theo dõi từ thời điểm 

sàng lọc quý I cho đến hết khi chuyển dạ và đến thời 
gian hậu sản, 6 tuần sau sinh. Các thai phụ được lên 
lịch theo dõi và gọi điện thoại hẹn thăm khám ở các 
lần khám tiếp theo. 

− Dựa vào thông tin thai phụ đã lưu trữ từ lần 
khám sàng lọc quý I thai kỳ, dự tính thời điểm khám 
tiếp theo, sàng lọc quý II lúc 22 tuần, khám quý III lúc 
32 – 34 tuần và thời điểm kết thúc thai kỳ. 

− Các thai phụ được theo dõi tại Bệnh viện Trường 
Đại học Y Dược Huế, kết quả thai kỳ được thu thập 
thông qua hồ sơ bệnh án. 

Kết quả thai kỳ.
Phân loại rối loại tăng HA trong thai kỳ tiếp tục sử 

dụng phân loại truyền thống vẫn còn được sự dụng 
cho đến hiện tại gồm 4 nhóm: tăng HA thai nghén, 
TSG-SG, tăng HA mãn tính, TSG chồng chất trên nền 
tăng HA mãn tính.

TSG được định nghĩa xác định theo tiêu chuẩn 
chẩn đoán của Hiêp hội quốc tế nghiên cứu về tăng 
HA trong thai kỳ - International Society for the Study 
of Hypertension in Pregnancy [4]: 

− Tăng HA ≥ 20 tuần và protein niệu.
− HATT ≥ 140 mmHg hoặc HATr ≥ 90 mmHg tại 2 

thời điểm đo cách 4 giờ và; 
− Protein niệu ≥ 300mg/24giờ hoặc có 2 lần 

dương tính (++) trên thử nghiệm dipstick với nước 
tiểu giữa dòng hoặc lấy qua ống thông tiểu.

Phân loại TSG – SG theo thời gian xuất hiện 
được chia thành 2 nhóm dựa vào thời điểm phát 
triển TSG [4]: TSG sớm: trước 34 tuần và TSG muộn 
từ sau 34 tuần.

2.3. Xữ lý số liệu
Sự xuất hiện các triệu chứng của TSG là biến số 

phụ thuộc của nghiên cứu và cũng là tiêu chuẩn đánh 
giá các giá trị các biến số trong vai trò dự báo TSG. 

Nguy cơ TSG dựa vào các yếu tố nguy cơ mẹ 
được tính theo công thức Odds/(1+ odds); Odds = 
eY. Giá trị Y dựa trên phân tích hồi quy đa biến các 
yếu tố nguy cơ mẹ, yếu tố tiền sử, bệnh lý áp dụng 
theo công thức [29]: 

− TSG sớm: Y = -5,674 + (1,267 nếu người da đen, 
0 nếu các chủng tộc khác) + (2,193 nếu có tiền sử 
tăng HA, 0 nếu không) + (-1,184 nếu con rạ không có 
tiền sử bị TSG, 1,362 nếu con rạ có tiền sử mang thai 
TSG, 0 nếu con so) + (1,537 nếu có sử dụng thuốc 
kích thích rụng trứng, 0 nếu có thai tự nhiên); R2 = 
0,129, P < 0,0001. 

− TSG muộn: Y = -7,860 + 0,034 × tuổi mẹ theo 
năm + 0,096 × BMI + (1,089 nếu da đen, 0,980 nếu 
người Ấn Độ hoặc Pakistani, 1,196 nếu người hổn 
hợp, 0 nếu các chủng tộc khác) + (1,070 nếu mẹ thai 
phụ bị TSG, 0 nếu không có tiền sử gia đình TSG) + (-1 
nếu con rạ không có tiền sử TSG, 0,780 nếu con rạ có 
tiền sử TSG, 0 nếu con so); R2 = 0,126, P < 0,0001. 

Các yếu tố dự báo TSG gồm HATB, PAPP-A, PI nhỏ 
nhất được biểu diễn thông qua bội số trung vị MoM 
sau khi được hiệu chỉnh các yếu tố liên quan. Nguy cơ 
mẹ được sử dụng như nguy cơ tiền định để phối hợp 
các yếu tố dự báo [23], [24], [26], [27], [29]. Kết quả 
dự báo được đánh giá dựa vào diện tích dưới đường 
cong ROC, tính và so sánh tỷ lệ phát hiện tương ứng 
với tỷ lệ dương tính giả.

Xử lý số liệu theo phần mềm Medcalc 13.3.3.0.

3. Kết quả 
Trong thời gian nghiên cứu, 3.317 trường hợp đã được 

tiến hành sàng lọc bệnh lý TSG tại thời điểm 11 tuần đến 
13 tuần 6 ngày cùng với thời điểm sàng lọc quý I thai kỳ. 
Có 2.998 trường hợp (90,38%) đã được theo dõi đến kết 
thúc thai kỳ. Chúng tôi loại bỏ khỏi đối tượng nghiên cứu 
319 trường hợp (9,62%) mất dấu trong quá trình nghiên 
cứu gồm: 259 trường hợp (7,81%) mất liên lạc, 13 trường 
hợp (0,39%) thai dị dạng phát hiện muộn, có chỉ định 
chấm dứt thai kỳ, Có 34 trường hợp (1,03%) thai chết lưu 
trước 22 tuần, 13 trường hợp (0,39%) thai chết lưu muộn 
sau 22 tuần không liên quan đến bệnh lý TSG – SG

3.1. Đặc điểm chung của nghiên cứu

* Các bệnh liên quan đến nguy cơ TSG: Đái tháo 
đường type I, II, các bệnh hệ thống như Lupus ban đỏ, 
hội chứng kháng Phospholipid, bệnh thện mãn tính, 
bệnh tim mạch…

Có sự khác biệt giữa trung bình tuổi mẹ, BMI giữa 
nhóm không có các rối loạn tăng HA và nhóm có rối 
loạn tăng HA. Tuổi mẹ trung bình trong nhóm không 
có các rối loạn tăng HA là 28,0 (25,0 – 31,0), so với 
nhóm phát triển các rối loạn tăng HA là 32,16 (27,0 – 
37,0), p < 0,0001. Chỉ số BMI trong nhóm không có các 
rối loạn tăng HA là 19,5 (18,2 – 21,0) và trong nhóm 
phát triển các rối loạn tăng HA là 21,1 (19,8 – 23,1), p 
< 0,0001. Tỷ lệ mang thai con rạ có tiền sử mang thai 
bị TSG trong nhóm có các rối loạn tăng HA (19,64%) 
cao hơn có ý nghĩa so với nhóm có thai kỳ không bị 
các rối loại tăng HA (0,66%), p < 0,0001. 

Các đặc điểm Thai kỳ bình thường Có rối loạn tăng HA p
Tuổi mẹ trung bình (năm, trung vị) 28,0 (25,0–31,0) 32,2 (27,0–37,0) <0,0001
BMI (kg/m2, trung vị) 19,5 (18,2–21,0) 21,1 (19,8–23,1) <0,0001
CRL (mm, trung vị) 61,0 (55,0–68,0) 58,8 (53,7–65,0) -
Độ mờ da gáy (mm, trung vị) 1,6 (1,3–1,9) 1,5 (1,3–1,9) -
Tuổi thai (ngày, trung vị) 88 (85–91) 87 (84–91) -
Số lần mang thai:
− Con so (n,%)
− Con rạ mang thai bị TSG (n,%)
− Con rạ mang thai không bị TSG (n,%)

1.610 (55,79)
19 (0,66)

1.257 (43,56)

49 (43,75)
22 (19,64)
41 (36,61)

0,0156
<0,0001

-
Tiền sử sản khoa:
− Tiền sử sẩy thai (n,%)
− Tiền sử sinh non (n,%)
− Tiền sử mang thai dị dạng (n,%)
− Tiền sử thai chậm phát triển (n,%)

344 (11,92)
30 (1,04)
21 (0,73)
17 (0,59)

18 (16,08)
2 (1,79)
1 (0,89)
2 (1,79)

-
-
-
-

Phương pháp có thai:
− Mang thai tự nhiên (n,%)
− Dùng thuốc kích thích rụng trứng (n,%)

2.872 (99,51)
12 (0,42)

108 (96,43)
4 (3,57)

0,0005
0,0001

Có tiếp xúc thuốc lá trong thai kỳ (n,%) 72 (2,49) 7 (6,25) 0,0325
Các bệnh lý liên quan* (n,%) 13 (0,45) 2 (1,79) -
Tiền sử gia đình:
− Mẹ, chị có mang thai bị TSG (n,%)
− Gia đình có người bị THA (n,%)

66 (2,29)
103 (3,57)

23 (20,54)
13 (11,61)

<0,0001
<0,0001

Bảng 3. Một số đặc điểm chung của mẫu nghiên cứu

Tỷ lệ mang thai có sử dụng thuốc kích thích 
rụng trứng trong nhóm phát có các rối loạn tăng HA 
(3,57%) cao hơn so với nhóm có thai kỳ bình thường 
(0,42%), p = 0,0001. Cũng có sự khác biệt về tỷ lệ 
gia đình có mẹ, chị em gái có tiền sử mang thai bị 
TSG (20,54% và 2,29%), gia đình có người bị tăng HA 
(11,61% và 3,57%), có tiếp xúc với thuốc là trong thai 
kỳ giữa hai nhóm (6,25% và 2,49%). Tuy nhiên, không 
có sự khác biệt về một số yếu tố tiền sử sản khoa như 
sẩy thai, sinh non, tiền sử mang thai chậm phát triển.

3.2. Các rối loạn tăng huyết áp trong thai kỳ.

Có 112 trường hợp xuất hiện các rối loạn tăng 
HA trong thai kỳ, chiếm tỷ lệ 3,74%. Trong đó, có 85 
trường hợp phát triển TSG, chiếm tỷ lệ 2,84%, tỷ lệ 
tăng HA thai nghén 0,5%.

3.3. Dự báo TSG bằng yếu tố nguy cơ mẹ

Diện tích dưới đường cong ROC trong dự báo TSG 
sớm, TSG muộn và tăng HA thai nghén dựa vào duy 
nhất yếu tố nguy cơ mẹ tương ứng là 0,716 (0,698–
0,732), 0,610 (0,592–0,628) và 0,627 (0,608–0,645). 

3.4. Dự báo tăng huyết áp thai nghén.

Diện tích dưới đường cong ROC khi phối hợp gồm 
yếu tố nguy cơ mẹ, HATB và chỉ số xung – PI thấp nhất 
có giá trị dự báo tăng HA thai nghén khá tốt, 0,743 
(0,726 – 0,759). Tỷ lệ phát hiện tăng HA thai nghén 
của mô hình này là 18,2% và 45,5% tương ứng với tỷ 
lệ dương tính giả 5% và 10%. 

Các rối loạn tăng HA trong thai kỳ Số lượng Tỷ lệ (%)
Không có rối loạn HA trong thai kỳ 2.886 96,26
Rối loạn tăng HA trong thai kỳ:

- Tăng HA thai nghén
- TSG
- Tăng HA mãn
- TSG chồng chất

112
15
85
5
7

3,74
0,50
2,84
0,17
0,23

Tổng 2.998 100,00

Bảng 2. Các rối loạn tăng HA trong thai kỳ

Diện tích dưới đường cong ROC (KTC 95%)
ROC Điểm cắt SE SP +LR -LR

TSG sớm 0,716 (0,698–0,732) >0,0010 90,91 43,1 1,60 0,21
TSG muộn 0,610 (0,592–0,628) >0,0085 47.37 79,01 2,26 0,47
Tăng HA thai nghén 0,627 (0,608–0,645) >0,0062 90,91 40,59 1,52 0,23

Bảng 3. Diện tích dưới đường cong ROC trong dự báo TSG bằng yếu tố nguy cơ mẹ

Diện tích dưới đường cong ROC (KTC 95%) Tỷ lệ phát hiện (%), tỷ lệ dương tính giả
ROC Điểm cắt 5% 10%

Yếu tố nguy cơ mẹ 0,627 (0,608–0,645) >0,0062  - - 
Yếu tố nguy cơ me và:

HATB
PI thấp nhất
HATB, PI thấp nhất

0,673 (0,655–0,690)
0,678 (0,661–0,696)
0,743 (0,726–0,759)

>0,0040
>0,0066
>0,0071

 
18,2 (2,8–51,8)
18,2 (2,8–51,8)
18,2 (2,8–51,8)

 
27,3 (6,3–60,9)
27,3 (6,3–60,9)
45,5 (16,9–76,5)

Bảng 4. Mô hình phối hợp dự báo tăng HA thai nghén
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3.5. Dự báo Tiền sản giật muộn.

Phối hợp yếu tố nguy cơ mẹ, HATB, chỉ số xung PI 
thấp nhất có diện tích dưới đường cong ROC dự báo 
TSG muộn tốt nhất 0,811 (0,796 – 0,825). Tỷ lệ phát 
hiện TSG muộn là 45,6% (32,4 – 59,3) và 57,9% (44,1 
– 70,9) tương ứng với tỷ lệ dương tính giả 5% và 10%.

Mô hình phối hợp nguy cơ mẹ và HATB cho diện 
tích dưới đường cong ROC dự báo TSG muộn khá 
tốt 0,746 (0,729 – 0,762). Tỷ lệ phát hiện từ 14% đến 
35,7% với tỷ lệ dương tính giả 5% và từ 24,6% đến 
38,6% với tỷ lệ dương tính giả 10%.

3.6. Dự báo Tiền sản giật sớm.

Mô hình phối hợp yếu tố nguy cơ mẹ, HATB và chỉ 
số xung PI hoặc phối hợp yếu tố nguy cơ mẹ, PAPP-A 
và chỉ số xung PI hoặc mô hình phối hợp yếu tố nguy 
cơ mẹ, HATB, PAPP-A và chỉ số xung PI thấp nhất có 
diện tích dưới đường cong ROC dự báo TSG sớm rất 
tốt, tương ứng ROC là 0,909 (0,898 – 0,920), 0,915 
(0,904 – 0,925) và 0,935 (0,925 – 0,944). 

Phối hợp yếu tố nguy cơ mẹ với HATB hoặc với chỉ 
số xung – PI thấp nhất hoặc với HATB và PAPP-A hoặc 
với PAPP-A và chỉ số xung – PI thấp nhất hoặc với HATB 
và PI thấp nhất đều có diện tích dưới đường cong ROC 
dự báo TSG sớm tốt (từ 0,811 đến 0,915), tỷ lệ phát 
hiện TSG sớm từ 36,2% đến 72,7% và 54,6% đến 81,8% 
tương ứng với tỷ lệ dương tính giả 5% và 10%.

4. Bàn luận
4.1. Tỷ lệ Tiền sản giật
Trong nghiên cứu, 112 trường hợp xuất hiện 

Diện tích dưới đường cong ROC (KTC 95%) Tỷ lệ phát hiện (%), tỷ lệ dương tính giả 
ROC Điểm cắt 5% 10%

Yếu tố nguy cơ mẹ 0,610 (0,592–0,628) >0,0085  - - 
Yếu tố nguy cơ me và:

HATB
PAPP-A
PI thấp nhất
HATB, PAPP-A 
HATB, PI thấp nhất

 
0,712 (0,695–0,729)
0,686 (0,668–0,703)
0,683 (0,665–0,700)
0,746 (0,729–0,762)
0,811 (0,796–0,825)

>0,0119
>0,0070
>0,0085
>0,0094
>0,0162

 
24,6 (14,2–37,8)
14,0 (06,3–25,8)
35,7 (19,9–45,2)
28,1 (17,0–41,5)
45,6 (32,4–59,3)

 
35,1 (22,9–48,9)
24,6 (14,1–37,8)
38,6 (26,0–52,0)
36,8 (24,5–50,7)
57,9 (44,1–70,9)

Bảng 5. Mô hình phối hợp dự báo TSG muộn

Diện tích dưới đường cong ROC (KTC 95%) Tỷ lệ phát hiện (%), tỷ lệ dương tính giả 
ROC Điểm cắt 5% 10%

Yếu tố nguy cơ mẹ 0,716 (0,698–0,732) >0,001  - - 
Yếu tố nguy cơ me và:
HATB
PAPP-A
PI thấp nhất
HATB, PAPP-A 
PAPP-A, PI thấp nhất
HATB, PI thấp nhất
HATB, PAPP-A, PI thấp nhất

0,811 (0,796–0,825)
0,836 (0,822–0,850)
0,875 (0,862–0,887)
0,876 (0,863–0,888)
0,909 (0,898–0,920)
0,915 (0,904–0,925)
0,935 (0,925–0,944)

>0,0085 
>0,0043
>0,0039 
>0,0064 
>0,0026
>0,0072 
>0,0164

45,5 (16,9–76,5)
36,3 (11,2–69,1)
45,5 (16,9–76,5)
45,5 (16,9–76,5)
45,5 (16,9–76,5)
72,7 (39,1–93,7)
81,8 (48,2–97,2)

63,6 (30,9–88,8)
54,6 (23,5–83,1)
63,6 (30,9–88,8)
63,6 (30,9–88,8)
72,7 (39,1–93,7)
81,8 (48,2–97,2)
90,9 (58,7–98,5)

Bảng 6. Mô hình phối hợp dự báo TSG sớm

các rối loạn tăng HA trong thai kỳ, chiếm tỷ lệ 
3,74%. Trong đó, có 85 trường hợp phát triển TSG, 
chiếm tỷ lệ 2,84%, tỷ lệ tăng HA thai nghén là 0,5%, 
tăng HA mãn tính 0,17% và TSG chồng chất trên 
nền tăng HA mãn tính là 0,23%. Nhìn chung tỷ lệ 
TSG trong nghiên cứu tương đương với tỷ lệ chung 
của bệnh lý TSG, khoảng 2-10%. Một số nghiên cứu 
trong nước đã công bố tỷ lệ TSG như: tác giả Bạch 
Ngõ (1994); 8,35% [23], Ngô Văn Tài (2001); 4% 
[34], Lê Thị Mai (2004); 3,96% [19], Nguyễn Thành 
Vinh (2013); 5,5% [36]. Nhìn chung tỷ lệ TSG trong 
các nghiên cứu này hầu hết dựa trên các nghiên 
cứu về lâm sàng và cận lâm sàng, được thực hiên 
tại bệnh viện, và không phải là những nghiên cứu 
có cở mẫu lớn. Đối với các nghiên cứu nước ngoài, 
chúng tôi lựa chọn các nghiên cứu trên mẫu rất 
lớn, thì tỷ lệ TSG cũng cho kết quả tương tự như: 
khoảng 2,0% theo tác giả Yu và cộng sự (2005), 
cỡ mẫu 32.157 trường hợp [39], 2,2% theo tác giả 
Ranjit Akolekar và cộng sự (2011), cỡ mẫu 33.602 
trường hợp [1], 2,4% theo tác giả Leona Poon và 
cộng sự (2012) cỡ mẫu 22.900 trường hợp [26]. 

4.2. Dự báo TSG bằng yếu tố nguy cơ mẹ
Kết quả nghiên cứu chúng tôi cho thấy diện 

tích dưới đường cong ROC trong dự báo TSG sớm, 
TSG muộn và tăng HA thai nghén chỉ dựa vào duy 
nhất yếu tố nguy cơ mẹ tương ứng là 0,716 (0,698-
0,732), 0,610 (0,592-0,628) và 0,627 (0,608-0,645). 
Dựa vào yếu tố nguy cơ mẹ, diện tích dước đường 
cong ROC dự báo TSG sớm cho kết quả khá tốt, 
tuy nhiên không có sự khác biệt về diện tích dước 
đường cong ROC dự báo TSG sớm, muộn và tăng 
HA thai nghén. 

Mặc dù các Hiệp hội chuyên ngành trên Thế Giới 
đã đưa ra các hướng dẫn chăm sóc tiền sản trong 
đó có hướng dẫn về quản lý TSG. Khuyến cáo cho 
lần khám thai đều tiên, những trường hợp nguy cơ 
cao TSG dựa trên các yếu tố tiền sử mẹ, nên được 
xếp vào nhóm nguy cơ cao và cần can thiệp dự 
phòng sớm bằng Aspirin [4], [18], [19], [30]. Tuy 
nhiên, đánh giá hiệu quả sàng lọc bằng các yếu 
tố nguy cơ mẹ vẫn còn nhiều hạn chế. Phần lớn 
các nghiên cứu báo cáo về các yếu tố nguy cơ mẹ 
đối với sự phát triển TSG, mặc dù một số nghiên 
cứu có đưa ra tương quan nhưng không đưa ra chỉ 
số nguy cơ cụ thể [25]. Các yếu tố nguy cơ mẹ đã 
được chứng minh gồm nhiều đặc điểm về tiền sử 
sản khoa, tiền sử bệnh lý. Khả quan nhất cho sàng 
lọc TSG dựa vào các yếu tố nguy cơ mẹ là phối hợp 
các yếu tố khác nhau theo thuật toán phân tích 

đa biến [29]. Với cách tiếp cận như vậy, tác động 
ảnh hưởng của các biến được thể hiện qua tương 
quan nguy cơ cho phát triển TSG sớm, TSG muộn 
và TSG chung mọi thời điểm. Tuy nhiên hầu hết kết 
quả dự báo không cao. Một cách tiếp cận mới là 
sàng lọc TSG bằng phối hợp đa biến các các yếu tố 
nguy cơ mẹ dựa trên mô hình cạnh tranh nguy cơ. 
Dựa vào mô hình này tỷ lệ phát hiện TSG sớm trước 
34 tuần, TSG trước 37 tuần và TSG trước 42 tuần 
khoảng 36%, 33% và 29%, với tỷ lệ dương tính giả 
5%, và tỷ lệ phát hiện là 51%, 43% và 40% với tỷ lệ 
dương tính giả 10% [2].

Sàng lọc TSG dựa vào các yếu tố nguy cơ mẹ 
cho kết quả dự báo nhiều hạn chế. Do đo, tiếp cận 
sàng lọc các rối loạn tăng HA trong thai kỳ có thể 
tương đồng với càng lọc trisomy 21 ở quý đầu thai 
kỳ. Trong sàng lọc TSG sớm, TSG muộn và tăng HA 
thai nghén, nguy cơ cụ thể trên từng đối tượng sẽ 
được tính bằng cách kết hợp nguy cơ tiền định mẹ 
(a priori risk) với các yếu tố dự báo khác như HATB 
PI, PAPP-A, PlGF... qua các thuật toán. Các yếu tố dự 
báo có ý nghĩa của nguy cơ tiền định mẹ cho TSG 
sớm là chủng tộc da đen, tăng HA mãn tính, tiền sử 
mang thai TSG, sử dụng thuốc kích trứng. Đối với 
các yếu tố dự báo TSG muộn và tăng HA trong thai 
kỳ là tăng tuổi mẹ, BMI và tiền sử gia đình hoặc 
bản thân đã mang thai bị TSG [29].

4.3. Mô hình dự báo tăng HA thai kỳ
Trong nghiên cứu chúng tôi mô hình phối hợp 

gồm yếu tố nguy cơ mẹ cho tăng HA thai nghén, 
HATB và chỉ số xung – PI thấp nhất có giá trị dự 
báo tăng HA thai nghén khá tốt, 0,743 (0,726 – 
0,759). Tỷ lệ phát hiện tăng HA thai nghén là 18,2% 
(2,8 – 51,8) và 45,5% (16,9 – 76,5) tương ứng với 
tỷ lệ dương tính giả 5% và 10%. Kết quả nghiên 
cứu chúng tôi cho thấy PAPP-A không có giá trị dự 
báo tăng HA thai nghén. Kết quả tương tự, dựa vào 
các yếu tố nguy cơ mẹ, diện tích dưới đường cong 
ROC dự báo tăng HA thai nghén là 0,721 (0,667 – 
0,765), tỷ lệ phát hiện là 20,7% (14,3 – 28,4) với tỷ 
lệ dương tính giả 5%, sàng lọc dựa vào khuyến cáo 
của NICE theo các yếu tố nguy cơ gồm con so, tuổi 
≥ 40, tiền sử gia đình có người mang thai bị TSG, 
tiền sử mang thai bị TSG, BMI ≥ 30 kg/m2, bệnh lý 
mạch máu, cho tỷ lệ phát hiện tăng HA thai nghén 
lên đến 85%, tuy nhiên tỷ lệ dương tính giả rất cao 
64,1% [19], [29]. Trong nghiên cứu của Felicity J 
Park và cộng sự, mô hình dự báo dựa vào kết hợp 
các yếu tố nguy cơ mẹ, HATB, PAPP-A, chỉ số xung 
– PI thấp nhất, tỷ lệ phát hiện tăng HA thai nghén 

dao động từ 16,0 – 27,7% và 27,7 – 36,1% ứng với 
tỷ lệ dương tính giả 5% và 10% [9]. Cùng mô hình 
phối hợp các yếu tố tương tự tác giả Felicity J Park, 
nghiên cứu của Leona Y Poon và cộng sự cho kết 
qua sàng lọc tăng HA thai nghén khoảng từ 20,7 – 
35,7% và 30,7 – 50,0%, ứng với tỷ lệ dương tính giả 
5% và 10% [29]. 

Nhìn chung, hầu như các nghiên cứu không tập 
trung vào dự báo tăng HA thai nghén do đặc điểm 
bệnh lý không rõ ràng, diễn tiến thoáng qua, các 
yếu tố dự báo không đặc hiệu ở nhóm bệnh lý này. 
Ảnh hưởng của tăng HA thai nghén là không đáng 
kể đối với thai phụ, giai đoạn chu sinh và tỷ lệ tử 
vong nếu như phát triển sau 37 tuần. Điều trị cụ 
thể cũng không bắt buộc vì thông thường HA chỉ 
tăng nhẹ [3].

4.4. Mô hình dự báo TSG muộn
Trong nghiên cứu chúng tôi, TSG muộn được 

xác định khi phát triển từ sau tuần 34 thai kỳ, bao 
gồm TSG trung gian và TAG muộn theo phân loại 
truyền thống từ trước vẫn còn được sử dụng đến 
hiện tại [3], nhằm phù hợp với thuật toán tính nguy 
cơ. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy mô 
hình phối hợp nguy cơ mẹ và HATB cho kết quả dự 
báo TSG muộn khá tốt, diện tích dưới đường cong 
ROC là 0,712 (0,695-0,729), tỷ lệ phát hiện 24,6% 
(14,2-37,8) và 35,1% (22,9-48,9) với tỷ lệ dương 
tính giả 5% và 10%, khi phối hợp thêm PAPP-A có 
cải thiện diện tích dưới đường cong ROC (0,746; 
0,729 – 0,762) tuy nhiên không làm thay đổi đáng 
kể tỷ lệ phát hiện bệnh (24,6% và 38,6%, tỷ lệ 
dương tính giả 5% và 10% tương ứng). Chúng tôi 
nhận thấy, mô hình phối hợp yếu tố nguy cơ mẹ, 
HATB, chỉ số xung – PI thấp nhất có diện tích dưới 
đường cong ROC dự báo TSG muộn tốt nhất, 0,811 
(0,796-0,825), tỷ lệ phát hiện TSG muộn là 45,6% 
(32,4-59,3) và 57,9% (44,1-70,9) tương ứng với tỷ 
lệ dương tính giả 5% và 10%. Kết quả nghiên cứu 
cũng cho thấy, vai trò của PAPP-A là không đáng 
kể trong dự báo TSG muộn. 

Chúng tôi tìm thấy một số nghiên cứu tiến cứu 
trên cở mẫu lớn, cùng thời điểm sàng lọc, xây dựng 
các mô hình dự báo TSG,cũng đều cho kết quả phù 
hợp như vậy, theo nghiên cứu của Felicity J. Park 
và cộng sự (n =3.099), mô hình dự báo TSG muộn 
dựa phối hợp nguy cơ mẹ và PAPP-A hoặc chỉ số 
xung – PI thấp nhất, hoặc HATB cho tỷ lệ phát hiện 
từ 8,5-21,1% và 22,5-31,5% tương ứng tỷ lệ dương 
tính giả 5% và 10%, khi phối hợp thêm nguy cơ 
mẹ và HATB, PI hoặc nguy cơ mẹ và HATB, PAPP-A 
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cũng không cải thiện tỷ lệ phát hiện bệnh [9]. Một 
nghiên cứu khác trên mẫu rất lớn (n = 32.850) tác 
giả Ranjit Akolekar và cộng sự dự báo TSG dự trên 
nguy cơ mẹ và các đặc điểm sinh lý và xét nghiệm 
các chất chỉ điểm sinh hóa, phối hợp nguy cơ mẹ 
và PAPP-A, hoặc PI hoặc HATB cũng chỉ cho tỷ lệ 
phát hiện TSG muộn chỉ 31,4-41,1% và 43,2-53,7%, 
tỷ lệ dương tính giả tương ứng 5% và 10%. Trong 
nghiên cứu, tác giả có đánh giá các chất chỉ điểm 
sinh hóa khác như PlGF, PP13, PTX3, P-Selectin, 
Activin-A, Inhibin-A, sEndogin, kết quả cho thấy 
nếu đánh giá riêng lẽ từng yếu tố cho kết quả dự 
báo TSG khác biệt không đáng kể so với PAPP-A 
hoặc PI và thậm chí thấp hơn so với HATB. Phối 
hợp tất cả các yếu tố trên cho tỷ lệ phát hiện TSG 
muộn lên đến 79,4% và 88,3% tỷ lệ dương tính giả 
tương ứng 5% và 10% [1]. Tuy nhiên, áp dụng một 
mô hình phối hợp quá nhiều yếu tố như vậy và 
trong đó không phải xét nghiệm nào cũng sẵn có 
là điều rất khó khả thi.

Như vậy, đối với sàng lọc TSG muộn, phát triển 
từ sau 34 tuần vẫn còn nhiều thách thức. Các yếu tố 
dự báo TSG muộn tại thời điểm 11 – 13 tuần 6 ngày 
riêng lẽ hoặc được kết hợp đều cho kết quả dự báo 
còn nhiều hạn chế. Mặc dù các ảnh hưởng của TSG 
muộn là không trầm trọng đối với thai phụ, giai 
đoạn chu sinh và tỷ lệ tử vong so với TSG sớm. Tuy 
nhiên, tỷ lệ TSG phát triển trong thời điểm này lại 
chiếm đa số, điều đó đòi hỏi cần có các chiến lược 
tiếp cận khác cho nhóm bệnh lý này. 

4.5. Mô hình dự báo TSG sớm
Chúng tôi nhận thấy, các mô hình sàng lọc cho 

TSG sớm cho kết quả tốt hơn so với TSG muộn 
và tăng HA thai nghén. Cụ thể trong nghiên cứu 
chúng tôi, khi đánh giá kết quả dự báo bằng riêng 
lẽ từng yếu tố phối hợp với nguy cơ mẹ cho kết quả 
khá khả quan. Mô hình phối hợp yếu tố nguy cơ mẹ 
với HATB hoặc với chỉ số xung – PI thấp nhất hoặc 
với HATB và PAPP-A hoặc với PAPP-A và chỉ số xung 
– PI thấp nhất hoặc với HATB và PI thấp nhất đều 
có diện tích dưới đường cong ROC dự báo TSG sớm 
tốt (từ 0,811 đến 0,915), tỷ lệ phát hiện TSG sớm từ 
45,5% đến 72,7% và 63,6% đến 81,8% tương ứng 
với tỷ lệ dương tính giả 5% và 10%. Các mô hình 
phối hợp yếu tố nguy cơ mẹ, HATB và chỉ số xung 
PI hoặc phối hợp yếu tố nguy cơ mẹ, PAPP-A và chỉ 
số xung PI hoặc hình phối hợp yếu tố nguy cơ mẹ, 
HATB, PAPP-A và chỉ số xung PI thấp nhất có diện 
tích dưới đường cong ROC dự báo TSG sớm rất 
tốt, tương ứng ROC là 0,909 (0,898-0,920), 0,915 

(0,904-0,925) và 0,935 (0,925-0,944). Trong đó mô 
hình phối hợp hợp yếu tố nguy cơ mẹ với HATB, 
PAPP-A và chỉ số xung PI thấp nhất cho kết quả dự 
báo TSG sớm tốt nhất, diện tích dưới đường cong 
ROC 0,935 (0,925-0,944), tỷ lệ phát hiện TSG sớm 
lên đến 81,8% và 90,9% tương ứng tỷ lệ dương 
tính giả 5% và 10%. 

Nghiên cứu chúng tôi cũng phù hợp với các 
nghiên cứu khác về kết quả dự báo TSG sớm. Nếu 
chỉ sàng lọc dựa vào duy nhất yếu tố nguy cơ mẹ 
cho, kết quả dự báo không nhìn chung không cao. 
Tuy nhiên, khi phối hợp nguy cơ mẹ và PAPP-A 
hoặc PI hoặc HATB, hoặc mô hình phối hợp nguy 
cơ mẹ với PAPP-A và PI hoặc phối hợp với PI và 
HATB hoặc mô hình phối hợp nguy cơ mẹ và cả PI, 
PAPP-A, HATB đồi cho tỷ lệ phát hiện TSG sớm vào 
khoảng 45,9 – 83,8% và 59,5 – 94,6% tương ứng tỷ 
lệ dương tính giả 5% và 10% [26], [27]. Một nghiên 
cứu công bố năm 2013 trong mô hình cạnh tranh 
các yếu tố nguy cơ sàng lọc TSG ở giai đoạn sớm 
của thai kỳ, kết quả dự báo TSG sớm trước 34 tuần 
dựa vào phối hợp nguy cơ mẹ và PAPP-A, hoặc 
và HATB, hoặc và PI cho tỷ lệ phát hiện tương 
ứng 43,6%, 58,4%, 59,3% và thứ tự 54,7%, 72,9%, 
75,2% tương ứng tỷ lệ dương tính giả 5% và 10%. 
Phối hợp nguy cơ mẹ và HATB, PI và PAPP-A cho 
tỷ lệ phát hiện TSG sớm lên đến 81,8% và 92,5% 
tương ứng tỷ lệ dương tính giả 5% và 10%, nếu 
phối hợp thêm PlGF cho tỷ lệ phát hiện tốt nhất, 
93,4% và 96,3%, tỷ lệ dương tính giả là 5% và 10% 
[2]. Tương tự, đối với các nghiên cứu với cở mẫu 
khác nhau cũng cho kết quả tương tự [6], [16], 
[21], [31], [33], [34].

Để giãi thích kết quả dự báo TSG sớm triển 
vọng hơn so với dự báo TSG muộn và tăng HA thai 
nghén, trong các yếu tố dự báo được triển vọng 
được nghiên cứu cho dự báo TSG trong quý I thai 
kỳ, cả TSG sớm và TSG muộn (không bao gồm tăng 
HA thai nghén) đều có sự khác biệt rõ ràng so với 
nhóm thai phụ bình thường. Và chính các yếu tố dự 
báo như chỉ số xung – PI, PAPP-A có sự khác biệt ở 
nhóm TSG sớm so với các nhóm rối loạn tăng HA 
trong thai kỳ khác. Cơ chế cơ bản của TSG được cho 
là sự xâm nhập không hoàn toàn của các tế bào 
nuôi vào các động mạch xoắn tử cung làm cho khẩu 
kính các mạch máu vẫn còn lớp cơ trở nên hẹp hơn 
so với các mạch máu có khẩu kính rộng khi lớp cơ 
được thay thế. TSG sớm và muộn có thể đơn giãn là 
phán ánh sự biểu hiện các khiếm khuyết tại đơn vị 
rau thai dẫn đến hậu quả là các biểu hiện lâm sàng 

của bệnh [10], [17]. Sự phát triển sớm của bệnh có 
khả năng liên quan đến bất thường đơn vị rau thai 
và hình thái mạch máu. Sự thay đổi những chất chỉ 
điểm sinh hóa có chứng năng phản ánh tình trạng 
rau thai thể hiện trong trính trình thay đổi bệnh 
sinh TSG giai đoạn sớm trong thai kỳ là nền tảng 
để nghiên cứu giá trị dự báo đối với sự xuất hiện 
TSG sớm. Các thay đổi tưới máu tại đơn vị gai rau 
cho thấy theo hướng tăng mức độ trở kháng phản 
ánh qua chỉ số xung động mạch tử cung – PI tăng. 
Vì vậy khi phối hợp các yếu tố này đều cho thấy cả 
thiện rõ ràng kết quả dự báo TSG sớm và là cơ sở để 
xây dựng mô hình dự báo TSG.

Tóm lại, các nghiên cứu đồng quan điểm rằng 
mô hình phối hợp dự báo TSG sớm triễn vọng khi 
phối hợp các yếu tố nguy cơ mẹ, các chất chỉ điểm 
sinh hóa, HATB và siêu âm doppler động mạch tử 
cung chỉ số xung – PI. Cách thức tiếp cận bệnh lý 
TSG cũng đần dần được thay đổi dựa trên các bằng 
chứng lâm sàng thu nhận được, các thuật toán 
phối hợp nhiều yếu tố cho phép xác định nguy cơ 
phát triển bệnh lý TSG đầy hứa hẹn. Sự khác nhau 
ở các nghiên cứu có chăng về tỷ lệ phát hiện và có 
thể giải thích bởi sự khác nhau của cở mẫu nghiên 
cứu, cũng có thể khác nhau về các đặc điểm trong 
cộng đồng nghiên cứu như yếu tố nguy cơ mẹ, 

chủng tộc ảnh hưỡng vào kết quả nghiên cứu. Với 
tỷ lệ phát hiện cao trong những mô hình dự báo 
này là cơ sở để có thể thực hiện sàng lọc TSG sớm 
ngay ở quý I thai kỳ. Và một trong những đóng góp 
của các mô hình dự báo TSG sớm là giai đoạn đầu 
để tiếp tục sàng lọc ở quý II, quý III thai kỳ cũng 
như áp dụng các can thiệp dự phòng sớm ngay ở 
quý I thai kỳ.

5. Kết luận
Có thể tiếp cận sàng lọc bệnh lý TSG thường 

quy cùng với thời điểm sàng lọc dị tật bẩm sinh 
ngay từ thời điểm 11 tuần đến 13 tuần 6 ngày thai 
kỳ bằng phối hợp các yếu tố nguy cơ mẹ, huyết 
áp động mạch trung bình, xét nghiệm PAPP-A và 
siêu âm doppler động mạch tử cung chỉ số xung – 
PI thấp nhất. Đặc biệt dự báo nhóm đối tượng có 
nguy cơ cao phát triển TSG sớm trước 34 tuần để 
có chiến lược can thiệp dự phòng sớm ngay cuối 
quí I thai kỳ và có chế độ quản lý thai kỳ hợp lý.

Khả năng dự báo Tiền sản giật phát triển sau 34 
tuần tại thời điểm 11 tuần đến 13 tuần 6 ngày thai 
kỳ còn hạn chế, vì vậy sàng lọc TSG ở qúi II và quí III 
cần được thực hiện tiếp tục sau lần sàng lọc ở thời 
điểm 11 tuần đến 13 tuần 6 ngày thai kỳ như giai 
đoạn sàng lọc tiếp theo.

Tài liệu tham khảo
1. Akolekar Ranjit, Argyro Syngelaki, Rita Sarquis, Mona 

Zvanca, Kypros H. Nicolaides (2011), “Prediction of early, 
intermediate and late pre-eclampsia from maternal factors, 
biophysical and biochemical markers at 11–13 weeks”, 
Prenat Diagn 2011, 31: p. 66-74.

2. Akolekar Ranjit, Syngelaki A., Poon L., Wright D., 
Nicolaides K.H. (2013), “Competing risks model in early 
screening for preeclampsia by biophysical and biochemical 
markers”. Fetal Diagn Ther  2013, 33(1): p. 8-15.

3. American College of Obstetricians and Gynecologists 
(2013), “Chapter 3: Prediction of Preeclampsia”, 
Hypertension in Pregnancy, p. 21-27. 70.

4. American College of Obstetricians and Gynecologists 
(2013), “Chapter 1: Classification of Hypertensive 
Disorders”, Hypertension in Pregnancy, p. 13-17.

5. Anna Yliniemi, Kaarin Makikallio, Teemu Korpimaki, 
Heikki Kouru, Jaana Marttala, Markku Ryynanen (2015), 
“Combination of PAPPA, fhCGβ, AFP, PlGF, sTNFR1, and 
Maternal Characteristics in Prediction of Early-onset 
Preeclampsia”. Clin Med Insights Reprod Health 2015, 9: p. 
13-20.

6. Caradeux J., Ramón Serra, Jyh-Kae Nien, Alejandra 
Pérez-Sepulveda, Manuel Schepeler, Francisco Guerra, 
Jorge Gutiérrez, Jaime Martínez, Cristián Cabrera, Horacio 

Figueroa-Diesel, Peter Soothill, Sebastián E. Illanes. (2013), 
“First trimester prediction of early onset preeclampsia 
using demographic, clinical, and sonographic data: a cohort 
study”, Prenatal Diagnosis, 33(8): p. 732-736. 

7. David James, Philip J. Steer, Carl P. Weiner, Bernard 
Gonik, Caroline A. Crowther, Stephen C. Robson (2011), 
“Chapter 35: Hypertension”, High Risk Pregnancy: 
Management Options fourth Edition, P. 599-562. 

8. Di Lorenzo G., Ceccarello M., Cecotti V., Ronfani L., 
Monasta L., Vecchi Brumatti L., Monticob M., D’Ottavio G. 
(2012), “First trimester maternal serum PIGF, freeb-hCG, 
PAPP-A, PP-13, uterine artery Doppler and maternal history 
for the prediction of preeclampsia”. Placenta 33 (2012): p. 
495-501. 

9. Felicity J. Park, Constance H.Y. Leung, Leona C.Y. Poon, 
Paul F. Williams, Samantha J. Rothwell, Jon A. Hyett (2013), 
“Clinical evaluation of a first trimester algorithm predicting 
the risk of hypertensive disease of pregnancy”, Australian 
and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology. 
DOI: 10.1111/ajo.12126. 

10. Gary Cunningham F., Kenneth J. Leveno, Steven L. 
Bloom, Catherine Y. Spong, Jodi S. Dashe, Barbara L. Hoffman, 
Brian M. Casey, Jeanne S. Sheffield (2014), “Hypertensive 
Disorders” Williams Obstetrics 24th. P. 1507-1612. 



Tập 13, số 03
Tháng 08-2015

Tạp chí PHỤ SẢN 

47

CAO NGỌC THÀNH, VÕ VĂN ĐỨC, NGUYỄN VU QUỐC HUY, TRƯƠNG QUANG VINH,
NGUYỄN VIẾT NHÂN, HÀ THỊ MINH THI, NGUYỄN TRẦN THẢO NGUYÊN, TRẦN MẠNH LINH TẠP CHÍ PHỤ SẢN - 13(3), 47-53, 2015SẢN KHOA VÀ SƠ SINH

Tập 13, số 03
Tháng 08-2015

Tạp chí PHỤ SẢN 

46

11. Hind N. Moussa, Sara E. Arian Mehr, Baha M. 
Sibai (2014), “Management of Hypertensive Disorders in 
Pregnancy”, Women’s Health, 10(4): p. 385-404.

12. International Society for the Study of Hypertension 
in Pregnancy (2014), “The classification, diagnosis and 
management of the hypertensive disorders of pregnancy: 
A revised statement from the ISSHP”. An International 
Journal of Women’s Cardiovascular Health 4: p. 97-104. 

13. International Society of Ultrasound in Obstetrics 
and Gynecology (2013), “ISUOG Practice Guidelines: use of 
Doppler ultrasonography in obstetrics”, Ultrasound Obstet 
Gynecol, 41: p. 233-239. 

14. Irgens H.U., Reisaeter L., Irgens L.M., Lie R.T. (2001), 
“Long term mortality of mothers and fathers after pre-
eclampsia: population based cohort study”. BMJ 2001, 323: 
p. 1213–1217.

15. Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada 
(2008), “Diagnosis, Evaluation, and Management of the 
Hypertensive Disorders of Pregnancy”, SOGC Clinical 
practice guideline, March JOGC Mars 2008. 

16. Khaw A., Kametas N.A., Turan O.M., Bamfo J.E., 
Nicolaides K.H. (2008), “Maternal cardiac function and 
uterine artery Doppler at 11–14 weeks in the prediction of pre-
eclampsia in nulliparous women”, BJOG 2008, 115: p. 369-376. 

17. Lim K.H., Zhou Y., Janatpour M., McMaster M., Bass 
K., Chun S.H., Fisher S.J. (1997), “Human cytotrophoblast 
differentiation/invasion is abnormal in pre-eclampsia”, Am 
J Pathol, 151(6): p.1809-1818. 

18. National Heart Foundation of Australia (2008), 
“Guide to management of hypertension 2008”, http://www.
heartfoundation.org.au. 

19. National Institute for Health and Clinical Excellence 
(2010), “Hypertension in pregnancy: The management of 
hypertensive disorders during pregnancy”, NICE clinical 
guideline 107. www.nice.org.uk/guidance/CG107. 

20. Nicolaides Kypros H. (2011), “A model for a new 
pyramid of prenatal care based on the 11 to 13 weeks’ 
assessment”, Prenat Diagn, 31: p. 3-6. 

21. Plasencia W., Maiz N., Poon L., Yu C., Nicolaides K.H. 
(2008), “Uterine artery Doppler at 11+0 to13+6 weeks and 
21+0 to 24+6 weeks in the prediction of pre-eclampsia”, 
Ultrasound Obstet Gynecol, 32: p. 138-146. 

22. Plasencia W., Maiz N., Bonino S., Kaihura C., 
Nicolaides K.H. (2007), “Uterine artery Doppler at 11+0 to 
13+ 6 weeks in the prediction of pre-eclampsia”, Ultrasound 
Obstet Gynecol, 30(5): p.742-749. 

23. Poon L.C.Y., Kametas N.A., Valencia V., Chelemen T., 
Nicolaides Nicolaides K.H. (2011), “Hypertensive Disorders 
in Pregnancy: Screening by Systolic Diastolic and Mean 

Arterial Pressure at 11–13 Weeks”, Hypertension in 
Pregnancy, 30: p. 93-107.

24. Poon L.C.Y., Karagiannis G., Leal A., Romero 
X.C., Nicolaides K.H. (2009), “Hypertensive disorders in 
pregnancy: screening by uterine artery Doppler imaging 
and blood pressure at 11–13 weeks”, Ultrasound Obstet 
Gynecol, 34: p. 497-502. 

25. Poon L.C.Y., Kypros H. Nicolaides. (2014), “Early 
Prediction of Preeclampsia”, Obstetrics and Gynecology 
International, Volume 2014, Article ID 297397. 

26. Poon L.C.Y., Staboulidou I., Maiz N., Plasencia 
W., Nicolaides K.H. (2009), “Hypertensive disorders in 
pregnancy: screening by uterine artery Doppler at 11–13 
weeks”, Ultrasound Obstet Gynecol, 34: p. 142-148. 

27. Poon L.C.Y., Violeta Stratieva, Silvia Piras, Solmaz Piri 
and Kypros H. Nicolaides. (2012), “Hypertensive disorders in 
pregnancy: combined screening by uterine artery Doppler, 
blood pressure and serum PAPP-A at 11–13 weeks”, Prenat 
Diagn, 30: p. 216-223. 

28. Poon L.C.Y., Zymeri N.A., Zamprakou A., Syngelaki A., 
Nicolaides K.H. (2012), “Protocol for measurement of mean 
arterial pressure at 11-13 weeks’ estation”, Fetal Diagnosis 
and Therapy, 31(1): pp. 42-48.

29. Poon L.C.Y., Kametas N.A., Chelemen T., Leal 
A., Nicolaides K.H. (2010), “Maternal risk factors for 
hypertensive disorders in pregnancy: a corvariate 
approach”. J Hum Hypertens 2010 Feb, 24 (2): p. 104-110. 

30. World Health Organization (2011), “WHO 
recommendations for Prevention and treatment of pre-
eclampsia and eclampsia”, World Health Organization 2011.

31. Wright D., Akolekar R., Syngelaki A., Poon L.C., 
Nicolaides K.H. (2012), “A competing risks model in early 
screening for preeclampsia”. Fetal Diagn Ther 2012, 32(3): 
p. 171-178. 

32. Youssef A., Righetti F., Morano D., Rizzo N., Farina A. 
(2011), “Uterine artery Doppler and biochemical markers 
(PAPP-A, PIGF, sFlt-1, P-selectin, NGAL) at 11+0 to 13+6 
weeks in the prediction of late (> 34 weeks) pre-eclampsia”, 
Prenat Diagn, 31(12): p. 1141-1146. 

33. Yu C.K.H., Khouri O., Onwudiwe N., Spiliopoulos 
Y., Nicolaides K.H. (2008), “Prediction of pre-eclampsia by 
uterine artery Doppler imaging: relationship to gestational 
age at delivery and small for gestational age”, Ultrasound 
Obstet Gynecol, 31: p. 310-313. 

34. Yu C.K.H., Smith G.C., Papageorghiou A.T., Cacho 
A.M., Nicolaides K.H. (2005), “An integrated model for the 
prediction of preeclampsia using maternal factors and 
uterine artery Doppler velocimetry in unselected low-risk 
women”, Am J Obstet Gynecol 2005 Aug;193(2): p. 429-436. 

Tác giả liên hệ (Corresponding author): Cao Ngọc Thành, email: thanhykhue@yahoo.com 
Ngày nhận bài (received): 18/07/2015. Ngày phản biện đánh giá bài báo (revised): 01/08/2015. Ngày bài báo được chấp nhận đăng (accepted): 01/08/2015

Cao Ngọc Thành, Trương Quang Vinh, Nguyễn Vũ Quốc Huy, Võ Văn Đức, Trần Mạnh Linh, Võ Văn Khoa     
Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ DỰ PHÒNG
BỆNH LÝ TIỀN SẢN GIẬT – SẢN GIẬT BẰNG ASPIRIN

Ở NHỮNG THAI PHỤ CÓ NGUY CƠ CAO

Tóm tắt
Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá hiệu quả điều trị 

dự phòng bệnh lý Tiền sản giật – Sản giật bằng Aspirin 
ở những thai phụ có nguy cơ cao.

Đối tượng và phương pháp:Thử nghiệm lâm sàng 
ngẫu nhiên có đối chứng.Trong số 2.998 thai phụ đến 
khám, sàng lọc và theo dõi thai nghén tại Khoa Phụ Sản, 
Bệnh viện Đại học Y dược Huế từ 09/2012 đến 03/2015, 
phát hiện 487 trường hợp thai nghén nguy cơ cao các rối 
loạn tăng HA trong thai kỳ. Trong đó 111 trường hợp đã 
được điều trị dự phòng TSG bằng sử dụng Aspirin liều 81 
mg/ngày bắt đầu từ tuổi thai 13 tuần đến 26 tuần.

Kết quả: Tỷ lệ các rối loạn tăng huyết áp trong thai 
kỳ chiếm 3,74% so với toàn bộ thai nghén, trong đó Tiền 
sản giật chiếm tỷ lệ 2,84%. Tỷ lệ các rối loạn tăng HA trong 
thai kỳ và tỷ lệ TSG chung ở nhóm điều trị Aspirin và nhóm 
chứng, tương ứng là 23,05% và 12,61%, 18,00% và 5,41%. 
Can thiệp Aspirin làm giảm tỷ lệ TSG so với nhóm chứng 
(RR = 0.4414,KTC 95 0,21 – 0,90,  p = 0.0260). Không có sự 
khác biệt về tỷ lệ TSG nặng, TSG sớm, TSG trung gian và  tỷ 
lệ tăng HA thai nghén, tăng HA mãn, TSG chồng chất như 
kết quả thai kỳ và các biến chứng giữa 2 nhóm.

Kết luận: Điều trị Aspirin làm giảm tỷ lệ TSG chung 
trong thai kỳ.

Abstract 
ASPIRIN SUPPLEMENTATION DURING PREGNANCY 

FOR PREVENTINGHYPERTENSIVE DISORDERS
Objective: To study the effect of aspirin in the 

prevention of pre-eclampsia in high-risk women.
Materials and methods: A randomized 

controlled trial study design. From the 487 high risk 
pregnancy, 111 participants were randomised to start 
Aspirin 81mg/day at 13 to 26 gestation.

Results: Of 2,998 patients with complete 
outcome data, there were 3.74% of hypertension 
disorder, and 2.84% cases of pre-eclampsia. Aspirin 
supplementation during pregnancy reduced the rate 
pre-eclampsia (RR 0,44, 95% CI 0.21 – 0,90, p=0,0260).

Conclusion: Aspirin supplementation during 
pregnancy prevent pre-eclampsia.

Key word: Aspirin, hypertension disorder, pre-
eclampsia, gestational hypertension; screening, 
pregnancy, prevention.

1. Đặt vấn đề
Tiền sản giật – sản giật (TSG – SG) là bệnh lý thường 

gặp trong thai kỳ, theo tổ chức Y tế Thế giới, tỷ lệ TSG 
thay đổi khoảng 5 – 10% trong tất cả các lần mang thai 
và có thể gặp đến 18% tại các nước đang phát triển [9]. 
Đây là bệnh lý có nhiều biến chứng cho cả thai nhi và bà 
mẹ, đặc biệt là một trong năm tai biến sản khoa hàng 
đầu gây tử vong mẹ và trẻ sơ sinh. 

Tuy nhiên, phần lớn tử vong do TSG – SG có thể 
tránh được thông qua việc phát hiện kịp thời và kiểm 
soát hiệu quả bệnh và các biến chứng. Chính vì vậy 
WHO đã không ngừng tích cực đưa ra các bằng chứng 
lâm sàng, các khuyến cáo nhằm thúc đẩy áp dụng 
trong thực hành quản lý tiền sản đối với bệnh lý TSG 
– SG [10], [11]. Mặc dù nguyên nhân và cơ chế bệnh 

sinh của TSG – SG vẫn chưa được biết rõ nhưng các 
biện pháp dự báo và dự phòng vẫn được tiến hành 
nghiên cứu. Trong thời gian gần đây, các nghiên cứu 
tập trung đến tuổi của mẹ, huyết áp trung bình động 
mạch, Doppler động mạch tử cung và một loạt các 
chất chỉ điểm sinh hóa liên quan đến TSG cho phép 
xác định tỷ lệ dự báo thai phụ sẽ phát triển bệnh lý 
TSG sớm lên đến 91,0% và kết luận rằng có thể dự 
báo một cách hữu hiệu TSG từ thời điểm 11 – 13 tuần 
tuổi thai và là cơ sở cho những can thiệp dự phòng 
sớm trong thai kỳ [7].

Bên cạnh tìm ra những yếu tố sàng lọc TSG thì điều 
trị dự phòng hình thành bệnh lý cũng đã được nghiên 
cứu rộng rãi. Hiện nay trên thế giới có nhiều nghiên 
cứu sử dụng các can thiệp như chất chống oxy hóa, các 
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vitamin C, E, canxi cacbonat, giảm cân, chế độ ăn, liệu 
pháp Aspirin liều thấp ở phụ nữ có nguy cơ cao… đã 
được thực hiện mục đích dự phòng TSG – SG. Giảm tỷ 
lệ TSG bằng liệu pháp Aspirin liều thấp đã được chứng 
minh trong nhiều thử nghiệm [10], [3].

Các công trình nghiên cứu về bệnh lý TSG ở Việt Nam 
nói chung và khu vực miền Trung nói riêng đã tập trung 
nhiều vào lĩnh vực dịch tễ học, các triệu chứng lâm sàng, 
cận lâm sàng, chẩn đoán và điều trị trên thai phụ đã 
phát triển bệnh lý TSG [1], [2], [4], [5], [6] tuy nhiên, thời 
gian gần đây, dự báo TSG và điều trị dự phòng đang là 
vấn đề được quan tâm hàng đầu trong tiếp cận bệnh 
lý này. Với thực trạng bệnh lý TSG – SG còn nhiều bàn 
cải về điều trị cũng như chưa có biện pháp dự báo dự 
phòng được áp dụng cụ thể thì nghiên cứu các yếu tố 
sàng lọc và điều trị dự phòng bệnh lý TSG là hết sức cần 
thiết để góp phần giảm tỷ lệ bệnh tật, tử vong do bệnh 
lý này gây ra. Xuất phát từ những vần đề trên, tôi đề xuất 
đề tài nghiên cứu: Đánh giá hiệu quả điều trị dự phòng 
bệnh lý Tiền sản giật – Sản giật bằng Aspirin liều thấp ở 
những thai phụ có nguy cơ cao. 

Mục tiêu nghiên cứu:Đánh giá hiệu quả điều trị dự 
phòng bệnh lý Tiền sản giật – Sản giật bằng Aspirin 
liều thấp ở những thai phụ có nguy cơ cao.

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
2.1. Đối tượng nghiên cứu
Những thai phụ đến khám, sàng lọc quý I xác định 

nguy cơ cao các rối loạn tăng HA trong thai kỳ tại 
Khoa Phụ sản Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế. 

2.1.1. Tiêu chuẩn chọn bệnh:
- Mang thai đơn thai.
- Đến khám thai, làm các xét nghiệm, thăm dò 

sàng lọc trong quý I thai kỳ ở tuổi thai từ 11 tuần 0 
ngày đến 13 tuần 6 ngày.

- Kết quả sàng lọc nguy cơ cho mọi rối loạn tăng 
HA trong thai kỳ theo FMF - The Fetal Medicine 
Foundation ≥ 1/100.

- Được theo dõi cho đến khi kết thúc thai kỳ tại 
Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế. 

2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ.
- Đa thai. 
- Dị tật hình thái thai được phát hiện qua sàng lọc 

quý I: thai vô sọ, vô não, hở thành bụng, bất thường 
cột sống… 

- Sẩy thai, thai chết trong tử cung mà nguyên nhân 
không phải do bệnh lý hoặc các biến chứng của TSG – SG.

- Mất dấu trong quá trình theo dõi.
2.2. Phương pháp nghiên cứu.
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu.

- Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng - 
thời gian nghiên cứu từ 09/2012 đến 03/2015

2.2.2. Phương pháp tiến hành.
Bước 1. Sàng lọc nguy cơ tăng HA trong thai kỳ:
Thu thập thông tin tiền sử và bệnh sử:
- Số lần mang thai gồm: Thai con so nếu chưa có 

lần sinh thai trên 22 tuần. Thai con rạ có hoặc không 
có tiền sử mang thai bị TSG. 

- Phương pháp thụ thai gồm: có thai tự nhiên, sử 
dụng thuốc kích thích rụng trứng.

- Tiền sử sản khoa, tiếp xúc với thuốc lá trong quá 
trình mang thai.

- Tiền sử bệnh lý: tăng HA mãn tính, đái tháo 
đường, hội chứng kháng phospholipid, rối loạn đông 
máu, suy giảm miễn dịch, bệnh hồng cầu lưỡi liềm, 
tiền sử bệnh lý tim mạch, bệnh thận.

- Tiền sử gia đình mẹ, chị em gái mang thai TSG, 
gia đình có người tăng HA.

Khám lâm sàng:
- Tuổi mẹ, chủng tộc, tuổi thai, khám các dấu hiệu 

thai nghén bất thường trong 3 tháng đầu. Tính chỉ số 
khối cơ thể (BMI).

- Đo HA: ghi kết quả hiển thị HATT, HATr mỗi lần đo 
và kết quả HATB, HATB tính dựa trên kết quả trung bình 
các lần đo, được thể hiện theo bội số trung vị MoM [14].

Siêu âm sàng lọc quí I thai kỳ:
- Đo chiều dài đầu – mông, độ dày khoảng mờ da 

gáy, tìm các dị tật thai nhi.
- Siêu âm Doppler động mạch tử cung, đo chỉ số 

xung – PI 2 bên. Xác định giá trị PI nhỏ nhất và thể 
hiện theo bội số trung vị MoM [9].

Xét nghiệm:
- PAPP-A: sử dụng kit PAPP-A (A098-201) và hệ thống 

DELFIA XPRESS analyzer (PerkinElmer Life and Analytical 
Sciences, Wallac Oy, Mustionkatu 6, Turku, Finland).

- Nồng độ PAPP-A được hiệu chỉnh theo tuổi thai, 
cân nặng, chủng tộc và được thể hiện theo bội số 
trung vị MoM.

Xác định nguy cơ hình thành TSG về sau dựa theo 
FMF gồm:

- Nguy cơ cho TSG sớm.
- Nguy cơ cho TSG ở bất kỳ mọi thời điểm trong thai kỳ.
- Nguy cơ cho tất cả các rối loạn tăng HA trong thai kỳ.
Chọn vào nhóm nguy cơ cao nếu nguy cơ cho mọi 

rối loạn tăng HA trong thai kỳ ≥ 1/100.
Bước 2. Phân nhóm và can thiệp dự phòng các rối 

loạn tăng HA trong thai kỳ bằng Aspirin liều thấp:
Chọn bệnh nhân nguy cơ cao các rối loạn tăng HA 

trong thai kỳ, phân bố ngẫu nhiên vào 2 nhóm can 
thiệp như sau:

Các thai phụ sau khi xác định nguy cơ cao các rối 
loạn tăng HA trong thai kỳ sẽ được phòng sàng lọc 
Tiền sản chuyển cho nhóm nghiên cứu quản lý theo 
mã số khám bệnh, khuyết tên.

Bốc xăm chia ngẫu nhiên các bệnh nhân theo mã 
số khám bệnh làm 2 nhóm can thiệp:

- Nhóm 1: Sử dụng Aspirin liều thấp 81 mg/ngày, 
bắt đầu điều trị ở tuổi thai từ tuần 13 – 26 tuần. Được 
được ký hiệu As.

- Nhóm2: Được theo dõi và quản lý thai nghén, 
không sữ dụng thuốc Calcium Cacbonat và Aspirin. 
Được được ký hiệu Ch.

Chuyển thai phụ đã được phân nhóm điều trị theo 
ký hiệu cho các bác sĩ chuyên trách, tư vấn và tiến 
hành điều trị.

Bước 3. Theo dõi.
Dữ liệu kết quả thai kỳ được theo dõi từ thời điểm 

sàng lọc quý I cho đến hết khi chuyển dạ và đến thời 
gian hậu sản, 6 tuần sau sinh. 

- Dựa vào thông tin thai phụ đã lưu trữ từ lần khám 
sàng lọc quý I thai kỳ, dự tính thời điểm khám tiếp theo, 
sàng lọc quý II, quý III và thời điểm kết thúc thai kỳ. 

- Các thai phụ được lên lịch theo dõi và gọi điện 
thoại hẹn thăm khám ở các lần khám tiếp theo. 

- Theo dõi sử dụng thuốc, loại bỏ khỏi nhóm 
nghiên cứu các trường hợp không sử dụng thuốc 
theo đúng phác đồ.

- Sản phụ theo dõi tại Bệnh viện Trường Đại học Y 
Dược Huế, kết quả thai kỳ được thu thập thông qua 
hồ sơ bệnh án. Đối với các trường hợp xuất hiện các 
rối loạn tăng HA, được trực tiếp theo dõi, kết hợp hồ 
sơ bệnh án, ghi nhận tình trạng bệnh lý, diễn biến, các 
biến chứng và kết quả kết thúc thai kỳ cho mẹ và con.

Kết quả thai kỳ:
Phân loại rối loại tăng HA trong thai kỳ tiếp tục sử 

dụng phân loại truyền thống vẫn còn được sự dụng 
cho đến hiện tại gồm 4 nhóm:

- Tăng huyết áp thai nghén:  HATT < 160 mmHg, 
HATr < 110 mmHg, không có protein niệu và không 
triệu chứng.

- Tiền sản giật – sản giật: TSG được định nghĩa xác 
định theo tiêu chuẩn chẩn đoán của Hiêp hội quốc tế 
nghiên cứu về tăng HA trong thai kỳ - International 
Society for the Study of Hypertension in Pregnancy: 

+ Tăng HA ≥ 20 tuần và protein niệu.
+ HATT ≥ 140 mmHg hoặc HATr ≥ 90 mmHg tại 2 

thời điểm đo cách nhau 4 giờ và; 
+ Protein niệu ≥ 300mg/24giờ hoặc có 2 lần 

dương tính (++) trên thử nghiệm dipstick với nước 
tiểu giữa dòng hoặc lấy qua ống thông tiểu.

- Tăng huyết áp mãn tính: Tăng HA trước khi mang 
thai hoặc trước 20 tuần thai kỳ hoặc vẫn còn tồn tại 
sau 6 tháng hậu sản.

- Tiền sản giật phát triển chồng chất trên Tăng 
huyết áp mãn tính:

+ Đợt cấp của tăng HA (trước đó đã được kiểm 
soát tốt bằng thuốc hại HA), và/hoặc;

+ Xuất hiện protein niệu, và/hoặc tăng đột ngột 
protein niệu một cách rõ ràng bền vững.

Phân loại TSG – SG theo thời gian xuất hiện được 
chia thành 2 nhóm dựa vào thời điểm phát triển TSG:

- TSG sớm: trước 34 tuần.
- TSG trung bình: 34 – 37 tuần
- TSG muộn: sau 37 tuần, chuyển dạ và hậu sản.
Phân loại theo mức độ bệnh lý TSG theo ACOG 

gồm 2 mức độ:
- TSG (Tăng HA ≥ 20 tuần và protein niệu)
- TSG nặng: Xuất hiện tăng HA kèm theo bất kỳ 

dấu hiệu sau: 
+ Tăng HA nặng (tâm thu ≥ 160 mmHg hoặc tâm 

trương ≥ 110 mmHg). 
+ Các triệu chứng thần kinh trung ương nặng và 

liên tục, giảm tiểu cầu dưới 100.000/mm3, tăng các 
men gan gấp đôi ngưỡng trên giới hạn trên bình 
thường, phù phổi, creatinine huyết thanh tăng trên 
1,1 mg/dl.

Các dữ liệu được thu thập vào phiếu nghiên cứu 
và nhập vào phần mềm Excel đồng thời lưu vào dữ 
liệu sàng lọc tiền sản tại Bệnh viện Trường Đại học Y 
Dược Huế.

2.3 Xữ lý số liệu.
Sự xuất hiện TSG là biến số phụ thuộc của nghiên 

cứu và cũng là tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả can thiệp 
dự phòng.

Các biến số và giá trị xử lí theo phương pháp thống 
kê, tính tỷ lệ, tần số, trung bình. Đối với các biến độc 
lập liên tục, so sánh giữa các nhóm bằng test Mann-
Whitney cho phân phối không chuẩn, t-test đối với 
phân phối chuẩn. 

Với các biến nhị phân, so sánh bằng tỷ lệ thống 
kê bằng χ2-test hoặc test chính xác Fisher khi tần số 
lý thuyết < 4. 

Kết quả can thiệp ở hai nhóm được diễn giãi theo 
bảng 2 x 2. Nguy cơ tương đối (Relative risk) được sử 
dụng để đo lường mối liên quan giữa 2 biến nhị phân có 
hoặc không có TSG có cân nhắc đến mức độ mạnh - yếu. 

- Nếu RR > 1, yếu tố phơi nhiễm làm tăng khả 
năng mắc bệnh.

- Nếu RR = 1, không có mối liên hệ nào giữa yếu tố 
phơi nhiễm và bệnh.
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- Nếu RR < 1, yếu tố phơi nhiễm làm giảm khả 
năng mắc bệnh.

Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với mức p < 0,05.

3. Kết quả nghiên cứu
Trong thời gian nghiên cứu, 3.317 trường hợp đã 

được tiến hành sàng lọc bệnh lý TSG tại thời điểm 11 
tuần đến 13 tuần 6 ngày cùng với thời điểm sàng lọc quý 
I thai kỳ. Có 2.998 trường hợp (90,38%) đã được theo dõi 
đến kết thúc thai kỳ. Loại bỏ khỏi đối tượng nghiên cứu 
319 trường hợp (9,62%) mất dấu trong quá trình nghiên 
cứu gồm7,81% mất liên lạc, 0,39% thai dị dạng phát 
hiện muộn, có chỉ định chấm dứt thai kỳ, 1,03% thai chết 
lưu trước 22 tuần và 0,39% thai chết lưu muộn sau 22 
tuần không liên quan đến bệnh lý TSG – SG

3.1. Kết quả chung của nghiên cứu.

* Chúng tôi loại bỏ 120 trường hợp nguy cơ cao 
trong can thiệp Canxi để đánh giá vai trò của Aspirin 
trong dự phòng các rối loạn tăng HA trong thai kỳ.

Trong số 2.998 trường hợp, chúng tôi phát hiện 
487 trường hợp thai nghén nguy cơ cao phát triển 
các rối loạn tăng HA trong thai kỳ, tỷ lệ 16,24%.

Có 112 trường hợp xuất hiện các rối loạn tăng 
HA trong thai kỳ, chiếm tỷ lệ 3,74%. Trong đó, có 85 
trường hợp phát triển TSG, chiếm tỷ lệ 2,84%, tỷ lệ 
tăng HA thai nghén 0,5%.

3.2. Một số đặc điểm chung mẫu nghiên cứu

Kết quả thai kỳ Số lượng Tỷ lệ (%)
Nhóm nguy cơ thấp 2.511 83,76
Nhóm nguy cơ cao

- Điều trị Aspirin 
- Can thiệp canxi *
- Nhóm chứng

487
111
120
256

16,24
3,70
4,00
8,54

Tổng 2.998 100,00

Bảng 1. Nguy cơ cao các rối loạn tăng huyết áp trong thai kỳ

Các rối loạn tăng HA trong thai kỳ Số lượng Tỷ lệ (%)
Không có rối loạn HA trong thai kỳ 2.886 96,26
Rối loạn tăng HA trong thai kỳ:

- Tăng HA thai nghén
- TSG
- Tăng HA mãn
- TSG chồng chất

112
15
85
5
7

3,74
0,50
2,84
0,17
0,23

Tổng 2.998 100,00

Bảng 2. Các rối loạn tăng HA trong thai kỳ

Các đặc điểm Nhóm chứng (n = 256) Nhóm điều trị Aspirin (n= 111) p
Tuổi mẹ trung bình (năm, trung vị) 31,2 (30,5–31,9) 30,0 (29,0–31,0) 0,051
BMI (kg/m2, trung vị) 21,0 (20,8–21.4) 21,3 (20,8–21,8) 0,41
CRL (mm, trung vị) 61,0 (55,0–69,6) 60,6 (55,1–70,0) 0,69
Độ mờ da gáy (mm, trung vị) 1,6 (1,4–1,9) 1,5 (1,3–1,8) -

Bảng 3. Một số đặc điểm chung của mẫu nghiên cứu

Tuổi thai (ngày, trung vị) 88,1 (87,5–88,6) 87,0 (85,0–92,0) -
Số lần mang thai:
− Con so (n,%)
− Con rạ mang thai bị TSG (n,%)
− Con rạ mang thai không bị TSG (n,%)

149 (58,20)
16 (6,20)
91 (35,5)

64 (57,70)
13 (11,70)
34 (30,63)

-
-
-

Phương pháp có thai:
− Mang thai tự nhiên (n,%)
− Dùng thuốc kích thích rụng trứng (n,%)

246 (96,10)
10 (3,90)

110 (99,10)
1(0,90)

-
-

Tăng HA mãn 4 (1,56) 7 (6,30) -
Gia đình có người mang thai TSG (n,%) 14 (5,50) 14 (12,60) -
Có tiếp xúc thuốc lá trong thai kỳ (n,%) 15 (5,90) 6 (5,40) -
Nguy cơ rối loạn tăng HA theo FMF (%)
− Nguy cơ TSG sớm
− Nguy cơ TSG mọi thời điểm
− Nguy cơ cho mọi rối loạn tăng HA

1,75 (0,99–2,53)
2,64 (1,73–3,55)
4,38 (3,11–5,65)

3,11 (1,58–4,62)
5,10 (2,76–7,45)
7,17 (4,34–10,00)

0,120
0,012
0,040

Nguy cơ TSG cho mọi thời điểm và nguy cơ cho 
mọi rối loạn tăng HA ở nhóm điều trị Aspirin cao hơn 
nhóm chứng (p < 0,05)

3.3. Kết quả thai kỳ và các biến chứng. 

Không có sự khác biệt về tỷ lệ tuổi thai kết thúc thai 
kỳ, cân nặng, , tỷ lệ thai chậm phát triển, sinh non, tỷ lệ rau 
bong non, tử vong chu sinh, hội chứng HELLP giữa 2 nhóm.

3.4. Tỷ lệ phát triển các rối loạn tăng HA trong 
thai kỳ ở nhóm điều trị và hiệu quả điều trị

Có sự khác biệt về tỷ lệ các rối loạn tăng HA trong 
thai kỳ giữa nhóm chứng (23,05%) và nhóm điều trị 
Aspirin (12,61%), p = 0.0309.

Kết quả thai kỳ Nhóm chứng (n = 256) Nhóm điều trị Aspirin (n= 111) p
Tuổi thai (tuần, trung vị) 38,77 ( 38,56–38,980) 38,82 (38,57–39,06) 0,799
Cân nặng (gram, trung vị) 3067,9 (3011,3–3124,6) 3144,1(3050,1–3238,2) 0,157
Mổ lấy thai (n,%) 138 (53,90) 45 (40,50) 0,02
Sinh thường (n,%) 118 (46,10) 66 (59,50) -
Sinh non ≤ 37 tuần (n,%) 26 (10,20) 5 (4,50) 0,11
Sinh cực non < 34 tuần (n,%) 4 (3,90) 1 (0,90) 0,96
Hội chứng HELLP (n,%) 8 (3,10) 0 (0,00) 0,13
Tử vong chu sinh (n,%) 6 (2,30) 2 (1,80) 0,93
Rau bong non (n,%) 2 (0,80) 1 (0,90) 0,59
Thai chậm phát triển (n,%) 10 (3,90) 3 (2,70) 0,79

Bảng 4. Kết quả thai kỳ và các biến chứng

Rối loạn tăng HA trong thai kỳ Nhóm chứng (n = 256) Nhóm điều trị  Aspirin (n= 111) p
Các rối loạn tăng HA trong thai kỳ 59 23,05 14 12,61 0,0309
TSG chung 46 18,00 6 5,41 0,0117
Phân loại theo thơi gian:
− TSG sớm
− TSG trung gian
− TSG muộn

9
14
23

3,51
5,47
8,98

1
1
4

0,90
0,90
3,60

-
-
-

Phân loại theo mức độ:
− TSG nặng
− TSG

10
36

3,91
14,06

2
4

1,80
3,60

-
0,0056

Tăng HA thai nghén 9 3,50 1 0,90 -
Tăng HA mãn 1 0,40 4 3,60 -
TSG chồng chất 3 1,20 3 2,70 -

Bảng 5. Tỷ lệ phát triển các rối loạn tăng HA trong thai kỳ và hiệu quả điều trị 

Khi phân tích riêng đối với các trường hợp phát 
triển TSG, tỷ lệ TSG ở nhóm điều trị thấp hơn nhóm 
chứng, P = 0.0117

Không có khác biệt về tỷ lệ TSG sớm, trung gian, 
muộn, tỷ lệ TSG nặng ở hai nhóm

Không có sự khác biệt về tỷ lệ tăng HA thai nghén, 
tăng HA mãn, TSG chồng chất giữa 2 nhóm.

Mặc dù có sự khác biệt vè tỷ lệ các rối loạn tăng 
HA trong thai kỳ giữa 2 nhóm, nhưng điêu trị Aspirin 
không làm giảmcác rối loạn tăng HA trong thai kỳ so 
với nhóm chứng (RR = 0.598, p = 0.0642).

Tuy nhiên, Điều trị Aspirin làm giảm tỷ lệ TSG so 
với nhóm chứng (RR = 0.4414, p = 0.0260).

4. Bàn luận
4.1. Lựa chọn nhóm nguy cơ cao.
Mặc dù các Hiệp hội chuyên ngành trên Thế 

Giới đã đưa ra các hướng dẫn chăm sóc tiền sản 
trong đó có hướng dẫn về quản lý TSG. Khuyến 
cáo cho lần khám thai đầu tiên, những trường 
hợp nguy cơ cao TSG dựa trên các yếu tố tiền sử 
mẹ, nên được xếp vào nhóm nguy cơ cao và cần 
can thiệp dự phòng.Theo ACOG, nguy cơ TSG gồm 
mang thai con so, tiền sử mang thai TSG, tăng HA 
mãn tính, bệnh thận mãn tính, đa thai, thụ tinh 
trong ống nghiệm, tiền sử gia đình có người mang 
thai TSG, đái đường, béo phì, lupus ban đỏ hệ 
thống, mang thai trên 40 tuổi. Theo NICE, nguy cơ 
TSG trung bình gồm thai con so, mang thai trên 40 
tuổi, khoảng cách giữa các lần mang thai trên 10 
năm, BMI > 35 kg/m2, đa thai, tiền sử gia đinh TSG. 
Các đối tượng nguy cơ cao gồm tiền sủa mang 
thai TSG, tăng HA mãn tính, bệnh thận mãn tính, 
bệnh tử miễn, đái đường. Tuy nhiên, đánh giá hiệu 
quả sàng lọc bằng các yếu tố nguy cơ mẹ vẫn còn 
nhiều hạn chế. Một nghiên cứu của Leon Poon cho 
thấy nếu sử dụng các yếu tố theo NICE trong dự  
báo TSG cho tỷ lệ phát hiện TSG sớm, TSG trung 
gian, TSG muộn thứ tự là 89,2%, 93,0% và 85,0% 
tuy nhiên tỷ lệ dương tính giả đến 64,1%. Như vậy, 
vẫn có những hạn chế trong xác định nhóm nguy 
cơ cao các rối loạn tăng HA trong thai kỳ.

Chúng tôi lựa chọn nhóm nguy cơ cao dựa vào 
tính nguy cơ các rối loạn tăng HA trong thai kỳ theo 
FMF. FMF đánh giá nguy cơ TSG dựa vào các yếu tố 

Aspirin (n, %) Chứng (n,%) RR KTC 95% P
Các rối loạn tăng HA trong thai kỳ 14 (12,61) 59 (23,05) 0,598 0,35–1,03 0,0642
TSG chung 6 (5,41) 46 (18,00) 0,4414 0,21–0,90 0,0260

Bảng 6. Kết quả điều trị dự phòng các rối loặn tăng HA trong thai kỳ bằng Aspirin

gồm: tuổi mẹ, chủng tộc, BMI. Yếu tố tiền sử gồm: 
Đái tháo đường type 1, tiền sử tăng huyết áp mãn 
tính, tiền sử có hút thuốc lá trong thời kỳ mang 
thai, bệnh hệ thống, tiền sử gia đình có người TSG 
– SG. Phương pháp có thai: tự nhiên, IVF và chỉ 
dùng thuốc kích thích phóng noãn không IVF. Tiền 
sử sản khoa: Con so, con rạ không hoặc có tiền sử 
mang thai TSG-SG.Chỉ số xung – PI động mạch tử 
cung thấp nhất. HA động mạch trung bình, xét 
nghiệm PAPP-A. Các chỉ số PI, HATB, PAPP-A được 
hiệu chỉnh các yếu tố liên quan và diễn giãi theo 
bội số trung vị MoM. Thuật toán phối hợp các yếu 
tố trên đã được chứng minh phát hiện TSG sớm, 
TSG trung gian và TSG muộn lên đến 90%, 80% và 
60% với tỷ lệ dương tính giả 5%. Việc kết hợp theo 
mô hình dự báo không chỉ cải thiện tỷ lệ phát hiện 
bệnh mà còn hạn chế được tỷ lệ dương tính giả. 
Như vậy đồng thời giảm được số lượng bệnh nhân 
không cần thiết điều trị.

Kết quả nguy cơ được FMF diễn giãi theo: nguy 
cơ cho TSG sớm, nguy cơ cho TSG ở bất kỳ mọi thời 
điểm trong thai kỳ, nguy cơ cho tất cả các rối loạn 
tăng HA trong thai kỳ. Chúng tôi lựa chọn nhóm 
nguy cơ cao cho tất cả các rối loạn tăng HA trong 
thai kỳ khi kết quả nguy cơ ≥ 1:100 (1%).

4.2. Lựa chọn phác đồ, liều và thời gian điều trị.
Các nghiên cứu cho rằng TSG có liên quan đến 

tăng tiêu thụ tiểu cầu và tổng hợp Thromboxan 
là cơ sở dẫn đến những thử nghiệm ngẫu nhiên 
đánh giá liệu pháp Aspirin liều thấp ở phụ nữ 
có nguy cơ cao. Aspirin liều thấp xác định từ 60 
đến 150mg/ngày, với liều này làm giảm tổng hợp 
thromboxan trong khi vẫn duy trì mạch tổng hợp 
tường prostacyclin. Thuốc đã được nghiên cứu cho 
dự phòng TSG và phòng ngừa sự tiến triển của TSG 
nhẹ đến nặng, tác động làm giảm nguy cơ TSG, 
cũng như sinh non, thai chậm phát triển trong tử 
cung khoảng 10 đến 15% [17].  

Trong nghiên cứu chúng tôi chọn liều can thiệp 
là 81mg/ngày từ tuần thứ 13 đến 26 của thai kỳ đối 
với thai phụ có nguy cơ cao cho mọi rối loạn tăng 
HA trong thai kỳ. 

Sử dụng Aspirin liều thấp trong điều trị dự 
phòng TSG đã được khuyến cáo ở một số trung 
tâm, đặc biệt ở nhóm phụ nữ có nguy cơ trung 
bình, cao với TSG. NICE hướng dẫn điều trị Aspirin 
liều thấp 75mg ở những thai phụ khi có một trong 
các yếu tố nguy cơ cao TSG: tăng huyết áp mãn 
tính, đái đường, bệnh tự miễn, tiền sử tăng huyết 
áp trong thai kỳ, hoặc ít nhất có 2 yếu tố nguy cơ 
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trung bình ( mẹ ≥ 40 tuổi, con so, đa thai, khoảng 
cách giửa 2 lần sịnh trên 10 năm, BMI ≥ 35, tiền sử 
gia đình có TSG) [15]. Trong khi đó, Hiệp hội Sản 
phụ khoa Hoa Kỳ khuyến cáo chỉ nên điều trị cho 
nhóm có nguy cơ cao tiền sản giật sớm, nguyên 
nhân là do kết quả sàng lọc tại thời điểm 11 – 13 
tuần 6 ngày hiệu quả nhất ở nhóm TSG sớm [8], 
thời điểm bắt đầu khoảng 12 – 14 tuần, liều thấp 
tối ưu khoảng 60 đến 80 mg/ngày, chất lượng các 
bằng chứng mức trung bình và mức độ khuyến 
cáo đủ điều kiện. Tính an toàn khi sử dụng aspirin 
liều thấp trong ba tháng giữa và cuối thai kỳ cũng 
được chứng minh. Tuy nhiên thời gian quan trọng 
nhất trong mục đích sử dụng là ba tháng đầu thai 
kỳ vì bệnh sinh của TSG phát triển trong thời gian 
này. Ngưng Aspirin 5 đến 10 ngày trước khi sinh dự 
kiến sẽ làm giảm bớt nguy cơ chảy máu trong khi 
sinh. Tổ chức y tế thế giới cũng đã khuyến cáo điều 
trị dự phòng TSG cho thai phụ thuộc nhóm nguy 
cơ cao nên thực hiện trước tuần thứ 20 của thai kỳ. 
Nhìn chung các khuyến cáo đều đồng quan điểm 
liều Aspirin nên sử dụng từ 60 – 80mg/ ngày.

4.3. Hiệu quả điều trị dự phòng TSG và các rối 
loạn tăng HA trong thai kỳ bằng Aspirin.

Trong nghiên cứu của chúng tôi, khi so sánh 
giữa nhóm nguy cơ cao các rối loạn tăng HA có bổ 
sung Aspirin và nhóm chứng, có sự khác biệt về 
tỷ lệ các rối loạn tăng HA trong thai kỳ giữa nhóm 
chứng (23,05%) và nhóm điều trị Aspirin (12,61%), 
p = 0,0309. Và tương tự, có sự khác biệt về tỷ lệ 
TSG giữa nhóm chứng (18,00%) và nhóm điều trị 
canxi (5,41%). Tuy nhiên, không có sự khác biệt 
về tỷ lệ TSG sớm, TSG trung gian, TSG nặng giữa 
2 nhóm và không có sự khác biệt về tỷ lệ tăng HA 
thai nghén, tăng HA mãn, TSG chồng chất giữa 2 
nhóm. Can thiệp Aspirin không cải thiện tỷ lệ các 
rối loạn tăng huyết áp trong thai kỳ so với nhóm 
chứng (RR = 0,598, CKT 95%; 0,35–1,03, p=0,0642). 
Tuy nhiên sử dụng Aspirin lại làm giảm tỷ lệ TSG so 
với nhóm chứng (RR = 0,441, CKT 95%; 0,21–0,90, 
p=0,0260). Không có sự khác biệt về tỷ lệ tăng HA 
thai nghén, tăng HA mãn, TSG chồng chất như kết 
quả thai kỳ và các biến chứng giữa 2 nhóm. Mặt 
khác khi phân nhóm ngẫu nhiên để điều trị, nguy 
cơ TSG mọi thời điểm trong thai kỳ của nhóm điều 
trị là 5,10% cao hơn nguy cơ của nhóm chứng là 
2,64%, sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê p = 
0,012. Do đó nếu phân nhóm đồng đều hơn thì kết 
quả điều trị Aspirin còn cải thiện nguy cơ Tiền Sản 
Giật hơn nữa.

Nhìn chung, đánh giá vai trò dự phòng các rối 
loạn tăng HA trong thai kỳ nói chung và bệnh lý 
TSG nói riêng còn nhiều bàn cải. Đối với nhóm có 
nguy cơ TSG, sử dụng aspirin liều thấp, bắt đầu 
sớm trong thai kỳ, làm giảm tỷ lệ TSG. Phân tích 
Cochrane 2010 đánh giá sự an toàn và hiệu quả 
aspirin liều thấp để dự phòng TSG gồm 59 thử 
nghiệm với hơn 37.560 phụ nữ có nguy cơ TSG 
[13]. Kết quả cho thấy sử dụng aspirin liều thấp có 
liên quan thấp, nhưng đáng kể, giảm nguy cơ TSG 
(0.83 RR, 95% CI 0,77-0,89) (46 thử nghiệm, 32.891 
phụ nữ),  giảm 8% nguy cơ  sinh non tháng (0,92 
RR, 95% CI 0,88-0,97) (29 thử nghiệm khác, 31.1151 
phụ nữ), và 14% tử vong chu sinh (RR 0,86 , 95% CI 
0,76-0,98) (40 thử nghiệm, 33.098 phụ nữ) [7]. Một 
phân tích hệ thống trên 14 thử nghiệm khác bao 
gồm hơn 12.000 phụ nữ có yếu tố nguy cơ TSG cho 
thấy Aspirin liều thấp làm giảm nguy cơ phát triển 
TSG (OR 0,86, 95% CI 0,76-0,96), nhưng không thay 
đổi đáng kể đến cân nặng lúc sinh hoặc nguy cơ 
rau bong non [12]. 

Trong nghiên cứu của chúng tôi, tuổi thai kết 
thúc thai kỳ, sinh non,sinh cực non, thai chậm phát 
triển, rau bong non, tỷ vong chu sinh, hội chứng 
HELLP ở nhóm điều trị bằng Aspirin không có sự 
khác biệt so với nhóm chứng. Riêng tỷ lệ mổ lấy 
thai ở nhóm điều trị Aspirin thấp hơn so với nhóm 
chứng (p= 0,02) tuy nhiên tỷ lệ này còn phụ thuộc 
thêm nhiều nguyên nhân mổ lấy thai khác trong 
chỉ định chấm dứt thai kỳ.

Theo một phân tích 5 thử nghiệm trên tổng số 
556 phụ nữ được điều trị bằng Aspirin trước tuần 
thứ 16 của thai kỳ thì nhóm điều trị Aspirin làm 
giảm mạnh nguy cơ tiền sản giật sớm (RR 0.11, 95% 
CI 0,04-0,33) nhưng không có ảnh hưởng đáng kể 
đến tiền sản giật muộn (RR 0,98, 95% CI 0,42-2,33) 
[16]. Nhìn chung, hiệu quả điều trị dự phòng TSG 
và các rối lạn tăng HA trong thai kỳ còn nhiều bàn 
cãi. Các nghiên cứu cho các kết quả khác nhau có 
thể do tiêu chuẩn lựa chọn nhóm nguy cơ cao can 
thiệp khác nhau, cở mẫu khác nhau. Tuy nhiên 
hiệu quả của Aspirin trong dự phòng Tiền sản giật 
– sản giật là có. Và Hội sản phụ Khoa Hoa Kỳ, NICE 
đều đã có các khuyến cáo đối với điều trị dự phòng 
Tiền sản giật bằng Aspirin. 

5. Kết luận
Tỷ lệ các rối loạn tăng huyết áp trong thai kỳ 

chiếm 3,74% so với toàn bộ thai nghén, trong đó 
Tiền sản giật chiếm tỷ lệ 2,84%.

Tỷ lệ các rối loạn tăng HA trong thai kỳ và tỷ lệ TSG 
chung ở nhóm điều trị Aspirin và nhóm chứng, tương 
ứng là 23,05% và 12,61%, 18,00% và 5,41%. Can thiệp 
Aspirin làm giảm tỷ lệ TSG so với nhóm chứng (RR = 
0.4414, p = 0.0260).

Không có sự khác biệt về tỷ lệ TSG nặng, TSG sớm, 
TSG trung gian và  tỷ lệ tăng HA thai nghén, tăng HA 
mãn, TSG chồng chất như kết quả thai kỳ và các biến 
chứng giữa 2 nhóm.
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Tóm tắt
Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá hiệu quả điều trị 

dự phòng bệnh lý Tiền sản giật – Sản giật bằng canxi 
ở những thai phụ có nguy cơ cao.

Đối tượng và phương pháp: Thử nghiệm lâm 
sàng ngẫu nhiên có đối chứng. Trong số 2.998 thai 
phụ đến khám, sàng lọc và theo dõi thai nghén tại 
Khoa Phụ Sản, Bệnh viện Đại học Y dược Huế từ 
09/2012 đến 03/2015, phát hiện 487 trường hợp 
thai nghén nguy cơ cao các rối loạn tăng HA trong 
thai kỳ. Trong đó 120 trường hợp đã được điều trị 
dự phòng TSG bằng sử dụng Calcium Cacbonat 
liều 1 gram/ngày bắt đầu từ tuổi thai tuần 20 đến 
32 tuần.

Kết quả: Tỷ lệ các rối loạn tăng huyết áp trong thai 
kỳ chiếm 3,74% so với toàn bộ thai nghén, trong đó 
Tiền sản giật chiếm tỷ lệ 2,84%. 

Tỷ lệ các rối loạn tăng HA trong thai kỳ và tỷ lệ TSG 
chung ở nhóm điều trị canxi và nhóm chứng, tương 
ứng là 23,05% và 12,50%, 18,00% và 9,20%. Tuy nhiên, 
can thiệp canxi không cải thiện tỷ lệ TSG so với nhóm 
chứng (RR = 0,55, CKT 95%; 0,29–1,03, p=0,062). 
Không có sự khác biệt về tỷ lệ tăng HA thai nghén, 
tăng HA mãn, TSG chồng chất như kết quả thai kỳ và 
các biến chứng giữa 2 nhóm.

Kết luận: Điều trị canxi không làm giảm tỷ lệ các 

rối loạn tăng HA trong thai kỳ và tỷ lệ TSG cũng như 
cải thiện các kết quả thai kỳ bất lợi.

Abstract 
CALCIUM SUPPLEMENTATION DURING PREGNANCY 

FOR PREVENTING HYPERTENSIVE DISORDERS
Objective: To study the effect of aspirin in the 

prevention of pre-eclampsia in high-risk women.
Materials and methods: A randomized 

controlled trial study design. From the 487 high risk 
pregnancy, 120 participants were randomised to start 
canlcium 1g/day at 20 to 32 gestation.

Results: Of 2,998 patients with complete outcome 
data, there were 3.74% of hypertension disorder, and 
2.84% cases of pre-eclampsia. 

Calcium supplementation during pregnancy did 
not reduce the rate of pre-eclampsia (relative risk 
(RR) 0.55, 95% CI 0.29 – 1.03, p=0,062); hypertension 
disorder (RR 0,59, 95% CI 0.35 – 1,01, p=0,053).

Conclusion: Calcium supplementation during 
pregnancy did not prevent pre-eclampsia, pregnancy-
associated hypertension, or adverse outcomes in high 
risk pregnant.

Key word: hypertension disorder, pre-eclampsia, 
gestational hypertension; screening, pregnancy, 
prevention, prophylaxis

1. Đặt vấn đề
Tiền sản giật – sản giật (TSG – SG) là bệnh lý thường 

gặp trong thai kỳ, theo tổ chức Y tế Thế giới, tỷ lệ TSG 
thay đổi khoảng 5 – 10% trong tất cả các lần mang thai 
và có thể gặp đến 18% tại các nước đang phát triển [13]. 
Đây là bệnh lý có nhiều biến chứng cho cả thai nhi và bà 
mẹ, đặc biệt là một trong năm tai biến sản khoa hàng 
đầu gây tử vong mẹ và trẻ sơ sinh. Không những vậy, 
hậu quả của TSG – SG còn kéo dài dai dẳng sau khi sinh, 
ở các lần sinh tiếp theo và là yếu tố nguy cơ liên quan 
đến các bệnh lý tim mạch. Ở một số nước đang phát 

triển thuộc châu Phi và châu Á, gần 1/10 các trường hợp 
tử vong mẹ có liên quan đến rối loạn huyết áp trong thai 
kỳ, ở châu Mỹ Latin, 1/4 trường hợp tử vong mẹ được xác 
định do TSG kết hợp với những biến chứng kèm theo. 
Đặc biệt, tử vong chu sinh tăng gấp 5 lần ở các thai phụ 
TSG do hậu quả của thai chậm phát triển trong tử cung 
và sinh non [15]. Ở Việt Nam, tỷ lệ TSG – SG chưa được 
thống kê đầy đủ. Tại Bệnh viện Trung ương Huế, nghiên 
cứu trong những năm 90 thì tỷ lệ TSG là 8,35% [4], theo 
tác giả Ngô Văn Tài, năm 2001, tỷ lệ TSG tại Bệnh viện 
Phụ sản Trung ương là 4% [6].

Tuy nhiên, phần lớn tử vong do TSG – SG có thể 
tránh được thông qua việc phát hiện kịp thời và kiểm 
soát hiệu quả bệnh và các biến chứng. Tối ưu của công 
tác chăm sóc sức khỏe thai sản liên quan đến bệnh lý 
TSG – SG vẫn là sàng lọc và dự phòng được sự hình 
thành TSG qua đó ngăn chặn sự hình thành bệnh, 
ngăn chặn tiến triển nặng cũng như xuất hiện các biến 
chứng. Chính vì vậy WHO đã không ngừng tích cực 
đưa ra các bằng chứng lâm sàng, các khuyến cáo nhằm 
thúc đẩy áp dụng trong thực hành quản lý tiền sản đối 
với bệnh lý TSG – SG [16], [17]. Mặc dù nguyên nhân và 
cơ chế bệnh sinh của TSG – SG vẫn chưa được biết rõ 
nhưng các biện pháp dự báo và dự phòng vẫn được 
tiến hành nghiên cứu. Trong thời gian gần đây, các 
nghiên cứu tập trung đến tuổi của mẹ, huyết áp trung 
bình động mạch, Doppler động mạch tử cung và một 
loạt các chất chỉ điểm sinh hóa liên quan đến TSG cho 
phép xác định tỷ lệ dự báo thai phụ sẽ phát triển bệnh 
lý TSG – SG. Một công trình nghiên cứu mới nhất năm 
2013 trên cỡ mẫu rất lớn, mô hình phối hợp các yếu tố 
dự báo TSG gồm các yết tố nguy cơ mẹ, huyết áp động 
mạch trung bình, siêu âm doppler động mạch tử cung 
và xét nghiệm sinh hóa máu mẹ tại thời điểm 11 – 13 
tuần qua thuật toán có thể dự báo TSG sớm lên đến 
91,0% và kết luận rằng có thể dự báo một cách hữu 
hiệu TSG từ thời điểm 11 – 13 tuần tuổi thai và là cơ sở 
cho những can thiệp dự phòng sớm trong thai kỳ [9].

Bên cạnh tìm ra những yếu tố sàng lọc TSG thì điều 
trị dự phòng hình thành bệnh lý cũng đã được nghiên 
cứu rộng rãi. Hiện nay trên thế giới có nhiều nghiên 
cứu sử dụng các can thiệp như chất chống oxy hóa, các 
vitamin C, E, canxi cacbonat, giảm cân, chế độ ăn, liệu 
pháp Aspirin liều thấp ở phụ nữ có nguy cơ cao… đã 
được thực hiện mục đích dự phòng TSG – SG. Giảm tỷ 
lệ TSG bằng liệu pháp Aspirin liều thấp đã được chứng 
minh trong nhiều thử nghiệm [16], [3]. Tương tự, cung 
cấp canxi có thể có lợi ích trong dự phòng TSG ở một 
số quần thể nguy cơ cao, đặc biệt là những người có 
chế độ ăn canxi thấp, các can thiệp khác vẫn còn đang 
cần được chứng minh [17].

Các công trình nghiên cứu về bệnh lý TSG ở Việt 
Nam nói chung và khu vực miền Trung nói riêng đã tập 
trung nhiều vào lĩnh vực dịch tễ học, các triệu chứng 
lâm sàng, cận lâm sàng, chẩn đoán và điều trị trên thai 
phụ đã phát triển bệnh lý TSG [1], [2], [4], [5], [6] tuy 
nhiên, thời gian gần đây, dự báo TSG và điều trị dự 
phòng đang là vấn đề được quan tâm hàng đầu trong 
tiếp cận bệnh lý này. Với thực trạng bệnh lý TSG – SG 
còn nhiều bàn cải về điều trị cũng như chưa có biện 
pháp dự báo dự phòng được áp cụ thể thì nghiên cứu 

các yếu tố sàng lọc và điều trị dự phòng bệnh lý TSG là 
hết sức cần thiết để góp phần giảm tỷ lệ bệnh tật, tử 
vong do bệnh lý này gây ra. Xuất phát từ những vần đề 
trên, tôi đề xuất đề tài nghiên cứu: Đánh giá hiệu quả 
điều trị dự phòng bệnh lý Tiền sản giật – Sản giật bằng 
canxi ở những thai phụ có nguy cơ cao. 

Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá hiệu quả điều trị dự 
phòng bệnh lý Tiền sản giật – Sản giật bằng canxi ở 
những thai phụ có nguy cơ cao.

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
2.1. Dối tượng nghiên cứu
Những thai phụ đến khám, sàng lọc quý I xác định 

nguy cơ cao các rối loạn tăng HA trong thai kỳ tại Khoa 
Phụ sản Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế. 

2.1.1. Tiêu chuẩn chọn bệnh:
- Mang thai đơn thai.
- Đến khám thai, làm các xét nghiệm, thăm dò 

sàng lọc trong quý I thai kỳ ở tuổi thai từ 11 tuần 0 
ngày đến 13 tuần 6 ngày.

- Kết quả sàng lọc nguy cơ cho mọi rối loạn tăng 
HA trong thai kỳ theo FMF - The Fetal Medicine 
Foundation ≥ 1/100.

- Được theo dõi cho đến khi kết thúc thai kỳ tại 
Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế. 

2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ.
- Đa thai. 
- Dị tật hình thái thai được phát hiện qua sàng lọc 

quý I: thai vô sọ, vô não, hở thành bụng, bất thường 
cột sống … 

- Sẩy thai, thai chết trong tử cung mà nguyên 
nhân không phải do bệnh lý hoặc các biến chứng của 
TSG – SG.

- Mất dấu trong quá trình theo dõi.
2.2. Phương pháp nghiên cứu.
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu.
- Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng - 

thời gian nghiên cứu từ 09/2012 đến 03/2015
2.2.2. Phương pháp tiến hành.
Bước 1. Sàng lọc nguy cơ tăng HA trong thai kỳ:
Thu thập thông tin tiền sử và bệnh sử:
- Số lần mang thai gồm: Thai con so nếu chưa có 

lần sinh thai trên 22 tuần. Thai con rạ có hoặc không 
có tiền sử mang thai bị TSG. 

- Phương pháp thụ thai gồm: có thai tự nhiên, sử 
dụng thuốc kích thích rụng trứng.

- Tiền sử sản khoa, tiếp xúc với thuốc lá trong quá 
trình mang thai.

- Tiền sử bệnh lý: tăng HA mãn tính, đái tháo 
đường, hội chứng kháng phospholipid, rối loạn đông 
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máu, suy giảm miễn dịch, bệnh hồng cầu lưỡi liềm, 
tiền sử bệnh lý tim mạch, bệnh thận.

- Tiền sử gia đình mẹ, chị em gái mang thai TSG, 
gia đình có người tăng HA.

Khám lâm sàng:
- Tuổi mẹ, chủng tộc, tuổi thai, khám các dấu hiệu 

thai nghén bất thường trong 3 tháng đầu. Tính chỉ số 
khối cơ thể (BMI).

- Đo HA: ghi kết quả hiển thị HATT, HATr mỗi lần đo 
và kết quả HATB, HATB tính dựa trên kết quả trung bình 
các lần đo, được thể hiện theo bội số trung vị MoM [28].

Siêu âm sàng lọc quí I thai kỳ:
- Đo chiều dài đầu – mông, độ dày khoảng mờ da 

gáy, tìm các dị tật thai nhi.
- Siêu âm Doppler động mạch tử cung, đo chỉ số 

xung – PI 2 bên. Xác định giá trị PI nhỏ nhất và thể 
hiện theo bội số trung vị MoM [13].

Xét nghiệm:
- PAPP-A: sử dụng kit PAPP-A (A098-201) và hệ thống 

DELFIA XPRESS analyzer (PerkinElmer Life and Analytical 
Sciences, Wallac Oy, Mustionkatu 6, Turku, Finland). 

- Nồng độ PAPP-A được hiệu chỉnh theo tuổi thai, 
cân nặng, chủng tộc và được thể hiện theo bội số 
trung vị MoM.

Xác định nguy cơ hình thành TSG về sau dựa theo 
FMF gồm:

- Nguy cơ cho TSG sớm.
- Nguy cơ cho TSG ở bất kỳ mọi thời điểm trong 

thai kỳ.
- Nguy cơ cho tất cả các rối loạn tăng HA trong 

thai kỳ.
Chọn vào nhóm nguy cơ cao nếu nguy cơ cho mọi 

rối loạn tăng HA trong thai kỳ ≥ 1/100.
Bước 2. Phân nhóm và can thiệp dự phòng các rối 

loạn tăng HA trong thai kỳ bằng canxi.
Chọn bệnh nhân nguy cơ cao các rối loạn tăng HA 

trong thai kỳ, phân bố ngẫu nhiên vào 2 nhóm can 
thiệp như sau:

Các thai phụ sau khi xác định nguy cơ cao các rối 
loạn tăng HA trong thai kỳ sẽ được phòng sàng lọc 
Tiền sản chuyển cho nhóm nghiên cứu quản lý theo 
mã số khám bệnh, khuyết tên.

Bốc xăm chia ngẫu nhiên các bệnh nhân theo mã 
số khám bệnh làm 2 nhóm can thiệp:

- Nhóm 1: Sử dụng Calcium Cacbonat liều 1 gram/
ngày, bắt đầu điều trị ở tuổi thai từ tuần 20 – 32 tuần. 
Được được ký hiệu Ca.

- Nhóm 2: Được theo dõi và quản lý thai nghén, 
không sữ dụng thuốc Calcium Cacbonat và Aspirin. 
Được được ký hiệu Ch.

Chuyển thai phụ đã được phân nhóm điều trị theo 
ký hiệu cho các bác sĩ chuyên trách, tư vấn và tiến 
hành điều trị.

Bước 3. Theo dõi.
Dữ liệu kết quả thai kỳ được theo dõi từ thời điểm 

sàng lọc quý I cho đến hết khi chuyển dạ và đến thời 
gian hậu sản, 6 tuần sau sinh. 

- Dựa vào thông tin thai phụ đã lưu trữ từ lần 
khám sàng lọc quý I thai kỳ, dự tính thời điểm khám 
tiếp theo, sàng lọc quý II, quý III và thời điểm kết thúc 
thai kỳ. 

- Các thai phụ được lên lịch theo dõi và gọi điện 
thoại hẹn thăm khám ở các lần khám tiếp theo. 

- Theo dõi sử dụng thuốc, loại bỏ khỏi nhóm 
nghiên cứu các trường hợp không sử dụng thuốc 
theo đúng phác đồ.

- Sản phụ theo dõi tại Bệnh viện Trường Đại học Y 
Dược Huế, kết quả thai kỳ được thu thập thông qua 
hồ sơ bệnh án. Đối với các trường hợp xuất hiện các 
rối loạn tăng HA, được trực tiếp theo dõi, kết hợp hồ 
sơ bệnh án, ghi nhận tình trạng bệnh lý, diễn biến, các 
biến chứng và kết quả kết thúc thai kỳ cho mẹ và con.

Kết quả thai kỳ:
Phân loại rối loại tăng HA trong thai kỳ tiếp tục sử 

dụng phân loại truyền thống vẫn còn được sự dụng 
cho đến hiện tại gồm 4 nhóm:

- Tăng huyết áp thai nghén:  HATT < 160 mmHg, 
HATr < 110 mmHg, không có protein niệu và không 
triệu chứng.

- Tiền sản giật – sản giật: TSG được định nghĩa xác 
định theo tiêu chuẩn chẩn đoán của Hiêp hội quốc tế 
nghiên cứu về tăng HA trong thai kỳ - International 
Society for the Study of Hypertension in Pregnancy: 

+ Tăng HA ≥ 20 tuần và protein niệu.
+ HATT ≥ 140 mmHg hoặc HATr ≥ 90 mmHg tại 2 

thời điểm đo cách nhau 4 giờ và; 
+ Protein niệu ≥ 300mg/24giờ hoặc có 2 lần 

dương tính (++) trên thử nghiệm dipstick với nước 
tiểu giữa dòng hoặc lấy qua ống thông tiểu.

- Tăng huyết áp mãn tính: Tăng HA trước khi mang 
thai hoặc trước 20 tuần thai kỳ hoặc vẫn còn tồn tại 
sau 6 tháng hậu sản.

- Tiền sản giật phát triển chồng chất trên Tăng 
huyết áp mãn tính:

+ Đợt cấp của tăng HA (trước đó đã được kiểm 
soát tốt bằng thuốc hại HA), và/hoặc;

+ Xuất hiện protein niệu, và/hoặc tăng đột ngột 
protein niệu một cách rõ ràng bền vững.

Phân loại TSG – SG theo thời gian xuất hiện được 
chia thành 2 nhóm dựa vào thời điểm phát triển TSG:

- TSG sớm: trước 34 tuần.
- TSG trung bình: 34 – 37 tuần
- TSG muộn: sau 37 tuần, chuyển dạ và hậu sản.
Phân loại theo mức độ bệnh lý TSG theo ACOG 

gồm 2 mức độ:
- TSG (Tăng HA ≥ 20 tuần và protein niệu)
- TSG nặng: Xuất hiện tăng HA kèm theo bất kỳ 

dấu hiệu sau: 
+ Tăng HA nặng (tâm thu ≥ 160 mmHg hoặc tâm 

trương ≥ 110 mmHg). 
+ Các triệu chứng thần kinh trung ương nặng và 

liên tục, giảm tiểu cầu dưới 100.000/mm3, tăng các 
men gan gấp đôi ngưỡng trên giới hạn trên bình 
thường, phù phổi, creatinine huyết thanh tăng trên 
1,1 mg/dl.

Các dữ liệu được thu thập vào phiếu nghiên cứu 
và nhập vào phần mềm Excel đồng thời lưu vào dữ 
liệu sàng lọc tiền sản tại Bệnh viện Trường Đại học Y 
Dược Huế.

2.3 Xữ lý số liệu.
Sự xuất hiện TSG là biến số phụ thuộc của nghiên 

cứu và cũng là tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả can thiệp 
dự phòng.

Các biến số và giá trị xử lí theo phương pháp thống 
kê, tính tỷ lệ, tần số, trung bình. Đối với các biến độc 
lập liên tục, so sánh giữa các nhóm bằng test Mann-
Whitney cho phân phối không chuẩn, t-test đối với 
phân phối chuẩn. 

Với các biến nhị phân, so sánh bằng tỷ lệ thống 
kê bằng χ2-test hoặc test chính xác Fisher khi tần số 
lý thuyết < 4. 

Kết quả can thiệp ở hai nhóm được diễn giãi theo 
bảng 2 x 2. Nguy cơ tương đối (Relative risk) được sử 
dụng để đo lường mối liên quan giữa 2 biến nhị phân có 
hoặc không có TSG có cân nhắc đến mức độ mạnh - yếu. 

- Nếu RR > 1, yếu tố phơi nhiễm làm tăng khả 
năng mắc bệnh.

- Nếu RR = 1, không có mối liên hệ nào giữa yếu tố 
phơi nhiễm và bệnh.

- Nếu RR < 1, yếu tố phơi nhiễm làm giảm khả 
năng mắc bệnh.

Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với mức p < 0,05.

3. Kết quả nghiên cứu
Trong thời gian nghiên cứu, 3.317 trường hợp đã 

được tiến hành sàng lọc bệnh lý TSG tại thời điểm 11 
tuần đến 13 tuần 6 ngày cùng với thời điểm sàng lọc 
quý I thai kỳ. Có 2.998 trường hợp (90,38%) đã được 
theo dõi đến kết thúc thai kỳ. Loại bỏ khỏi đối tượng 
nghiên cứu 319 trường hợp (9,62%) mất dấu trong 

quá trình nghiên cứu gồm 7,81% mất liên lạc, 0,39% 
thai dị dạng phát hiện muộn, có chỉ định chấm dứt 
thai kỳ, 1,03% thai chết lưu trước 22 tuần và 0,39% 
thai chết lưu muộn sau 22 tuần không liên quan đến 
bệnh lý TSG – SG

3.1. Kết quả chung của nghiên cứu.

* Chúng tôi loại bỏ 111 trường hợp can thiệp 
Aspirin để đánh giá vai trò cảu canxi trong dự phòng 
các rối loạn tăng HA trong thai kỳ.

Trong số 2.998 trường hợp, chúng tôi phát hiện 
487 trường hợp thai nghén nguy cơ cao phát triển 
các rối loạn tăng HA trong thai kỳ, tỷ lệ 16,24%.

3.2. Các rối loạn tăng huyết áp trong thai kỳ.

Có 112 trường hợp xuất hiện các rối loạn tăng 
HA trong thai kỳ, chiếm tỷ lệ 3,74%. Trong đó, có 85 
trường hợp phát triển TSG, chiếm tỷ lệ 2,84%, tỷ lệ 
tăng HA thai nghén 0,5%.

3.3. Một số đặc điểm chung mẫu nghiên cứu

Kết quả thai kỳ Số lượng Tỷ lệ (%)
Nhóm nguy cơ thấp 2.511 83,76
Nhóm nguy cơ cao

- Điều trị canxi
- Can thiệp Aspirin*
- Nhóm chứng

487
120
111
256

16,24
4,00
3,70
8,54

Tổng 2.998 100,00

Bảng 1. Nguy cơ cao các rối loạn tăng huyết áp trong thai kỳ

Các rối loạn tăng HA trong thai kỳ Số lượng Tỷ lệ (%)
Không có rối loạn HA trong thai kỳ 2.886 96,26
Rối loạn tăng HA trong thai kỳ:

- Tăng HA thai nghén
- TSG
- Tăng HA mãn
- TSG chồng chất

112
15
85
5
7

3,74
0,50
2,84
0,17
0,23

Tổng 2.998 100,00

Bảng 2. Các rối loạn tăng HA trong thai kỳ

Các đặc điểm Nhóm chứng (n = 256) Nhóm điều trị canxi (n= 120) p
Tuổi mẹ trung bình (năm, trung vị) 31,2 (30,5–31,9) 29,8 (28,9–30,6) 0,012
BMI (kg/m2, trung vị) 21,0 (20,8–21.4) 21,1 (20,5–21,6) -
CRL (mm, trung vị) 61,0 (55,0–69,6) 62,4 (60,7–64,0) -
Độ mờ da gáy (mm, trung vị) 1,6 (1,4–1,9) 1,6 (1,5–1,7) -
Tuổi thai (ngày, trung vị) 88,1 (87,5–88,6) 88,2 (87,3–89,0) -
Số lần mang thai:
− Con so (n,%)
− Con rạ mang thai bị TSG (n,%)
− Con rạ mang thai không bị TSG (n,%)

149 (58,20)
16 (6,20)
91 (35,5)

60 (50,00)
1 (0,80)

59 (49,20)

-
-
-

Phương pháp có thai:
− Mang thai tự nhiên (n,%)
− Dùng thuốc kích thích rụng trứng (n,%)

246 (96,10)
10 (3,90)

120 (100,00)
0 (0,00)

-
-

Tăng HA mãn 4 (1,56) 1 (0,80) -
Gia đình có người mang thai TSG (n,%) 14 (5,50) 4 (3,30) -
Có tiếp xúc thuốc lá trong thai kỳ (n,%) 15 (5,90) 10 (8,30) -

Bảng 3. Một số đặc điểm chung của mẫu nghiên cứu
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Nguy cơ rối loạn tăng HA theo FMF (%)
− Nguy cơ TSG sớm
− Nguy cơ TSG mọi thời điểm
− Nguy cơ cho mọi rối loạn tăng HA

1,75 (0,99–2,53)
2,64 (1,73–3,55)
4,38 (3,11–5,65)

1,40 90,43–2,36)
2,53 (0,91–4,15)
3,72 (1,77–5,66)

0,403
0,477
0,315

Không có sự khác biệt về nguy cơ TSG sớm, TSG 
cho mọi thời điểm và nguy cơ cho mọi rối loạn tăng 
HA trong thai kỳ giữa hai nhóm.

3.4. Kết quả thai kỳ và các biến chứng. 

Không có sự khác biệt về tỷ lệ mổ lấy thai, tỷ lệ 
sinh non, sinh cực non, tỷ lệ rau bong non, thai chậm 
phát triển, hộ chứng HELLP giữa hai nhóm.

3.5. Tỷ lệ phát triển các rối loạn tăng HA trong 
thai kỳ ở nhóm điều trị và hiệu quả điều trị

Có sự khác biệt về tỷ lệ các rối loạn tăng HA trong 
thai kỳ giữa nhóm chứng (23,05%) và nhóm điều trị 
canxi (12,50%), p = 0,0239. Tương tự, có sự khác biệt 
về tỷ lệ TSG giữa nhóm chứng (18,00%) và nhóm điều 
trị canxi (9,20%). Tuy nhiên, không có sự khác biệt về 
tỷ lệ TSG sớm, TSG trung gian giữa 2 nhóm.

Không có sự khác biệt về tỷ lệ tăng HA thai nghén, 
tăng HA mãn, TSG chồng chất giữa 2 nhóm.

Kết quả thai kỳ Nhóm chứng (n = 256) Nhóm điều trị canxi (n= 120) p
Tuổi thai (tuần, trung vị) 38,77 ( 38,56–38,980) 38,73 (38,44–39,03) -
Cân nặng (gram, trung vị) 3067,9 (3011,3–3124,6) 3166,7(3080,3–3253,0) 0,029
Mổ lấy thai (n,%) 138 (53,90) 59 (49,20) -
Sinh thường (n,%) 118 (46,10) 61 (50,80) -
Sinh non ≤ 37 tuần (n,%) 26 (10,20) 10 (8,30) -
Sinh cực non < 34 tuần (n,%) 4 (3,90) 2 (1,70) -
Hội chứng HELLP (n,%) 8 (3,10) 1 (0,80) -
Tử vong chu sinh (n,%) 6 (2,30) 1 (0,80) -
Rau bong non (n,%) 2 (0,80) 1 (0,80) -
Thai chậm phát triển (n,%) 10 (3,90) 1 (0,80) -

Bảng 4. Kết quả thai kỳ và các biến chứng

Rối loạn tăng HA trong thai kỳ Nhóm chứng (n = 256) Nhóm điều trị canxi (n= 120) p
Các rối loạn tăng HA trong thai kỳ 59 23,05 15 12,50 0,0239
TSG chung 46 18,00 11 9,20 0,0115
Phân loại theo thơi gian:
− TSG sớm
− TSG trung gian
− TSG muộn

9
14
23

3,51
5,47
8,98

1
2
8

0,83
1,67
6,67

-
-
-

Phân loại theo mức độ:
− TSG nặng
− TSG

10
36

3,91
14,06

4
7

3,33
5,83

-
0,0153

Tăng HA thai nghén 9 3,50 3 2,50 -
Tăng HA mãn 1 0,40 0 0,00 -
TSG chồng chất 3 1,20 1 0,80 -

Bảng 5. Tỷ lệ phát triển các rối loạn tăng HA trong thai kỳ và hiệu quả điều trị 

Canxi (n, %) Chứng (n,%) RR KTC 95% P
Các rối loạn tăng HA trong thai kỳ 15 (12,50) 59 (23,05) 0,59 0,35–1,01 0,053
TSG chung 11 (9,20) 46 (18,00) 0,55 0,29–1,03 0,062

Bảng 6. Kết quả điều trị dự phòng các rối loặn tăng HA trong thai kỳ bằng canxi

Can thiệp canxi không cải thiện tỷ lệ các rối loạn 
tăng HA trong thai kỳ và TSG, p > ,005.

4. Bàn luận
4.1. Lựa chọn nhóm nguy cơ cao.
Mặc dù các Hiệp hội chuyên ngành trên Thế 

Giới đã đưa ra các hướng dẫn chăm sóc tiền sản 
trong đó có hướng dẫn về quản lý TSG. Khuyến 
cáo cho lần khám thai đều tiên, những trường hợp 
nguy cơ cao TSG dựa trên các yếu tố tiền sử mẹ, 
nên được xếp vào nhóm nguy cơ cao và cần can 
thiệp dự phòng. Theo ACOG, nguy cơ TSG gồm 
mang thai con so, tiền sử mang thai TSG, tăng HA 
mãn tính, bệnh thận mãn tính, đa thai, thụ tinh 
trong ống nghiệm, tiền sử gia đình có người mang 
thai TSG, đái đường, béo phì, lupus ban đỏ hệ 
thống, mang thai trên 40 tuổi. Theo NICE, nguy cơ 
TSG trung bình gồm thai con so, mang thai trên 40 
tuổi, khoảng cách giữa các lần mang thai trên 10 
năm, BMI > 35 kg/m2, đa thai, tiền sử gia đinh TSG. 
Các đối tượng nguy cơ cao gồm tiền sủa mang 
thai TSG, tăng HA mãn tính, bệnh thận mãn tính, 
bệnh tử miễn, đái đường. Tuy nhiên, đánh giá hiệu 
quả sàng lọc bằng các yếu tố nguy cơ mẹ vẫn còn 
nhiều hạn chế. Một nghiên cứu của Leon Poon cho 
thấy nếu sử dụng các yếu tố theo NICE trong dự  
báo TSG cho tỷ lệ phát hiện TSG sớm, TSG trung 
gian, TSG muộn thứ tự là 89,2%, 93,0% và 85,0% 
tuy nhiên tỷ lệ dương tính giả đến 64,1%. Như vậy, 
vẫn có những hạn chế trong xác định nhóm nguy 
cơ cao các rối loạn tăng HA trong thai kỳ.

Chúng tôi lựa chọn nhóm nguy cơ cao dựa 
vào tính nguy cơ các rối loạn tăng HA trong thai 
kỳ theo FMF. FMF đánh giá nguy cơ TSG dựa vào 
các yếu tố gồm: tuổi mẹ, chủng tộc, BMI. Yếu tố 
tiền sử gồm: Đái tháo đường type 1, tiền sử tăng 
huyết mãn tính, tiền sử có hút thuốc lá trong thời 
kỳ mang thai, bệnh hệ thống, tiền sử gia đình có 
người TSG – SG. Phương pháp có thai: tự nhiên, 
IVF và chỉ dùng thuốc kích phóng noãn không IVF. 
Tiền sử sản khoa: Con so, con rạ không hoặc có tiền 
sử mang thai TSG-SG.Chỉ số xung – PI động mạch 
tử cung thấp nhất. HA động mạch trung bình, xét 
nghiệm PAPP-A. Các chỉ số PI, HATB, PAPP-A được 
hiệu chỉnh các yếu tố liên quan và diễn giãi theo 
bội số trung vị MoM. Thuật toán phối hợp các yếu 
tố trên đã được chứng minh phát hiện TSG sớm, 
TSG trung gian và TSG muộn lên đến 90%, 80% và 
60% với tỷ lệ dương tính giả 5%. Việc kết hợp theo 
mô hình dự báo không chỉ cải thiện tỷ lệ phát hiện 

bệnh mà còn hạn chế được tỷ lệ dương tính giả. 
Như vậy đồng thời giảm được số lượng bệnh nhân 
không cần thiết điều trị.

Cung cấp canxi thường xuyên đã được chúng 
minh không có tác dụng dự phòng TSg ở những thai 
phụ khỏe mạnh. Những người mang thai với chế độ 
ăn cơ bản có thể cung cấp đủ canxi. Theo khuyến 
cáo của Tổ chức y tế thế giới, điều trị dự phòng canxi 
Cung cấp canxi có thể có vai trò trong dự phòng TSG 
ở một số quần thể nguy cơ cao, đặc biệt là những 
người có chế độ ăn canxi thấp, trong nghiên cứu 
chúng tôi chỉ mới dừng lại ở xác định nhóm nguy 
cơ cao các rối loạn tăng HA trong thai kỳ nhưng một 
hạn chế là chưa xác định được nhóm có chế độ ăn 
thiếu canxi trong đối tượng can thiệp. Trong khi 
khuyến cáo của JOGC độ ăn hàng ngày được xem là 
cung cấp canxi thấp khi < 600 mg/ngày

4.2. Liều và thời gian điều trị.
Trong nghiên cứu chúng tôi chọn liều can 

thiệp thấp nhất là 1g/ngày theo khuyến cáo của 
JOGC. Các nghiên cứu, nhìn chung thực hiên can 
thiệp với liều bổ sung canxi dao động từ 500mg 
đến 2.000mg/ ngày. Theo WHO, cung cấp canxi có 
thể có vai trò trong dự phòng TSG ở một số quần 
thể nguy cơ cao, đặc biệt là những người có chế 
độ ăn canxi thấp. Bổ sung canxi, liều 1,5 – 2 gram 
cacbonat canxi mỗi ngày, đã được xác định có tác 
dụng dự phòng rối loạn tăng huyết áp của thai kỳ, 
chất lượng các bằng chứng mức trung bình và mức 
độ khuyến cáo vừa. Viện Quốc gia Y tế hiện nay 
(NIH) khuyến cáo cho phụ nữ mang thai ở độ tuổi 
14-18 là uống 1300 mg canxi/ ngày, và 1000 mg/
ngày cho phụ nữ mang thai ở độ tuổi 19- 50 [12]. 
Theo JOGC khuyến cáo cung cấp canxi tối thiểu 
1g/ngày đối với những trường hợp có chế độ ăn 
hàng ngày cung cấp canxi< 600 mg/ngày. Trong 
một tổng quan mới nhất của Hofmeyr GJ và công 
sự (2014), đánh giá hiệu quả dự phòng các rối loạn 
tăng HA trong thai kỳ bằng cung cấp canxi, liều 
thấp được đánh giá khi cung cấp canxi < 1g/ngày 
được tìm thấy trong 10 thử nghiệm (2.234 trường 
hợp), liều cao canxi khi cung cấp ≥ 1g/ngày, 14 
thử nghiệm trên 15.750 trường hợp. Nhóm tác giả 
kết luận, cung cấp canxi ≥ 1g/ngày liên quan đến 
giảm nguy cơ TSG, và chế độ ăn hàng ngày thiếu 
canxi khi cung cấp từ dưới 500 – 600 mg/ngày và 
thời điểm bắt đầu muộn nhất là từ tuần 20 thai kỳ. 
Về thời điểm can thiệp, hầu như các nghiên cứu 
can thiệp bắt đều trong quý II thai kỳ dựa vào thời 
điểm đánh khảo sát và yếu tố sàng lọc nguy cơ. 

Nhìn chung khuyến cáo đồng quan điểm liền 
canxi liều tối thiểu ≥ 1g/ngày. Riêng đối với NICE và 
ACOG chưa có khuyến cáo nào đưa ra đối với điều trị 
dự phòng TSG và các biến chứng bằng canxi.

4.3. Hiệu quả điều trị dự phòng TSG và các rối 
loạn tăng HA trong thai kỳ bằng canxi.

Có một mối quan hệ nghịch giữa lượng canxi 
và các rối loạn tăng HA trong thai kỳ được mô tả 
lần đầu tiên vào năm 1980 [10]. Điều này được dựa 
trên quan sát người Maya Ấn Độ ở Guatemala, thói 
quen ngâm một số thực phẩm trong vôi trước khi 
chế biến liên quan đến tỷ lệ thấp TSG-SG. Tương 
tự, tỷ lệ thấp TSG tại Ethiopia, nơi chế độ ăn có 
chứa hàm lượng canxi cao. Điều đó dẫn đến giả 
thuyết tăng lượng canxi trong khi mang thai liên 
quan đến giảm tỷ lệ tăng HA và TSG ở những phụ 
nữ có lượng canxi thấp. Thiếu canxi gây ra tăng HA 
do kích thích hoặc hormone tuyến cận giáp hoặc 
kích thích tiết renin, làm tăng canxi trong tế bào 
cơ trơn mạch máu và dẫn đến co mạch. Bổ sung đủ 
canxi làm giảm phóng thích các hormone tuyến 
cận giáp và canxi nội bào, do đó làm giảm sự co 
bóp của cơ trơn. Như vậy, bổ sung canxi cũng có 
thể làm giảm sự co bóp cơ tử cung, ngăn ngừa sinh 
non. Canxi cũng có thể có ảnh hưởng gián tiếp 
trên chức năng cơ trơn thông qua nồng độ magiê. 
Và nồng độ thấp canxi trong nhóm TSG đã được 
chứng minh khi so với nhóm không bị TSG.

Trong nghiên cứu của chúng tôi, khi so sánh 
giữa nhóm nguy cơ cao các rối loạn tăng HA có 
bổ sung canxi và nhóm chứng, có sự khác biệt về 
tỷ lệ các rối loạn tăng HA trong thai kỳ giữa nhóm 
chứng (23,05%) và nhóm điều trị canxi (12,50%), p 
= 0,0239. Và tương tự, có sự khác biệt về tỷ lệ TSG 
giữa nhóm chứng (18,00%) và nhóm điều trị canxi 
(9,20%). Tuy nhiên, không có sự khác biệt về tỷ lệ 
TSG sớm, TSG trung gian, TSG nặng giữa 2 nhóm và 
không có sự khác biệt về tỷ lệ tăng HA thai nghén, 
tăng HA mãn, TSG chồng chất giữa 2 nhóm. Tuy 
nhiên, can thiệp canxi không cải thiện tỷ lệ TSG so 
với nhóm chứng (RR = 0,55, CKT 95%; 0,29–1,03, 
p=0,062). Không có sự khác biệt về tỷ lệ tăng HA 
thai nghén, tăng HA mãn, TSG chồng chất như kết 
quả thai kỳ và các biến chứng giữa 2 nhóm.

Nhìn chung, đánh gia vai trò dự phòng các rối 
loạn tăng HA trong thai kỳ nói chung và bệnh lý 
TSG nói riêng con nhiều bàn cải. Một phân tích 
Cochrane gồm 13 nghiên cứu ngẫu nhiên hơn 
15.000 phụ nữ khi đánh giá tác động của bổ sung 
canxi đến phát triển các rối loạn tăng HA trong 
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thai kỳ. Bổ sung canxi làm giảm phát triển TSG 
(0,45 RR, 95% CI 0,31-0,65), giảm nguy cơ sinh non 
(0.76 RR, 95% CI 0,60-0,97). Trong các nhóm này, 
cung cấp canxi đặc biệt làm giảm nguy cơ lớn nhất 
ở nhóm nguy cơ cao TSG (5 nghiên cứu trên 587 
phụ nữ: RR 0,22, 95% CI 0,12-0,42), và cho những 
đối tượng có cung cấp canxi cơ bản thấp (8 nghiên 
cứu trên 10.678 phụ nữ: RR 0,36, 95% CI 0,20-0,65). 
Tuy nhiên, một nghiên cứu lớn của WHO ở những 
phụ nữ có lượng canxi cung cấp cơ bản thấp đã 
cho thấy không làm giảm tỷ lệ TSG, nhưng giảm 
có ý nghĩa phát triển TSG sớm và nặng. Vai trò của 
cung cấp canxi ở những phụ nữ nguy cơ thấp với 
chế độ ăn uống bình thường, lượng canxi đầy đủ 
cho thấy bổ sung canxi không có ý nghĩa trong 
việc ngăn ngừa TSG. Tại Hoa Kỳ, trong thử nghiệm 
trên 4.589 phụ nữ mang thai con so khỏe mạnh 
tuổi thai 13 – 21 tuần được phân ngẫu nhiên nhóm 
nhận được canxi (2 gram/ngày) và nhóm giả dược. 
Kết luận không có sự khác biệt giữa hai nhóm này 
về tỷ lệ xuất hiện TSG, 6,9% so với 7,3%.

Theo một tổng quan của Aamer I và cộng sự 
(2011), số liệu được lấy từ 10 thử nghiệm ngẫu nhiên 
được công bố trên PubMed, thư viện Cochrane đã 
cho thấy khi bổ sung canxi trong quá trình mang 
thai làm giảm có ý nghĩa thống kê 45% tăng HA 
trong thai kỳ (RR 0,55, 95%, Cl 0,36-0,85) và 59% 
nguy cơ TSG (RR 0,41, 95%, Cl 0,24-0,69) ở các nước 
đang phát triển. Cụ thể, 17 trường hợp trong nhóm 
4.151 người nguy cơ cao phát triển TSG ở nhóm điều 
trị canxi, trong khi đó, ở nhóm chứng, con số này là 
25/4.161 trường hợp, với RR 0,68, 95%, Cl 0,48-0,97. 
Đối với TSG nặng, tác giả cho răng bổ sung canxi 
liều thấp làm giảm 30% khả năng phát triển thành 
TSG nặng, tuy nhiên kết quả này không có ý nghĩa 
thống kê (RR 0,70, 95%, Cl 0,46-1,05). Trong nghiên 
cứu chúng tôi không có sự khác biệt về tỷ lệ TSG 
nặng giữa hai nhóm. Vai trò của bổ sung canxi trong 
quá trình mang thai từ tuần thứ 20 đến tuần thứ 32 
lên nguy cơ TSG cũng đã được phân tích so sánh 
5.697 phụ nữ ở nhóm có bổ sung canxi với 5.708 
phụ nữ nằm trong nhóm chứng. Kết quả của tác 
giả khác với nghiên cứu chúng tôi, nhóm canxi làm 
giảm nguy cơ TSG là 59% so với nhóm chứng (RR 
0,41, 95%, Cl 0,24-0,69), giảm rõ rệt hơn ở nhóm có 
nguy cơ cao TSG được điều trị dự phòng bằng canxi 
khi so sánh với nhóm nguy cơ thấp TSG (RR 0,18, 
95% Cl 0,07-0,42) [8].

Trong nghiên cứu của chúng tôi, tỷ lệ mổ lấy 
thai, tuổi thai kết thúc thai kỳ, sinh non, sinh cự non, 

thai chậm phát triển, rau bong non, tỷ vong chu 
sinh, hội chứng HELLP ở nhóm điều trị bằng canxi 
không có sự khác biệt so với nhóm chứng. Nghiên 
cứu chúng tôi tương đồng với tác giả Hofmeyr GJ và 
cộng sự trng một tổng quan Cochrane dựa trên 10 
thử nghiệm, 6.634 trường hợp, tác giả cũng không 
tìm thấy liên quan giữa cung cấp canxi và các kết 
quả thai kỳ bất lợi trên. Tuy nhiên, theo Aamer I và 
cộng sự (2011), giảm 30% tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh 
ở nhóm điều trị canxi và nhóm giả dược (RR 0,70, 
95% Cl 0,56-0,88), giảm tỷ lệ sinh non 12% (RR 0,88, 
95% Cl 0,78-0,99)[8]. Theo nghiên cứu của Hofmeyr 
và cộng sự, điều trị canxi ở những đối tượng tăng 
nguy cơ TSG làm giảm khả năng sinh non so với 
nhóm chứng, nhưng không có ý nghĩa thống kê (RR 
0,81, 95% Cl 0,64-1,03) [12]. Mặt khác, một đánh giá 
bởi Trumbo và Ellwood cho cục Quản lý Thực phẩm 
và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã chỉ ra rằng lợi ích 
của việc bổ sung canxi trong khi mang thai không 
thể áp dụng đối với Mỹ và các quần thể với lượng 
canxi đầy đủ cơ sở [14]. Theo Hofmeyr GJ (2013), ghi 
nhận từ việc đánh giá của WHO trong việc sử dụng 
1500mg canxi/ ngày từ quý II của thai kì không có 
ý nghĩa trong việc điều trị dự phòng TSG (RR 0,92, 
95% Cl 0,65-0,97), tuy nhiên có ý nghĩa trong việc 
giảm tử vong mẹ và tình trạng bệnh nặng (RR 0,80, 
95% Cl 0,65-0,97), ít trường hợp tử vong hơn khi bổ 
sung canxi (1/4151 so với 6/4161 phụ nữ) [11], [12].

Nhìn chung, hiệu quả điều trị dự phòng TSG và 
các rối lạn tăng HA trong thai kỳ còn nhiều bàn 
cãi. Các nghiên cứu cho các kết quả khác nhau có 
thể do tiêu chuẩn lựa chọn nhó nguy cơ cao can 
thiệp khác nhau, cở mẫu khác nhau và đặc biệt 
trên quần thể khác nhau với chế độ cung cấp canxi 
hàng ngày khác nhau. Tuy nhiên các khuyến cáo 
đối với điều trị dự phòng canxi còn dè dặt. Mặc 
dù WHO (2011) khuyến cáo canxi có hiệu quả dự 
phòng TSG trong nhóm nguy cơ cao hoặc nhóm 
có chế độ ăn thiếu canxi. JOGC khuyến cáo cung 
cấp canxi tối thiểu 1g/ngày đối với những trường 
hợp có chế độ ăn hàng ngày cung cấp canxi< 600 
mg/ngày, tuy nhiên, NICE (2013), ACOG (2013) vẫn 
chưa đưa ra khuyến cáo liên quan nào mặc dù đã 
đưa ra jhuyeens cáo điều trị dự phòng TSG và các 
rối loặn tăng HA trong thai kỳ có đối với Aspirin.

5. Kết luận
Tỷ lệ các rối loạn tăng huyết áp trong thai kỳ 

chiếm 3,74% so với toàn bộ thai nghén, trong đó Tiền 
sản giật chiếm tỷ lệ 2,84%. 

Tỷ lệ các rối loạn tăng HA trong thai kỳ và tỷ lệ TSG 
chung ở nhóm điều trị canxi và nhóm chứng, tương ứng 
là 23,05% và 12,50%, 18,00% và 9,20%. Tuy nhiên, can 
thiệp canxi không cải thiện tỷ lệ TSG so với nhóm chứng.

Không có sự khác biệt về tỷ lệ TSG nặng, TSG sớm, 
TSG trung gian và  tỷ lệ tăng HA thai nghén, tăng HA 
mãn, TSG chồng chất như kết quả thai kỳ và các biến 
chứng giữa 2 nhóm.
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ỨNG DỤNG TỶ SỐ PHỔI ĐẦU TRONG ĐÁNH GIÁ 
TIÊN LƯỢNG THOÁT VỊ HOÀNH BẨM SINH CỦA THAI

Tóm tắt
Nghiên cứu nhằm mục tiêu: Bước đầu đánh 

giá trị tiên đoán tình trạng ngạt trẻ sơ sinh bị thoát vị 
hoành bẩm sinh thông qua trị số của tỷ số phổi đầu. 

Đối tượng và phương pháp: Những thai phụ 
đến khám, siêu âm chẩn đoán có thoát vị hoành 
bẩm sinh tại trung tâm chẩn đoán trước sinh của 
bệnh viện Phụ Sản trung ương từ năm 2008-2014. 
Sử dụng phương pháp mô tả hồi cứu và tiến cứu, 
chẩn đoán thoát vị hoành bẩm sinh bằng siêu âm 
khi thấy hình ảnh dạ dầy nằm trong lồng ngực bên 
trái, tỷ số phổi đầu được đo theo phương pháp của 
Merkus (1996) kết quả được sử dụng trong tính toán 
là <1, 1-1,3 và >1,3.

 Kết quả nghiên cứu: Nghiên cứu tiến hành trên 
tổng số 133 thai phụ có thoát vị hoành bẩm sinh tuổi 
thai phát hiện là 28,6 tuần, đa số là thoát vị hoành 
bên trái (97%), tỷ lệ ngừng thai nghén là 45,1%, có 35 
trường hợp được theo dõi đến tận khi sinh trong đó 
có 22 trường hợp được đo tỷ số phổi đầu kết quả thai 
nghén của những trường hợp này là khi tỷ số phổi 
đầu <1 tỷ lệ sống sót là 0%, tỷ số phổi đầu 1-1,3 tỷ lệ 
sống sót là 16,7% và khi tỷ số phổi đầu >1,3 tỷ lệ sống 
sót là 83,3%. 

Kết luận: Tỷ số phối đầu hoàn toàn có thể được 
sử dụng để tiên đoán tình trạng thai nhi và khả năng 
sống sót của trẻ sau khi sinh. Tỷ số phổi đầu càng lớn 
thì khả năng sống sót càng lớn

Từ khóa: thoát vị hoành bẩm sinh, tỷ số phổi đầu, 
chẩn đoán trước sinh.

Abstract 
APPLICATIONS OF LUNG TO HEAD RATIO FOR PRONOSTIC 

FETAL OF HERNIA CONGENITAL DIAPHRAGMATIC
Research aims: Initial assessment of predictive 

condition neonatal asphyxia congenital diaphragmatic 
hernia by lung to head ratio. 

Materials and Methods: Women who visit, 
ultrasound diagnosis of congenital diaphragmatic hernia 
in prenatal diagnosis center of Hospital National of 
Gynecology and Obstetric from 2008 to 2014 year. Using the 
method described retrospective and prospective. Diagnosis 
of congenital diaphragmatic hernia by ultrasound with 
stomach images in the left chest fetal, lung to head ratio is 
measured by the method of Merkus (1996), the results are 
used in the calculation of <1, 1 to 1.3, and > 1.3. 

Results: The study conducted on a total of 133 women 
with congenital diaphragmatic hernia. Gestational age 
was 28.6 weeks detection, mostly left diaphragmatic 
hernia (97%), the rate of pregnancy is stopped 45.1%, 
with 35 cases being monitored until the birth, which 22 
cases with lung to head ratio pregnancy outcome of these 
cases is the lung to head ratio <1 survival is 0%, the lung 
to head ratio from 1 to 1.3 survival rate was 16.7% and the 
lung to head ratio> 1.3 survival rate was 83.3%. 

Conclusion: The lung to head ratio perfectly 
coordinated head can be used to predict of the fetus and 
the child’s ability to survive after birth. Lung to head ratio 
greater survivability better

Keywords: congenital diaphragmatic hernia, the 
lung to head ratio, prenatal diagnosis

1. Đặt vấn đề
Thoát vị hoành là một cấp cứu sơ sinh nặng, tần 

xuất ước tính 1/3000 ca sinh sống, biểu hiện là ngạt 
nặng ngay sau khi sinh, có thể tử vong trẻ sơ sinh ngay 
trong những giờ đầu sau sinh với tỷ lệ ước tính 50-60% 
do thiểu sản phổi và tăng áp phổi [1], [2]. Nguồn gốc 
của thoát vị hoành bẩm sinh là do bất thường của vòm 
hoành mà một số cơ quan, một số tạng nằm trong ổ 
bụng di trú lên lồng ngực, dẫn đến chiếm chỗ, chèn ép 

tim và trung thất làm thay đổi tư thế và vị trí của tim, 
đồng thời làm thiểu sản phổi ở bên mà các tạng di trú 
lên [3]. Việc chẩn đoán trước sinh các thoát vị hoành 
bẩm sinh là hoàn toàn có thể làm được bằng siêu âm 
khi thực hiện siêu âm hình thái thai nhi ở 22 tuần thậm 
chí có thể sớm hơn [1], [4]. Việc đánh giá nguy cơ ngạt 
của trẻ sơ sinh bị thoát vị hoành để có những chăm sóc 
ban đầu phù hợp là rất quan trọng. Có một số phương 
pháp được ứng dụng để đánh giá tình trạng thiểu sản 

phổi trước khi sinh như siêu âm và chụp cộng hưởng 
từ (IRM), trong đó siêu âm được coi là phương pháp 
thông dụng và rất hiệu quả để giải quyết vấn đề này [5]. 
Tuy nhiên siêu âm 2D mà chỉ mô tả tình trạng các tạng 
lên lồng ngực là chưa đủ để đánh giá mức độ thiểu sản 
phổi. Trong một vài năm gần đây người ta đã đưa vào 
ứng dụng một chỉ số có thể làm được một cách dễ dàng 
bằng siêu âm gọi là tỷ số phổi-đâu (LHR-Lung to head 
ratio) [2], [6]. Thông qua đo diện tích phần phổi còn lại 
của thai và thiết lập phân số giữa diện tích này và chu 
vi đầu để đánh giá mức độ thiếu sản phổi tỏ ra rất hữu 
ích. Tại trung tâm chẩn đoán trước sinh bênh Viện Phụ 
Sản Trung ương đã sử dụng chỉ số này để đánh giá và 
tiên đoán tình trạng trẻ sơ sinh bị thoát vị hoành bẩm 
sinh ngay sau khi sinh. Chính vì vậy chúng tôi tiến hành 
nghiên cứu đề tài này nhằm mục tiêu: Bước đầu đánh 
giá trị tiên đoán tình trạng ngạt trẻ sơ sinh bị thoát vị 
hoành bẩm sinh thông qua trị số của tỷ số phổi đầu.

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
2.1.Đối tượng nghiên cứu: Tất cả thai nhi của các 

thai phụ đến khám siêu âm hội chẩn tại trung tâm 
chẩn đoán trước sinh bệnh viện Phụ Sản trung ương. 
Có chẩn đoán là thoát vị hoành trái, được theo dõi 
từ khi chẩn đoán cho đến khi sinh và sử trí sau sinh. 
Siêu âm đo chỉ số phổi đầu được làm lần cuối cùng 
trước khi sinh. Từ năm 2008-2014, tổng số 133 thai 
phụ, trong đó theo dõi tiến cứu 35 trường hợp

2.2. Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp mô 
tả hồi cứu và tiến cứu theo dõi dọc

2.3. Tỷ số phổi đầu (LHR-Lung to head ratio): 
Cách đo chỉ số phổi đầu (LHR): Áp dụng cho các trường 
hợp thoát vị hoành trái. Dựa theo tiêu chuẩn kỹ thuật 
đo chỉ số phổi đầu trên siêu âm 2D của Metkus,[2]

Kỹ thuật đo tỷ số Phổi-Đầu
Sử dụng đường cắt ngang lồng ngực thai nhi, trên 

đường cắt tim 4 buồng: quan sát hình ảnh tim 4 buồng 
bao gồm 2 tâm nhĩ có kích thước như nhau, 2 tâm thất 
có kích thước như nhau, nhìn rõ hình ảnh chữ thập tim. 
Hình ảnh siêu âm của thoát vị hoành trái: hình ảnh dạ 
dày nằm ở nửa lồng ngực trái, nằm phía trước cột sống, 
phia sau tim. Tim và trung thất bị đẩy lệch sang phải 
và ra trước. Chiếm toàn bộ lồng ngực trái là các thành 
phần thoát vị di trú từ ổ bụng lên. Phần phổi còn lại 
nằm ở cạnh tim và ở bên phải của lồng ngực [1] [6]  

Cách đo: L1: kích thước lớn nhất của phần phổi còn lại 
ở lồng ngực bên phải L2 là kích thước lớn vuông góc với 
L1. HC: chu vi đầu được đo trên đường cắt ngang đầu qua 
đồi thị, đi qua vách trong suốt để đo các kích thước của 
đầu. Cách tính tỷ số phổi đầu: LHR = L1 x L2/ HC [2], [7], [8]

2.4. Cách tính kết quả: Lấy trị số của tỷ số phổi 
đầu của thai, theo dõi sau khi đánh giá tình trạng trẻ 
sơ sinh so với trị số của tỷ số này: tỷ số phổi đầu < 1, 
tỷ số phổi đầu 1-1,3 và tỷ số phổi đầu ≥ 1,3 Tình trạng 
trẻ sơ sinh sau sinh được đánh giá bằng: trẻ sinh ra 
chết ngày, chỉ số Apgar. Trẻ được can thiệp sau khi 
sinh thành công và không thành công.

3. Kết quả nghiên cứu
Tổng số đối tượng nghiên cứu là 133, chiếm tỷ lệ 

0,98‰ tổng số thai phụ sinh tại bệnh viện Phụ sản 
Trung ương từ 2008-2014.

Nhận xét: số thai phụ được chẩn đoán thoát vị 
hoành tăng dần theo các năm

Tuổi thai chẩn đoán thoát vị hoành trung bình là 
28±6,1 tuần, sớm nhất là14 tuần, muộn nhất 39 tuần.

Nhận xét: thoát vị hoành bên trái chiếm đa số 
97%, thoát vị hoành phải là 3%

Nhận xét: có 45,1% các cặp vợ chồng quyết định 
ngừng thai nghén, 54,9% tiếp tục theo dõi thai. Tuổi 

Hình 1. Kỹ thuật đo tỷ số phổi đầu [1] [9]

Năm Số thai phụ có thoát vị hoành
2008 10
2009 19
2010 09
2011 19
2012 17
2013 35
2014 24
Tổng 133

Bảng 3.1. Phân bố thoát vị hoành bẩm sinh theo các năm

Vị trí n Tỷ lệ (%)
Bên trái 129 97
Bên phải 4 3
Tổng 133 100

Bảng 3.2. Phân bố thoát vị hoành bẩm sinh theo vị trí

Ngừng thai nghén N Tỷ lệ ( %) Tuổi thai (tuần)
Có 60 45,1 22,8 ± 3,9
Không 73 54,9 32,2 ± 3,8
Tổng 133 100 28 ± 6,1
P < 0,001

Bảng 3.3. Xử trí thai nghén cuối cùng của thai phụ có TVHBS 
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thai trung bình ở nhóm ngừng thai nghén 22,8 ± 3,9 
tuần, ở nhóm theo dõi thai nghén 32,2 ± 3,8 tuần.

3.2. Tỷ số phổi đầu
Trong số 133 thai phụ được chẩn đoán thoát vị hoành, 

có 49 trường hợp được đo chỉ số phổi đầu (36.8%).

Nhận xét: tỷ lệ phân bố tỷ số phổi đầu là tương tự 
như nhau theo các trị số.

Nhận xét: Ở nhóm thai phụ có tỷ số phổi đầu ≤ 1,0 
thì tỷ lệ ngừng thai nghén là 55,6%, tỷ số phổi đầu 
1,0-1,3 thì tỷ lệ này là 14,3%. Tỷ số phổi đầu từ 1,3 tỷ 
lệ ngừng thai nghén là 29,4%. Sự khác biệt có ý nghĩa 
thống kê với p < 0,05.

Theo dõi xác định kết quả thai nghén của các 
trường hợp thoát vị hoành bẩm sinh được chẩn đoán 
tại trung tâm chẩn đoán trước sinh: Tổng số có 133 
trường hợp nghiên cứu. Có 60 trường hợp ngừng thai 
nghén, 73 trường hợp theo dõi tiếp, có 35/73 trường 
hợp giữ thai được theo dõi sau sinh. Trong đó có 
22/35 trường hợp được đo tỷ số phổi đầu.

Nhận xét: Tỷ lệ chết chung sau sinh của thoát vị 
hoành bẩm sinh 68,6%, tỷ lệ sống là 31,4%.Tỷ lệ sống 
sau mổ 68,8% (11/16) trong số các trường hợp thoát 
vị hoành được mổ. Tất cả các trường hợp sống sót sau 
mổ đều là thoát vị hoành đơn độc. Ở nhóm trẻ thoát 
vị hoành chết sau sinh có chỉ số phổi đầu < 1,3 chiếm 

Chỉ số phổi đầu Số bệnh nhân Tỷ lệ (%)
< 1.0 18 36,7
1,0-1.3 14 28,6
≥ 1.3 17 34,7
Tổng 49 100

Bảng 3.4. Phân bố chỉ số phổi-đầu

Chỉ số phổi đầu Ngừng thai nghén Tổng PKhông Có

≤ 1,0 N 8 10 18

< 0,05

% 44,4(16,3) 55,6 (20,4) 100 (36,7)

1,0-1,3 N 12 2 14
% 85,7(24,5) 14,3(4,1) 100(28,6)

≥1,3 N 12 5 17
% 70,6(24,5) 29,4(10,2) 100(34,7)

Tổng N 32 17 49
% 65,3 34,7 100

Bảng 3.5. Liên quan giữa chỉ số phổi đầu và quyết đinh ngừng thai nghén

Chết Sống sau khi xử trí
N (%) 24 (68,6) 11 (31,4)
Tỷ số phổi đầu
< 1
1 – 1,3
≥ 1,3

16/24 (66,7)
5/16 (31,3)
8/16 (50)

3/16 (18,7)

6/11 (54,5)
0/6 (0)

1/6 (16,7)
5/6 (83,3)

Bảng 3.6. Kết quả trẻ thoát vị hoành được theo dõi sau sinh n = 35

tỷ lệ lớn, 81,3%. Ở nhóm trẻ sống sau mổ thành công 
có 83,3% trường hợp có chỉ số phổi đầu ≥ 1,3.

4. Bàn luận
Phương pháp đo tỷ số phổi đầu. Chỉ số này lần 

đầu tiên được mô tả bởi Metkus và cộng sự năm 1996 
[2], là chỉ số diện tích phổi bên đối diện của thoát vị 
hoành bẩm sinh trên đường cắt tim bốn buồng chia 
cho chu vi đầu. Phương pháp này cho phép khắc 
phục được những ảnh hưởng của trọng lượng thai 
nhi lên kích thước phổi. Một loạt các nghiên cứu cho 
phép chấp nhận chỉ số phổi đầu giống như một yếu 
tố tiên lượng trong tiên đoán tỉ lệ sống trước sinh và tỉ 
lệ chết sau sinh ở những thai nghén được chẩn đoán 
TVHBS[9],[10],. Có nhiều cách đo khác nhau đã được 
đề nghị để tính diện tích của phần phổi còn lại trong 
thoát vị hoành trái đó là: Cách thứ nhất: lấy kích thước 
dài nhất của phần phổi còn lại nhân với kích thước dài 
nhất vuông góc với kích thước này. Cách thứ 2 đo kích 
thước thứ nhất của phần phổi còn lại dọc theo đường 
giữa đòn, nhân với kích thước thứ 2 vuông góc với nó 
đi qua trung điểm của đường này. Cách thứ 3 sử dụng 
thước đo diện tích của máy siêu âm, vẽ bằng tay của 
phần phổi còn lại [9] [10] [11]. Các nghiên cứu trên 
thế giới về tỷ số này cho thấy các cách đo đều cho kết 
quả tương tự như nhau. Trong nghiên cứu này chúng 
tôi sử dụng cách đo thứ nhất cho tất cả các đối tượng 
nghiên cứu.

Trong nghiên cứu đầu tiên của 10 trung tâm ở 
tuyến III từ năm 1995-2004, 184 thai nhi được chẩn 
đoán thoát vị hoành bẩm sinh (TVHBS) bên trái đơn 
độc có tuổi thai từ 22-28 tuần, đều có chung một xử trí 
thai nghén sau sinh. Phương pháp đo chỉ số phổi đầu 
được thực hiện theo đúng khuyến cáo của Metkus. 
Các phân tích trên nhiều biến số xác định hiệu quả 
của tiên lượng sau sinh dựa trên chỉ số phổi đầu, vị trí 
của gan trong lồng ngực, thời điểm xử trí, tuổi thai tại 
thời điểm sinh cũng như xử trí thai nghén tại trung 

Hình 2. Các cách đo tỷ số phổi đầu [10] [11]

tâm nào. Nghiên cứu này cũng đã chỉ ra chỉ số phổi 
đầu và vị trí của gan trong lồng ngực là những yếu tố 
tiên lượng về sự tồn tại sau sinh[15]. Kết quả nghiên 
cứu: Phương pháp đo chỉ số phổi đầu không được sử 
dụng cho những trường hợp TVHBS bên phải. Mối 
liên quan giữa chỉ số phổi đầu và tỷ lệ sống sót:

Tỷ số phổi đầu < 1: tỷ lệ sống sau sinh là <15%
Tỷ số phổi đầu từ 1-1,3:tỷ lệ sống là 65% 
Tỷ số phổi đầu là 1,4-1,6: tỷ lệ sống là 80%. 
Theo một số nghiên cứu nước ngoài với TVHBS đơn 

độc bên trái nếu chỉ số phổi đầu < 1, 75% thai nhi có 
tiên lượng xấu [6], [7]. Jani và cộng sự đã so sánh kết 
quả của siêu âm và MRI và đã chỉ ra rằng, tồn tại mối 
tương quan tốt giữa hai kỹ thuật đo thể tích phổi bên 
đối diện thoát vị. Tuy nhiên, đối với bên phổi cùng bên 
thoát vị, siêu âm chỉ xác định được 40% các trường hợp 
trong khi tỷ lệ phát hiện của MRI là 100% [8], [9].

Nghiên cứu này theo dõi 22 trẻ thoát vị hoành bẩm 
sinh đến tận khi xử trí chó thấy: khi tỷ số phổi đầu < 1 
thì tỷ lệ sống sót bằng 0, từ 1-1,3 tỷ lệ sống sót là 16,7% 
và tỷ số này >1,3 thì tỷ lệ sống sót là 83,3%. Trong 
nghiên cứu này cũng cho thấy khi tỷ số phổi đầu < 1,3 
thì tỷ lệ chết sau sinh là 81,3% ngược lại tỷ số này >1,3 
thì tỷ lệ mổ thành công là 83,3%

Chỉ số phổi đầu quan sát/dự kiến (LHR O/E): Trong 
giai đoạn hai của nghiên cứu này, người ta xác định 
tương quan của chỉ số phổi đầu và tuổi thai bằng tỷ lệ 

chỉ số phổi đầu quan sát với dự kiến, cho phép đánh 
giá diện tích phổi còn lại, yếu tố không phụ thuộc vào 
tuổi thai. Theo nghiên cứu này, loạt 650 thai nhi bình 
thường và 354 thai nhi có TVHBS đơn độc được đo chỉ 
số phổi đầu và chỉ số phổi đầu quan sát/dự kiến đã 
được tính toán. Người ta thấy rằng, chỉ số phổi đầu 
tăng theo tuổi thai ở những thai nhi bình thường và 
ở những thai nhi có TVHBS, trong khi đó chỉ số phổi 
đầu quan sát/dự kiến không phụ thuộc tuổi thai giữa 
hai nhóm. Phân tích đa biến đã chỉ ra rằng chỉ số phổi 
đầu quan sát/dự kiến và tuổi thai lúc sinh có thể tiên 
đoán sự sống sau sinh [10]. [11]. Kết quả nghiên cứu:

Chỉ số phổi đầu quan sát/dự kiến < 15%, tỷ lệ sống 
sót gần như bằng không.

Chỉ số phổi đầu quan sát/dự kiến từ 15-25%, tỷ lệ 
sống là 20 %, 

Chỉ số phổi đầu quan sát/dự kiến 26-45%, tỷ lệ là 65% 
Chỉ số phổi đầu quan sát/ dự kiến > 45% sẽ có 

khoảng 90% sống sót. [8] [9] [10], [11]

5. Kết luận
Nghiên cứu ban đầu này cho thấy việc đo tỷ số phổi 

đầu ở thai bị thoát vị hoành trái là hoàn toàn có thể 
làm được, nó có một giá trị khách quan để có hướng 
xử trí đối với thai. Khi tỷ số phổi đầu dưới 1,3 thì tiên 
lượng thai không tố vì tỷ lệ chết sau sinh cao (81,3%) 
và ngược lại khi tỷ số phổi đầu trên 1,3 thì tỷ lệ sống 
cao (83,3%)
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KÍCH THƯỚC NÃO THẤT BÊN
Ở THAI NGHÉN BÌNH THƯỜNG

Tóm tắt
Mục đích: Xác định trị số của não thất bên và xây 

dựng biểu đồ tương quan giữa kích thước não thất 
bên và tuổi thai ở thai bình thường trong khoảng 20-
40 tuần tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 
nghiên cứu được thực hiện ở những thai phụ có 
thai nghén bình thường trong khoảng tuổi thai 20-
40 tuần, cỡ mẫu n=1200, thực hiện bằng máy siêu 
âm 4D ALOKA SSD 3500, sử dụng phương pháp mô 
tả cắt ngang. Đo kích thước của não thất bên tại 
ngã tư não thất trên đường cắt ngang đầu trên đồi 
thị. Các số liệu thu thập được tính toán theo: trị số 
trung bình theo tuổi thai. Xây dựng biểu đồ tương 
quan bằng thuật toán bách phân vị theo tuổi thai 
tại các điểm 5%, 10%, 50%, 95%. 

Kết quả 1200 thai phụ được chọn để nghiên 
cứu, Giá trị kích thước não thất bên trung bình 
cho tuổi thai từ 20 đến 40 tuần là: 5,63 ± 0,79mm, 
ở tuần thứ 20 số đo kích thước não thất bên là 
5,18mm ít thay đổi trong quá trình mang thai và 
đến tuần thứ 40 thì kích thước não thất bên là 
5,99mm. Kích thước của não thất bên liên quan 
với tuổi thai theo hàm số: Y = 0,0003X3  -  0,0303X2 
+1,0022X  - 5,4629 (Y là tuổi thai, X là trị số của não 
thất bên, R = 0,398). 

Kết luận: Ở thai nghén bình thường kích thước 
của nảo thất bên trung bình khoảng 5mm. Sự thay đổi 
của kích thước não thất bên không đáng kể qua các 
tuổi thai. Kích thước não thất bên ít liên quan với tuổi 
thai với R = 0,398

Từ khóa: não thất bên, siêu âm hình thái thai nhi, 
ngã tư não thất.

Abstract 
RESEARCH LATERAL VENTRICLES SIZE IN NORMAL 

FETUS FROM 20 TO 40 WEEKS
Purpose: Determine the value of the lateral ventricles 

and build charts the relationship between brain size and 
normal fetal gestational age 20-40 weeks at the Hospital 
National of Obstetrics and Gynecology. 

Subjects and methodology: Research was 
conducted in women with normal pregnancies between 
20-40 weeks gestational age, sample size n = 1200, 
performed by 4D ultrasound ALOKA SSD 3500, using 
descriptive cross-sectional method. Measure the size 
of the lateral ventricles in the brain ventricular on 
the crossroad on the thalamus. The collected data is 
computed by: average values according to gestational 
age. Construction graph algorithms correlate with 
gestational age centile at the point 5%, 10%, 50%, 95%.

Results in 1200 women were selected for the study, 
Value size lateral ventricles average for gestational age 
from 20 to 40 weeks were: 5.63 ± 0,79mm, at 20 weeks 
measured the size of the lateral ventricles 5,18mm, little 
changed during pregnancy and until the 40th week, the 
size is 5,99mm lateral ventricles. The size of the lateral 
ventricles associated with gestational age according to 
function: Y = 0,0003X3 - 0,0303X2 + 1,0022X - 5.4629 (Y 
is the gestational age, the X is the value of the lateral 
ventricles, R = 0.398 ).

Conclusion: In normal pregnancy, the size of the 
lateral ventricles averages about 5mm. The change in 
size is negligible lateral ventricles through gestation. 
Lateral ventricles size less correlation with gestational 
age with R = 0.398

Keywords: lateral ventricles, ultrasound fetal 
morphology, ventricular crossroads.

1. Đặt vấn đề
Sản khoa trong những năm gần đây đã có những 

tiến bộ vượt bậc đặc biệt là trong chẩn đoán trước 
sinh nhằm theo dõi sức khỏe của mẹ, sự phát triển 
của thai nhi, chẩn đoán các dị tật của thai bằng siêu 

âm hình thái ở các giai đoạn phát triển thai nhi khác 
nhau. Chẩn đoán trước sinh hết sức quan trọng, giúp 
các bác sỹ phát hiện và có hướng xử trí một số dị tật 
trước sinh, cho ra đời những đứa trẻ khoẻ mạnh và 
lành lặn do đó làm giảm gánh nặng cho gia đình và 

xã hội, nâng cao chất lượng dân số [1],[2]. Nghiên cứu 
hình thái thai nhi bằng siêu âm là một phương pháp 
được sử dụng để đánh giá hình thái thai nhi bình 
thường, để phát hiện các bất thường của thai. Hiện 
nay với những thế hệ máy siêu âm hiện đại cho hình 
ảnh siêu âm tốt thì còn nghiên cứu cấu trúc một số cơ 
quan của thai và qua đó cũng phát hiện được những 
bất thường của chúng. Một trong những cơ quan 
được nghiên cứu đầu tiên bằng siêu âm là đầu và hệ 
thống thần kinh trung ương của thai [3]. Trên thế giới 
đã có nhiều công trình nghiên cứu về siêu âm thai 
nhi, trong đó có nhiều nghiên cứu về kích thước của 
thai liên quan đến tuổi thai như đường kính lưỡng 
đỉnh (ĐKLĐ), chiều dài xương đùi, chu vi bụng…để 
xây dựng biểu đồ phát triển của thai. Ở Việt Nam 
năm 1985 tác giả Phan Trường Duyệt là người đầu 
tiên đã đưa ra biểu đồ phát triển ĐKLĐ tuổi thai từ 
16 - 40 tuần. Sau đó còn có một số công trình nghiên 
cứu về siêu âm một số cấu trúc của não như đo kích 
thước của tiểu não. Kích thước bình thường của não 
thất bên theo tuổi thai thì vẫn ít được nghiên cứu và 
chưa có công trình nào được công bố ở Việt Nam vì 
vậy chúng tôi nghiên cứu đề tài này nhằm mục tiêu: 
Xác định trị số của não thất bên và xây dựng biểu đồ 
tương qua giữa kích thước não thất bên với tuổi thai 
ở thai bình thường trong khoảng 20-40 tuần.

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

những thai phụ đến khám thai tại Bệnh viện Phụ sản 
Trung ương từ tháng 2/2014 đến tháng 8/2014.Tuổi 
thai từ 20 đến 40 tuần tính theo siêu âm đo chiều 
dài đầu mông 3 tháng đầu, có một thai sống, đồng 
ý tham gia nghiên cứu. Không lấy vào nghiên cứu 
những thai nghi ngờ có dị tật bẩm sinh, thai chậm 
phát triển trong tử cung, đa ối, thiểu ối. Mẹ mắc các 
bệnh toàn thân: tiền sản giật, bệnh tim mạch, bệnh 
thận, bệnh đái tháo đường, bệnh gan…Ra máu trong 
thời kỳ mang thai.

2.2. Cỡ mẫu nghiên cứu: cỡ mẫu được tính theo 
công thức:

  

δ: là độ lệch chuẩn = 1,2 mm (theo nghiên cứu 
của Benny Almog 2002) [4] Z: là khoảng tin cậy = 1,96 
(tương ứng với hệ số tin cậy = 0,05) ε: là độ chính xác 
(= 0,05), μ : là trung bình quần thể = 6,4 [4]. n = 1200

2.3. Phương pháp nghiên cứu: phương pháp 
nghiên cứu mô tả cắt ngang 

2.4. Các chỉ số nghiên cứu
Siêu âm đo kích thước não thất bên: sử dụng đường 

cắt ngang đầu trên đồ thị: hình ảnh siêu âm là quan sát 
thấy đường giữa, ngã tư não thất được quan sát thấy 
đó là hai thành của não thất song song với nhau, hình 
ảnh thưa âm vang của nước não tủy, một phần của 
đám rối mạch mạc đậm âm vang. Tất cả hình thái và 
kích thước của não thất bên đều được đo ở vị trí này.

Kỹ thuật đo: Sử dụng con trỏ (+), đặt thanh ngang 
của con trỏ trùng lên ranh giới giữa thành não thất 
bên và nước não tủy. Vị trí đặt con trỏ ngay sau đám 
rối mạch mạc hoặc ở ngang mức của rãnh đỉnh chẩm. 
Đo theo phương pháp của Filly [5]. Đo 2 lần và lấy số 
đo trung bình của 2 lần đo này làm kết quả (hình 2.1) .

2.5. Phương pháp sử lý số liệu
Sử dụng các thuật toán tính giá trị trung bình, độ 

lệch chuẩn và mối tương quan giữa 2 đại lượng. Các 
số liệu sau khi được thu thập quản lý trên máy tính và 
xử lý số liệu trên phần mềm  SPSS 16.0 trên hệ điều 
hành Window XP.

3. Kết quả nghiên cứu
Tổng số đối tượng nghiên cứu 1200 

Nhận xét: Độ tuổi từ 25 đến 29 có tỷ lệ lớn nhất 
chiếm 42,4% tương ứng với lứa tuổi sinh nở của phụ nữ.

Nhận xét: Thai phụ sinh lần thứ 2 chiếm nhiều nhất.

Hình 2.1: Hình ảnh minh họa đo kích thước não thất bên trên siêu âm[3], [5] 

Tuổi (năm) Số đối tượng Tỷ lệ %
< 20 9 0,8

20 – 24 259 21,6
25 – 29 509 42,4
30 – 35 349 29,1
35 – 39 63 5,2
≥ 40 11 0,9

Tổng số 1200 100,0

Bảng 3.1. Tuổi của thai phụ

Số lần sinh Số lượng Tỷ lệ %
Lần thứ 1 543 45,3
Lần thứ 2 569 47,4
Từ 3 lần trở lên 88 7,3
Tổng số 1200 100,0

Bảng 3.2. Số lần sinh của thai phụ
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Hàm số tương quan giữa kích thước não thất bên với 
tuổi thai : Y = 0,0003X3 - 0,0303X2 + 1,0022X – 5,4629. 
Trong đó X là tuổi thai và Y là kích thước não thất bên.

Nhận xét: Từ bảng và biểu đồ trên chúng tôi thấy 
kích thước não thất bên không thay đổi đáng kể 
trong tuổi thai từ 20 đến 40 tuần.

Tuổi thai (tuần) n Trung bình (mm) SD
20 57 5,18 0,76
21 85 4,91 0,52
22 97 5,06 0,53
23 87 5,40 0,52
24 56 5,96 0,73
25 54 5,47 1,01
26 58 5,82 1,00
27 42 5,80 1,14
28 45 5,30 0,91
29 47 5,60 1,10
30 57 5,41 0,81
31 72 5,86 0,56
32 89 5,94 0,67
33 49 5,90 0,60
34 40 5,82 0,61
35 50 5,98 0,63
36 45 5,82 0,46
37 49 6,12 0,53
38 46 5,90 0,39
39 43 6,20 0,48
40 32 5,99 0,42

Tổng 1200 5,63 0,79

Bảng 3.3. Kích thước não thất bên trung bình tương ứng với tuổi thai

Tuổi thai 
(tuần)

Giá trị bách phân vị của kích thước não thất bên (mm)
SD 5% 10% 50% 90% 95%

20 0,85 3,46 3,77 4,86 5,95 6,26
21 0,84 3,63 3,93 5,00 6,07 6,37
22 0,82 3,77 4,07 5,11 6,16 6,46
23 0,80 3,89 4,18 5,21 6,24 6,53
24 0,79 3,99 4,28 5,28 6,29 6,58
25 0,77 4,07 4,36 5,34 6,33 6,61
26 0,76 4,14 4,42 5,38 6,35 6,63
27 0,74 4,20 4,47 5,41 6,36 6,63
28 0,72 4,24 4,50 5,43 6,35 6,62
29 0,71 4,27 4,53 5,44 6,34 6,60
30 0,69 4,30 4,55 5,43 6,32 6,57
31 0,68 4,31 4,56 5,42 6,29 6,53
32 0,66 4,33 4,57 5,41 6,25 6,49
33 0,64 4,34 4,57 5,39 6,22 6,45
34 0,63 4,34 4,57 5,38 6,18 6,41
35 0,61 4,35 4,58 5,36 6,14 6,36
36 0,60 4,37 4,58 5,34 6,11 6,32
37 0,58 4,38 4,59 5,33 6,07 6,29
38 0,56 4,40 4,61 5,33 6,05 6,26
39 0,55 4,43 4,63 5,33 6,03 6,23
40 0,53 4,47 4,67 5,35 6,02 6,22

Bảng 3.4. Giá trị bách phân của KTNTB qua các tuổi thai từ 20 đến 40 tuần

Biểu đồ 3.1. Biểu đồ tương quan giữa kích thước não thất bên và tuổi thai

4. Bàn luận 
4.1. Phương pháp nghiên cứu
Để nghiên cứu sự phát triển của thai nhi thì thiết 

kế nghiên cứu theo dõi dọc là phù hợp nhất tuy nhiên 
một yêu cầu của nghiên cứu dọc là thai phụ phải đi 
khám đều đặn và đúng hẹn tuy nhiên trong thực tế 
thì đây là một yêu cầu rất khó thực hiện. Trong nghiên 
cứu này chúng tôi áp dụng phương pháp nghiên cứu 
mô tả cắt ngang, phương pháp nghiên cứu này có ưu 
điểm là:Có thể thực hiện trong thời gian ngắn. Thuận 
tiện trong thu thập số liệu.

4.2. Về cỡ mẫu và số tầng nghiên cứu
Theo Filly [5] kích thước não thất bên bắt đầu có 

thể đo được trên siêu âm khi thai được 12 tuần tuổi, 
tuy nhiên vào thời điểm này não thất còn rất nhỏ, 
đám rối mạch mạc chiếm toàn bộ não thất bên và 
có hiện tượng giãn não thất sinh lý nên độ chính 
xác không cao. Vì vậy chúng tôi chọn tuần thứ 20 
là thời điểm bắt đầu nghiên cứu về kích thước não 
thất bên.

4.3. Kích thước não thất bên
Theo kết quả nghiên cứu thì số đo kích thước 

não thất bên từ 5,18 (mm) vào tuần thứ 20 ít thay 
đổi trong quá trình mang thai và đến tuần thứ 40 
thì kích thước não thất bên là 5,99 (mm). Độ lệch 
chuẩn (SD) số đo kích thước não thất bên phân 
theo tuần tuổi thai dao động từ 0,39 đến 1,14 cho 
thấy số đo kích thước não thất bên giữa các thai 
phụ có sự chênh lệch ít. Sự thay đổi của kích thước 
não thất bên không đáng kể qua các tuổi thai. So 

Tác giả Năm Mục đích nghiên cứu n Tuổi thai (tuần) Phương pháp nghiên cứu
Hilpert et al [6] 1995 KTNTB 608 13 - 42 Cắt ngang
Cardoza [7] 1988 KTNTB 100 14 - 38 Cắt dọc
Farrell 1994 KTNTB 739 17 -40 Cắt ngang
Pilu et al [8] 1989 KTNTB 171 15-40 Cắt dọc
Benny Almog [3] 2003 KTNTB 427 20 - 40 Cắt dọc
Ash Koktener [9] 2010 KTNTB 338 15 - 25 Cắt dọc
D  M  Thanh 2014 KTNTB 1200 20 - 40 Cắt ngang

Bảng 4.1. Cỡ mẫu và số tầng nghiên cứu của một số tác giả

sánh với một số kết quả nghiên cứu của một số tác 
giả nước ngoài đã trình bày ở bảng 4.2 cho thấy 
kích thước não thất bên cao nhất là 7,6mm và thấp 
nhất là 5,4mm. Như vậy kết quả nghiên cứu kích 

Tác giả Số trường hợp Kích thước não thất bên (mm) SD
Hilpert et al [6] 608 6,5 1,5
Cardoza [7] 100 7,6 0,6
Farrell 739 5,4 1,2
Pilu et al [8] 171 6,9 1,3
Benny Almog [4] 427 6,2 1,2
Ash Koktener [9] 338 6,65 0,95
D. M. Thanh 1200 5,6 0,79

Bảng 4.2. So sánh kích thước não thất bên giữa các tác giả thước não thất bên của chúng tôi là 5,6 mm, không 
có gì khác biệt giữa kích thước não thất bên của 
Việt Nam và các nước.

5. Kết luận
Giá trị kích thước não thất bên trung bình cho 

tuổi thai từ 20 đến 40 tuần là: 5,63 ± 0,79mm. Giá trị 
kích thước não thất bên thấp nhất là : 4,91 ± 0,52. 
Giá trị kích thước não thất cao nhất nhất là : 6,20 ± 
0,48. Kích thước não thất bên tương quan với tuổi 
thai theo hàm số Y = 0,0003X3 - 0,0303X2 + 1,0022X – 
5,4629 R = 0,398 (Y: là kích thước não thất bên (mm) 
X: là tuổi thai (tuần))
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KHẢO SÁT GIÁ TRỊ CHỈ SỐ ỐI VÀ MONITORING
SẢN KHOA TRONG XỬ TRÍ THAI QUÁ NGÀY SINH

TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN - NHI ĐÀ NẴNG

Tóm tắt
Mục tiêu: 1. Khảo sát chỉ số ối và kết quả monitoring 

sản khoa ở thai quá ngày sinh. 2. Đánh giá mối liên quan 
giữa tình trạng mẹ và trẻ sơ sinh với kết quả chỉ số ối và 
monitoring sản khoa. 

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt 
ngang trên 105 thai phụ được chẩn đoán thai quá ngày 
sinh, theo dõi và điều trị tại khoa Phụ Sản Bệnh Viện Phụ 
Sản - Nhi Đà Nẵng từ tháng 6/2013 đến tháng 5/2014.

Kết quả: Chỉ số ối trung bình là 67,6 ± 24,3mm, chỉ số 
ối giảm chiếm tỷ lệ 35,2%, chỉ số ối ít chiếm tỷ lệ 5,7%. Test 
không đả kích không đáp ứng chiếm tỷ lệ 14,1%. Test đả 
kích  bất thường chiếm tỷ lệ 33,8%. Không có mối liên quan 
giữa chỉ số ối với phương pháp sinh của mẹ (p>0,05). Tỷ 
lệ mổ lấy thai ở nhóm có NST không đáp ứng tăng gấp 7 
lần nhóm có NST đáp ứng (P<0,05) (OR = 6,6, 95% CI = 0,8 
- 53,3). Tỷ lệ mổ lấy thai ở nhóm có CST bất thường tăng 
gấp 26 lần nhóm có CST bình thường (P<0,01) (OR = 26,2, 
95% CI = 3,3 - 210,1). Tỷ lệ trẻ sơ sinh bị hội chứng Clifford ở 
nhóm ối ít tăng gấp 3 lần nhóm ối bình thường (p<0,05), 
(OR = 3,3, 95% CI = 1,3- 8,2). Tỷ lệ trẻ sơ sinh bị ngạt ở nhóm 
NST không đáp ứng tăng gấp 13 lần nhóm NST có đáp 
ứng (p<0,05) (OR = 12,7; 95% CI = 3,1- 52,4). Tỷ lệ trẻ sơ sinh 
bị ngạt ở nhóm CST bất thường tăng gấp 18 lần nhóm CST 
bình thường (p<0,05) (OR = 17,5; 95% CI = 2,0 - 152,6). 

Kết luận: Monitoring sản khoa có giá trị cao để tiên 
đoán dự hậu của thai, chỉ số ối ít có giá trị để tiên đoán 
thai suy.

Abstract 
THE VALUE OF AMNIOTIC FLUID INDEX AND 

CARDIOTOCOGRAPHY IN THE MANAGEMENT OF 
PROLONGED PREGNANCY IN DA NANG HOSPITAL FOR 
WOMEN AND CHILDREN

Objective: 1. Examine the amniotic fluid index and 

theresult cardiotocography in prolonged pregnancy. 
2. Evaluate the relation between the state of both 
mothers and newborns and theresult of amniotic fluid 
index and cardiotocography. 

Methods: This research is a cross-sectional study 
of 105 pregnant women who have had prolonged 
pregnancy, monitored and treated in the Department  
of  Obstetrics and Gynecology, Da Nang  Hospital For 
Women and Children from June, 2013 to May, 2014. 

Results: The average amniotic fluid index is 67.6 
± 24.3mm. A decrease in the amount of amniotic fluid 
accounts for 35.2%, low amniotic fluid volume accounts 
for 5.7%. The percentage of unsatisfying non stress test is 
14.1% and that of unusual contraction stress test is 33.8%. 
There is no relation between amniotic fluid index and 
childbirth methods (p >0.05). Women, who have unusual 
non stress test and choose to give birth by caesarean 
section, increase seven times  women who have normal 
non stress test (p<0.05) (OR = 6.6, 95% CI = 0.8 – 53.3). 
Women giving birth by caesarean section, who have 
unusual contraction stress test increase twentysix times 
women who have normal contraction stress test (p<0.01) 
(OR =26.2, 95% CI = 3.3 – 210.1). Clifford’s syndrome infants 
whose mothers have low amniotic fluid index, increase 
threefold those whose mothers have normal amniotic 
fluid index (p<0.05) (OR = 3.3, 95% CI = 1.3- 8.2). Birth 
asphyxia, which happens in infants who have unsatisfying 
NST which happens in those who have satisfying NST 
(p<0.05) (OR = 12.7; 95% CI = 3.1- 52.4). Birth asphyxia, 
which happens in infants who have unusual CST, increase 
eighteen times which happens in those who have normal 
CST (p<0.05) (OR = 17.5; 95% CI = 2.0 – 152.6). 

Conclusion: Cardiotocography has the high value 
to predict the outcome of pregnancy. Low amniotic fluid 
index is to predict fetal distress.

1. Đặt vấn đề
 Thai  quá ngày sinh được định nghĩa khi thai ở 

trong bụng mẹ quá 287 ngày (quá 41 tuần) tính từ 
ngày đầu của kỳ kinh cuối cùng. Thai quá ngày sinh 

là một thai kỳ nguy cơ cao. Tùy theo quan niệm 
về tuổi thai trong thai quá ngày sinh, tùy theo 
nơi nghiên cứu, tỷ lệ thai quá ngày sinh từ 2-10%. 
Trên thế giới và trong nước có nhiều nghiên cứu 
về các thử nghiệm để đánh giá sức khỏe thai nhi 
ở thai quá ngày sinh như nghiên cứu về siêu âm 
đặc điểm bánh rau, chỉ số nước ối, sinh trắc học đã 
được báo cáo. Monitoring sản khoa bao gồm test 
không đả kích và test đả kích là các thử nghiệm 
đánh giá sức khỏe thai nhi đáng tin cậy, góp phần 
làm giảm tỷ lệ trẻ bại não và giảm tử vong sơ sinh. 
Ở nước ta siêu âm và monitoring trong sản khoa 
được sử dụng rất nhiều trong một vài năm gần đây 
nhưng nghiên cứu về siêu âm hoặc monitoring sản 
khoa trong thai quá ngày sinh ở trong nước chưa 
nhiều, đặc biệt ở Thành phố Đà Nẵng.

Mục tiêu: 
1. Khảo sát chỉ số ối và kết quả monitoring sản 

khoa ở thai quá ngày sinh. 
2. Đánh giá mối liên quan giữa tình trạng mẹ 

và trẻ sơ sinh với kết quả chỉ số ối và monitoring 
sản khoa.

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
Đối tượng: nghiên cứu tiến hành trên 105 thai 

phụ được chẩn đoán thai quá ngày sinh, theo dõi 
và điều trị tại khoa Phụ Sản, Bệnh Viện Phụ Sản - 
Nhi Đà Nẵng từ tháng 6/ 2013 đến tháng 5/2014.

Phương pháp
Phương pháp: nghiên cứu mô tả cắt ngang 
Phương tiện nghiên cứu: Phiếu thu thập thông 

tin, ống nghe tim phổi, máy đo huyết áp, cân người 
lớn.Các trang thiết bị cho thăm khám sản khoa: 
thước dây, ống nghe tim thai, gant tay vô khuẩn,...
Máy siêu âm màu Philips 4D, HD 11 XE (2011), máy 
monitoring sản khoa TOITU, MT - 516 (2008).

Quá trình thăm khám, chẩn đoán và điều trị theo 
các bước sau:

- Nghiên cứu đặc điểm chung của mẫu
- Khai thác tiền sử, bệnh sử
- Ghi nhận lâm sàng lúc mới nhập viện
- Các xét nghiệm đánh giá thai trước và trong 

khi sinh: siêu âm thai thường qui ghi nhận các chỉ 
số BPD, AC, FL, AFI, phân độ của bánh rau, tính 
trọng lượng thai,… làm test không đả kich (NST), 
test đả kích (CST).

- Hướng xử trí: Sau khi thăm khám lâm sàng, thai 
phụ được chia làm 3 nhóm để xử trí:

Nhóm 1: mổ lấy thai chủ động, nếu:
+ Con quý

+ AFI ≤ 28mm
+ Thai suy
+ Bất cân xứng đầu chậu
+ Các lý do khác: vết mổ cũ, khung chậu hẹp, ngôi 

bất thường,…
Nhóm 2: đã vào chuyển dạ tự nhiên
+ Theo dõi chuyển dạ.
+ Chỉ định mổ lấy thai khi có thai suy hoặc các lý 

do sản khoa khác.
Nhóm 3: chưa chuyển dạ
Dựa vào chỉ số Bishop để lựa chọn phương pháp 

khởi phát chuyển dạ.
+ Nếu cổ TC không thuận lợi (chỉ cố Bishop ≤ 5) ➭ 

Mổ lấy thai.
+ Nếu cổ TC thuận lợi (chỉ cố Bishop > 5) thì 

gây chuyển dạ bằng bấm ối và truyền Oxytocin 
tĩnh mạch

+ Nếu khởi phát chuyển dạ thành công (gây được 
chuyển dạ 3 cơn co TC/10 phút) ➭ theo dõi và xử trí 
như nhóm 2.

+ Nếu khởi phát chuyển dạ thất bại (truyền 
oxytocin tĩnh mạch > 6 giờ mà không tiến triển tốt) 
➭ mổ lấy thai.

Xử lý số liệu: bằng phần mềm SPSS 16.0 và tính 
độ nhạy, độ đặc hiệu, giá trị tiên đoán dương tính, 
giá trị tiên đoán âm tính của phương pháp chẩn đoán 
theo bảng hai hai

3. Kết quả
3.1. Kết quả chỉ số ối và  sản khoa ở thai quá 

ngày sinh

- AFI trung bình 67,6 ± 24,3mm, thấp nhất 10mm 
và cao nhất 120mm

3.2. Mối liên quan giữa tình trạng mẹ và trẻ sơ 
sinh với kết quả chỉ số ối và monitoring sản khoa

Biểu đồ 3.1. Chỉ số ối

Xét nghiệm Kết quả Số trường hợp Tỷ lệ %

NST đáp ứng
Có 79 85,9

Không 13 14,1
Tổng số 92 100,0

CST
Bình thường 47 66,2
Bất thường 24 33,8

Tổng số 71 100,0

Bảng 3.1. Phân bố thai quá ngày sinh theo NST và CST
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- Tỷ lệ mổ lấy thai ở nhóm có NST không đáp ứng tăng 
gấp 7 lần nhóm có NST đáp ứng.  Sự khác biệt này có ý 
nghĩa thống kê (P<0,05) (OR = 6,6, 95% CI = 0,8 - 53,3). 

- Tỷ lệ mổ lấy thai ở nhóm có CST bất thường tăng gấp 
26 lần nhóm có CST bình thường. Sự khác biệt này có ý 
nghĩa thống kê (P<0,01) (OR =26,2, 95% CI = 3,3 - 210,1). 

- Tỷ lệ trẻ sơ sinh bị ngạt ở phút thứ nhất ở nhóm ối ít 
tăng gấp 3,5 lần nhóm ối bình thường. Sự khác biệt này có 
ý nghĩa thống kê (p <0,05), (OR = 3,5, 95% CI = 0,9 - 12,4)

- Tỷ lệ trẻ sơ sinh  bị ngạt ở nhóm NST không đáp 
ửng  tăng gấp 13 lần nhóm NST có đáp ứng. Sự khác 
biệt này có ý nghĩa thống kê (p<0,01)(OR = 12,7; 95% 
CI = 3,1- 52,4).

- Tỷ lệ trẻ sơ sinh  bị ngạt ở nhóm CST bất thường tăng 
gấp 18 lần nhóm CST bình thường. Sự khác biệt này có ý 
nghĩa thống kê (p<0,01) (OR = 17,5; 95% CI = 2,0 - 152,6).

Xét 
nghiệm Kết quả Phương pháp sinh Tổng số Ý nghĩa 

thống kêSinh  đường âm đạo Tỷ lệ % Mổ lấy thai Tỷ lệ %

AFI 
(mm)

≤ 60 25 39,7 38 60,3 63
P = 0,68> 60 15 35,7 27 64,3 42

Tổng số 40 38,1 65 61,9 105

NST
Có 28 35,4 51 64,6 79

P =0,04Không 1 7,7 12 92,3 13
Tổng số 29 31,5 63 68,5 92

CST
Bình thường 24 52,2 22 47,8 46

P = 0,00Bất thường 1 4,0 24 96,0 25
Tổng số 25 35,2 46 64,8 71

Bảng 3.2. Liên quan giữa chỉ số ối, monitoring sản khoa và phương pháp sinh của mẹ

Xét 
nghiệm Kết quả Apgar phút thứ nhất Tổng số Ý nghĩa 

thống kêKhông ngạt Tỷ lệ % Ngạt Tỷ lệ %

AFI 
(mm)

≤ 60 34 81,0 8 19,0 42
P = 0,04> 60 59 93,7 4 6,3 63

Tổng số 93 88,6 12 11,4 105

NST
Không 7 53,8 6 46,2 13

P = 0,00Có 74 93,7 5 6,3 79
Tổng số 81 88,0 11 12,0 92

CST
Bình thường 45 97,9 1 2,1 46

P = 0,00Bất thường 18 72,0 7 28,0 25
Tổng số 63 88,7 8 13,3 71

Bảng 3.3. Liên quan giữa chỉ số ối, monitoring sản khoa  và chỉ số Apgar phút thứ nhất

Xét 
nghiệm Kết quả Hội chứng Clifford Tổng số Ý nghĩa 

thống kêKhông Tỷ lệ % Có Tỷ lệ %

AFI 
(mm)

≤ 60 26 61,9 16 38,1 42
P = 0,01> 60 53 84,1 10 15,9 63

Tổng số 79 75,2 26 24,8 105

CST (đáp 
ứng)

Không 6 46,2 7 53,8 13
P = 0,01Có 63 79,7 16 20,3 79

Tổng số 69 75,0 23 25,0 92

NST
Bình thường 38 82,6 8 17,4 46

P = 0,02Bất thường 14 56,0 11 44,0 25
Tổng số 52 73,2 19 26,8 71

Bảng 3.4. Liên quan giữa chỉ số ối, monitoring sản khoa  và hội chứng Clifford

- Tỷ lệ trẻ sơ sinh bị hội chứng Clifford ở nhóm ối 
ít tăng gấp 3 lần nhóm ối bình thường. Sự khác biệt 
này có ý nghĩa thống kê (p < 0,05), (OR = 3,3, 95% CI 
= 1,3- 8,2). 

- Tỷ lệ trẻ sơ sinh có hội chứng Clifford ở nhóm 
NST không đáp ứng tăng gấp 5 lần  nhóm NST có đáp 
ứng. Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê (p<0,05), 
(OR = 4,6; 95% CI = 1,4- 15,6).

- Tỷ lệ trẻ sơ sinh có hội chứng Clifford ở nhóm CST 
bất thường tăng gấp 4 lần nhóm CST bình thường. Sự 
khác biệt này có ý nghĩa thống kê (p<0,05))(OR = 3,7; 
95% CI = 1,2- 11,2).

4. Bàn luận
4.1. Các thử nghiệm đánh giá trước và trong 

chuyển dạ
Siêu âm đánh giá thể tích ối rất quan trọng. Chỉ 

định chuyển dạ nên được xem xét nếu có bằng chứng 
thai bị ảnh hưởng hoặc thiểu ối. Nguy cơ của thiểu 
ối là do tỷ lệ chèn ép dây rốn gia tăng, đặt ra mối 
nguy cơ cho thai trước hay trong lúc sinh. Không có 
định nghĩa rõ ràng về thiểu ối ở thai quá ngày sinh, 
những lựa chọn bao gồm 1) khoang ối lớn nhất sâu 
< 2cm hoặc AFI < 5cm theo Crowley và Chamberlin. 
Còn ở nghiên cứu của chúng tôi, đánh giá lượng ối 
theo Phan Trường Duyệt tại Viện Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ 
sơ sinh dùng phương pháp đo AFI để đánh giá thiểu 
ối. AFI được phân loại để xử trí thai ở những tuần 
cuối của thai kỳ. Đặc biệt là thai trên 42 tuần. Ối bình 
thường khi AFI > 60mm, ối giảm khi  28 mm <AFI  ≤ 
60mm và ối ít khi AFI ≤ 28 mm.

Chúng tôi có kết quả như sau: AFI trung bình 67,6 
± 24,3mm, thấp nhất 10mm và cao nhất 120mm.Thai 
quá ngày sinh có chỉ số ối bình thường chiếm tỷ lệ 
cao nhất (59%) tiếp đến ối giảm chiếm tỷ lệ 35,2% và 
ối ít có 6 trường hợp (5,7%)(Biểu đồ 3.1). Không còn 
nghi ngờ gì về nước ối giảm trong thai quá ngày sinh. 
Đúng vậy, thể tích nước ối đạt tối đa lúc thai 36 tuần 
(1000ml), chỉ số nước ối trung bình 124 ± 46 mm và 
giảm chỉ còn 100 - 200ml hoặc ít hơn ở thai quá ngày 
sinh. Nghiên cứu của chúng tôi tương tự với tác giả Hà 
Thị Mỹ Dung và cộng sự, Crownly. Theo nghiên cứu 
của Maha M. tỷ lệ thiểu ối trong nhóm nghiên cứu là 
76% cao hơn nghiên cứu của chúng tôi rất nhiều. Điều 
này có thể lý giải do nghiên cứu của Maha M. lấy tiêu 
chuẩn thai quá ngày sinh khi thai trên 294 ngày (≥ 42 
tuần) còn nghiên cứu của chúng tôi theo định nghĩa 
của Hướng dẫn quốc gia thai quá ngày sinh khi thai 
trên 287 ngày (≥ 41 tuần) hơn nữa nhóm nghiên cứu 
này lấy mức thiểu ối khi AFI < 5 cm còn nghiên cứu 

của chúng tôi lấy mức ối ít khi AFI ≤ 6 cm. Trong 105 
trường hợp có 13 trường hợp nhập viện ở pha tích cực 
nên chỉ có 92 trường hợp NST trong đó có 79 trường 
hợp NST có đáp ứng chiếm 85,9%, 13 trường hợp NST 
không đáp ứng chiếm tỷ lệ 14,1% (bảng 3.1). Kết quả 
nghiên cứu của chúng tôi tương tự kết quả nghiên 
cứu của tác giả Nguyễn Thị Ngọc Loan (NST không 
đáp ứng chiếm tỷ lệ 12%), tương tự với nhóm nghiên 
cứu Richa U. Test đả kích có vai trò là một thử nghiệm  
nhằm  lượng  giá  khả  năng  chịu  đựng của thai khi 
vào chuyển dạ, nghĩa là giá trị của CST là nhằm quyết 
định phương thức sinh của thai  kỳ,  hoặc  sinh  ngã  
âm đạo  hoặc sinh mổ. Như vậy, những bệnh nhân 
trong mẫu ngay từ đầu có chỉ định mổ hoặc làm NST 
không đáp ứng thì không có chỉ định làm CST. Trong 
105 trường hợp nhập viện có 13 trường hợp vào viện 
ở pha tích cực trong đó có 4 trường hợp không đo CST, 
có 62 trường hợp ở giai đoạn chưa chuyển dạ và ở pha 
tiềm tàng đo CST tổng cộng có 71 trường hợp đo CST. 
Theo bảng 3.1. phân bố thai quá ngày sinh theo CST 
cho kết quả CST bình thường trong mẫu nghiên cứu 
là 47 trường hợp (66,2%), tiếp theo là CST bất thường 
có 24 trường hợp (33,8%). Kết quả nghiên cứu của 
chúng tôi tương tự với kết quả nghiên cứu của tác giả 
Nguyễn Thị Ngọc Loan.

4.2. Mối liên quan giữa chỉ số ối và monitoring 
sản khoa với tình trạng mẹ và trẻ sơ sinh

Không có mối liên quan giữa cách sinh của mẹ với 
chỉ số ối với P> 0,05 (bảng 3.2). Theo tác giả Hà thị Mỹ 
Dung và cộng sự cho rằng có sự liên quan giữa chỉ số 
ối và phương pháp sinh của mẹ, r = 0,41. Theo nghiên 
cứu của Chauhan SP. và cộng sự chỉ số ối  ≤ 50 mm so  
với chỉ số ối  > 50 mm có liên quan làm tăng tỷ lệ mổ 
lấy thai (RR = 2,2, 95% CI 1,5 - 3,4).Theo chúng tôi sở dĩ 
có sự khác biệt này do nhóm tác giả này lấy thiểu ối ở 
mức AFI < 50mm, còn chúng tôi lấy thiểu ối ở mức AFI 
≤ 6mm. Mối liên quan giữa chỉ số ối với tình trạng trẻ 
sơ sinh theo bảng 3.3. có tỷ lệ trẻ sơ sinh bị hội chứng 
Cifford ở nhóm ối ít cao gấp 3 lần nhóm ối bình thường. 
Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê (p < 0,05), (OR 
= 3,26, 95% CI = 1,30 - 8,17). Kết quả nghiên cứu của 
chúng tôi tương tự với kết quả nghiên cứu của tác giả 
Nguyễn Thị Ngọc Lan ở Huế. Bản  thân  riêng  thể  tích  
lượng  ối  cũng  có  ý nghĩa quan trọng trong tiên lượng 
dự hậu thai. Theo nghiên cứu của Đặng Thanh Vân và 
cộng sự cho rằng có mối liên quan giữa chỉ số ối và tình 
trạng sơ sinh khi chuyển dạ. Tác giả cho rằng AFI  giảm 
liên quan tới thai nguy cơ bị hội chứng Clifford trong 
tử cung cần phải can thiệp kịp thời nhằm giảm tỷ lệ tử 
vong chu sản và tỷ lệ mắc bệnh ở trẻ sơ sinh. 

Theo hướng dẫn thực hành lâm sàng của CNGOF 
(2013) theo dõi tim thai bằng monitoring sản khoa bắt 
đầu ở tuần 41 của thai kỳ làm giảm tỷ lệ tử vong chu 
sinh so với theo dõi thai từ tuần 42 của thai kỳ (Mức C). 
Trong nghiên cứu của chúng tôi thai bắt đầu ở tuần 
41 đã được đo CTG thường qui. Theo bảng 3.2 về liên 
quan giữa NST và tình trạng mẹ ở nhóm sinh thường 
có NST tỷ lệ mổ lấy thai ở nhóm có NST không đáp 
ứng tăng gấp 7 lần nhóm có NST có đáp ứng . Sự khác 
biệt này có ý nghĩa thống kê (P < 0,05) (OR = 6,58, 95% 
CI = 0,81 - 53,34). Nghiên cứu của chúng tôi tương tự 
với nghiên cứu của tác giả Caughey. BA (OR = 1,81, CI 
95% CI = 1,49 - 2,19). Trong nghiên cứu của chúng tôi 
về mối liên quan NST với Apgar phút thứ nhất tỷ lệ sơ 
sinh  bị ngạt ở nhóm NST không đáp ửng tăng gấp 13 
lần nhóm NST có đáp ứng. Sự khác biệt này có ý nghĩa 
thống kê (p < 0,05)(OR = 12,68; 95% CI = 3,07 - 52,35).

Siêu âm phát hiện thiểu ối trong thai quá ngày 
sinh có ý nghĩa rất lớn trong việc dự đoán tình trạng 
thai trong tử cung.

Trong nghiên cứu của chúng tôi, giá trị tiên đoán 
của NST: độ nhạy 54,5%, độ đặc hiệu 91,4%, giá trị 
tiên đoán dương tính 46,2% và giá trị tiên đoán âm 
tính 93,7% tương tự với tác giả Ido Solt có độ nhạy 
50%, độ đặc hiệu 90%, giá trị tiên đoán dương tính 
50%, giá trị tiên đoán âm tính 90%. Theo tác giả 
Massome có độ nhạy là 62% và độ đặc hiệu là 42%, 
giá trị tiên đoán âm tính 94%. Về giá trị tiên đoán 
dương tính và âm tính của chúng tôi tương tự nghiên 
cứu của Hence có giá trị tiên đoán âm tính cao và giá 
trị tiên đoán dương tính lại thấp. Theo rất nhiều tác 
giả, ở thai quá ngày sinh CST là thử nghiệm đầu tay 
để đánh giá tình trạng thiếu oxy trước sinh của thai. 
Trong nghiên cứu của chúng tôi, giá trị tiên đoán của 
CST có độ nhạy 88,9%, độ đặc hiệu 71,4%, giá trị tiên 
đoán dương tính  28,0% và giá trị tiên đoán âm tính = 
97,8% .Theo Keegan nghiên cứu 895 bệnh nhân cho 
độ nhạy 61%, độ đặc hiệu 93% . CST được chứng tỏ 
là yếu tố dự  báo  bệnh lý tốt hơn NST, nhưng cả hai 
thử nghiệm đều là những thử nghiệm tiên đoán có ý 
nghĩa thống kê cao (p < 0,001). 

Tác giả Tuổi thai 
(tuần)

Tỷ lệ thiểu 
ối (%) Dự báo Độ nhạy 

(%)
Độ đặc 

hiệu (%)
TĐDT 
(%)

TĐAT 
(%)

Crowley (1980) >42 35 Mổ lấy thai do thai suy 100 68 12 100
Phelan (1985) >41 3 Apgar 5<7 25 98 25 95
Hashimto (1987) >42 46 Thai già tháng 90 64 36 97
Đặng Thanh Vân 
(1999)

≥ 38 & 
≤42 Hội chứng Clifford 64 99 99 98

Chúng tôi ≥ 41 40,9% Hội chứng Clifford 61,5 67,1 38,1 84,1

Bảng 4.1. So sánh giá trị tiên đoán chỉ số ối với các tác giả khác
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5. Kết luận
Qua nghiên cứu 105 trường hợp thai phụ mang 

thai quá ngày sinh nhập viện, theo dõi và điều trị 
tại khoa Phụ sản, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, 
chúng tôi có các kết luận sau:

Chỉ số ối trung bình là 67,6 ± 24,3mm. Test không 
đả kích không đáp ứng chiếm tỷ lệ 14,1%. Test đả kích  
bất thường chiếm tỷ lệ 33,8%

Không có mối liên quan giữa chỉ số ối với phương 
pháp sinh của mẹ (p > 0,05). Tỷ lệ mổ lấy thai ở nhóm 

có NST không đáp ứng tăng gấp 7 lần nhóm có 
NST đáp ứng (P<0,05). Tỷ lệ mổ lấy thai ở nhóm có 
CST bất thường tăng gấp 26 lần nhóm có CST bình 
thường (P<0,01).

Tỷ lệ trẻ sơ sinh bị hội chứng Clifford ở nhóm ối ít 
tăng gấp 3 lần nhóm ối bình thường (p < 0,05). Tỷ lệ 
trẻ sơ sinh  bị ngạt ở nhóm NST không đáp ửng  tăng 
gấp 13 lần nhóm NST có đáp ứng (p<0,05). Tỷ lệ trẻ sơ 
sinh  bị ngạt ở nhóm CST bất thường tăng gấp 18 lần 
nhóm CST bình thường (p<0,05). 
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ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHĂM SÓC TRƯỚC SINH
CỦA CÁC SẢN PHỤ ĐẾN SINH

TẠI KHOA PHỤ SẢN BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ

Tóm tắt
Mục tiêu: Đánh giá tình hình chăm sóc trước sinh 

của các sản phụ đến sinh tại Khoa Phụ Sản Bệnh Viện 
Trung Ương Huế

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: mô tả 
cắt ngang trên 200 sản phụ đến sinh tại khoa phụ sản 
từ tháng 1/2015 đến tháng 3/2015. 

Kết quả: 95 % sản phụ đều nhận thức tốt về việc đi 
khám thai, 44,5% sản phụ vẫn chưa thấy tầm quan trọng 
của việc tiêm phòng uốn ván. 29 %  các sản phụ quan tâm 
và chú trọng ăn uống bồi dưỡng trong thời kỳ mang thai. 
100% sản phụ không dùng chất kích thích khi mang thai. 
82% sản phụ lao động nhẹ hơn bình thường  trước sinh. 
35% số sản phụ phải làm việc cho đến khi sinh.

Kết luận: Cần tăng cường công tác tư vấn cho các 
sản phụ về chăm sóc quản lý thai nghén, dinh dưỡng, 
tầm quan trọng của việc nghỉ ngơi trước khi sinh, chế 
độ làm việc khi mang thai. Cung cấp dịch vụ chăm sóc 
trước khi sinh có chất lượng, nhận thức đúng các kiến 
thức cần thiết để có thể tự mình chăm sóc, giữ gìn bảo 
vệ sức khoẻ mẹ và con.

Abstract 
EVALUATING THE ANTENATAL CARE OF PREGNANT 

WOMEN AT BIRTH IN THE OB/GYN DEPARTMENT AT HUE 
CENTRAL HOSPITAL

Objective: Evaluating the antenatal care of 
pregnant women at birth in the Department of 
Obstetrics and Gynecology at Hue Central Hospital

Methods: Cross-sectional descriptive study for 200 
pregnant women at birth in the OB/GYN Department 
at Hue Central Hospital from January to March 2015.

Results: 95% of women are well aware of the 
attending antenatal clinics, 44.5% of women have 
not known the importance of tetanus vaccination 
yet. 29% women have interested in and focused on 
nutrition during pregnancy. 100% of women have 
not used any drugs during pregnancy. 82% of women 
have worked less than usual during prenatal time. 
35% of women had to work until birth.

Conclusion: Needing to strengthen advising 
women about pregnancy care management, 
nutrition, the importance of rest before the birth, 
the working mode during pregnancy. Providing 
prenatal care service with good quality, the necessary 
knowledge for pregnant women so that they could 
care for themselves, maintaining and protecting the 
mother and child health.

1. Đặt vấn đề
Thai nghén là hiện tượng sinh lý bình thường của 

người phụ nữ. Tuy nhiên, có rất nhiều yếu tố có thể 
gây nguy cơ làm cho các hiện tượng sinh lý trở thành 
bệnh lý, đe doạ tính mạng người mẹ và con. Khi mang 
thai cơ thể người phụ nữ có nhiều thay đổi lớn về giải 
phẫu, sinh lý [4]. Đa số phụ nữ mang thai khi bước 
qua giai đoạn này gặp rất nhiều khó khăn về mặt tâm 
lý và chưa có những hiểu biết tối thiểu về chăm sóc 
thai nghén. Do đó họ rất cần sự quan tâm giúp đỡ của 
gia đình và xã hội [2].

Ngày nay, đã có những cải thiện trong công tác 
chăm sóc trước sinh, nhiều chương trình giáo dục sức 
khoẻ cho các sản phụ mang thai nhưng kết quả vẫn 

chưa được như ý muốn. Hằng năm, nước ta vẫn có 
khoảng 500.000 sản phụ chết vì thai nghén sinh sinh 
(theo thống kê 1998) [3].

Do vậy, trong quá trình mang thai các sản phụ cần 
được quản lý, cung cấp dịch vụ chăm sóc trước khi sinh 
có chất lượng, nhận thức đúng các kiến thức cần thiết để 
có thể tự mình chăm sóc, giữ gìn bảo vệ sức khoẻ mẹ và 
con, được khám thai định kỳ để theo dõi, tư vấn, kết luận 
sớm các yếu tố nguy cơ giúp họ làm gì khi có nguy cơ. 
Vì bất kỳ yếu tố nào gây ra sự chậm trễ điều trị các nguy 
cơ đều có thể ảnh hưởng đến tính mạng mẹ và con [1].

Vì vậy, chúng tôi thực hiện đề tài “Đánh giá tình 
hình chăm sóc trước sinh của các sản phụ đến sinh tại 
Khoa sản Bệnh viện Trung ương Huế” nhằm mục tiêu: 

Đánh giá tình hình chăm sóc trước sinh của các sản 
phụ đến sinh tại Khoa sản Bệnh viện Trung ương Huế.

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
2.1.Đối tượng nghiên cứu 
Đối tượng được chọn trong nhóm nghiên cứu 

gồm 200 sản phụ đến sinh tại Khoa sản Bệnh viện 
Trung ương Huế.

2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn: 
Tất cả các sản phụ đến sinh tại khoa sản Bệnh viện 

Trung ương Huế, không phân biệt tuổi tác, có khả năng 
giao tiếp, không khuyết tật và đồng ý tham gia nghiên cứu.

2.1.2.Tiêu chuẩn loại trừ:
Những trường hợp sinh ra thai dị dạng, thai chết lưu…
Những sản phụ không có khả năng giao tiếp.
Những sản phụ không đồng ý tham gia.
2.2.Phương pháp chọn mẫu: Phương pháp chọn 

mẫu ngẫu nhiên thuận tiện
2.3. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô 

tả cắt ngang từ tháng 1/2015 đến tháng 3/2015

3. Kết quả nghiên cứu 
3.1. Số lần mang thai:

Nhận xét: tỷ lệ có thai lần 1 chiếm 53,5%, trên 3 
lần chiếm 2%.

3.2. Tình hình chăm sóc trước sinh
3.2.1. Số lần khám thai trong thời kỳ mang thai

Nhận xét : Đa số các sản phụ đi khám thai thời kỳ 
mang thai từ 2 đến > 3 lần chiếm đến 95%. 

3.2.2. Tiêm phòng uốn ván trong thời gian mang thai

Số lần mang thai n Tỷ lệ %
Lần 1 107 53,5
Lần 2 69 34,5
Lần 3 20 10
> 3 lần 04 2
Tổng cộng 200 100

Bảng 3.1. Số lần mang thai

Số lần khám thai n Tỷ lệ %
Một lần 06 3
Hai lần 38 19
Trên 3 lần 152 76
Không đi khám 04 2
Tổng cộng 200 100

Bảng 3.2. Số lần khám thai

Tiêm phòng uốn ván n Tỷ lệ %
Một lần 89 44,5
Hai lần 107 53,5
Không tiêm 04 2
Tổng cộng 200 100

Bảng 3.3. Số lần tiêm phòng uốn ván trong thời kỳ mang thai.

Nhận xét:
- Tiêm uốn ván 2 lần chiếm 53,5%
- Tiêm uốn ván 1 lần chiếm 44,5%
3.2.3. Thực hành uống viên sắt trong khi mang thai

Nhận xét: sản phụ uống sắt trong thời kỳ mang thai 
chiếm 91%, không uống viên sắt chiếm số lượng ít là 9%.

3.2.4. Quan hệ tình dục khi mang thai 

Nhận xét: sản phụ hiểu biết và thực hành tốt quan 
hệ tình dục khi mang thai chiếm 82 %.

3.2.5. Chế độ dinh dưỡng trong khi mang thai 

Nhận xét : 
- 29% sản phụ ăn uống nhiều và đầy đủ chất khi mang thai
- 71 % sản phụ ăn uống bình thường khi mang thai
- Không có các sản phụ nào ăn kiêng trong thời 

kỳ mang thai 
3.2.6 Sử dụng chất kích thích trong thai kỳ

Nhận xét: 100% các sản phụ mang thai không 
dùng chất kích thích khi mang thai.

3.2.7. Chế độ lao động trong thời kỳ mang thai

Thực hành uống viên sắt n Tỷ lệ %
Có 182 91
Không 18 9
Tổng cộng 200 100

Bảng 3.4. Thực hành về uống viên sắt trong thời kỳ mang thai

Quan hệ tình dục khi mang thai n Tỷ lệ %
Hạn chế 164 82
Bình thường 08 4
Không quan hệ 28 14
Tổng cộng 200 100

Bảng 3.5. Quan hệ tình dục khi mang thai

Chế độ dinh dưỡng n Tỷ lệ %
Ăn bồi dưỡng 58 29
Ăn kiêng 00 00
Ăn bình thường 142 71
Tổng cộng 200 100

Bảng 3.6. Thực trạng về dinh dưỡng của các sản phụ trong thời kỳ mang thai

Sử dụng chất kích thích n Tỷ lệ %
Thuốc lá 0 0
Cà phê 0 0
Rượu 0 0
Không sử dụng 200 100
Tổng cộng 200 100

Bảng 3.7. Thực trạng về sử dụng chất kích thích của các sản phụ trong thai kỳ

Chế độ lao động n Tỷ lệ %
Lao động nhẹ hơn bình thường 164 82
Lao động bình thường 30 15
Lao động nặng 6 3
Tổng cộng 200 100

Bảng 3.8. Phân bố tỷ lệ về lao động trong thời kỳ mang thai của các sản phụ
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ỨNG DỤNG KỸ THUẬT REALTIME RT - PCR 
ĐỂ ĐỊNH LƯỢNG SERPINE1 - MRNA NGUỒN GỐC 

NHAU THAI TRONG HUYẾT TƯƠNG CỦA THAI PHỤ VÀ 
KHẢO SÁT MỐI LIÊN QUAN VỚI TIỀN SẢN GIẬT - SẢN GIẬT

Tóm tắt
Đặt vấn đề: Khảo sát mRNA nhau thai trong 

huyết tương thai phụ là một phương pháp không xâm 
nhập, có giá trị dự báo nguy cơ tiền sản giật – sản giật. 

Nghiên cứu này nhằm mục tiêu: (1) Bước đầu 
áp dụng kỹ thuật Realtime RT-PCR để định lượng 
mRNA của gene SERPINE1 trong huyết tương của các 
phụ nữ mang thai; (2) Khảo sát mối liên quan giữa sự 
biểu hiện gene SERPINE1 ở mức mRNA với tiền sản giật 
– sản giật. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 180 
thai phụ có tuổi thai từ 16-24 tuần được theo dõi đến 
lúc sinh và 6 tuần sau sinh. mRNA của gene SERPINE1 
(gene đích) và gene GAPDH (gene chứng) được định 
lượng bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR với RNA được 
tách từ huyết tương của thai phụ. 

Kết quả: 98,9% mẫu có GAPDH mRNA dương tính 
với nồng độ trung bình 4,45 x 105 ± 1,40 x 106 copy/
ml; 21,9% mẫu có SERPINE1 mRNA dương tính, nồng 
độ trung bình 2,71 x 104 ± 4,57 x 104 copy/ml. Thai phụ 
có SERPINE1 mRNA dương tính có nguy cơ mắc TSG – 
SG cao gấp 4,8 lần (95%CI: 1,8 – 12,9) so với thai phụ 
có SERPINE1 mRNA âm tính. Nếu xem xét thêm yếu tố 
nồng độ mRNA gene chứng GAPDH cao từ 104 copy/
ml trở lên thì nguy cơ này cao gấp 4,9 lần (95%CI: 1,3 
– 17,7). Tỷ số SERPINE1 mRNA / GAPDH mRNA ở nhóm 
có TSG – SG là 0,120 ± 0,125; cao hơn có ý nghĩa thống 
kê so với nhóm không có TSG – SG (0,036 ± 0,029), p = 
0,0012. Xác suất dự báo đúng TSG – SG cho một thai 
phụ có tỷ số này cao là 81,5% (95%CI: 65,8 – 92,1%), 
với điểm cắt của tỷ số này > 0,0596 thì độ nhạy và độ 
đặc hiệu lần lượt là 75% và 77,42%. 

Kết luận: Chúng tôi đã ứng dụng thành công quy 
trình định lượng SERPINE1 mRNA bằng kỹ thuật Realtime 
RT-PCR. Sự biểu hiện gene SERPINE1 ở mức mRNA có thể 
là một yếu tố giúp dự báo nguy cơ TSG – SG.

Từ khoá: Tiền sản giật, SERPINE1 mRNA.

Abstract 
APPLYING REALTIME RT-PCR FOR QUANTIFYING 

PLACENTAL SERPINE1 – MRNA IN MATERNAL PLASMA 
AND IDENTIFYING ASSOCIATION WITH PREECLAMPSIA

Background: Detection of placental mRNA 
expression in maternal plasma seems noninvasive 
method by which to predict the risk of preeclampsia. 
This study aimed to: (1) Applying Realtime RT-PCR 
to quantify SERPINE1 mRNA in maternal plasma; (2) 
Survey the association between SERPINE1 mRNA 
expression and preeclampsia. 

Patients and methods: 180 pregnant women at 
16-24 gestational weeks were followed until delivery 
and 6 weeks after. mRNA expression of SERPINE1 gene 
(target gene) and GAPDH gene (control gene) were 
evaluated by Realtime RT-PCR in with mRNA extracted 
from maternal plasma.

Results: 98.9% samples were GAPDH mRNA 
positive, mean concentration was 4.45 x 105 ± 1.40 x 
106 copies/ml; 21.9% samples were SERPINE1 mRNA 
positive, mean concentration was 2.71 x 104 ± 4.57 
x 104 copies/ml. The presence of SERPINE1 mRNA in 
maternal plasma increased the risk of developing 
preeclampsia (RR: 4.8, 95%CI: 1.8 – 12.9). In group 
having GAPDH mRNA concentration higher than 
104 copies/ml,  the presence of SERPINE1 mRNA in 
maternal plasma also increased the risk of developing 
preeclampsia (RR: 4.9, 95%CI: 1.3 – 17.7). Ratio of 
SERPINE1 mRNA / GAPDH mRNA in preeclamptic 
pregnant women was significantly higher than 
normal group, 0.120 ± 0.125 and 0.036 ± 0.029, 
respectively (p = 0.0012). The preeclampsia-predictive 
value was 81.5% (95%CI: 65.8 – 92.1%), the cut-off 
value > 0.0596 gave a sensitivity of 75% and specificity 
of 77.42%, respectively. 

Conclusion: The procedure for quantifying 
SERPINE1 mRNA by Realtime RT-PCR was 
successfully applied. Increasing SERPINE1 mRNA 
expression in maternal plasma could be a risk factor 
of preeclampsia.  

Keywords: Preeclampsia, SERPINE1 mRNA.
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Nhận xét: sản phụ lao động nhẹ hơn bình thường 
trước khi sinh chiếm 82%, lao động nặng chiếm 3%.

3.2.8. Thời gian nghỉ trước khi sinh 

Nhận xét: nghỉ ngơi trước khi sinh từ 1 đến > 4 
tháng chiếm 65%. 

3.2.9. Tăng cân trong thời kỳ mang thai

Nhận xét: số sản phụ tăng cân từ 9 – 12kg chiếm 
77,5%, trên 12kg chiếm 11%.

4. Bàn luận
Hầu hết các sản phụ nhận thức được tầm quan trọng 

của khám thai. Tỷ lệ khám thai từ 2 đến trên 3 lần chiếm 
95%. Vẫn còn 3% số sản phụ đi khám thai chỉ có 1 lần và 
2% không đi khám thai. Con số này tuy thấp nhưng cũng 
ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và thai nhi trong thai 
kỳ. Cần cung cấp thêm kiến thức cho các đối tượng này. 

Ta thấy vẫn còn 2% sản phụ không đi tiêm phòng 
uốn ván. Số sản phụ đi tiêm phòng uốn ván cũng không 
đầy đủ chiếm 44,5%. Các sản phụ vẫn chưa thấy những 
tầm quan trọng của tiêm phòng, cần được giải thích rõ ý 
nghĩa tiêm chủng và tăng sự nhận thức và thực hành của 
những sản phụ này [6]. 

Đa số các sản phụ đều uống viên sắt trong thời kỳ 
mang thai ( 91%). Nhưng tỷ lệ này vẫn chưa đạt so với 

Thời gian nghỉ trước sinh n Tỷ lệ %
< 1 tháng 00 00
1 - 2 tháng 74 37
3 - 4 tháng 26 13
> 4 tháng 30 15
Làm việc đến khi sinh 70 35
Tổng cộng 200 100

Bảng 3.9. Thời gian nghỉ trước khi sinh của các sản phụ mang thai 

Tăng cân trong thời kỳ mang thai n Tỷ lệ %
9 - 12 kg 151 75,5
< 9 kg 27 13,5
> 12kg 22 11
Tổng cộng 200 100

Bảng 3.10. Tăng cân trong thời kỳ mang thai

khuyến cáo y học hiện nay. Vì vậy, cần cung cấp kiến 
thức cho các sản phụ nhận thức được tầm quan trọng 
của việc uống viên sắt. Từ đó mới nâng được tỷ lệ phụ 
nữ có thai uống viên sắt lên đến 98 – 100%.

Các sản phụ đều chưa nhận thức tốt về dinh 
dưỡng trong thời kỳ mang thai, một phần do điều 
kiện kinh tế gia đình  nên họ ăn uống một cách bình 
thưòng (71%). Cần tư vấn cho sản phụ về vấn đề dinh 
dưỡng, xoá bỏ những quan niệm sai lầm ảnh hưởng 
đến sức khoẻ mẹ và thai nhi [5].

100% các sản phụ mang thai không dùng chất 
kích thích khi mang thai, họ có ý thức cao về tác hại 
của chúng.

Đa số các sản phụ lao động nhẹ hơn bình thường 
trước khi sinh chiếm tỷ lệ 82%, có rất ít các sản phụ 
lao động nặng chiếm 3%, số sản phụ còn lại lao động 
bình thường trước khi sinh.

Hầu hết các sản phụ đều nhận thức khá tốt tầm quan 
trọng của yếu tố nghỉ ngơi trước khi sinh từ 1 đến > 4 
tháng chiếm 65%. Tuy nhiên vẫn còn 35% số sản phụ 
phải làm việc cho đến khi sinh. Cần tư vấn cho các đối 
tượng này hiểu rõ tầm quan trọng của việc nghỉ ngơi 
trước khi sinh, đảm bảo sức khỏe cho mẹ và thai nhi.

Số sản phụ tăng cân trong thai kỳ dưới 9kg chiếm 
tỷ lệ  13,5%. Cần tư vấn cho các sản phụ này về chế độ 
dinh dưỡng, nghỉ ngơi, lao động hợp lý.

5. Kết luận
- Cần tăng cường công tác tư vấn cho các sản phụ 

về chăm sóc quản lý thai nghén, dinh dưỡng, chế độ 
làm việc khi mang thai.

- Nâng cao vai trò của người phụ nữ nói chung 
trong xã hội, đặc biệt là trình độ văn hoá tạo điều kiện 
cho họ tham gia xã hội. Từ đó, ý thức quản lý chăm 
sóc thai nghén của họ được nâng cao.

-Cung cấp dịch vụ chăm sóc trước khi sinh có chất 
lượng, nhận thức đúng các kiến thức cần thiết để có thể 
tự mình chăm sóc, giữ gìn bảo vệ sức khoẻ mẹ và con.
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1. Đặt vấn đề
Tiền sản giật – sản giật (TSG – SG) chiếm tỷ lệ 

khoảng 3-7% các phụ nữ mang thai trên toàn thế giới 
với nhiều biến chứng cho cả thai nhi và bà mẹ [12]. 
Biến chứng ở thai nhi bao gồm trọng lượng khi sinh 
thấp, sinh non hoặc tử vong chu sinh. Biến chứng ở 
thai phụ bao gồm suy thận, hội chứng HELLP (tan 
máu, tăng enzyme gan, giảm tiểu cầu), suy gan, phù 
não với triệu chứng co giật và có thể tử vong, đây là 
nguyên nhân tử vong thứ hai ở các bà mẹ mang thai, 
chỉ đứng sau băng huyết sau sinh. Ngoài ra, hậu quả 
của tiền sản giật còn kéo dài dai dẳng sau khi sinh, 
với biến chứng đáng lưu ý là rối loạn chức năng nội 
mạc làm người mẹ có nguy cơ cao mắc các bệnh lý 
tim mạch.

Nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh của tiền sản 
giật – sản giật cho đến nay vẫn chưa được hiểu biết 
một cách rõ ràng, vì vậy biện pháp điều trị và chiến 
lược dự phòng đang còn hạn chế. Tuy nhiên, nhau 
thai đã được xác nhận là đóng một vai trò rất quan 
trọng trong cơ chế bệnh sinh vì những dấu hiệu của 
tiền sản giật – sản giật vẫn có thể xảy ra trên một 
thai trứng (không có thai) và bệnh lý này chỉ có thể 
được giải quyết triệt để một khi đưa được nhau thai 
ra ngoài. Sự phát triển của nhau thai tùy thuộc vào sự 
xâm nhập thích hợp của lá nuôi phôi, sự tái tạo mạch 
máu và luồng máu ở khoang giữa các nhung mao 
[13]. Những người bị tiền sản giật – sản giật thường 
biểu hiện tình trạng tăng đông máu bao gồm đông 
máu nội mạch, vi huyết khối và suy giảm tuần hoàn tử 
cung – nhau thai [6]. Những nghiên cứu gần đây cho 
thấy trong quá trình mang thai bình thường, lá nuôi 
phôi (trophoblast) tổng hợp và tiết ra một lượng lớn 
các cytokine đóng vai trò quan trọng trong đông máu 
và tiêu sợi huyết hệ thống cũng như của nhau thai 
như các yếu tố hoạt hóa plasminogen (t-PA và u-PA). 
Các yếu tố này làm biến đổi plasminogen bất hoạt trở 
thành plasmin hoạt hóa có hoạt tính proteinase, do 
đó làm tiêu fibrin. Để duy trì sự cân bằng hệ thống tiêu 
sợi huyết và đông máu, nhau thai cũng tiết ra yếu tố 
ức chế hoạt hóa plasminogen 1 (PAI-1: plasminogen 
activator inhibitor 1). Sự quá biểu hiện PAI-1 có thể 
làm ức chế giáng hóa fibrin, từ đó dẫn đến hiện 
tượng tập trung fibrin quanh các nhung mao màng 
đệm và giảm trao đổi chất dinh dưỡng trong nhau 
thai, đây là những mắc xích quan trọng trong cơ chế 
bệnh sinh tiền sản giật – sản giật [14]. Nhiều tác giả 
như Estelles (1994) đã xác nhận một sự gia tăng có ý 
nghĩa của nồng độ PAI-1 trong huyết tương của các 
phụ nữ tiền sản giật – sản giật so với phụ nữ mang 

thai bình thường [2]. PAI-1 là sản phẩm mã hóa của 
gene SERPINE1 (serine peptidase inhibitor, clade E, 
member 1) nằm trên nhánh dài nhiễm sắc thể số 7 
(7q22.1), gene dài 12,2 kb gồm 9 exon và 8 intron [7].

Năm 2000, Poon và cs đã phát hiện được những 
sản phẩm phiên mã RNA đặc hiệu thai trong huyết 
tương mẹ bằng kỹ thuật RT-PCR [10]. Năm 2003, Ng 
và cộng sự đã thành công trong việc sử dụng kỹ thuật 
Realtime PCR để định lượng các mRNA nguồn gốc 
nhau thai lưu hành trong máu mẹ (các mRNA của các 
gen hPL, βhCG) [9]. Các tác giả trên cũng đã chứng 
minh được những mRNA này là mRNA tự do ngoài tế 
bào (cell-free mRNA) thông qua việc sử dụng phương 
pháp lọc, đồng thời các mRNA nhau thai này thanh 
thải khỏi máu mẹ rất nhanh sau khi sinh. Như vậy, 
việc khảo sát biểu hiện mRNA nhau thai trong huyết 
tương mẹ được xem như là một phương pháp để 
theo dõi chức năng nhau thai [11]. Purwosunu và cs 
năm 2007 và 2009 đã định lượng nồng độ mRNA của 
gene SERPINE1 trong huyết thanh của những phụ nữ 
mang thai từ 15-20 tuần và nhận thấy có sự gia tăng 
có ý nghĩa thống kê trong nhóm phụ nữ sau đó bị tiền 
sản giật – sản giật, đồng thời mức biểu hiện mRNA 
này có mối liên quan chặt chẽ với mức độ trầm trọng 
của bệnh [11], [12].  

Để góp phần tìm hiểu các yếu tố dự báo nguy cơ 
tiền sản giật – sản giật ở mức độ phân tử, nhằm hỗ trợ 
xây dựng chiến lược dự phòng bệnh lý này, chúng tôi 
thực hiện đề tài này với các mục tiêu sau:

(1) Bước đầu áp dụng kỹ thuật Realtime RT – PCR 
để định lượng mRNA của gene SERPINE1 có nguồn 
gốc nhau thai trong huyết tương của các phụ nữ 
mang thai.

(2) Khảo sát mối liên quan giữa sự biểu hiện gene 
SERPINE1 ở mức mRNA với tiền sản giật – sản giật.

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
2.1. Đối tượng nghiên cứu
180 thai phụ có tuổi thai từ 16-24 tuần đến khám 

thai định kỳ và tham gia chương trình sàng lọc nguy cơ 
tiền sản giật – sản giật tại bệnh viện Trường Đại học Y 
Dược Huế trong thời gian từ tháng 11 năm 2013 đến 
tháng 1 năm 2015. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu
Thiết kế nghiên cứu theo phương pháp tiến cứu: 

180 thai phụ sau khi được khám thai và thu thập các 
thông tin và xác định nguy cơ tiền sản giật – sản giật 
đều được theo dõi đến lúc sinh và thêm 6 tuần sau đó 
để xác định có hay không có tiền sản giật – sản giật.

2.2.2. Tiêu chuẩn chẩn đoán 
Tiền sản giật – sản giật được chẩn đoán theo Hướng 

dẫn chuẩn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
sinh sản như sau:

- Chẩn đoán tiền sản giật khi có các triệu chứng sau:
+ Huyết áp tâm thu > 140 mmHg hoặc huyết áp 

tâm trương > 90 mmHg, đo ít nhất hai lần, khi tuổi thai 
trên 20 tuần.

+ Protein niệu > 3 g/l.
- Tiền sản giật nặng khi có ít nhất một trong các 

triệu chứng sau :
+ Huyết áp tâm thu > 160 mmHg hoặc huyết áp 

tâm trương > 110 mmHg, đo ít nhất hai lần, khi tuổi 
thai trên 20 tuần.

+  Protein niệu ≥ 5 g/24 giờ hoặc ≥ 3 g trên hai mẫu 
nước tiểu được lấy cách nhau ít nhất 4 giờ.

Ngoài ra có thể có thêm các dấu hiệu: thiểu niệu 
(lượng nước tiểu < 400 ml/24 giờ), đau đầu nhưng 
không đáp ứng với các thuốc giảm đau thông thường, 
rối loạn thị giác và tri giác, phù phổi hoặc xanh tím, đau 
vùng thượng vị hoặc phần tư trên của hạ sườn phải.

- Sản giật: Có cơn giật với 4 giai đoạn điển hình 
(xâm nhiễm, giật cứng, giật giãn cách và hôn mê), kèm 
theo một số dấu hiệu tiền sản giật nặng.

2.2.3. Tiêu chuẩn loại trừ
- Các thai phụ từ chối tham gia nghiên cứu mRNA.
- Các thai phụ không theo dõi được đến hết 6 tuần 

sau sinh để phân nhóm có và không có tiền sản giật 
– sản giật.

- Các thai phụ được phát hiện có kèm chửa trứng.
2.2.4. Quy trình định lượng SERPINE1 mRNA
- Tách chiết RNA toàn phần: Lấy 7 ml máu tĩnh mạch 

của các thai phụ, chống đông trong EDTA, tách lấy 
huyết tương rồi quay ly tâm với vận tốc 1600g trong 10 
phút ở 4oC. RNA toàn phần được tách từ 800 μl huyết 
tương (được chia thành 4 phản ứng tách chiết) theo 
phương pháp PHENOL/CHCL3. Nồng độ RNA và A260/
A280 của mẫu được đo bằng máy Nano drop.

- Tổng hợp cDNA: Phản ứng RT-PCR để tổng hợp 
cDNA gồm 8 μl RT-Mix, 15 μl dịch chiết RNA toàn phần 
cho vào ống có chứa sẵn 1 enzyme RT (kit cDNA-H 
Synthesis). Cho ống phản ứng vào máy luân nhiệt 
Sure Cycler 8800 (Agilent Technologies), với chu kỳ 
nhiệt là 25°C trong 5 phút; 42°C trong 30 phút; 85°C 
trong 5 phút; giữ ở 04°C. Mỗi lần đều có chạy kèm với 
1 ống chứng dương và 1 ống chứng âm.

- Thực hiện phản ứng Realtime PCR: Mỗi ống phản 
ứng gồm 12,5 µl iPremium qPCR Master Mix 2X; 1,2 µl 
primer-probe(*) tương ứng, 11,3 µl dung dịch cDNA 
đã được tổng hợp ở trên. Cho ống phản ứng vào máy 

Stratagene Mx3005P (Agilent Technologies), với chu 
kỳ nhiệt là biến tính ở 95°C trong 15 giây, gắn mồi ở 
60°C trong 1 phút (đọc kết quả tại bước này). Mỗi lần 
chạy phản ứng đều có chạy kèm một bộ chuẩn với 3 
nồng độ là 102, 104 và 106 copy/μl. 

(*): Sử dụng TaqMan® Gene Expression Assays 
(Applied Biosystems) gồm có PCR primer không đánh 
dấu và TaqMan MGB probe đánh dấu FAM.

+ Đối với gene SERPINE1: Human assay ID là 
Hs00167155_m1

+ Đối với gene GAPDH: Human assay ID  là 
Hs99999905_m1

- Đọc kết quả bằng phần mềm MxPro v4.10 được 
tích hợp theo máy Realtime PCR. Nồng độ đo được 
biểu thị theo đơn vị số copy/ml huyết tương, sau khi 
đã hiệu chỉnh với hệ số pha loãng.

2.2.5. Xử lý số liệu
Các nồng độ mRNA của gene đích SERPINE1 và 

gene chứng GAPDH được biểu thị theo số copy/ml. 
Tính tỷ số SERPINE1 mRNA / GAPDH mRNA để so sánh 
giữa các nhóm có và không có TSG – SG. Sử dụng 
phần mềm thống kê y học MedCalc v.12 để thực hiện 
các kiểm định: t-test để so sánh trị trung bình, tính 
nguy cơ tương đối (RR: Relative risk), vẽ đường cong 
ROC cùng các trị số liên quan để đánh giá giá trị dự 
báo của chỉ điểm.

3. Kết quả nghiên cứu
Trong 180 thai phụ được đưa vào nghiên cứu và 

theo dõi đến hết thời kỳ hậu sản, đã có 14 trường hợp 
xuất hiện TSG – SG, chiếm tỷ lệ 7,9%. 

3.1. Đánh giá quy trình định lượng mRNA của 
gene SERPINE1 trong huyết tương của các phụ nữ 
mang thai bằng kỹ thuật Realtime PCR

3.1.1. Chất lượng RNA toàn phần được tách từ 
huyết tương

Nhận xét: Nồng độ RNA toàn phần trong huyết 
tương các thai phụ trung bình là 65,8 ng/ml với 
100% số mẫu có A260/A280 trong khoảng 1,8 – 
2,0, đạt tiêu chuẩn để thực hiện các kỹ thuật phân 
tích RNA.

3.1.2. Kết quả định lượng GAPDH mRNA (gene 
chứng) bằng kỹ thuật Realtime PCR

Nhận xét: Tỷ lệ mẫu định lượng được GAPDH mRNA 
bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR rất cao, đến 98,9% 
(178/180). Nồng độ GAPDH mRNA cũng rất cao.

Nồng độ RNA trung bình (ng/μl) Độ lệch chuẩn Tỷ lệ A260/A280 đạt tiêu chuẩn 1,8 – 2,0
65,8 79,8 100%

Bảng 3.1. Nồng độ RNA toàn phần được tách chiết (ng/μl)



= 3,1%; trong khi ở các mẫu nồng độ GAPDH mRNA từ 
104 copy/ml trở lên, tỷ lệ SERPINE1 mRNA dương tính 
đạt đến 37/114 = 32,5%. Nồng độ SERPINE1 mRNA của 
các mẫu dương tính cũng khá cao, trung bình là 2,71 
x 104 copy/ml.

3.1.3.2. Tương quan giữa nồng độ SERPINE1 mRNA và 
nồng độ GAPDH mRNA

Hệ số tương quan r = 0,7152; p < 0,0001; 95%CI = 
0,5162 – 0,8410

Nhận xét: Có mối tương quan thuận và chặt giữa 
nồng độ SERPINE1 mRNA với nồng độ GAPDH mRNA.

3.2. Mối liên quan giữa sự biểu hiện gene 
SERPINE1 ở mức mRNA với tiền sản giật – sản giật

3.2.1. Tỷ lệ các thai phụ được phát hiện TSG – SG trong 
nhóm nguy cơ cao

Nhận xét: Sau khi theo dõi các thai phụ được sàng 
lọc nguy cơ cao TSG – SG cho đến ngày sinh và kéo dài 
thêm 6 tuần sau sinh, phát hiện có 14 bà mẹ bị TSG – 
SG, chiếm tỷ lệ 7,9%.

3.2.2. Nguy cơ tương đối mắc TSG – SG theo chỉ điểm 
SERPINE1 mRNA dương tính

Nhận xét: Phân tích nguy cơ tương đối (RR: relative 
risk) cho thấy nguy cơ mắc TSG – SG khi có một thai phụ 

3.1.3. Kết quả định lượng mRNA của gene 
SERPINE1 (gene đích) bằng kỹ thuật Realtime PCR

Nồng độ SERPINE1 mRNA của nhóm các thai phụ 
được trình bày trên 178 mẫu có kết  quả định lượng 
GAPDH mRNA. 

3.1.3.1. Nồng độ SERPINE1 – mRNA 

Nhận xét: Tỷ lệ mẫu đạt SERPINE1 mRNA dương tính 
có xu hương tăng dần theo nồng độ GAPDH mRNA 
tương ứng. Ở các mẫu nồng độ GAPDH mRNA dưới 104 
copy/ml, tỷ lệ SERPINE1 mRNA dương tính chỉ đạt 2/64 
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Hình 1: Hình ảnh kết quả định lượng GAPDH mRNA và SERPINE1 mRNA bằng kỹ thuật 
Realtime RT-PCR (mẫu 56)

Nồng độ mRNA của gene GAPDH (copy/ml) Nhóm thai phụ (n = 180)
Số mẫu Tỷ lệ %

0 2 1,1
Dưới 101 2 1,1
Từ 101 – dưới 102 8 4,4
Từ 102 – dưới 103 17 9,4
Từ 103 – dưới 104 37 20,6
Từ 104 – dưới 105 39 21,7
Từ 105 – dưới 106 61 33,9
Từ 106 – dưới 107 13 7,2
Từ 107 trở lên 1 0,6
X ± SD 4,45 x 105 ± 1,40 x 106

Bảng 3.2. Nồng độ GAPDH mRNA

Nồng độ GAPDH mRNA (copy/ml) SERPINE1 – mRNA dương tính
Số mẫu Tỷ lệ %

Từ 100  – dưới 101 (n = 2) 0 0,0
Từ 101 – dưới 102 (n = 8) 0 0,0
Từ 102 – dưới 103 (n = 17) 1 5,9
Từ 103 – dưới 104 (n = 37) 1 2,7
Từ 104 – dưới 105 (n = 39) 5 12,8
Từ 105 – dưới 106 (n = 61) 24 39,3
Từ 106 – dưới 107 (n = 13) 8 61,5
Từ 107 trở lên (n = 1) 0 0,0
Tổng (n = 178) 39 21,9
Nồng độ SERPINE1 mRNA trung bình của 39 mẫu dương tính 2,71 x 104 ± 4,57 x 104

Bảng 3.3. Nồng độ SERPINE1 mRNA trung bình và tỷ lệ dương tính theo các mức nồng độ GAPDH mRNA

Hình 2: Đồ thị tương quan giữa nồng độ SERPINE1 mRNA và GAPDH mRNA

Phân nhóm theo nồng độ GAPDH mRNA (copy/ml) Phát hiện tiền sản giật – sản giật
Số thai phụ Tỷ lệ %

Dưới 104 (n = 64) 4 6,3
Từ 104 trở lên (n = 114) 10 8,8
Tổng (n = 178) 14 7,9

Bảng 3.4. Tỷ lệ các thai phụ được phát hiện TSG - SG trong nhóm nguy cơ cao

Nồng độ GAPDH mRNA (copy/ml) của các thai phụ được khảo sát RR TSG – SG Không TSG -SG RR (95%CI)

Từ 104 trở lên (n = 114) SERPINE1 mRNA (+) 7 30 4,9 (1,3 – 17,7)
p = 0,017SERPINE1 mRNA (-) 3 74

Từ 100 trở lên (n = 178) SERPINE1 mRNA (+) 8 31 4,8 (1,8 – 12,9)
p = 0,002SERPINE1 mRNA (-) 6 133

Bảng 3.5. Nguy cơ tương đối mắc TSG – SG theo chỉ điểm SERPINE1 mRNA dương tính

có SERPINE1 mRNA dương tính cao gấp 4,9 lần so với thai 
phụ có SERPINE1 mRNA âm tính, nếu chỉ xét khi kết quả 
định lượng mRNA gene chứng GAPDH cao từ 104 copy/
ml trở lên. Nguy cơ này cũng cao gấp 4,8 lần nếu xét trên 
toàn bộ thai phụ có mRNA gene chứng dương tính.

3.2.3. Tỷ số SERPINE1 mRNA / GAPDH mRNA ở nhóm 
có và không có TSG – SG

Nhận xét: Tỷ số SERPINE1 mRNA / GAPDH mRNA 
ở nhóm có TSG – SG cao hơn có ý nghĩa thống kê so 
với nhóm không có TSG – SG (0,120 ± 0,125 so với 
0,036 ± 0,029).

3.2.3. Khảo sát đường cong ROC đối với chỉ điểm là tỷ 
SERPINE1 mRNA / GAPDH mRNA 

- Diện tích dưới đường cong ROC (AUC) = 0,815 
(95%CI: 0,658 – 0,921)

- Điểm cắt tối ưu: > 0,0596.
- Độ nhạy và độ đặc hiệu tương ứng tại điểm cắt 

này lần lượt là 75% và 77,42%.

4. Bàn luận
4.1. Đánh giá quy trình định lượng mRNA của 

gene SERPINE1 trong huyết tương của các phụ nữ 
mang thai bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR. 

4.1.1. Chất lượng RNA toàn phần
Trong những năm đầu thế kỷ 21, nhiều nhà nghiên 

cứu đã chứng minh được sự hiện diện của RNA trong 
huyết tương của người [10]. Trước đây, phát hiện này 
được ứng dụng chủ yếu trong chẩn đoán và theo dõi 
bệnh lý ung thư. Về sau, nhiều tác giả đã chứng minh 
mRNA nguồn gốc nhau thai cũng hiện diện trong huyết 
thanh mẹ với sự ổn định đáng kể và nhanh chóng được 

SERPINE1 mRNA / GAPDH mRNA TSG – SG (n = 8) Không TSG – SG (n = 31) p (t-test)
Trung bình 0,120 0,036 0,0012Độ lệch chuẩn 0,125 0,029

Bảng 3.6. So sánh tỷ số SERPINE1 mRNA / GAPDH mRNA ở nhóm có và không có TSG – SG

Hình 3: Đường cong ROC thể hiện giá trị của tỷ SERPINE1 mRNA / GAPDH mRNA trong dự báo TSG - SG

thanh thải sau khi sinh [9]. Điều này đã mở ra những hứa 
hẹn chẩn đoán và theo dõi trước sinh không xâm nhập 
cho nhiều tình trạng bệnh lý khác nhau, trong đó có TSG 
– SG [3], [8], [11]. Trong phạm vi đề tài này, với mục đích 
khảo sát mRNA của gene SERPINE1 (một gene được biểu 
hiện ở nhau thai) trong huyết tương mẹ, bước đầu chúng 
tôi đã tách RNA toàn phần trong huyết tương của 180 
phụ nữ mang thai với tuổi thai từ 16 – 24 tuần tuổi. Kết 
quả ở bảng 3.1 cho thấy nồng độ RNA được chiết tách 
ở các mẫu là 65,8  ± 79,8 ng/μl. Giá trị nồng độ như vậy 
là đủ để thực hiện các kỹ thuật phân tích RNA. Việc tách 
RNA thường khó khăn hơn so với tách DNA vì RNA dễ bị 
phân hủy bởi nhiều loại nuclease hơn so với DNA. Ngoài 
ra, RNA tự do trong huyết tương có nồng độ thường rất 
thấp nhưng chúng tôi đã chiết tách được với các nồng 
độ trên là một thành tích khá khả quan, tạo điều kiện 
cho việc phân tích biểu hiện gene ở mức RNA. Về chất 
lượng RNA được tách chiết, chúng tôi đánh giá bằng tỷ 
số A260/A280 (đo trên máy Nano drop), kết quả các mẫu 
của chúng tôi có tỷ số này nằm trong giới hạn 1,8 – 2,0, 
chứng tỏ mẫu rất tinh sạch, hầu như không lẫn protein. 

4.1.2. Kết quả định lượng GAPDH mRNA (gene 
chứng) bằng kỹ thuật Realtime PCR

Trong qui trình định lượng mRNA bằng kỹ thuật 
Realtime RT-PCR, chúng tôi thực hiện song song các 
phản ứng đặc hiệu với gene đích và gene GAPDH, trong 
đó GAPDH được sử dụng làm chứng dương cho quy trình 
này. Hầu hết các nghiên cứu đều sử dụng gene GAPDH 
để làm chứng dương [8], [11], [14]. Kết quả ở bảng 3.2 
cho thấy tỷ lệ thành công của phản ứng Realtime RT-PCR 
đối với gene GAPDH của chúng tôi là 98,9%. Tỷ lệ dương 
tính với GAPDH mRNA trong các mẫu nghiên cứu rất 
cao như vậy cho phép khẳng định độ tin cậy cao trong 
việc ứng dụng kỹ thuật Realtime RT-PCR tại phòng thí 
nghiệm của chúng tôi. Khi khảo sát nồng độ trung bình 
của GAPDH mRNA trong các mẫu dương tính chúng tôi 
thu được giá trị nồng độ X ± SD là 4,45 x 105 ± 1,40 x 106 
copy/ml. Nồng độ GAPDH mRNA trong nghiên cứu của 
chúng tôi khá cao, trong khi trong nghiên cứu của Ng 
(2003) thì khá thấp, kết quả định lượng trên 6 mẫu huyết 
tương thai phụ với tuổi thai từ 7-14 tuần chỉ đạt mức 
1,08 x 102 copy/ml [9]. Sự khác biệt này là tuổi thai trong 
nghiên cứu của Ng chỉ từ 7-14 tuần, trong khi đó tuổi thai 
trong nghiên cứu của chúng tôi lớn hơn, từ 16-24 tuần.

4.1.3. Kết quả định lượng mRNA của gene SERPINE1 
(gene đích) bằng kỹ thuật Realtime RT - PCR

Kết quả ở bảng 3.3 cho thấy trong 178 mẫu huyết 
tương thai phụ được khảo sát có 39 mẫu có nồng độ 
SERPINE1 mRNA dương tính, chiếm tỷ lệ 21,9%. Nghiên 
cứu của Poon năm 2000 cho thấy tỷ lệ phát hiện RNA 
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thai trong máu mẹ ở nhóm tuổi thai 11-19 tuần là 
22% và ở nhóm 26-40 tuần là 63% [10]. Nghiên cứu 
của chúng tôi thực hiện với mRNA của gene SERPINE1 
có nguồn gốc nhau thai ở nhóm thai phụ có tuổi thai 
16-24 tuần với tỷ lệ phát hiện 21,9% là phù hợp. Trong 
nghiên cứu này chúng tôi nhận thấy ở các mẫu có nồng 
độ GAPDH mRNA thấp dưới 104 copy/ml thì hầu như 
không phát hiện được SERPINE1, chỉ 2/54 mẫu. Trong 
khi đó tỷ lệ phát hiện ở nhóm có nồng độ GAPDH mRNA 
cao trên 104 copy/ml thì tỷ lệ phát hiện cao hơn nhiều 
đến 37/124  mẫu (32,5%). Đồ thị tương quan giữa hai 
nồng độ SERPINE1 mRNA và GAPDH mRNA cũng cho 
thấy mối tương quan thuận và chặt, với r = 0,7152, p < 
0,0001. Từ kết quả này, chúng tôi cho rằng muốn khảo 
sát mối liên quan giữa SERPINE1 mRNA với TSG – SG thì 
không thể sử dụng nồng độ tuyệt đối mà phải xem xét 
trong mối liên quan với tỷ  SERPINE1 mRNA / GAPDH 
mRNA. Tác giả Teng và Farina cũng sử dụng một khái 
niệm tương tự và biểu thị dưới dạng “–ΔΔCt” (Ct: số chu 
kỳ ngưỡng) [14] và nồng độ tương đối [3].

4.2. Mối liên quan giữa sự biểu hiện gene 
SERPINE1 ở mức mRNA với tiền sản giật – sản giật

Chúng tôi đã theo dõi các thai phụ được sàng lọc 
nguy cơ cao TSG – SG cho đến ngày sinh và kéo dài 
thêm 6 tuần sau sinh, phát hiện có 14 bà mẹ bị TSG – SG, 
chiếm tỷ lệ 7,9%; trong đó có 4 bà mẹ TSG – SG thuộc 
nhóm nồng độ GAPDH mRNA dưới 104  copy/ml và 10 
bà mẹ TSG – SG thuộc nhóm nồng độ GAPDH mRNA 
từ 104  copy/ml trở lên. Như vậy, chúng tôi sẽ sử dụng 
nhóm 14 bà mẹ TSG – SG và 164 không mắc TSG – SG để 
phân tích nguy cơ. Ngoài ra chúng tôi xét thêm yếu tố có 
nồng độ mRNA gene chứng GAPDH được định lượng ở 
mức cao từ 104 copy/ml trở lên, khi đó nhóm có TSG –SG 
là 10 người và nhóm không có TSG –SG là 104 người.

Kết quả phân tích nguy cơ tương đối (RR: relative risk) 
ở bảng 3.5 cho thấy nguy cơ mắc TSG – SG khi có một 
thai phụ có SERPINE1 mRNA dương tính cao gấp 4,8 lần 
(95%CI: 1,8 – 12,9) so với thai phụ có SERPINE1 mRNA 
âm tính. Nếu xem xét thêm yếu tố nồng độ mRNA gene 
chứng GAPDH cao từ 104 copy/ml trở lên thì nguy cơ này 
cao gấp 4,9 lần (95%CI: 1,3 – 17,7). Như vậy, nghiên cứu 
của chúng tôi cho thấy SERPINE1 mRNA là một yếu tố 
giúp dự báo nguy cơ mắc TSG – SG rất có giá trị.

Như đã phân tích ở phần 4.1.3, chúng tôi nhận thấy 
nồng độ SERPINE1 mRNA tương quan chặt và thuận với 
nồng độ GAPDH mRNA (gene chứng) nên chúng tôi 
không so sánh nồng độ tuyệt đối của SERPINE1 mRNA 
giữa hai nhóm có và không có TSG – SG. Thay vào đó, 
chúng tôi sử dụng tỷ số SERPINE1 mRNA / GAPDH mRNA 
để so sánh. Kết quả ở bảng 3.6 cho thấy tỷ số SERPINE1 

mRNA / GAPDH mRNA ở nhóm có TSG – SG là 0,120 ± 
0,125; cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm không 
có TSG – SG (chỉ 0,036 ± 0,029) với p = 0,0012. Một nghiên 
cứu của Purwosunu (Nhật Bản, 2007) thực hiện trên 43 
thai phụ TSG – SG và 41 thai phụ bình thường có tuổi 
thai từ 35 – 41 tuần cho thấy MoM của SERPINE1 mRNA 
(còn gọi là PAI-1 mRNA) ở nhóm TSG – SG cao gấp 2,48 
lần so với nhóm bình thường, p < 0,001 [11]. Nghiên cứu 
khác của Purwosunu và cs năm 2009 trên 372 thai phụ 
có tuổi thai từ 15 – 20 tuần cho thấy trung bình của nồng 
độ SERPINE1 mRNA (tác giả sử dụng log10 scale của số 
copy/ml) ở nhóm TSG – SG (n = 62) là 2,66 ± 0,57, cao 
hơn có ý nghĩa thống kê so với ở nhóm không TSG – SG 
(n = 310) là 2,27 ± 0,39, với p = 0,001 [12]. Bên cạnh đó, 
vẫn có một nghiên cứu của Farina (2006) theo dõi trên 
36 phụ nữ mang thai có 6 người TSG – SG và 30 người 
bình thường, kết quả nồng độ tương đối (RC: relative 
concentration) của SERPINE1 mRNA ở nhóm TSG – SG 
thấp hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm bình thường, 
giá trị trung bình của RC là 2.257.443 so với 3.071.068, p < 
0,05 [3]. Tuy nhiên, sau đó cũng chính Farina đã tham gia 
trong các nghiên cứu của Porwosunu năm 2007, 2009 và 
cũng có nhận định tương tự chúng tôi.

Trước đây, nhiều nghiên cứu ở mức biểu hiện protein 
cũng có nhận định protein PAI-1 (sản phẩm mã hóa của 
gene SERPINE1 ở nhau thai) tăng cao ở nhóm TSG – SG 
so với nhóm bình thường. Năm 1989, Feinberg đã tìm 
thấy PAI-1 trong lá nuôi phôi người [4]. Từ đó mở ra hàng 
loạt các nghiên cứu về protein này trong các bệnh lý 
liên quan nhau thai mà đặc biệt là TSG – SG. Đầu tiên là 
nghiên cứu của Halligan năm 1994 [5] và sau đó Estelles 
khẳng định lại vào năm 1998 [2] về nồng độ PAI-1 huyết 
tương mẹ tăng cao hơn có ý nghĩa thống kê ở nhóm TSG 
– SG so với nhóm bình thường. Năm 2009, Teng và cs đã 
định lượng SERPINE1 mRNA trong tổ chức nhau thai và 
nhận thấy nồng độ của nhóm TSG – SG cao hơn nhóm 
bình thường có ý nghĩa thống kê, giá trị –ΔΔCt của hai 
nhóm lần lượt là 66,15 ± 27,70 và 59,52 ± 47,29, p < 0,05 
[14]. Những nghiên cứu này đã cho thấy kết quả nghiên 
cứu của chúng tôi là phù hợp. Có nhiều giả thuyết có thể 
giải thích cho sự thay đổi của RNA trong huyết tương mẹ 
này. Sự biến đổi liên quan apoptosis trong lá nuôi của 
nhung mao nhau thai trong các phụ nữ TSG – SG là một 
nguyên nhân làm phóng thích các acid nucleic trong 
máu mẹ [1]. Hiện tượng nhồi máu lan rộng trong nhau 
thai của bệnh nhân TSG – SG cũng liên quan với hoạt 
tính miễn dịch có tính chỉ điểm cho hệ thống hoạt hóa 
plasminogen (PA) [2], [4].

Ngoài ra, trong nghiên cứu này chúng tôi còn khảo 
sát đường cong ROC dựa trên kết quả tỷ số SERPINE1 

mRNA / GAPDH mRNA của 39 thai phụ, kết quả cho 
thấy diện tích dưới đường cong ROC (AUC) là 0,815, 
chứng tỏ tỷ số SERPINE1 mRNA / GAPDH mRNA có giá 
trị dự báo TSG – SG tốt, xác suất đúng là 81,5%. Theo 
chương trình thống kê MedCalc mà chúng tôi sử dụng, 
điểm cắt tối ưu được gợi ý cho dự báo là > 0,0596, với 
độ nhạy và độ đặc hiệu tương ứng lần lượt là 75% và 
77,42%. Kết quả này một lần nữa khẳng định nồng độ 
tăng cao của SERPINE1 mRNA trong máu mẹ là một 
yếu tố dự báo TSG – SG. 

5. Kết luận
Qua nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật Realtime RT-

PCR để định lượng nồng độ mRNA của gene đích 
SERPINE1 và gene chứng GAPDH trong huyết tương 
của 180 thai phụ đã được sàng lọc có nguy cơ TSG – SG 
cao, chúng tôi có những kết luận như sau:

5.1. Về quy trình định lượng mRNA của gene 
SERPINE1 trong huyết tương thai phụ bằng kỹ 
thuật Realtime RT-PCR:

Chúng tôi đã ứng dụng thành công quy trình định 

lượng SERPINE1 mRNA bằng kỹ thuật Realtime RT-
PCR, cụ thể là:

- Tỷ lệ mẫu có mRNA của gene chứng GAPDH cao, 
lên đến 98,9% và nồng độ trung bình là 4,45 x 105 ± 
1,40 x 106 copy/ml.

- Tỷ lệ mẫu có SERPINE1 mRNA dương tính là 21,9% 
với nồng độ trung bình là 2,71 x 104 ± 4,57 x 104 copy/ml.

5.2. Về mối liên quan giữa sự biểu hiện gene 
SERPINE1 ở mức mRNA với tiền sản giật – sản giật:

- Nguy cơ mắc TSG – SG khi có một thai phụ có 
SERPINE1 mRNA dương tính cao gấp 4,8 lần (95%CI: 
1,8 – 12,9) so với thai phụ có SERPINE1 mRNA âm tính. 
Nếu xem xét thêm yếu tố nồng độ mRNA gene chứng 
GAPDH cao từ 104 copy/ml trở lên thì nguy cơ này cao 
gấp 4,9 lần (95%CI: 1,3 – 17,7). 

- Tỷ số SERPINE1 mRNA / GAPDH mRNA ở nhóm có TSG 
– SG là 0,120 ± 0,125; cao hơn có ý nghĩa thống kê so với 
nhóm không có TSG – SG (0,036 ± 0,029). Xác suất dự báo 
đúng TSG – SG cho một thai phụ có tỷ số này cao là 81,5% 
(95%CI: 65,8 – 92,1%), với điểm cắt của tỷ số này > 0,0596 
thì độ nhạy và độ đặc hiệu lần lượt là 75% và 77,42%.
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Nhận xét:
Cơn co tử cung: cơn co bình thường chiếm tỷ lệ 

cao nhất với 47,5%, thấp nhất là mau + mạnh với 
2,5%. Trương lực cơ bảnbình thường chiếm 56,2%, co 
cứng chiếm 12,5%. Nước ối trong chiếm 86,2%,  xanh 
chiếm 8,8% và có máu chiếm 5%.

Tình trạng thai: thai bình thường chiếm tỷ lệ cao 
nhất là 83,7%, mất tim thai có 3,8%.Tiền sản giật nhẹ 
chiếm 33,8%, tiền sản giật nặng chiếm 12,5%, sản 
giật có 3 trường hợp.

Nhận xét:
Tăng huyết áp độ І gặp nhiều nhất ở thể nhẹ với 

64,3%, thể trung bình 7,1% và thể nặng là 28,6%.
Tăng huyết áp độ ІІ cũng gặp nhiều nhất ở thể nhẹ 

với 55,2%, thể ẩn thấp nhất với 6,9%.

4. Bàn luận
4.1. Phân tích tỷ lệ rau bong non trong 2 năm
Trong thời gian 2 năm nghiên cứu 2011 – 2012 

chúng tôi thống kê được trong số 22513 sản phụ 
vào mổ sinh tại Bệnh viện Phụ sản Trung Ương có 
80 sản phụ bị rau bong non đảm bảo các yêu cầu 
của nghiên cứu.

Tỷ lệ rau bong non trên tổng số mổ sinh trong 2 
năm là 0,35%.

Tỷ lệ rau bong non / tiền sản giật: theo bảng 
3.1, trong 2 năm nghiên cứu của chúng tôi tỷ lệ rau 
bong non / tiền sản giật là 4,1%, tương đương với 
nghiên cứu của tác giả Ngô Văn Tài [22], với tỷ lệ 
là 4% và của tác giả Nguyễn Thị Minh Huệ [21] là 
4,6%. Có thể thấy rằng trong những năm gần đây 
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MÔ TẢ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG RAU BONG NON

Tóm tắt
Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng rau bong non tại 

BVPSTW từ 01/01/2011 đến 31/12/2012. 
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 80 sản 

phụ có hồ sơ được chẩn đoán, điều trị rau bong non và 
được mổ lấy thai tại BVPSTW giai đoạn từ 01/01/2011 tới 
31/12/2012. 

Loại trừ: Rau bong non đã được xử trí ở nơi khác 
chuyển đến. Phương pháp nghiên cứu: hồi cứu, mô tả.

Kết quả: tỷ lệ  rau bong non mổ sinh trên tổng số 
mổ sinh chiếm 0,35%. Tỷ lệ rau bong non trên tổng số 
tiền sản giật của 2 năm là 4,1%, nhưng giữa 2 năm 
cũng có sự chênh lệch rõ: năm 2011 là 2,96%, năm 
2012 là 5,26%. Số sản phụ không có triệu chứng nào 
chiếm nhiều nhất với tỷ lệ là 38,7%. Cơn co tử cung: 
cơn co bình thường chiếm tỷ lệ cao nhất với 47,5%, 
thấp nhất là mau + mạnh với 2,5%. Trương lực cơ bản 
bình thường chiếm 56,2%, co cứng chiếm 12,5%. Nước 
ối trong chiếm 86,2%,  xanh chiếm 8,8% và có máu 
chiếm 5%. Tình trạng thai: thai bình thường chiếm tỷ 
lệ cao nhất là 83,7%, mất tim thai có 3,8%. Tiền sản 
giật nhẹ chiếm 33,8%, tiền sản giật nặng chiếm 12,5%, 
sản giật có 3 trường hợp. Tăng huyết áp độ І gặp nhiều 
nhất ở thể nhẹ với 64,3%, thể trung bình 7,1% và thể 
nặng là 28,6%. Tăng huyết áp độ ІІ cũng gặp nhiều 
nhất ở thể nhẹ với 55,2%, thể ẩn thấp nhất với 6,9%.

 Kết luận: RBN  không có triệu chứng là 38,7%. cơn 
co bình thường chiếm 47,5%, mau + mạnh với 2,5%. 
Trương lực cơ bản bình thường 56,2%, TC co cứng 12,5%. 
Nước ối trong  86,2%,  xanh chiếm 8,8% và có máu chiếm 
5%. Tình trạng  thai bình thường chiếm tỷ lệ cao nhất là 
83,7%, mất tim thai có 3,8%. Tiền sản giật nhẹ  33,8%, 
tiền sản giật nặng  12,5%, sản giật có 3 trường hợp. Tăng 
huyết áp độ І gặp nhiều nhất ở thể nhẹ với 64,3%, Tăng 

huyết áp độ ІІ  gặp ở thể nặng với 27,6%, 
Từ khóa: rau bong non, lâm sàng.

Abstract 
Objective: Descripting clinical features of placental 

abruption at NHOG from 1/1/2011 to 31/12/2012
Results: Placental abruption rate over C-section 

is 0,35%. Placental abruption rate over pre-eclampsia 
cases of 2 years is 4,1% but there is significant difference 
between these 2 years: 2011 is 2,96%, 2012 is 5,96%. 
Patients had asymptomatic abruption is 38,7%. Uterine 
contraction: normal contraction is 47,5%, high frequency 
+ strong contraction is 2,5%. Normal amniotic fluid is 
86,2%, meconium staining amniotic fliud is 8,8%, bloody 
amniotic fluid is 5%. Fetal condition: Normal is 83,7%, non 
fetal heart activites is 3,8%. Mild pre-eclampsia is 33,8%, 
severe pre-eclampsia is 12,5%, 3 cases had eclampsia. 
Grade 1 hypertention is mostly seen in mild abruption  
(64,3%), in moderate abruption is 7,1%, in severe 
abruption  is 28,6%. Grade 2 hypertension is also mostly 
seen is mild abruption (55,2%), lowest in asymptomatic 
abruption (6,9%).

Conclusions: Asymptomatic placental abruption 
is 38,7%, normal uterine contraction is 47,5%, high 
frequency and strong contraction is 2,5%. Normal 
uterine tone is 56,2%, hypertonic uterus is 12,5%. 
Normal amniotic fluid is 86,3%, meconium stain 
amnitotic fluids is 8,8% and bloody amniotic fluids is 
5%. Normal fetal condition is 83,7%, non fetal heart 
activities is 3,8%. Mlf pre-eclampsia is 33,8%, severe 
preelampsia is 12,5%, 3 cases had eclampsia. Grade 1 
hypertensin is mostly seen in mild abruption  64,3%. 
Grade 2 hypertension seen in severe abruption is 27,6%

Key words: placental abruption, clinical.

1. Đặt vấn đề
Rau bong non - một trong số các tai biến của thai 

sản - là do có sự hình thành khối huyết tụ sau rau. Bệnh 
xảy ra đột ngột, diễn biến nhanh, tiến triển từ nhẹ đến 
nặng, gây nhiều biến cố nguy hiểm cho cả mẹ và thai.

Chẩn đoán rau bong non tùy theo thể bệnh nhẹ 
hay nặng, đối với thể trung bình và thể nặng chẩn 

đoán dễ hơn nhưng khi chẩn đoán bệnh ở thể trung 
bình và thể nặng thì các biến chứng lại khó lường. 
Các biến chứng của rau bong non nếu xảy ra thường 
nặng nề: tăng tỷ lệ sinh non, tỷ lệ biến chứng và tử 
vong mẹ cao,… tuy nhiên nếu chẩn đoán sớm được 
các thể bệnh của rau bong non thì sẽ hạn chế được 
rất nhiều các biến chứng cho mẹ và thai. Chính vì 

vậy chúng tôi thực hiện đề tài với mục tiêu sau: Mô 
tả đặc điểm lâm sàng rau bong non tại BVPSTW từ 
01/01/2011 đến 31/12/2012.

2. Đối tượng nghiên cứu
80 sản phụ có hồ sơ được chẩn đoán, điều trị rau 

bong non và được mổ lấy thai tại BVPSTW giai đoạn 
từ 01/01/2011 tới 31/12/2012. 

Loại trừ: Rau bong non đã được xử trí ở nơi khác 
chuyển đến.

Phương pháp nghiên cứu: hồi cứu, mô tả. 

3. Kết quả
3.1. Tỷ lệ RBN trên tổng số mổ sinh, trên tổng số TSG

Nhận xét:
Trong tổng số 22 513 sản phụ vào mổ sinh từ 

01/01/2011 – 31/12/2012 tại BVPSTW rau bong non 
chiếm 0,35%.

Tỷ lệ rau bong non trên tổng số tiền sản giật của 
2 năm là 4,1%, nhưng giữa 2 năm cũng có sự chênh 
lệch rõ: năm 2011 là 2,96%, năm 2012 là 5,26%.

3.2. Triệu chứng cơ năng

Nhận xét:
Số sản phụ không có triệu chứng nào chiếm nhiều 

nhất với tỷ lệ là 38,7%.
3.3. Triệu chứng thực thể

Năm Tổng số mổ sinh Tổng số TSG Rau bong non Tỷ lệ RBN/Tổng số mổ sinh Tỷ lệ RBN/TSG
2011 10100 946 28 0,28 2,96
2012 12413 988 52 0,42 5,26
Tổng 22513 1934 80 0,35 4,1

Bảng 3.1. Tỷ lệ RBN theo từng năm trên tổng số mổ sinh, trên tổng số TSG

Triệu chứng cơ năng n Tỷ lệ (%)
Ra máu âm đạo 24 30
Đau bụng 21 26,3
Đau bụng + ra máu âm đạo 4 5
Sốc 4 5
Không có triệu chứng 31 38,7
Tổng 80 100

Bảng 3.2. Triệu chứng cơ năng

Triệu chứng thực thể Có TổngTần số Tỷ lệ

Cơn co tử cung

Thưa 8 10,0

80
(100%)

Bình thường 38 47,5
Mau 21 26,3
Mạnh 11 13,7
Mau + Mạnh 2 2,5

Trương lực 
cơ bản

Bình thường 45 56,2 80
(100%)Tăng 25 31,3

Co cứng 10 12,5

Bảng 3.3. Triệu chứng thực thể

Nước ối
Trong 69 86,2 80

(100%)Xanh 7 8,8
Có máu 4 5,0

Tình trạng thai
Bình thường 67 83,7 80

(100%)Thai suy 10 12,5
Mất tim thai 3 3,8

Tiền sản giật

Không 40 50,0
80

(100%)
Nhẹ 27 33,8
Nặng 10 12,5
Sản giật 3 3,7

Thể bệnh
Tăng huyết áp

Không Độ 1 Độ 2 Tổng
n % n % n % n %

Thể ẩn 5 13,5 0 0 2 6,9 7 8,8
Thể nhẹ 21 56,8 9 64,3 16 55,2 46 57,5
Thể trung bình 10 27 1 7,1 3 10,3 14 17,5
Thể nặng 1 2,7 4 28,6 8 27,6 13 16,2
Tổng số 37 100 14 100 29 100 80 100
p p<0,05 p<0,05 p<0,05

Bảng 3.4. Phân bố các thể rau bong non và mức độ tăng huyết áp
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điền kiện kinh tế xã hội ngày càng được cải thiện, 
sự quan tâm tới các sản phụ ngày càng tốt, khả 
năng tiếp cận các dịch vụ y tế tốt ngày càng nhiều 
nên tỷ lệ rau bong non / tiền sản giật khá thấp.

4.2. Triệu chứng cơ năng
Theo kết quả thống kê các triệu chứng ở bảng 

3.2 chúng tôi thấy : triệu chứng ra máu âm đạo 
chiếm 30%, đau bụng chiếm 26,3%, sản phụ vừa 
đau bụng vừa ra máu âm đạo chiếm 5% và sản 
phụ có triệu chứng sốc cũng chiếm 5%. Các sản 
phụ không có triệu chứng nào chiếm tỷ lệ cao 
nhất là 38,7%.

So sánh với nghiên cứu của Nguyễn Ngọc 
Khanh [4], ra máu âm đạo chiếm 65,5%, sốc 32,7%. 
Nguyễn Thị Minh Huệ [21], ra máu âm đạo là 59,8%, 
sốc chiếm 37,5%, đau bụng 28,6%, vừa ra máu âm 
đạo vừa đau bụng chiếm 16,7%.

Theo nghiên cứu của chúng tôi thì các triệu 
chứng cơ năng của các sản phụ đều thấp hơn so 
với các nghiên cứu trước, thậm chí triệu chứng ra 
máu âm đạo và sốc còn giảm rõ rệt. Do sự tiến bộ 
của khoa học kỹ thuật, các trang thiết bị của ngành 
y tế ngày một hiện đại và phổ cập, trình độ của các 
bác sỹ ngày càng được nâng cao nên các sản phụ 
có rau bong non được phát hiện sớm sẽ có ít biểu 
hiện về mặt lâm sàng hơn.

Nhưng ta thấy số sản phụ không có triệu chứng 
cơ năng nào chiếm tỷ lệ khá cao là 38,7%. Ta biết 
rằng rau bong non có đặc điểm diễn biến nhanh từ 
nhẹ sang nặng và có thể không tương đồng giữa 
các dấu hiệu lâm sàng và tổn thương tại tử cung 
vì vậy chúng ta không được chủ quan khi trên sản 
phụ thai nghén nguy cơ cao không có triệu chứng 
mà vẫn phải kiểm soát chặt chẽ để có thể phát hiện 
sớm tránh tai biến cho mẹ lẫn con.

4.3. Triệu chứng thực thể
Theo bảng 3.3 ta thấy:
+ Cơn co tử cung : cơn co tử cung bình thường 

chiếm 47,5%, mau chiếm 26,3%, mạnh chiếm 
13,7%, mau mạnh chiếm 2,5%.

+ Trương lực cơ bản :bình thường chiếm 56,2%, 
tăng trương lực chiếm 31,3%, co cứng chiếm 12,5%.

Theo y văn thì những trường hợp rau bong non 
điển hình thường sẽ có tăng trương lực cơ bản từ 
nhẹ đến nặng, nhưng trên thực tế lâm sàng không 
phải trường hợp rau bong non nào cũng có tăng 
trương lực tử cung. Điều này khuyến cáo các bác sỹ 
sản khoa trong lâm sàng cần phải theo dõi sát sao 
để phát hiện các triệu chứng khác, cũng như cần 
làm thêm các xét nghiệm siêu âm để có thể chẩn 

đoán đươc rau bong non chứ không nên chủ quan 
không nghĩ tới rau bong non khi không có tăng 
trương lực tử cung, vì từ đó sẽ bỏ sót các trường 
hợp rau bong non dẫn tới những tình trạng và hậu 
quả nặng nề cho sản phụ. Còn khi xuất hiện trường 
hợp tử cung co cứng thì hầu hết là các trường hợp 
phong huyết tử cung rau con chết và dễ phải cắt 
tử cung hay có rối loạn đông máu thậm chí có thể 
tử vong nhất là ở các cơ sở thiếu phương tiện cũng 
như kinh nghiệm còn hạn chế.

+ Nước ối : ối trong chiếm 86,2%, nước ối xanh 
chiếm 8,8% và nước ối có máu chiếm 5,0%. Nước ối 
xanh là biểu hiện đã có lúc suy thai, còn nước ối lẫn 
máu là những trường hợp chảy máu sau rau và máu 
đã thẩm thấu vào nước ối – đây là một trong những 
biểu hiện lâm sàng của rau bong non. Tuy vậy tỷ 
lệ nước ối trong rất cao, điều đó chứng tỏ nhiều 
trường hợp rau bong non được chẩn đoán sớm.

+ Tình trạng thai : trong nghiên cứu này của 
chúng tôi có 12,5% trường hợp thai suy, 3,8% 
trường hợp mất tim thai.

Theo nghiên cứu của Ngô Văn Quỳnh [15], thai suy 
chiếm 32%, tim thai âm tính chiếm 37,4%. Nguyễn 
Thị Minh Huệ [21], thai suy là 54,2%, tim thai âm tính 
là 18,2%. Tình trạng thai suy cũng như mất tim thai 
trong nghiên cứu của chúng tôi khá thấp. Có thể do 
nhận thức người dân nâng cao cũng như khả năng 
tiếp cận các dịch vụ y tế dễ dàng hơn, các trang thiết 
bị, thăm dò cận lâm sàng ngày càng tiến bộ và phổ 
cập chính vì vậy rau bong non đã được chẩn đoán 
sớm hơn, giảm các tai biến cho mẹ và thai.

+ Trong nghiên cứu này có 50% sản phụ có tiền 
sản giật trong đó 12,5% tiền sản giật nặng.

So sánh với tác giả Ngô Văn Quỳnh [15] từ 1994 
– 2003, tỷ lệ rau bong non có tiền sản giật là 64,4%. 
Nguyễn Thị Minh Huệ [21] từ 2004 – 2010, tỷ lệ có 
tiền sản giật là 53,1%. Tỷ lệ tiền sản giật ở sản phụ 
rau bong non của chúng tôi đều thấp hơn so với 
2 nghiên cứu trên. Hiện nay, các bệnh viện tuyến 
tỉnh đã có nhiều kinh nghiệm trong chẩn đoán và 
điều trị tiền sản giật sớm để tránh các biến chứng 
trong đó có rau bong non. Nhưng bên cạnh đó khi 
gặp những trường hợp bệnh nặng, khó và kết hợp 
nhiều bệnh khác thì việc xử trí cũng trở nên phức 
tạp và khó khăn hơn nhiều.

4.4. Huyết áp
Bảng 3.4: Tăng huyết áp độ І gặp chủ yếu ở thể nhẹ 

với tỷ lệ 64,3%.Tăng huyết áp độ ІІ, thể nặng là 27,6%.
Dấu hiệu tăng huyết áp gặp nhiều ở rau bong 

non thể nhẹ, các thể khác có tỷ lệ thấp hơn. Một 

số trường hợp rau bong non chảy máu nhiều (theo 
Gilbert và Harmon [3]), với khối lượng lớn mẹ có 
nguy cơ sốc do giảm khối lượng tuần hoàn, có thể 
có tăng huyết áp trước đó thì lúc này huyết áp sẽ 
giảm tới huyết áp bình thường hoặc thấp. Chính vì 
thế mà những bệnh nhân rau bong non thể trung 
bình cũng như thể nặng do mất máu và thể tích 
tuần hoàn giảm nên chỉ số huyết áp giảm dần. Qua 
đây ta thấy không thể chỉ căn cứ vào chỉ số huyết 
áp để đánh giá tình trạng rau bong non của sản 
phụ, tuy nhiên do số lượng nghiên cứu còn nhỏ 
cũng chưa thể kết luận được.

5. Kết luận
RBN  không có triệu chứng là 38,7%. cơn co 

bình thường chiếm 47,5%, mau + mạnh với 2,5%. 
Trương lực cơ bản bình thường 56,2%, TC co cứng 
12,5%. Nước ối trong  86,2%,  xanh chiếm 8,8% và 
có máu chiếm 5%. 

Tình trạng  thai bình thường chiếm tỷ lệ cao 
nhất là 83,7%, mất tim thai có 3,8%. 

Tiền sản giật nhẹ  33,8%, tiền sản giật nặng  
12,5%, sản giật có 3 trường hợp. Tăng huyết áp độ І 
gặp nhiều nhất ở thể nhẹ với 64,3%, Tăng huyết áp 
độ ІІ  gặp ở thể nặng với 27,6%.
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Đào Thị Hoa, Nguyễn Viết Tiến,Trần Danh Cường                
Bệnh viện Phụ sản Trung ương

NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG TÌNH TRẠNG THAI 
CỦA THĂM DÒ DOPPLER ỐNG TĨNH MẠCH ARANTIUS 

TRÊN THAI CHẬM PHÁT TRIỂN TRONG TỬ CUNG

Tóm tắt
Mục tiêu: So sánh kết quả thăm dò nhịp tim thai 

bằng Monitor sản khoa với kết quả thăm dò siêu âm 
doppler  ống tĩnh mạch Arantius và với tình trạng sơ sinh 
trong trường hợp thai chậm phát triển trong tử cung. 

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu 
trên 252 sản phụ có một thai, từ 28 tuần được chẩn đoán 
thai chậm phát triển trong tử cung, điều trị tại khoa sản 
bệnh lý bệnh viện Phụ sản Trung ương từ tháng 1/2011 
đến tháng 12/2014, được theo dõi thai bằng monitoring 
sản khoa, siêu âm doppler động mạch rốn, não, động 
mạch tử cung và tĩnh mạch Arantius.  Sơ sinh được lấy 
máu cuống rốn ngay khi sinh và chẩn đoán suy thai 
nặng khi chỉ pH ≤ 7.15 hoặc BE>8mmol/l. 

Kết quả: : Kết hợp giữa thăm dò Doppler ống tĩnh 
mạch Arantius và monitor sản khoa ghi biểu đồ ghi 
nhịp tim thai để tiên đoán tình trạng thai suy có các 
giá trị tương ứng với độ nhạy, độ đặc hiệu, giá trị chẩn 
đoán dương tính, giá trị chẩn đoán âm tính là 90.9%, 
68.5%,33.3%, 98%. 

Kết luận: trên những thai chậm phát triển trong tử 
cung có sự tương quan giữa tình trạng suy thai, toan 
máu với các bất thường nhịp tim thai và trên doppler 
ống tĩnh mạch Arantius.

Abstract 
Objective: To compare Doppler evaluation 

of the ductus venosus and contraction stress 
test (CST) in the prediction of adverse perinatal 
outcome in growth-restricted fetuses with evidence 
of hemodynamic redistribution and a non- reactive 
non-stress test (NST).

Methods: A prospective study involving 252 
patients were treated in the National Hospital of 
Gynecology and Obstetrics from January, 2011  to 
December 2014. Data were collected from all singleton 
pregnancies who underwent antenatal monitoring 
for fetal growth restriction, non-reactive NST, CST and 
ductus venosus waveform results. Peri-natal outcome 
was evaluated by means of four variables: an umbilical 
artery pH ≤ 7.15 and significant neonatal morbidity. 
Outcome was compared among fetuses delivered  of 
their antenatal test. Logistic regression analysis was 
usedto analyze the relation between predictive and 
outcome variables. 

Results: 252 women met the inclusion criteria for 
the study. The sensitivity, spesifivity positive values, 
negative predictive values of abnormal ductus 
venosus waveform and CST results were 90.9%, 68.5%, 
33.3%,  98%. 

Conclusion In growth-restricted fetuses with 
hemody-namic redistribution and a non-reassuring 
NST, Doppler assessment of the ductus venosus 
correlates with adverse perinatal outcome. 

1. Đặt vấn đề
Thai chậm phát triển trong tử cung đứng hàng 

thứ 2 trong số các nguyên nhân gây tử vong và gây 
nhiều bệnh lý sơ sinh và để lại di chứng thần kinh và 
vận động rất nặng nề sau này cho trẻ. Vậy làm thế nào 
để đánh giá chính xác tình trạng thai nhi trong tử cung 
là một thách thức lớn với các thầy thuốc sản khoa.  
Monitoring sản khoa hiện được áp dụng rộng rãi để 
đánh giá tình trạng thai. Nếu chỉ theo dõi nhịp tim thai 
đơn thuần bằng test không đả kích thì nhiều nghiên 

cứu cho thấy kết quả phương pháp này có độ nhậy 
phát hiện suy thai cao, tuy nhiên độ đặc hiệu lại thấp 
vì vậy nếu chỉ dựa vào kết quả theo dõi nhịp tim thai 
đơn thuần thì sẽ làm gia tăng tỷ lệ can thiệp bằng mổ 
lấy thai và nhiều trường hợp được chẩn đoán suy thai 
nhưng sau mổ thai trẻ sơ sinh bình thường, không thấy 
có bằng chứng suy thai, pH máu thai bình thường.

Hiện nay, Siêu âm với ưu điểm vừa có thể thăm 
dò được hình thái học của thai nhi vừa đánh giá 
được tình trạng tuần hoàn thai nên siêu âm là 

phương pháp đứng đầu trong các phương pháp 
thăm dò thai. Theo các nghiên cứu trên thế giới, 
siêu âm doppler mầu, thăm dò trở kháng các động 
mạch thai nhi có giá trị khẳng định có hay không 
hiện tượng phân bố lại tuần hoàn thai trong trường 
hợp thai suy, nếu không có sự phân bố lại tuần hoàn 
này thì thai nhi sẽ không có hiện tượng suy thai và 
không nguy cơ nhiễm toan máu, không có nguy 
cơ  tốn thương thần kinh thai. Nếu có sự thay đổi 
sóng a hoặc tăng IP của phổ doppler ống tĩnh mạch 
Arantius thì tương ứng sẽ có toan hóa máu thai [1]
[9][12]. Tuy nhiên ở Việt Nam còn ít nghiên cứu về 
siêu âm doppler hệ tĩnh mạch thai và ít nghiên cứu  
kết hợp của thăm dò sức khỏe thai bằng monitoring 
sản khoa và siêu âm doppler hệ tĩnh mạch, đặc 
biệt là doppler ống tĩnh mạch Arantius nên chúng 
tôi tiến hành nghiên cứu nhằm mục tiêu: So sánh, 
Đánh giá giá trị tiên lượng suy thai của hai phương 
pháp thăm dò thai: monitoring sản khoa và thăm dò 
doppler ống tĩnh mạch Arantius.

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
2.1. Đối tượng nghiên cứu 
252 sản phụ có một thai, tuổi thai từ 28 đến 41 tuần 

được chẩn đoán là thai chậm phát triển trong tử cung 
được theo dõi tại khoa sản bệnh lý, Bệnh viện Phụ 
sảnTrung ương từ tháng 5/2011 đến tháng 12/2014.

2.2. Phương pháp nghiên cứu
Thiết kế nghiên cứu: tiến cứu, các bệnh nhân có 

đủ các tiêu chuẩn, được chẩn đoán là thai chậm phát 
triển trong tử cung với ước đoán trọng lượng thai nhi 
nằm dưới đường bách phân vị số 10 tương ứng theo 
tuổi thai theo đường bách phân vị trọng lượng thai 
nhi Việt Nam [8]

Sản phụ được siêu âm hình thai học, thăm dò 
doppler động mạch rốn, động mạch não, động mạch 
tử cung, doppler ống tĩnh mạch Arantius, theo dõi 
nhịp tim thai bằng máy monitoring sản khoa, theo dõi 
đơn thuần, (test không đả kích). Kết quả Monitoring 
bất thường khi nhịp tim thai cơ bản thấp dưới 120 
lần/phút, nhanh trên 160 lần/ phút, đao động tim 
thai phẳng (mất dao động nhỏ) tim thai có nhịp chậm 
sớm, chậm muộn ( DIP I, II, dip biến đổi) [6] [7]. Thăm 
dò doppler ống tĩnh mạch Arantius bất thường khi 
sóng a, bằng, hoặc nhỏ hơn 0 (a≤0), PI cao hơn giá trị 
trên đường bách phân vị số 95 theo tuổi thai dựa trên 
kết quả biểu đồ công bố của Hechet và cộng sự [10]. 
Trẻ sơ sinh sau khi sinh được lấy máu động mạch rốn, 
làm khí máu, đo pH, BE thai. Chẩn đoán suy thai nặng 
khi pH ≤ 7.15 hoặc BE<- 8mmol/l [11]

3. Kết quả nghiên cứu
3.1. Đặc điểm nhóm nghiên cứu 
252 sản phụ có đủ tiêu chuẩn tham gia nghiên 

cứu. Không có trường hợp nào có bất thường cấu 
trúc thai 

Tuổi trung bình nhóm bệnh nhân nghiên cứu 29.2 
tuổi. Hầu hết các bệnh nhân đều nằm trong độ tuổi 
sinh sinh, nhiều nhất tập trung ở nhóm 25 đến 34, 
nhiều tuổi nhất là 45 và thấp nhất 19 tuổi. 

138 bệnh nhân trong nhóm nghiên cứu là con 
so (54.8 %), 101 con rạ và 3 trường hợp sinh con lần 
3 ( 1.2% ).

241  bệnh nhân mổ lấy thai và 11 trường hợp sinh 
thường. 11 bệnh nhân này là những trường hợp thai 
lưu trong quá trình theo dõi. Có 14 trường hợp sau 
sinh só suy thai nặng pH ≤ 7.15..

 3.2. Kết quả thăm dò Monitor tim thai

Bất thường về dao động tim thai gặp nhiều 
nhất trong nhóm nghiên cứu (81/252) chiếm 
31.2%,  gặp nhiều ở nhóm tuổi thai nhỏ có, 40/97 
thai tuổi thai 28-32 tuần có nhịp tim thai dao động  
phẳng, trong đó 3 trường hợp có nhịp tim thai 
chậm kèm theo. 

3.3. Kết quả thăm dò doppler tĩnh mạch Arantius

Nhận xét: có 33 trường hợp sóng a ≤ 0. Trong 
đó có 11 trường hợp diễn biến thai lưu, có 11 pH 
≤ 7.15 và 11 trường hợp pH >7.15; 14/33 trường 
hợp sóng a ≤ 0 máu cuống rốn sơ sinh có BE <-8 
mmol/l. Kết hợp tiêu chẩn chuẩn đoán suy thai 
dựa pH và BE thì có 23/33 (69.6%) sóng a≤ 0 có suy 
thai sau sinh.

3.4. pH máu động mạch rốn sơ sinh sau sinh

28-32 33-36 ≥ 37 Tổng(%)

TT cơ bản
BT 46 105 86 237 (94.0)

Nhanh 2 1 1 4     (1.6)
Chậm 9 2 0 11   (4.4)

Dao động
Phẳng 40 34 7 81  (31.2)
Độ I 13 29 13 55   (21.8)

Độ II-III 4 44 68 116  (47.0)

Nhịp chậm
DIP I 2 4 1 7   (2.8)
DIP II 0 2 2 4  ( 1.6)

DIPbiến đổi 1 0 1 2   ( 0.8)

Bảng 1. kết quả thăm dò nhịp tim thai
Tuổi thai(tuần)Monitoring

Doppler Arantius pH BE pH+BE
Suy thai không Suy thai không Suy thai không

Sóng a ≤ 0 22 11 14 19 23 10
a bình thường 6 213 5 214 10 209
Tổng 28 224 19 233 33 219

Bảng 2. kết quả thăm dò doppler tĩnh mạch Arantius
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Nhận xét:  Có 16 trường hợp pH≤ 7.15 hoặc có 
BE<-8 mmol/l, và 11 trường hợp thai lưu. 11 trường 
hợp này diễn biến mất tim thai trong quá trình theo 
dõi nên không lấy được pH máu sau sinh, những bệnh 
nhân này trước đó 100% có rối loạn tuần hoàn động 
mạch rốn, động mạch não, bất thường sóng doppler 
ống tĩnh mạch Arantius, có sóng a âm, a ≤  0

3.5. So sánh giá trị hai phương pháp: theo dõi 
tim thai bằng Monitor sản khoa và thăm dò doppler 
tĩnh mạch Arantius

Nhận xét: khi kết hợp cả hai phương pháp thăm 
dò nhịp tim thai và doppler ống tĩnh mạch Arantius 
thì độ nhạy sẽ là 90.9%, tăng độ đặc hiệu lên 68.5%, 
giá trị chẩn đoán dương tính cũng tăng 33.3% và giá 
trị chẩn đoán âm tính cao 96.8%. 

4. Bàn luận
4.1. Monitor sản khoa và giá trị chẩn đoán thai suy
Bảng 3.1 cho thấy phần lớn (94%) các bệnh nhân 

ở nhóm nghiên cứu có TT trong giới hạn bình thường: 
120 – 160l/phút; 6% trường hợp TT cơ bản rất chậm 
hoặc rất nhanh.  

Trần Danh Cường (1999) khi nghiên cứu trên 
những bệnh nhân tiền sản giật thấy rằng nếu dựa vào 
độ dao động của tim thai có thể tiên đoán suy thai 
với độ nhạy 63%, độ đặc hiệu là 92%, giá trị tiên đoán 
dương tính 30%, giá trị tiên đoán âm tính 71% [6]. 
Nghiên cứu của chúng tôi trên thai chậm phát triển 
trong tử cung, giá trị giá trị tiên đoán suy thai dựa 
trên dao động tim thai có độ nhạy, độ đặc hiệu, giá 
trị chẩn đoán(+), giá trị chẩn đoán ()  tương ứng:  84.8 
% , 69.9 %, 29.8 %, 96.8 % (với p<0.0001). Do nhóm 
nghiên cứu có nhiều trường hợp thai  dưới 32 tuần, 
nằm trong bệnh cảnh tiền sản giật và cao huyết áp 
nên tỷ lệ bất thường dao động tim thai loại dao động 

28-32 33-36 ≥ 37 Tổng(%)
≤ 7.15 hoặc BE< -8 13 2 1 16  (6.7)
7.15 < pH < 7.25 14 20 5 39  (16.1)
≥ 7.25 21 84 81 186 ( 77.2)
Tổng 48 106 87 241

Bảng 3. pH máu động mạch rốn sơ sinh
Tuổi thai(tuần)pH

pH ≤ 7.15 BE<- 8mmol/l Độ 
nhạy

Độ đặc 
hiệu

Giá trị 
CĐ (+)

Giá trị 
CĐ (-) PSuy thai Không ST

Doppler 
Arantius

Suy thai 23 10 69.7 95.4 69.7 95.4 <0.0001
BT 10 209

Monitor Suy thai 28 66 84.8 69.9 29.8 96.8 <0.0001
BT 5 153

Arantius 
+ Monitor

Bất thường 30 69 90.9 68.5 33.3 98.0 <0.0001
Bình thường 3 150

Bảng 4. monitor sản khoa, doppler ống tĩnh mạch Arantius và giá trị chẩn đoán suy thai
Giá trị

Phương pháp

độ 0 (phẳng) và nhịp chậm cao hơn hẳn ở nhóm tuổi 
thai 33-36 và nhóm ≥ 37 tuần. Sự khác biệt có ý nghĩa 
thống kê với p<0.001. Hecher cũng có kết quả tương 
tự như chúng tôi khi nghiên cứu những trường hợp 
thai chậm phát triến nặng [10] nhất là khi có kèm 
thao nhịp tim thai chậm. Như vậy tim thai dao động 
độ 0 có giá trị trong tiên lượng thai suy trên bệnh 
nhân có thai chậm phát triển. Với giá trị chẩn đoán 
âm tính 96.8% có thể nói nếu biểu đồ ghi nhịp tim 
thai bình thường thì có thể khẳng định ít có suy thai.  

4.2. Doppler ống tĩnh mạch Arantius và gía trị 
tiên lượng suy thai

Theo kết quả nghiên cứu của chúng tôi 22/28 
(78.5%) trường hợp sóng a âm có suy thai thực sự, cụ 
thể trong nhóm này có 11 trường hợp diễn biến thai 
lưu và 11 trường hợp còn lại có suy thai sau sinh, cần 
hỗ trợ hồi sức trong đó có 3 sơ sinh phải đặt nội khí 
quản. 6 trường hợp sóng a âm nhưng sơ sinh bình 
thường như vậy tỷ lệ sóng a âm ở nhóm thai bình 
thường khoảng 2.7%.

Rizzo và cộng sự thấy sự liên quan chặt chẽ của sự 
gia tăng giá trị IP của doppler ống tĩnh mạch Arantius 
với tình trạng toan máu trẻ sơ sinh [11]. Năm 2003 
Baschat tiến hành nghiên cứu trên 224 thai chậm phát 
triển trong tử cung đã chỉ ra doppler động mạch rốn 
có độ nhạy và giá trị chẩn đoán âm tính cao nhất tình 
trạng suy thai sơ sinh và giá trị doppler ống tĩnh mạch 
Arantius có độ đặc hiệu và có giá trị chẩn đoán dương 
tính cao nhất [2][3]. Theo Baschat nếu chỉ dựa vào 
kết quả doppler ống tĩnh mạch Arantius chẩn đoán 
toan máu thì độ nhạy phương pháp khoảng 50%[1]. 
Cũng tác giả này đã tiến hành 8 nghiên cứu trên 320 
trường hợp thai chậm phát triển có phổ doppler ống 
tĩnh mạch Arantius bình thường và 202 trường hợp 
có doppler ống tĩnh mạch bất thường thấy tăng, khác 
biệt có ý nghĩa thống kê rõ rệt tỷ lệ tử vong chu sinh 
giữa hai nhóm. 38% những trường hợp doppler ống 
tĩnh mạch bất thường có tăng IP, 42% xuất hiện sóng 
a âm, trong khi đó tỷ lệ sóng a âm ở nhóm doppler 
ống  tĩnh mạch bình thường chỉ là 5.6% [4] [5]. Những 
thai chậm phát triển có bất thường doppler ống tĩnh 
mạch thì thai có nguy cơ lưu, tử vong chu sinh và tỷ 
lệ biến chứng sơ sinh như viêm ruột  hoại tử, bệnh 
màng trong, thiểu sản phổi, chảy máu não thất ...cao 
hơn hắn ở nhóm bình thường [3].

4.3. Kết hợp Monitor san khoa và Doppler ống 
tĩnh mạch Arantius và giá trị tiên lượng suy thai

Kết quả ở các bảng 4 thấy dựa vào sự kết hợp giữa 
thăm dũ doppler ống tĩnh mạch Arantius và monitor 
sản khoa ghi biểu đồ ghi nhịp tim thai để tiên đoán 

tình trạng thai suy có các giá trị độ nhạy, độ đặc hiệu, 
giá trị chẩn đoán dương tính, giá trị chẩn đoán âm 
tính là 90.9%, 68.5%,33.3%, 98%. Nếu dựa vào doppler 
ống tĩnh mạch tỷ lệ tương ứng là 69.7%,95.4%, 69.75, 
95.4% và nếu chỉ dựa vào biểu đồ nhịp tim thai thì 
có giá trị chẩn đoán suy thai với tỷ lệ 84.8%, 69.9%, 
29.8%, 96.8%, với p<0.0001  

Từ các kết quả trên cho thấy khi kết hợp doppler 
ống tĩnh mạch và biểu đồ ghi nhịp  tim thai để tiên 
đoán thai suy làm tăng độ nhậy lên nhiều. Độ nhạy 
của  khi tiên đoán thai suy của biểu đồ nghi nhịp tim 
thai 69.7%, của doppler ống tĩnh mạch là 70%; Nhưng 
khi kết hợp 2 thăm dò này lại thì độ nhậy 90.9%. Sự 
khác biệt này có ý nghĩa thống kê (p< 0,0001). Điều 
này khẳng định khả năng sàng lọc thai suy là tăng 
lên cao khi có sự kết hợp 2 thăm dò trên. Giá trị tiên 
đoán âm tính cũng tăng lên rất nhiều khi kết hợp 2 
phương pháp. Giá trị tiên đoán âm tính của doppler 
tĩnh mạch về tình trạng thai suy là 92%, của biểu đồ 
ghi nhịp tim thai sản khoa là 85% nhưng khi kết hợp 
cả 2 thăm dò lại thì giá trị này là 98%, sự khác biệt này 
có ý nghĩa thống kê (p<0,001). Như vậy nếu kết quả 
thăm dò thai bằng Monitor sản khoa và doppler ống 
tĩnh mạch bình thường rất có ý nghĩa trong lâm sàng, 

đảm bảo không có suy thai với mức độ tin cậy cao.
Kết quả nghiên cứu của chúng tôi tương tự  như 

của  Hecher và cộng sự [10] tỷ lệ tử vong chu sinh 
tăng từ 7% lên 35% trong trường hợp có kết bất 
thường nhịp tim thai với bất thường doppler ống tĩnh 
mạch Arantius

5. Kết luận
Sóng “a” âm và dao động tim thai độ 0 ( nhịp 

phẳng) có giá trị tiên lượng suy thai, liên quan mật 
thiết với mức độ toan máu và nguy cơ thai lưu và tử 
vong chu sinh

Kết hợp giữa thăm dò doppler ống tĩnh mạch 
Arantius và monitor sản khoa  ghi biểu đồ ghi nhịp 
tim thai để tiên đoán tình trạng thai suy có các giá 
trị độ nhạy, độ đặc hiệu, giá trị chẩn đoán dương 
tính, giá trị chẩn đoán âm tính tương ứng là 90.9%, 
68.5%,33.3%, 98%. 

Nếu kết hợp siêu âm Doppler ống tĩnh mạch 
Arantius với monitoring sản khoa sẽ giúp đánh giá 
đúng tình trạng tuần hoàn thai, cho phép sàng lọc 
những trường hợp có nguy cơ suy thai cao trên thai 
chậm phát triển trong tử cung và giúp lựa chọn thời 
điểm thích hợp đình chỉ thai nghén
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PHÂN TÍCH MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN 
ĐẾN VIÊM ÂM ĐẠO DO NẤM CANDIDA 
TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG

Tóm tắt
Mục tiêu: Phân tích một số yếu tố liên quan đến 

viêm âm đạo do nấm Candida ở những phụ nữ đến 
khám phụ khoa tại bệnh viện Phụ sản Trung ương từ 
tháng 1 – 6/ 2014 . 

Đối tượng nghiên cứu: 300 phụ nữ đến khám tại 
phòng khám bệnh viện Phụ sản Trung ương vì ra khí 
hư âm đạo. Tất cả các bệnh nhân đã được hỏi bệnh 
và khám lâm sàng, xét nghiệm soi tươi nhuộm Gram. 

Phương pháp nghiên cứu: Mô tả tiến cứu. 
Kết quả: Tỷ lệ mắc nấm Candida âm đạo ở < 30 

tuổi là 37,4% và ≥ 30 tuổi là 16,8%. Mối liên quan 
có ý nghĩa thống kê (p<0,05), phụ nữ < 30 tuổi mắc 
nấm âm đạo cao gần 3 lần so với 30 tuổi trở lên. Tỷ lệ 
viêm âm đạo do nấm Candida ở phụ nữ có sử dụng 
thuốc kháng sinh là 43,8% , thuốc tránh thai là 40,6% 
cao so với không sử dụng thuốc có ý nghĩa thống kê 
(p<0,05). Phụ nữ chưa sinh con mắc viêm âm đạo do 
nấm là 47,8%, đã từng sinh con là 20,2%. Mối liên 
quan có ý nghĩa thống kê (p<0,05), phụ nữ chưa có 
con mắc cao hơn 3,6 lần đã có con. Nhóm phụ nữ 
đang có thai mắc bệnh cao hơn 2,7 lần nhóm phụ 

nữ không có thai. Tỷ lệ mắc bệnh ở phụ nữ thường 
xuyên sử dụng nguồn nước sinh hoạt không sạch 
(nước giếng khoan, giếng khơi, nước mưa …) cao 
gấp 2,45 lần những người sử dụng nguồn nước sạch 
(nước máy) (37,5% > 19,7%). 

Kết luận: Những phụ nữ ở độ tuổi < 30, có tiền sử 
dùng thuốc kháng sinh, thuốc tránh thai, đã sinh con 
và đang mang thai, nguồn nước sinh hoạt không sạch  
có tỷ lệ mắc nấm cao hơn so với những phụ nữ không 
có các yếu tố trên.

Từ khóa: Viêm âm đạo, yếu tố liên quan.

Abstract 
Objectives: Study of vaginitis and find out the 

prevalence of fungal vaginosis in National Hospital of 
Obstetrics and Gynecology from Jan-June/2014. 

Subject: 300 women with vaginal discharge 
were examined in National Hospital of Obstetrics and 
Gynecology. All patients were asked, examined and 
tested by Gram’s stain. 

Method: prospective descriptive study. 
Conclusion: Keywords: vaginitis, 

1. Đặt vấn đề
Viêm âm đạo là một loại bệnh lý rất phổ biến ở Việt 

Nam và trên thế giới. Có rất nhiều nguyên nhân gây 
ra viêm âm đạo nhưng viêm âm đạo do nấm Candida 
có tỷ lệ mắc rất cao, là bệnh hay gặp thứ 2 trong các 
nguyên nhân gây viêm âm đạo ở Mỹ và là bệnh hay 
gặp nhất ở Châu Âu [1]. Nghiên cứu của Klein Catherine 
cho thấy khoảng 70 – 75% phụ nữ nhiễm nấm âm đạo 
ít nhất một lần trong đời và khoảng 5 – 8% trong số 
họ tái phát hàng năm [2]. Trong những năm gần đây, 
cùng với việc sử dụng kháng sinh hoạt phổ rộng, thuốc 
chống viêm Corticoid, các thuốc kháng nấm một cách 
rộng rãi và kéo dài thiếu kiểm soát, tiền sử quan hệ tình 
dục, thói quen vệ sinh…, đã gây ra những vấn đề đáng 
lo ngại trong điều trị bệnh viêm âm đạo do nấm. Việc 

nghiên cứu các yếu tố liên quan đến bệnh viêm âm 
đạo do nấm Candida đóng vai trò rất quan trọng, giúp 
các thầy thuốc lâm sàng trong việc điều trị và tư vấn 
cho người bệnh phòng tránh nấm có hiệu quả giúp 
giảm tỷ lệ mắc nấm cũng như giảm tái phát nấm. Với 
mong muốn đó, chúng tôi thực hiện nghiên cứu nhằm 
mục tiêu: Phân tích một số yếu tố liên quan đến viêm 
âm đạo do nấm Candida ở những phụ nữ đến khám 
phụ khoa tại bệnh viện Phụ sản Trung ương.  

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
Trong thời gian từ tháng 1 – 6/ 2014, chúng tôi 

tiến hành nghiên cứu mô tả tiến cứu với 300 bệnh 
nhân đến khám phụ khoa tại bệnh viện Phụ sản 
Trung ương.

Tiêu chuẩn chọn đối tượng 
- Bệnh nhân nữ từ 18 tuổi trở lên.
- Đã có quan hệ tình dục.
Tiêu chuẩn loại trừ
- Đang hành kinh hoặc rối loạn kinh nguyệt.
- Phụ nữ có thụt rửa âm đạo, đặt thuốc âm đạo 

trong vòng 48 giờ.
- Phụ nữ HIV/ AIDS.
Phương pháp tiến hành
Đối tượng được phỏng vấn dựa trên mục tiêu 

nghiên cứu, khám lâm sàng đánh giá tình trạng 
nhiễm khuẩn đường sinh dục dưới và xét nghiệm soi 
tươi nhuộm Gram dịch âm đạo tìm căn nguyên. 

3. Kết quả nghiên cứu
3.1. Viêm âm đạo do nấm Candida và độ tuổi

Tỷ lệ mắc nấm Candida âm đạo ở < 30 tuổi là 
37,4% và ≥ 30 tuổi là 16,8%. Mối liên quan có ý nghĩa 
thống kê (p<0,05), phụ nữ < 30 tuổi mắc nấm âm đạo 
cao gần 3 lần so với 30 tuổi trở lên.

3.2. Viêm âm đạo do nấm Candida và trình độ 
học vấn

Tỷ lệ mắc nấm Candida âm đạo ở < 30 tuổi là 
37,4% và ≥ 30 tuổi là 16,8%. Mối liên quan có ý nghĩa 
thống kê (p<0,05), phụ nữ < 30 tuổi mắc nấm âm đạo 
cao gần 3 lần so với 30 tuổi trở lên.

3.3. Mối liên quan với tiền sử sản phụ khoa của 
đối tượng

Nhóm tuổi Viêm âm đạo do nấm Không viêm âm đạo do nấm OR 95%CISL % SL %
< 30 tuổi 52 37,4 87 62,6

2,97 0,00≥ 30 tuổi 27 16,8 134 83,2
Tổng 79 100 221 100

Bảng 3.1. Viêm âm đạo do nấm Candida và độ tuổi

Trình độ
học vấn

Viêm âm đạo do nấm Không viêm âm đạo do nấm OR 95%CISL % SL %
PTTH trở xuống 22 34,9 41 66,1

1,69 0,082Trung cấp trở lên 57 24,1 180 75,9
Tổng 79 100 221 100

Bảng 3.2. Viêm âm đạo do nấm Candida và trình độ học vấn

Tiền sử 
dùng thuốc

Viêm âm đạo do nấm Không viêm âm đạo do nấm OR 95%CISL % SL %
Sử dụng kháng sinh
Có 14 43,8 18 56,2 2,429 0,018Không 65 24,3 203 75,7
Sử dụng corticoid
Có 0 0,0 4 1,8 1,364 0,229Không 79 100,0 217 98,2

Bảng 3.3. Viêm âm đạo do nấm Candida và tiền sử dùng thuốc

Sử dụng thuốc tránh thai
Có 26 40,6 38 59,4 2,36 0,003Không 53 22,5 183 77,5

Tỷ lệ viêm âm đạo do nấm Candida ở phụ nữ có 
sử dụng thuốc kháng sinh là 43,8% , thuốc tránh thai 
là 40,6%. Mối liên quan có ý nghĩa thống kê (p<0,05) 
giữa viêm âm đạo do nấm Candida với sử dụng thuốc 
kháng sinh và thuốc tránh thai. Tỷ lệ mắc bệnh ở 
những người có sử dụng thuốc cao gấp 2,4 lần không 
sử dụng thuốc. 

3.4. Viêm âm đạo do nấm Candida và tiền sử 
sản khoa

Phụ nữ chưa sinh con mắc viêm âm đạo do nấm là 
47,8%, đã từng sinh con là 20,2%. Mối liên quan có ý 
nghĩa thống kê (p<0,05), phụ nữ chưa có con mắc cao 
hơn 3,6 lần đã có con.

Không có mối liên quan giữa viêm âm đạo do nấm 
với tiền sử đã sảy thai, lưu thai và nạo, hút thai (p>0,05).

3.5. Viêm âm đạo do nấm Candida và thai 
nghén hiện tại

Nhận xét
Nhóm phụ nữ đang có thai mắc bệnh cao hơn 2,7 

lần nhóm phụ nữ không có thai (44,4% > 23,1%).
3.6. Viêm âm đạo do nấm Candida và nguồn 

nước sinh hoạt

Tỷ lệ mắc bệnh ở phụ nữ thường xuyên sử dụng 
nguồn nước sinh hoạt không sạch (nước giếng 

Tiền sử sản khoa Viêm âm đạo do nấm Không viêm âm đạo do nấm OR 95%CISL % SL %
Đã sinh con
Không 32 47,8 35 52,2 3,62 0,00Có 47 20,2 186 79,8
Sảy thai, lưu thai
Có 9 32,1 19 67,9 1,37 0,464Không 70 25,7 202 74,3
Nạo, hút thai
Không 45 30,4 103 69,6 1,52 0,114Có 34 22,4 118 77,6

Bảng 3.4. Viêm âm đạo do nấm Candida và tiền sử sản khoa

Thai nghén
hiện tại

Viêm âm đạo do nấm Không viêm âm đạo do nấm OR 95%CISL % SL %
Có 20 44,4 25 55,6 2,66 0,003Không 59 23,1 196 76,9

Bảng 3.5. Viêm âm đạo do nấm Candida và thai nghén hiện tại

Nguồn nước sinh 
hoạt

Viêm âm đạo do nấm Không viêm âm đạo do nấm OR 95%CISL % SL %
Nước không sạch 42 37,5 70 62,5 2,45 0,001Nước sạch 37 19,7 151 80,3

Bảng 3.6. Viêm âm đạo do nấm Candida và nguồn nước sinh hoạt
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khoan, giếng khơi, nước mưa …) cao gấp 2,45 lần 
những người sử dụng nguồn nước sạch (nước máy) 
(37,5% > 19,7%).

4. Bàn luận
4.1. Liên quan đến tuổi 
Theo nghiên cứu của chúng tôi tỷ lệ viêm âm 

đạo do nấm Candida ở phụ nữ dưới 30 tuổi cao 
gấp gần 3 lần từ 30 tuổi trở lên (37,4% > 16,8%). 
Có mối liên quan giữa độ tuổi và viêm âm đạo do 
nấm Candida.

Kết quả của chúng tôi phù hợp với các nghiên 
cứu ở Việt Nam và trên thế giới. Nghiên cứu của 
Đàm Thị Hòa năm 2000, tỷ lệ nhiễm nấm Candida 
âm đạo gặp nhiều nhất ở độ tuổi 20 – 29 là 79,1% 
[3]. Năm 2012, Trần Cẩm Vân cho thấy tỷ lệ nhiễm 
nấm Candida âm đạo ở độ tuổi 20 – 29 là 51,2% 
và độ tuổi trung bình 20 – 39 là 83% [4]. Trên thế 
giới, nghiên cứu của Garcia và cộng sự cho tỷ lệ 
nhiễm nấm Candida âm đạo ở độ tuổi 20 – 39 rất 
cao chiếm từ 75 – 93% [5]. 

Đây là độ tuổi đang trong thời kỳ hoạt động 
tình dục mạnh nhất, có liên quan nhiều đến sinh 
sinh nên dễ mắc các nhiễm khuẩn đường sinh sản 
mà trong đó căn nguyên do nấm chiếm đa số. Khi 
mắc bệnh nếu không được điều trị dứt điểm hoặc 
điều trị không kịp thời dẫn đến việc tái đi tái lại, 
gây viêm dính, tắc vòi trứng và hiếm muộn, vô sinh 
là điều không thể tránh khỏi.

4.2 Liên quan đến trình độ học vấn
Nhiều nghiên cứu trên thế giới cũng như ở 

Việt Nam, đều cho thấy những người có trình độ 
học vấn thấp không nhận thức rõ các yếu tố nguy 
cơ của viêm nhiễm đường sinh dục dưới. Một 
nghiên cứu được thực hiện tại Hà Nội cho thấy tỷ 
lệ mắc bệnh có mối liên quan giữa 2 nhóm trên 
cấp 3 và dưới cấp 3 (30,6% < 45,8) [6]. Trong số 
các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng mắc các bệnh 
viêm nhiễm đường sinh dục dưới, trình độ học 
vấn đóng vai trò rất quan trọng trong việc nhận 
thức về bệnh. Là do: Thứ nhất, trình độ học vấn 
thấp thường không nhận biết được các biểu hiện 
sớm của bệnh và mức độ nguy hiểm của bệnh nên 
thường đến khám khi bệnh đã nặng và có nhiều 
biến chứng. Thứ hai, người phụ nữ có trình độ thấp 
không biết được các yếu tố nguy cơ để phòng 
tránh bệnh. Thứ ba, khi học vấn thấp thì người phụ 
nữ không có nhiều cơ hội tiếp cận với dịch vụ y tế, 
các phương tiện thông tin đại chúng. Hoặc khi tiếp 
cận được thông tin thì không hiểu hay hiểu không 

đầy đủ các thông điệp về phòng chống bệnh, có 
cách hiểu sai lạc về bệnh.

Để cải thiện thực trạng trên cần phát triển và 
quan tâm đúng mức đến đội ngũ nhân viên y tế 
thôn bản. Đặc biệt có các buổi tập huấn và tuyên 
truyền về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ 
ở các vùng nông thôn.

4.3. Liên quan đến tiền sử dùng thuốc
Có mối liên quan giữa viêm âm đạo do nấm 

Candida với sử dụng thuốc kháng sinh, sử dụng 
thuốc kháng sinh mắc bệnh cao gấp 2,4 lần không 
sử dụng thuốc kháng sinh. Kết quả của chúng tôi 
phù hợp với nghiên cứu của Trần Cẩm Vân với 
11,1% bệnh nhân nhiễm nấm Candida âm đạo có 
tiền sử dùng thuốc kháng sinh và 1,4% bệnh nhân 
có dùng corticoid kéo dài [4]. Kết quả của chúng 
tôi thấp hơn Slobodan Jankovic và cộng sự cho 
thấy số bệnh nhân có tiền sử dùng thuốc kháng 
sinh là 35% và dùng corticoid kéo dài là 10% [7].

Theo Spinillo A nghiên cứu năm 1999, nhận 
thấy kháng sinh được coi như là một nguyên nhân 
trong viêm âm đạo tái phát do nấm Candida và 
nguy cơ nhiễm nấm ngày càng tăng tỷ lệ thuận với 
thời gian dùng kháng sinh [8]. Tuy nhiên, nghiên 
cứu chưa chỉ ra được loại kháng sinh cụ thể nào 
có liên quan. Khi dùng thuốc kháng sinh, corticoid 
…kéo dài sẽ làm rối loạn hệ vi sinh vật của âm 
đạo, độ pH âm đạo thay đổi tạo điều kiện cho nấm 
phát triển. Trên thực tế đa phần người bệnh tự ý sử 
dụng thuốc kháng sinh, corticoid theo thói quen 
và thiếu kiểm soát nên tình trạng viêm âm đạo 
cũng gia tăng. 

4.4. Liên quan đến tiền sử sản khoa
Những người chưa có con mắc viêm âm dạo 

do nấm Candida cao gấp 3,6 lần những người đã 
có con.

Theo Phạm Quỳnh Hoa và cộng sự nghiên cứu 
mối liên quan viêm âm đạo ở phụ nữ trên 15 tuổi 
với tuổi lập gia đình, cho thấy phụ nữ khi lập gia 
đình ở độ tuổi dưới 20 có tỷ lệ mắc viêm âm đạo 
cao gấp 2,03 lần so với nhóm tuổi trên 30 [9]. 
Nghiên cứu khác của Demba trên 228 phụ nữ chưa 
có con thấy tỷ lệ nhiễm nấm Candida âm đạo là 
15% [10].

Tỷ lệ có khác nhau do các nghiên cứu tiến hành 
trên đối tượng và địa điểm khác nhau, nhưng đều 
cho thấy nhóm phụ nữ chưa có con mắc nấm 
Candida âm đạo khá cao. Có lẽ, do số phụ nữ này 
còn trẻ nên thiếu kiến thức về vệ sinh cá nhân, vệ 
sinh kinh nguyệt, vệ sinh tình dục và chăm sóc sức 

khỏe sinh sản chưa đầy đủ thì nguy cơ nhiễm nấm 
Candida âm đạo sẽ cao hơn. Hoặc có thể số phụ 
nữ này có tiền sử nạo, hút phá thai, sẩy thai nên 
nguy cơ nhiễm nấm âm đạo cũng sẽ cao. Do đó, 
chúng ta cần trang bị kiến thức về giới tính, về các 
nguy cơ đối với sức khỏe sinh sản cho học sinh, 
đặc biệt là học sinh nữ khi còn đang ngồi trên ghế 
nhà trường. 

Quan sát ở bảng 3.21 ta thấy tỷ lệ viêm âm đạo 
do nấm Candida ở phụ nữ đã từng sẩy thai, lưu thai 
là 32,1% và chưa từng sẩy thai, lưu thai là 25,7%. 
Tỷ lệ viêm âm đạo do nấm Candida ở phụ nữ đã 
từng nạo, hút thai là 22,4% và ở phụ nữ chưa từng 
nạo, hút thai là 30,4%. Nhận thấy mối liên quan 
không có ý nghĩa thống kê giữa viêm âm đạo do 
nấm Candida với tình trạng đã từng sẩy thai, lưu 
thai và nạo, hút thai (p>0,05). Nghiên cứu của Trần 
Cẩm Vân tương tự với chúng tôi khi tỷ lệ phụ nữ có 
tiền sử nạo, hút thai mắc nấm Candida âm đạo là 
32,3% và không có tiền sử trên là 67,7% [4].

Sẩy thai thường liên quan đến bất thường về 
nhiễm sắc thể, các bệnh toàn thân của mẹ, dị dạng 
tử cung và nội tiết mà ít liên quan hơn với viêm âm 
đạo. Phạm Quỳnh Hoa nghiên cứu thấy có mối liên 
quan giữa hội chứng tiết dịch âm đạo với nhóm 
đối tượng có tiền sử nạo, hút thai [9]. Nghiên cứu 
của Nguyễn Duy Ánh cho thấy phụ nữ có tiền sử 
nạo, hút thai có mối liên quan với tỷ lệ viêm âm 
đạo [11]. Mối liên quan giữa viêm âm đạo do nấm 
Candida với tiền sử nạo, hút thai của đối tượng 
nghiên cứu khác nhau có lẽ do đây là một vấn đề 
tế nhị nên đôi khi khai thác gặp nhiều khó khăn, 
bởi tâm lý thường e ngại khi đề cập đến vấn đề 
nhạy cảm.

4.5. Liên quan đến thai nghén hiện tại
Trong nghiên cứu nhận thấy phụ nữ đang có 

thai mắc viêm âm dạo do nấm Candida cao gấp 2,7 
lần không có thai.

Các nghiên cứu đều cho rằng tình trạng mang 
thai là một trong những yếu tố chính khiến nấm 
Candida âm đạo gây bệnh. Trong khi có thai, nồng 
độ hormone sinh dục (Estrogen) tăng cao nhất là 
3 tháng cuối thai kỳ làm biểu mô âm đạo quá sản 
giải phóng ra glycogen, trực khuẩn Lactobacilli 
trong âm đạo phân hủy glycogen thành acid lactic 
làm pH âm đạo xuống thấp 3,5 – 4,5. Đó là môi 
trường thuận lợi để nấm phát triển và gây bệnh. 
Đồng thời, khi mang thai sức đề kháng kém hơn, 
vệ sinh khó khăn hơn nên dễ viêm nhiễm đường 
sinh dục dưới. 

Do vậy, phụ nữ mang thai cần được khám phụ 
khoa định kỳ nhằm phát hiện và điều trị triệt để 
tình trạng viêm nhiễm trước khi sinh, tránh ảnh 
hưởng đến sức khỏe và thai nhi.

4.6. Liên quan đến nguồn nước sinh hoạt
Nghiên cứu của chúng tôi nhận thấy tỷ lệ viêm 

âm đạo do nấm Candida ở phụ nữ thường xuyên 
sử dụng nguồn nước sinh hoạt không sạch cao 
hơn phụ nữ sử dụng nguồn nước sạch > 2 lần 
(37,5% > 19,7%).

Nước sạch theo quy chuẩn quốc gia là nước 
đáp ứng các chỉ tiêu theo quy định của Quy chuẩn 
kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt 
– QCVN 02:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành ngày 
17/6/2009. Các nguồn nước sạch phổ biến là: 
Nước máy, nước uống đóng chai, nước qua các hệ 
thống lọc đã được công bố chất lượng. Các nguồn 
nước khác như nước mưa, nước giếng khoan, 
nước giếng đất, nước ao hồ… đều không phải là 
nước sạch.

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi khá phù hợp 
với Phan Anh Tuấn cho thấy số bệnh nhân viêm âm 
đạo do vi nấm tái phát có sử dụng thường xuyên 
nguồn nước không sạch là 67,5% và chỉ có 32,5% 
sử dụng nước máy [10]. Tại Hà Nội, nghiên cứu của 
Nguyễn Duy Ánh cho thấy nguồn nước sinh hoạt 
có mối liên quan với tình trạng viêm âm đạo của 
người phụ nữ, nhóm sử dụng nước giếng có tỷ lệ 
viêm (71,2%) cao hơn nhóm sử dụng nước máy 
(28,6%). Cũng theo tác giả số phụ nữ ở độ tuổi 25 
– 39, sống ở ngoại thành, có trình độ văn hóa dưới 
phổ thông trung học, không phải là cán bộ công 
nhân viên, sử dụng nguồn nước giếng, có chế độ 
vệ sinh hàng ngày và giao hợp chưa tốt, đã sinh 
con, có nạo phá thai đều có nguy cơ mắc viêm âm 
đạo cao hơn một cách có ý nghĩa thống kê so với 
những nhóm phụ nữ khác [11]. Theo Trần Cẩm Vân, 
tỷ lệ mắc bệnh ở nhóm thường xuyên dùng nguồn 
nước tự nhiên không qua xử lý là 59%, cao hơn so 
với nhóm sử dụng nước máy là 41% [4].

Tình trạng nguồn nước bị ô nhiễm, thiếu nước 
sạch sinh hoạt làm tăng nguy cơ mắc bệnh đường 
ruột, bệnh ngoài da và một số căn bệnh khác trong 
đó không thể tránh khỏi làm ra tăng tỷ lệ nhiễm 
nấm Candida âm đạo. Do đó, cung cấp nguồn nước 
sạch cho đời sống sinh hoạt là việc làm cấp bách 
cần thiết trước mắt của các cơ quan chức năng.

5. Kết luận: 
Những phụ nữ ở độ tuổi < 30, có tiền sử dùng 
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Hoàng Việt, Cao Ngọc Thành, Bạch Cẩm An, Trần Thị Kim Anh     
Bệnh viện Trung Ương Huế

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ 
CÁC TỔN THƯƠNG TIỀN UNG THƯ CỔ TỬ CUNG

TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ

Tóm tắt
Tầm soát phát hiện sớm các tổn thương tiền ung 

thư cổ tử cung và áp dụng các phương pháp điều trị 
kịp thời và hiệu quả có thể phòng ngừa ung thư cổ tử 
cung. Xuất phát từ lý do đó, chúng tôi tiến hành nghiên 
cứu đề tài: “Đánh giá kết quả điều trị các tổn thương 
tiền ung thư cổ tử cung tại Bệnh viện Trung ương Huế”

Phương pháp nghiên cứu: Thiết kế nghiên cứu 
dọc, được tiến hành trên 78 bệnh nhân có tổn thương 
tiền ung thư CTC bằng 2 phương pháp áp lạnh và 
khoét chóp cổ tử cung.

Kết quả: Tỷ lệ khỏi bệnh sau áp lạnh chiếm 81,0% 
sau 12 tuần. Khoét chóp bằng vòng điện chiếm 93,3% 
sau 12 tuần.  Thời gian lành bệnh trung bình sau áp 
lạnh là: X ± SD  = 8,6 ± 2,7 ( tuần), thời gian lành bệnh 
trung bình sau khoét chóp bằng vòng điện là: X ± SD  
= 10,7 ± 2,8 ( tuần). Tỷ lệ biến chứng thấp, ít di chứng, 

loại bỏ được các tổn thương tiền ung thư cổ tử cung.

Abstract 
The Screening of cervical precancerous lession 

and application of early and effective treatments 
can control the cervical cancer. For these reasons, we 
carried out this research: “Assessment of the treatment 
result with cervical precancerous lessions at Hue 
Central Hospital” 

Method: Longitudial study, performed in 78 
patients with pre-invasive cervical lesions by 2 
methods cryo-therapy and LEEP conization.

The results: the cure rate by Cryo-therapy 81% 
after 12weeks. By LEEP 93,3%.  The average of cure 
time by Cryo-Therapy: 8,6 ± 2,7 (weeks), by LEEP: 10,7 
± 2,8 (weeks). The rate of complications was low, 
sequels was rarely, cut out off precancerous lessions.

1. Đặt vấn đề
Theo thống kê, trên thế giới mỗi năm có khoảng 

260.000 ca tử vong do ung thư cổ tử cung với 85% 
phụ nữ ở những nước nghèo, là ung thư đứng hàng 
thứ hai sau ung thư vú.

Tân sinh trong biểu mô cổ tử cung trước đây gọi là 
dị sản cổ tử cung hay nghịch sản cổ tử cung hay loạn 
sản cổ tử cung là những tổn thương tiền ung thư của 
tế bào biểu mô cổ tử cung. Tổn thương tiền ung thư cổ 
tử cung có thể tồn tại lâu hay tự khỏi nhờ hệ miễn dịch 
của bệnh nhân. Một số nhỏ trường hợp có thể tiến 
triển thành ung thư, điều trị tổn thương ở giai đoạn 
tiền ung thư thì có thể phòng ngừa ung thư cổ tử cung.

Một số nghiên cứu gần đây cho thấy tần suất mắc 
ung thư cổ tử cung có xu hướng tăng lên. Nếu không 
đưa ra các biện pháp dự phòng, can thiệp sàng lọc 
định kỳ và có hệ thống để phát hiện các tổn thương 
tiền ung thư cũng như điều trị kịp thời và hiệu quả 
thì trong vòng 10 năm nữa, tỷ lệ mới và chết do ung 
thư cổ tử cung sẽ tăng thêm 25%. Tỷ lệ sống 5 năm 

sau phẫu thuật là 90% đối với ung thư CTC tại chỗ và 
giảm đáng kể còn 14% đối với ung thư cổ tử cung giai 
đoạn IV. Tỷ lệ ung thư CTC xâm lấn đã giảm đáng kể 
trong 40 năm qua do những chương trình tầm soát 
phát hiện sớm.

Ở Pháp, theo thống kê năm 2000 có khoảng 3387 
ca ung thư cổ tử cung ở giai đoạn xâm nhập và 1004 
ca tử vong do ung thư cổ tử cung.

Năm 2010, tại Việt nam có 5.664 phụ nữ mắc ung 
thư cổ tử cung và tỷ lệ mới mắc ung thư cổ tử cung 
là 13,6 /100.000 phụ nữ, cho dù có thể dự phòng và 
phát hiện sớm. Ở nước ta, tỉ lệ tổn thương tiền ung 
thư cổ tử cung chiếm tỉ lệ khoảng 3,4%-24,8%.

Người ta nhận thấy tổn thương tiền ung thư cổ tử 
cung có đặc điểm là tiến triển chậm từ 8 đến 10 năm, 
qua từng mức độ nặng dần có thể dẫn đến ung thư 
nhưng kết quả điều trị của nó phụ thuộc rất nhiều 
vào giai đoạn phát hiện. Chúng tôi thực hiện đề tài 
này nhằm mục tiêu đánh giá kết quả điều trị các tổn 
thương tiền ung thư cổ tử cung.
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thuốc kháng sinh, thuốc tránh thai, đã sinh con và 
đang mang thai có tỷ lệ mắc bệnh cao hơn từ 2,08 
– 3,62 lần so với những phụ nữ không có các yếu 
tố trên.

Những phụ nữ dùng nguồn nước sinh hoạt 
không sạch có nguy cơ mắc nấm Candida âm đạo 
cao hơn có ý nghĩa thống kê so với các phụ nữ 
khác từ 2 – 6 lần.   
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2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
2.1. Đối tượng nghiên cứu:
Gồm 78 bệnh nhân đủ tiêu chuẩn chọn bệnh có 

những tổn thương nghi ngờ được điều trị bằng hai 
phương pháp: Áp lạnh và khoét chóp cổ tử cung 
bằng vòng điện tại khoa phụ sản Bệnh viện Trung 
Ương Huế từ tháng 2/2012 đến tháng 7/ 2013.

2.2. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu dọc
2.2.1. Tiêu chuẩn chọn bệnh
Tất cả bệnh nhân đến khám phụ khoa tại phòng 

khám phụ sản Bệnh viện Trung ương Huế thỏa mãn 
các điều kiện sau:

+ Đã quan hệ tình dục
+ Xét nghiệm tế bào có kết quả LSIL, HSIL
+ Soi cổ tử cung phát hiện các tổn thương nghi ngờ
+ Kết quả sinh thiết cổ tử cung trả lời CIN I, CIN 

II, CIN III.
2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ
- Bệnh nhân không hợp tác nghiên cứu hoặc bỏ 

nghiên cứu giữa chừng.
- Bệnh nhân đã bị khoét chóp hoặc cắt cụt cổ tử 

cung trước đó.
- Bệnh nhân đã bị tia xạ cổ tử cung trước đó.
- Bệnh nhân đang mang thai. 
2.3. Xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS 19.0

3. Kết quả 
Đánh giá kết quả điều trị trong thời gian tối thiểu 

12 tuần dựa trên một số tiêu chuẩn hình thái lâm sàng, 
soi cổ tử cung, chứng nghiệm Schiller, xét nghiệm tế 
bào âm đạo (Đọc theo hệ thống Bethesda), kết quả xét 
nghiệm mô học (sinh thiết lại cổ tử cung ngay tại vị trí 
đã sinh thiết lần đầu tiên), các mức độ hồi phục.

3.1. Độ tuổi của nhóm nghiên cứu

* Nhóm loạn sản nhẹ (CIN I): Tuổi trung bình 40,2 
± 8,7 tuổi 

* Nhóm loạn sản nặng( CIN II, CIN III): Tuổi trung 
bình 46,9 ± 10,2 tuổi

Tuổi trung bình cho cả các nhóm 41,5 ± 9,3 tuổi
3.2. Kết quả soi cổ tử cung (phân loại theo 

IFCPC 2002)
Hình ảnh qua soi cổ tử cung cho thấy trong các 

Nhóm tuổi CINI CINII, CINIII Tổng
N Tỷ lệ % N Tỷ lệ % N Tỷ lệ %

20-40 33 52,4 4 26,7 37 47,4
>40 30 47,6 11 73,3 41 52,6
Tổng 63 100,0 15 100,0 84 100,0
Tuổi TB X ± SD  40,2 ± 8,7 46,9 ± 10,2 41,5 ± 9,3

Bảng 3.1. Tuổi của nhóm nghiên cứu

trường hợp nghiên cứu số trường hợp có tổn thương 
nghi ngờ ( mảng trắng, vết trắng ẩn, loét chảy máu, 
mạch máu bất thường, lát đá, chấm đáy) chiếm tỷ lệ 
cao 56/78 ca chiếm 72,0%, hình ảnh không nghi ngờ 
22/78 ca( lộ tuyến, thiểu dưỡng…) chỉ có 28,0%.

3.3. Kết quả TBH
Trong tất cả các trường hợp nghiên cứu LSIL có 

64/78 ca chiếm tỷ lệ 82,1%, HSIL có 14/78 ca chiếm 
tỷ lệ chỉ 17,9%

3.4. Kết quả mô học
Trong số các trường hợp nghiên cứu,  CIN I có 

63/78 ca chiếm tỷ lệ 80,8%, CIN II có 11/78 ca chiếm 
tỷ lệ 14,1%, CIN III có 4/78 ca chiếm tỷ lệ 5,1%

3.5. Các phương pháp điều trị
Nhóm áp lạnh cổ tử cung có 63/78 ca chiếm tỷ lệ 

80,8%, nhóm khoét chóp có 15/78 ca chiếm tỷ lệ 19.2%. 
3.6. Đánh giá kết quả điều trị theo từng mức 

độ CIN

Phần lớn các trường hợp thực hiện áp lạnh CTC 
đều đạt kết quả tốt chiếm 81,0%, 19,0% còn lại thì 
tiến triển khá sau điều trị.

Các trường hợp được tiến hành khoét chóp lành 
bệnh tốt chiếm 93,3%, còn lại 6,7% khá.

Không có trường hợp nào tiến triển kém hoặc 
không hồi phục sau điều trị.

3.7. Thời gian lành bệnh của hai nhóm theo 
tổn thương mô học

Nhóm áp lạnh CTC: Thời gian lành bệnh trung bình 
theo tổn thương mô học là: X ± SD  = 8,6 ± 2,7 (tuần).

Nhóm khoét chóp CTC: Thời gian lành bệnh 
trung bình là: X ± SD  = 10,7 ± 2,8 ( tuần). Thời gian 
lành bệnh trung bình ở cả 2 nhóm là: TGLB TB = 9,0 
± 2,8 tuần

Phương pháp
Mô học

Áp lạnh (n=63) Khoét chóp (n=15)
Tốt Khá Kém Tốt Khá Kém

CIN I 51 (81,0%) 12 (19,0%) - - 0 (0,0%) -
CIN II và III 0 (0,0%) 0 (0,0%) - 14 (93,3%) 1 (6,7%) -
Tổng cộng 51 (81,0%) 12 (19,0%) - 14 (93,3%) 1 (6,7%) -

Bảng 3.6. Kết quả điều trị theo CIN

Mô học

TG lành bệnh

Áp lạnh (n=63) Khoét chóp (n=15)
CIN I CIN II CIN III

n % N % n %
 4 Tuần 8 12,7 - - - -
8 Tuần 40 63,5 5 33,3 2 13,3
12 tuần 11 17,5 - 0,0 1 6,7
> 12 tuần 4 6,3 6 40,0 1 6,7
X ± SD  = 8,6 ± 2,7 X ± SD  = 10,7 ± 2,8
P, trung bình X2 = 84     p < 0,001       TGLB TB = 9,0 ± 2,8 tuần

Bảng 3.7. Thời gian lành bệnh theo tổn thương mô học

3.8. Các biến chứng gần sau điều trị:

Tiết dịch và chảy máu là 2 triệu chứng hay gặp 
nhất giữa 2 nhóm áp lạnh và khoét chóp lần lượt 
chiếm tỷ lệ 98,4% và 100% (tiết dịch), 50,8% và 66,7% 
(chảy máu).

Triệu chứng nhiễm trùng ở nhóm khoét chóp cao 
hơn 6,7% và áp lạnh là 4,7%.

Triệu chứng đau nhóm áp lạnh chiếm 42,9%, 
nhóm khoét chóp chiếm 20,0%.

3.9. Thời gian tiết dịch trung bình của hai nhóm
Nhóm áp lạnh CTC:  Thời gian tiết dịch trung bình: 

1,7±0,8 ( tuần).
Nhóm khoét chóp CTC:Thời gian tiết dịch trung 

bình: 2,3±0,5 ( tuần).
3.10. Thời gian chảy máu trung bình của hai nhóm

Nhóm áp lạnh CTC:
_ Thời gian chảy máu trung bình: 0,9±1,1 ( tuần)
_ Trước 7 ngày thường chưa xuất hiện triệu chứng 

này chiếm 49,2%, sau 7 ngày là 25,4%, 8-14 ngày là 
7,9%, 15-21 ngày là 17,5%.

Nhóm khoét chóp: Thời gian chảy máu trung 
bình: 1,3±1,2 ( tuần).

3.11. Các biến chứng xa sau điều trị
+ Nhóm áp lạnh cổ tử cung: Tỷ lệ bị chít hẹp cổ tử 

cung chỉ có 4/ 63 ca chiếm 6,3%, hở eo tử cung chỉ có 
1/63 ca  chiếm 1,6%  

+ Nhóm khoét chóp cổ tử cung: Chít hẹp cổ tử 
cung có 3/15 ca chiếm tỷ lệ 20,0%, hở eo tử cung có 
1/15 ca chiếm 6,7%.

Cả 2 nhóm không có trường hợp nào tăng mức 
độ thương tổn

4. Bàn luận
Đánh giá kết quả điều trị theo từng mức độ CIN: 

Nghiên cứu của chúng tôi, phần lớn các tổn thương 
CIN lành bệnh chiếm 81% sau điều trị áp lạnh CTC, 
93% sau điều trị khoét chóp, so với các tác giả Lê 
Minh Toàn 89,6% thực hiện áp lạnh CTC, tác giả Lê 
Loan Trinh 90,9% thực hiện khoét chóp CTC.

Chảy máu n(%) Đau n(%) Nhiễm trùng n(%) Tiết dịch n(%)
Áp lạnh (n=63) 32 (50,8%) 27 (42,9%) 3 (4,7%) 62(98,4%)
Khoét chóp (n=15) 10 (66,7%) 3 (20,0%) 1 (6,7%) 15 (100%)

Bảng 3.8. Các biến chứng gần sau điều trị
Biến chứng                       P. Pháp

Không 
chảy máu ≥7 (%) 8-14 (%) 15-21 (%) X ± SD 

(tuần) P

Nhóm áp lạnh (n=63) 31 (49,2%) 16 (25,4%) 5 (7,9%) 11 (17,5%) 0,9±1,1 p>0,05Nhóm khoét chop (n=15) 5 (33,3%) 5 (33,3%) 1 (6,7%0 4 (26,7%) 1,3±1,2

Bảng 3.10 . Thời gian chảy máu sau điều trị
Ngày

Phương pháp

Thời gian lành bệnh của 2 nhóm theo tổn thương 
mô học: Trong nghiên cứu của chúng tôi, nhóm áp 
lạnh CTC lành bệnh sau 8 tuần điều trị  chiếm đa số 
63,5%, thời gian lành bệnh trung bình X ± SD  = 8,6 ± 
2,7 ( tuần), nhóm khoét chóp chiếm 33,3%, so với tác 
giả Hồ thị Phương Thảo là 66,7%, thời gian lành bệnh 
trung bình là 8,3 ±2,05( tuần) sau điều trị áp lạnh CTC.

Biến chứng sau điều trị: Chảy máu và tiết dịch là 
2 biến chứng hay gặp khi tiến hành 2 phương pháp 
điều trị: Chảy máu 47,8%(áp lạnh), 66,7%(khoét 
chóp); tiết dịch 98,4%(áp lạnh),100%( khoét chóp), 
nhiễm trùng chiếm tỷ lệ thấp6,7%(khoét chóp), 4,7%( 
áp lạnh).Sở dĩ xuất hiện các triệu chứng trên do tình 
trạng xuất tiết và bong vảy sau thủ thuật, tuy nhiên 
nhanh chóng biến mất do bệnh nhân đã được điều trị 
dự phòng viêm nhiễm trước và kháng sinh dự phòng 
sau thủ thuật. Theo Hồ thị Phương Thảo thời gian tiết 
dịch trung bình sau áp lạnh là 12,4 ±2,9( ngày), Lê 
Minh Toàn13,4±3,9( ngày), tác giả Lê loan Trinh thực 
hiện khoét chóp 11 ca, chảy máu nhẹ thoáng qua 
chiếm 81,8%, tự cầm sau 4 tuần. Ở nghiên cứu của 
chúng tôi không có trường hợp nào chảy maú nặng, 
áp lạnh 66,7%, khoét chóp 20% có chảy máu rỉ rã và 
tự cầm do được duự phòng và tư vấn chế độ nghỉ 
ngơi hay kiêng giao hợp trong thời gian điều trị. Các 
di chứng và biến chứng khác thấp chít hẹp CTC nhóm 
áp lạnh  6,3%, hở eo tử cung 1,6%, nhóm khoét chóp 
20%, 6,7% so với các tác giả khác Hồ Thị Phương Thảo 
và Lê loan Trinh chưa có trường hợp nào do thời gian 
nghiên cứu ngắn.

5. Kết luận
5.1. Kết quả nghiên cứu:
_ Tỷ lệ khỏi bệnh sau áp lạnh chiếm 81,0% sau 

12 tuần. Khoét chóp bằng vòng điện chiếm 93,3% 
sau 12 tuần. 

_ Thời gian lành bệnh trung bình sau áp lạnh là: 
X ± SD  = 8,6 ± 2,7 ( tuần), thời gian lành bệnh trung 
bình sau khoét chóp bằng vòng điện là: X ± SD  = 10,7 
± 2,8 ( tuần). 

_ Thời gian tiết dịch trung bình: Nhóm áp lạnh, 
thời gian tiết dịch trung bình: 1,7±0,8 (tuần), nhóm 
khoét chóp CTC bằng vòng điện, thời gian tiết dịch 
trung bình: 2,3±0,5 (tuần). 

_ Triệu chứng chảy máu ở những ca khoét chóp 
bằng vòng điện chiếm 66,7%, áp lạnh 47,8%.

_ Khoét chóp bằng vòng điện nhiễm trùng chiếm 
tỷ lệ  4,7%, áp lạnh chỉ 6,7%.

_ Đau sau áp lạnh chiếm tỷ lệ 39,1%, khoét chóp 
bằng vòng điện   20%.
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_ Chít hẹp CTC sau khoét chóp bằng vòng điện 
là 20,0%, sau áp lạnh là 6,3% và hở eo tử cung sau 
khoét chóp bằng vòng điện là 6,7%,  sau áp lạnh 
CTC  là 1,6%. 

5.2. Đề xuất thực hiện điều trị:
_ Có thể thực hiện điều trị ngoại trú để tiết kiệm 

chi phí cho bệnh nhân.
_ Có biện pháp dự phòng để theo dõi về sau.
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điều trị 3 liều chiếm tỷ lệ 16,7% trong tổng số điều trị 
thành công.

- Tỷ lệ thất bại là 12,9%, những bệnh nhân này đều 
được chuyển phẫu thuật nội soi.

- Ở nhóm thành công: trung bình ngày theo 
dõi là 27,7±14,1; ngắn nhất là 7 ngày; dài nhất là 
75 ngày. Ở nhóm thất bại: thời gian theo dõi trung 
bình là 14,8±8,2 ngày; ngắn nhất là 5 ngày, dài nhất 
là 31 ngày.

- Đau bụng và kết quả điều trị: Có: 76.7%; Không: 
96.9%. P=0,024. 

-  Chậm kinh và kết quả điều trị: Có: 81.4%; Không: 
100%. P=0.044. 

-  Khối cạnh tử cung khi khám và kết quả điều trị: 
Có: 81.0%; Không: 100%. P=0.035.

-  Mối liên quan giữa nồng độ βhCG trước điều trị 
và kết quả điều trị thành công:  ≤ 500 mIU/ml: 100%; 
501 – 1000: 93.8%; 1001 – 2000: 81.8%; 2001- 3000: 
66.7%; ≥ 3001- 5000: 33.3%.

3.3. Tác dụng không mong muốn của MTX

Trong quá trình điều trị bằng MTX, thuốc có thể 
gây ra một số tác dụng
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HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ METHOTREXAT
ĐỐI VỚI CHỬA NGOÀI TỬ CUNG CHƯA VỠ
TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THANH HÓA

Tóm tắt
Mục tiêu:  “ Nhận xét  hiệu quả điều trị methotrexat 

đối với chửa ngoài tử cung chưa vỡ tại bệnh viện phụ 
sản Thanh hóa”.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 
Cỡ mẫu: 62 bệnh nhân chửa ngoài tử cung được 
điều trị nội khoa bằng methotrexate trong 2 năm, 
từ 1/1/2012 đến 31/12/2013; Tiêu chuẩn lựa chọn: 
Bệnh nhân được chẩn đoán là CNTC chưa vỡ, huyết 
động ổn định; nồng độ βhCG ban đầu ≤ 5000mUI/
ml; siêu âm đầu dò ÂĐ: buồng TC rỗng, cạnh TC có 
khối hình nhẫn hoặc khối âm vang hỗn hợp kích 
thước  ≤ 3cm, không có hoạt động của tim thai, dịch 
cùng đồ ≤ 10mm; Công thức máu, chức năng gan, 
thận bình thường. Phương pháp nghiên cứu: mô tả 
hồi cứu

Kết quả: Tỷ lệ thành công: 87,1%, trong đó điều 
trị 1 liều chiếm 44,4%, điều trị 2 liều chiếm 38,9%, điều 
trị 3 liều chiếm 16,7%. Tỷ lệ thành công: với  đau bụng: 
76.7%; không: 96.9%.  với chậm kinh: 81.4%; không: 
100%. Với khối cạnh tử cung khi khám: 81.0%; không: 
100%. Nồng độ βhCG càng cao thì tỷ lệ thành công 
càng thấp.

Abstract 
EFFECTIVENESS OF TREATMENT WITH METHOTREXATE 

FOR UNRUPTURED ECTOPIC PREGNANCY IN OB GYN 
HOSPITAL THANH HOA

Objectives: “Reviews therapeutic effect of 
methotrexate for unruptured ectopic pregnancy in OB 
GYN Hospital Thanh Hoa”.

Material and methodology: The sample size: 62 
patients with ectopic pregnancy be treated medically with 
methotrexate in the 2 years, from 1/1/2012 to 12/31/2013; 
Selection criteria: Patients are diagnosed unruptured 
CNTC, hemodynamic stability; Initial concentration  
βhCG  ≤5000mUI / ml; Ultrasound : cavity uterine: vide, 
unilateral uterus having ring or heterogeneous mass with 
size ≤ 3 cm, no fetal heart activity, liquid in douglas sac 
≤ 10 mm; Blood count, liver and kidney function: stable. 
Research Methodology: descriptive, retrospective

Result: Success rate: 87.1%, of which 1 dose 
treatment occupied 44.4%, 2 doses:  38.9%, 3 
doses:16.7%. Success rate with hypogastric pain: 
76.7%; no: 96.9%. With missed menstrual period: 
81.4%; no: 100%. With unilateral mass: 81.0%; no: 
100%.  βhCG concentrations higher success rate lower.

1. Đặt vấn đề
Điều trị kinh điển chửa ngoài tử cung chủ yếu là 

phẫu thuật cắt bỏ vòi tử cung (VTC) bên có khối thai. 
Tuy nhiên đối với những phụ nữ trẻ tuổi còn mong 
muốn có con, cắt bỏ VTC chưa phải là ưu việt so với 
phẫu thuật bảo tồn VTC.Năm 1982, Tanaka lần đầu 
tiên sử dụng methotrexat trong điều trị CNTC[1]. Tại 
Việt Nam, theo nghiên cứu của Tạ Thị Thanh Thủy 
năm 2000 tại bệnh viện Hùng Vương, tỷ lệ thành 
công là 90,9% [2].Theo nghiên cứu của Trần Chiến 
Thắng năm 2012, tỷ lệ thành công của phương pháp 
điều trị MTX là 93,75%[3]

Ở mỗi nghiên cứu, các tác giả có chỉ định điều trị 
và phác đồ riêng. Tại bệnh viện Phụ sản Thanh Hoá, 

chưa có nghiên cứu nào về vấn đề này, nên chúng 
tôi tiến hành đề tài “Nghiên cứu điều trị chửa ngoài 
tử cung chưa vỡ bằng methotrexat tại bệnh viện Phụ 
sản Thanh Hoá” với các mục tiêu sau: “ Nhận xét  hiệu 
quả điều trị methotrexat đối với chửa ngoài tử cung 
chưa vỡ tại bệnh viện phụ sản Thanh hóa”.

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
Cỡ mẫu: 62 bệnh nhân chửa ngoài tử cung được 

điều trị nội khoa bằng methotrexate trong 2 năm, từ 
1/1/2012 đến 31/12/2013

Tiêu chuẩn lựa chọn: Bệnh nhân được chẩn đoán là 
CNTC chưa vỡ, huyết động ổn định; nồng độ βhCG ban 
đầu ≤ 5000mUI/ml; siêu âm đầu dò ÂĐ : buồng TC rỗng, 

cạnh TC có khối hình nhẫn hoặc khối âm vang hỗn hợp 
kích thước ≤ 3cm, không có hoạt động của tim thai, dịch 
cùng đồ ≤ 10mm; Công thức máu, chức năng gan, thận 
bình thường; bệnh nhân đồng ý tham gia nghiên cứu

. Tiêu chuẩn loại trừ: Bệnh nhân được chẩn 
đoán là CNTC vỡ; nồng độ βhCG > 5000mUI/ml; kích 
thước khối chửa > 3cm, có hoạt động của tim thai; 
dịch cùng đồ > 10mm; Bệnh nhân có chống chỉ định 
dùng Methotrexat như: tổn thương chức năng gan, 
chức năng thận; phụ nữ đang cho con bú; thể trạng 
gầy yếu suy kiệt; rối loạn tạo máu như giảm hồng 
cầu, giảm bạch cầu, giảm tiểu cầu; bệnh nhân không 
đồng ý hoặc không tuân thủ chế độ điều trị

. Thiết kế nghiên cứu: nghiên cứu mô tả hồi cứu.

. Địa điểm nghiên cứu: Tại bệnh viện phụ sản 
Thanh Hóa

-  Định lượng βhCG huyết thanh:  Trước khi tiêm 
MTX; ngày 1, 7, 14, 21, 28 sau tiêm; trước khi ra viện

- Số liều MTX: 1 liều, 2 liều, 3 liều
- Kết quả điều trị: 
+ Thành công: hết đau bụng, βhCG <15mUI/ml, 

siêu âm hết dịch, kích thước khối chửa giảm, ra viện 
không phải phẫu thuật.

+ Thất bại khi βhCG  tăng hoặc không giảm sau 3 
lần tiêm, có dấu hiệu CNTC vỡ phải phẫu thuật (đau 
nhiều, lượng dịch siêu âm tăng lên, kích thước khối 
chửa tăng lên)

Thời gian nghiên cứu: từ 1/1/2012- 31/12/2013

3. Kết quả
3.1. Đặc điểm chung.
. Tuổi:  <25: 19.4%; 25-29: 33.9%; 30-34: 19.4%; 

≥ 35: 27.4%.
. Địa dư: Thành phố: 51.6%; Nông thôn: 48.4% 

(p = 0.719)
. Số con: chưa có con: 32.3%; 1 con: 38.7%; ≥ 2 

con: 29.0%.
. Tiền sử: nạo hút thai: 27,4%, 29%; phẫu thuật 

vùng tiểu khung: 19,4%; viêm nhiễm vùng tiểu 
khung: 19,4%, bệnh nhân không có tiền sử phụ khoa 
và tiền sử phẫu thuật: 46,8%.

3.2. Kết quả điều trị

- Tỷ lệ thành công là 87,1%, trong đó điều trị 1 liều 
chiếm tỷ lệ 44,4%, điều trị 2 liều chiếm tỷ lệ 38,9%, 

Kết quả điều trị n %
Thành công 54 87,1
Thất bại 8 12,9
Tổng số 62 100

Bảng 1. Kết quả chung 

Kết quả
Kích thước(cm)

Thành công Thất bại Tổng sốn % N %
≤1cm 3 100.0 0 0.0 3
1 – 2 cm 40 93.0 3 7.0 43
>2cm-≤3cm 11 68.8 5 31.2 16
Tổng số 54 85.5 8 14.5 62
p 0.037

Bảng 1. Kết quả chung 

Biểu đồ 1. Mối liên quan giữa nồng độ βhCG trước điều trị và kết quả điều trị βhCG 
càng cao thì điều trị nội thành công càng thấp

Biểu đồ 2. Tác dụng không mong muốn của MTX
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4. Bàn luận
4.1 Triệu chứng lâm sàng và kết quả điều trị

Triệu chứng đau hạ vị có từ trước khi điều trị chiếm 
23/62 trường hợp, sau tiêm thuốc mức độ đau giảm dần 
là tiên lượng tốt, nhưng cũng có những trường hợp triệu 
chứng đau xuất hiện sau tiêm, đặc biệt là những trường 
hợp mức độ đau không giảm mà lại tăng lên thì khó 
tránh khỏi nguy cơ vỡ khối chửa. Tỷ lệ thành công giữa 
2 nhóm có triệu chứng đau bụng và không đau bụng 
trước điều trị khác nhau có ý nghĩa thống kê với P = 
0,024. Chúng tôi cho rằng đau bụng là dấu hiệu rất quan 
trọng trong theo dõi sau tiêm thuốc, một số tác giả nước 
ngoài khuyên có thể giảm cơn đau bằng Ibuprofen, 
nhưng theo chúng tôi không nên dùng vì nó có thể làm 
lu mờ triệu chứng của CNTC vỡ.

Thời gian ra máu sớm hay muộn tùy thuộc vào sự 
thay đổi nồng độ βhCG. Ở những trường hợp nồng độ 
βhCG đang tăng hoặc giảm chậm thường không ra máu 
âm đạo. những trường hợp βhCG giảm càng nhiều thì ra 
máu âm đạo nhiều. Điều này có thể lý giải do tụt giảm 
nội tiết gây bong niêm mạc tử cung. Vì vậy dấu hiệu ra 
máu âm đạo sau tiêm có ý nghĩa tiên lượng là có đáp ứng 
điều trị. Chậm kinh có 47/62 trường hợp chiếm 75,8%, 
theo nghiên cứu của Nguyễn Văn Học triệu chứng chậm 
kinh gặp ở 71,8% [6]. Có 15 trường hợp chiếm 24,2% 
chưa chậm kinh hoặc không nhớ rõ ngày kinh nhưng vì 
ra huyết bất thường hoặc đau bụng kèm theo ra huyết 
bất thường. Khi so sánh kết quả điều trị của 2 nhóm cho 
thấy nhóm không chậm kinh có tỷ lệ thành công cao 
hơn nhóm có chậm kinh, sự khác biệt có ý nghĩa thống 
kê với P<0,05.

4.2 Liên quan giữa triệu chứng cận lâm sàng và 
kết quả điều trị

Nồng độ βhCG trước điều trị cao hay thấp ảnh hưởng 
rất nhiều đến kết quả nghiên cứu. Nhiều nghiên cứu đã 

TT Tác giả Năm βhCG (mIU/ml) Liều lượng Cỡ mẫu Thành công
3 Vũ Thanh Vân[4] 2006 <5000 1mg/kg cân nặng 105 91,4
5 Nguyễn Thị Bích Thủy[5] 2011 <5000 1mg/kg cân nặng 86 86
6 Trần Chiến Thắng[3] 2012 <5000 50mg/1 bệnh nhân 80 93,75
7 Tác giả 2014 <5000 50mg/1 bệnh nhân 62 87,1

Bảng 4.1. So với nghiên cứu của một số tác giả khác

chỉ ra rằng tỷ lệ thất bại tăng theo nồng độ βhCG trước 
điều trị, nếu nồng độ βhCG càng thấp thì tỷ lệ thành 
công càng cao, thời gian điều trị càng ngắn, độ an toàn 
cao, ít có các tai biến và biến chứng hơn. Trong điều trị 
MTX, Tạ Thị Thanh Thủy lựa chọn nồng độ βhCG trước 
điều trị từ 40 mIU/ml – 2000 mIU/ml thấy tỷ lệ thành 
công là 91%[2],. Theo kết quả tại bảng 3.11, chúng tôi 
lựa chọn nồng độ βhCG trước nghiên cứu < 5000 mIU/
ml thì tỷ lệ thành công  là 87,1%. Tác giả Nguyễn Văn 
Học lại lựa chọn nồng độ βhCG < 10.000 mIU/ml có tỷ 
lệ thành công là 83,5% [6]. Zbigniew Pietrzak lựa chọn 
nồng độ βhCG tối đa trước điều trị là 57.154 mIU/ml thấy 
tỷ lệ thành công là 78% [7]. Kết quả các nghiên cứu trên 
cho chúng ta thấy rằng nồng độ βhCG trước điều trị liên 
quan chặt chẽ tới tỷ lệ thành công của thuốc. Tuy nhiên, 
sự thành công không chỉ phụ thuộc vào yếu tố nồng độ 
βhCG mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như kích 
thước khối chửa, có hay không có sự hoạt động của tim 
thai hoặc túi noãn hoàng trên hình ảnh siêu âm.

Kích thước khối chửa là 1 tiêu chuẩn để điều trị nội 
khoa, chúng tôi lựa chọn khối chửa có kích thước ≤ 3cm, 
kích thước này tương tự như trong nghiên cứu của Vũ 
Thanh Vân [54], nhỏ hơn so với nghiên cứu của Nguyễn 
Thị Bích Thủy(3,5cm) [5] .

 Tiêu chuẩn chọn đối tượng nghiên cứu của Lipscomb 
H là khối chửa có kích thước ≤4cm trong trường hợp 
không có tim thai, ≥ 3,5cm trong trường hợp có tim thai. 
Trong nghiên cứu của ông, 44 trường hợp có tim thai thì 
87,5% điều trị thành công[8]. Theo nghiên cứu của Vũ 
Thanh Vân (2006) thì xuất hiện tim thai trong quá trình 
điều trị là yếu tố thất bại phải chuyển phẫu thuật [4]. 

5. Kết luận
- Tỷ lệ thành công: 87,1%, trong đó điều trị 1 liều 

chiếm 44,4%, điều trị 2 liều chiếm 38,9%, điều trị 3 
liều chiếm 16,7%

- Có đau bụng, tỷ lệ thành công thấp hơn không 
đau bụng; Có chậm kinh, tỷ lệ thành công thấp hơn 
không chậm kinh; Kích thước khối cạnh tử cung càng 
lớn, tỷ lệ thành công càng giảm;  Nồng độ βhCG càng 
cao thì tỷ lệ thành công càng thấp.
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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

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 

Tóm tắt
Hội chứng kháng phospholipid là nguyên nhân 

hay gặp nhất dẫn tới sảy thai liên tiếp. Có nhiều phác 
đồ sử dụng thuốc chống đông máu đã được sử dụng 
trên thế giới. 

Mục tiêu của nghiên cứu: 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 sinh. Các biến chứng: thai chậm 
phát triển trong tử cung, thiểu ối, sinh 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 
Antiphospholipid syndrome is the most common 

cause of recurrent miscarriage. There are many therapy 
with anticoagulants have been used around the world. 

Aim of the study: 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.
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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
2.1.  Đối tượng nghiên cứu
Những bệnh nhân đến khám tại bệnh viện Phụ 

Sản Trung Ương và Phụ Sản Hà Nội từ 1/2012 đến 
6/2013 được đưa vào đối tượng nghiên cứu nếu 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.
2.2. 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
Phương pháp 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. 

Vậy 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.

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

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. 

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.

C: có K: không
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%, sinh 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 

Bệnh nhân

Thai chậm 
phát triển 

trong tử cung
Thai lưu sau 

12 tuần
Tiền 
sản 
giật

Thiểu ối
Tắc 

mạch 
sau sinh

Sảy 
thai sau 
12 tuần

Sinh non

C K C K C K C K C K C K C K

Âm tính 4
2,5%

158 1 
0,6%

161 1 161 3  
1,89%

159 0 162 2 160 16
10,9%

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

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 
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%)

2% thai chết, sảy to.
17,33%  sinh 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
Sinh non:6
Tắc mạch sau sinh:0

Bảng 4. So sánh kết quả điều trị
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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, sinh 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, sinh 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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HIỆU QUẢ FSH TÁI TỔ HỢP TRONG ĐIỀU TRỊ VÔ SINH NAM
DO BẤT THƯỜNG TINH TRÙNG NẶNG

Tóm tắt
Mục tiêu: Điều trị vô sinh nam cho đến nay vẫn còn 

nhiều hạn chế. Chỉ định kỹ thuật hỗ trợ sinh sản nhằm 
mang lại cơ hội có con chứ không cải thiện được tình 
trạng vô sinh ở nam giới. Nghiên cứu này nhằm đánh 
giá hiệu quả điều trị bằng FSH tái tổ hợp trong các 
trường hợp vô sinh nam có bất thường tinh trùng nặng 
và tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến kết quả điều trị.

Phương pháp nghiên cứu: mô tả tiến cứu trên 35 
bệnh nhân được chẩn đoán vô sinh có bất thường tinh 
trùng nặng (< 1 triệu tinh trùng di động PR hoặc mật độ 
< 5 triệu/ml) qua 2 lần xét nghiệm, nồng độ nội tiết trong 
giới hạn bình thường, được điều trị bằng FSH tái tổ hợp 
tại Trung tâm nội tiết sinh sản và vô sinh - Bệnh viện Đại 
học Y Dược Huế từ 7/2012 đến 7/2014. Đánh giá lại tinh 
dịch đồ sau điều trị 3 tháng dựa vào mật độ tinh trùng di 
động (PR) > 5x106/ml và/hoặc những trường có thai (sinh 
hóa, lâm sàng) trong quá trình điều trị.

Kết quả: Kết quả tinh dịch đồ sau điều trị so với 
trước điều trị khác biệt có ý nghĩa thống kê về các chỉ 
số: mật độ, tỉ lệ tinh trùng di động tiến tới (PR), tỉ lệ tinh 
trùng có hình thái bình thường, tỉ lệ tinh trùng sống 
(p<0,0001). Tỉ lệ bệnh nhân sau điều trị có mật độ 
tinh trùng >5x106/ml chiếm 62,9%. Số bệnh nhân có 
thai là 4 trường hợp chiếm 11,4%. Xét các yếu tố liên 
quan, độ tuổi dưới 40 tuổi có sự cải thiện tốt hơn so với 
trên 40. Có sự khác biệt về mật độ tinh trùng, tỉ lệ tinh 
trùng di động tiến tới, tỉ lệ tinh trùng sống, tỉ lệ tinh 
trùng có hình thái bình thường trước và sau điều trị với 
p<0,05 ở nhóm bệnh nhân có BMI trong giới hạn bình 
thường. Nhóm bệnh nhân có thể tích trung bình tinh 
hoàn 5-9ml có sự khác biệt về mật độ tinh trùng, độ di 
động, tỉ lệ tinh trùng sống, tỉ lệ tinh trùng có hình thái 
bình thường trước và sau điều trị (p<0,05). Không có 
sự khác biệt các thông số tinh dịch đồ ở nhóm có thói 
quen hút thuốc lá và không hút thuốc lá, nhóm có tiền 
sử quai bị và không mắc quai bị trước và sau điều trị.

Kết luận: FSH tái tổ hợp có hiệu quả trong điều trị 
một số trường hợp vô sinh nam do bất thường tinh trùng 
nặng, có kết quả nội tiết trong giới hạn bình thường.

Từ khóa: Thiểu tinh, vô sinh nam, FSH tái tổ hợp, 
chất lượng tinh dịch đồ.

Abstract 
EFFECTIVENESS OF RECOMBINANT FSH IN 

TREATMENT OF MALE INFERTILITY WITH SEVERE 
ABNORMAL SPERM QUALITY

Objectives: Male infertility treatment is so far 
still limited. Assisted reproductive techniques can 
help them have baby but not improve the cause of 
male infertility. The present study aims to assess the 
effectiveness of recombinant FSH in treatment of male 
infertility with severe abnormal sperm quality and 
some involving factors to treatment results.

Methodology: prospective descriptive study 
on 35 infertile men with severe abnormal sperm 
(< 1 x 106 sperm PR or < 5 x 106 /ml)) after 2 semen 
analysis, normal hormonal test results, prescribed 
with recombinant FSH in the Center for Reproductive 
Endocrinology and Infertility, Hue University Hospital 
during the time from 7/2012 to 7/2014. Semen were 
then analyzed after 3 months of treatment based on 
number of PR sperm > 5x106/ml and/or spontaneous 
pregnancy during the time of treatment.

Results: Semen analysis before and after treatment 
were significantly different in: concentration, percentage 
of PR sperm (PR), normal morphology, of alive sperm 
(p<0,0001). Percentage of semen with concentration 
>5x106/ml accounts for 62,9%. There are 4 cases getting 
pregnant, account for 11,4%. Concerning relevant 
factors, male under 40 year old have better semen 
results than those over 40. There are significant different 
in concentration, PR sperm, alive sperm and normal 
morphology before and after treatment in men with 
normal BMI p<0,05. Patients who have testicular volume 
around 5-9ml have a better semen results after treatment 
in concentration, motility, alive sperm and morphology 
(p<0,05). There are no differences in semen parameters 
between smoker and non-smoker as well as men with or 
without history of mump. 

Conclusion: Recombinant FSH can be an effective 
choice in treatment of male infertility with severe 
abnormal sperm quality in some specific cases

Key words: male infertility, recombinant FSH, 
semen quality.
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1. Đặt vấn đề
Chẩn đoán và điều trị vô sinh là một trong những 

trọng tâm của Chương trình chăm sóc sức khỏe Quốc 
gia. Theo nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới, tỉ lệ vô 
sinh khoảng 10-15% tùy theo từng quốc gia, khu vực. 
Ở Việt Nam, theo nghiên cứu mới nhất của Bộ Y tế vừa 
công bố năm 2011, tỉ lệ vô sinh khoảng 8%. Trong đó, 
nguyên nhân vô sinh do nam giới, đơn thuần hoặc 
kết hợp, chiếm ít nhất 50%. Nhiều báo cáo trên y văn 
từ nhiều khu vực trên thế giới cho thấy một xu hướng 
đáng quan ngại là tần suất vô sinh nam ngày càng tăng.

Hiện nay, trên thế giới nói chung và Việt Nam nói 
riêng nhiều thuốc tây y cũng như đông y có vai trò 
kích thích quá trình sinh tinh như Gonadotropin chiết 
xuất từ nước tiểu, Mesterolone, Clomiphene Citrate, 
Tamoxifen Citrate, Testosterone, hCG, FSH chiết xuất 
từ nước tiểu (Metrodin®), thuốc đông y, Antioxidant... 
FSH có vai trò quan trọng trong sinh lý sinh tinh và 
nhiều tác giả đã sử dụng FSH tinh khiết cao trong kích 
thích sinh tinh trên những bệnh nhân thiểu tinh khi 
nồng độ FSH, inhibin B huyết tương trong giới hạn 
bình thường và cấu trúc ống trong tinh hoàn có đặc 
trưng giảm tổng hợp tinh trùng mà không có rối loạn 
sự trưởng thành tế bào tinh trùng. Tuy nhiên, các 
nghiên cứu cho thấy tính hiệu quả của FSH tinh khiết 
cao vẫn còn nhiều bàn cải. Vì vậy, chúng tôi tiến hành 
thực hiên đề tài ”Nghiên cứu hiệu quả của FSH tái tổ 
hợp trong điều trị các trường hợp vô sinh có thiểu 
tinh nặng” nhằm (1) Đánh giá hiệu quả điều trị bằng 
FSH tái tổ hợp trong các trường hợp vô sinh có thiểu 
tinh nặng và (2) tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến 
kết quả điều trị.

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Gồm 35 bệnh nhân được chẩn đoán vô sinh có thiểu 

tinh nặng được điều trị bằng FSH tái tổ hợp Puregon®, 
(follitropin beta, MSD) tiêm dưới da liều 50UI x 03 lần/
tuần x 3 tháng, tại Trung tâm nội tiết sinh sản và vô 
sinh-khoa Phụ Sản Bệnh viện Đại học Y Dược Huế từ 
7/2012 đến 7/2014 được nhận vào mẫu nghiên cứu.

Tiêu chuẩn chọn bệnh
- Vô sinh theo tiêu chuẩn TCYTTG, có kết quả tinh 

dịch đồ (TCYTTG 2010): thiểu tinh nặng (mật độ tinh 
trùng < 5x 106/ml)

- Kết quả siêu âm bìu trong giới hạn bình thường 
và kết quả xét nghiệm FSH < 20mUI/ml.

- Đồng ý tham gia nghiên cứu và tuân thủ điều trị.
Tiêu chuẩn loại trừ
- Những người không thể lấy tinh trùng bằng cách 

thủ dâm hay lấy tinh trùng bằng bao cao su tránh thai 
thông thường.

- Những bệnh nhân đang mắc các bệnh toàn 
thân cấp tính, viêm nhiễm đường tiết niệu sinh dục 
cấp; bệnh nhân có rối loạn chức năng gan; xuất tinh 
ngược dòng.

- Các trường hợp sử dụng các thuốc ảnh hưởng 
đến quá trình sinh tinh như hóa trị ung thư, hormone, 
cimetidin, spironolactone...

Nghiên cứu mô tả tiến cứu. Nhập và xử lý số liệu 
bằng phần mềm SPSS 19.0

3. Kết quả nghiên cứu

Mật độ tinh trùng, tỉ lệ tinh trùng di động tiến tới 
(PR), tỉ lệ tinh trùng có hình thái bình thường, tỉ lệ tinh 
trùng sống trước và sau điều trị khác biệt có ý nghĩa 
thống kê.

Tỉ lệ bệnh nhân sau điều trị có mật độ tinh trùng 
>5x106/ml chiếm 62,9%.

Số bệnh nhân có thai là 4 trường hợp chiếm 11,4%.

Nhóm bệnh nhân < 40 tuổi: có sự khác biệt về mật 
độ tinh trùng, tỉ lệ tinh trùng di động tiến tới, tỉ lệ tinh 
trùng sống và tỉ lệ tinh trùng có hình thái bình thường 
sau điều trị so với trước điều trị.

Nhóm bệnh nhân ≥40 tuổi: chỉ có sự khác biệt về tỉ 
lệ tinh trùng di động tiến tới ở kết quả tinh dịch đồ sau 
điều trị so với trước điều trị.

Chỉ số Trước điều trị Sau điều trị p
Thể tích 2,4±1,3 2,6±0,9 0,338
pH 7,5±0,3 7,5±0,3 0,504
Mật độ tinh trùng 2,4±1,3 7,6±6,3 <0,0001
Tinh trùng di động 11,8±9,4 19,3±9,7 <0,0001
Hình thái bình thường 1,3±1,7 2,4±2,1 <0,0001
Tinh trùng sống 54,4±17,7 64,5±11,9 <0,0001

Bảng 3.1. Kết quả tinh dịch đồ trước và sau điều trị

Chỉ số Tuổi Trước sau p

Mật độ <40 2,4 ± 1,3 7,9 ± 6,7 0,0001
≥40 2,9 ± 1,0 6,0 ± 3,8 0,133

Di động <40 12,2 ± 9,9 19,87 ± 10,3 0,0001
≥40 9,6 ± 6,6 16,2 ± 5,7 0,027

Tinh trùng sống <40 56,2 ± 16,8 65,4 ± 12,1 0,001
≥40 43,6 ± 21,1 59,2 ± 9,9 0,235

Hình thái bình thường <40 1,4 ± 1,8 2,57 ± 2,2 0,0001
≥40 0,8 ± 1,1 1,4 ± 1,1 0,070

Bảng 3.3. Tuổi và chất lượng tinh dịch đồ trước và sau điều trị

Số trường hợp Số lượng Tỉ lệ
Mật độ tinh trùng >5x106/ml 22 62,9
Thai 4 11,4

Bảng 3.2. Kết quả điều trị

Nhóm bệnh nhân có thể tích trung bình tinh hoàn 
5-9ml và >9-14ml có sự khác biệt về mật độ tinh trùng, 
độ di động, tỉ lệ tinh trùng sống, tỉ lệ tinh trùng có hình 
thái bình thường trước và sau điều trị (p<0,05).

Nhóm bệnh nhân có thể tích trung bình tinh hoàn 
>14-19ml: chưa thấy có sự khác biệt trước và sau điều 
trị (p>0,05).

Chưa thấy có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê các 
thông số tinh dịch đồ giữa nhóm có tiền sử bị quai bị 
so với nhóm không bị quai bị.

4. Bàn luận
Qua nghiên cứu 35 bệnh nhân vô sinh có thiểu tinh 

nặng được điều trị bằng FSH tái tổ hợp tại Trung tâm 
nội tiết sinh sản và vô sinh-khoa Phụ Sản Bệnh viện Đại 
học Y Dược Huế từ 7/2012 đến 7/2014, chúng tôi ghi 
nhận độ tuổi trung bình của đối tượng nghiên cứu là 
36,0±6,4 tuổi, tuổi lớn nhất là 54 tuổi, tuổi nhỏ nhất là 
26 tuổi. Độ tuổi trong nghiên cứu này tương đương với 
nghiên cứu của Nguyễn Thị Thu Hà [2], Lê Minh Tâm 
[3], Foresta C [6] và lớn hơn các nghiên cứu của Phạm 
Chí Kông [1], Lê Thế Vũ [4] và Bouloux P.G [5]. 

Xét về hiệu quả điều trị, kết quả tinh dịch đồ sau 
điều trị so với trước điều trị khác biệt có ý nghĩa thống 
kê về các chỉ số: mật độ tinh trùng, tỉ lệ tinh trùng di 
động tiến tới (PR), tỉ lệ tinh trùng có hình thái bình 
thường, tỉ lệ tinh trùng sống (p<0,0001). Tỉ lệ bệnh 
nhân sau điều trị có mật độ tinh trùng >5x106/ml 
chiếm 62,9%. Số bệnh nhân có thai là 4 trường hợp 

Nhóm bệnh nhân có BMI bình thường: chưa thấy 
có sự khác biệt về thể tích tinh dịch trước và sau điều 
trị (p>0,05). Có sự khác biệt về mật độ tinh trùng, tỉ lệ 
tinh trùng di động tiến tới, tỉ lệ tinh trùng sống, tỉ lệ 
tinh trùng có hình thái bình thường trước và sau điều 
trị với p<0,05.

Nhóm bệnh nhân có BMI thừa cân: không có sự khác 
biệt về tinh dịch, tỉ lệ tinh trùng sống trước và sau điều trị 
(p>0,05). Có sự khác biệt về thể tích tinh dịch, mật độ tinh 
trùng, tỉ lệ tinh trùng di động tiến tới (PR), tỉ lệ tinh trùng 
có hình thái bình thường trước và sau điều trị (p>0,05).

Chưa thấy có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê các 
thông số tinh dịch đồ sau điều trị giữa nhóm có hút 
thuốc và nhóm không hút thuốc.

Thể tích BMI Trước Sau p

Thể tích
Gầy 1,6±0,7 2,4±0,6 0,232

Bình thường 2,9±1,6 2,7±1,0 0,402
Thừa cân 1,9±0,4 2,5±0,8 0,008

Mật độ
Gầy 2,3±1,2 4,1±2,6 0,366

Bình thường 2,4±1,3 8,4±7,7 0,002
Thừa cân 2,6±1,5 7,2±4,0 0,002

Di động
Gầy 14,5±8,0 18,7±7,1 0,074

Bình thường 9,1±6,4 17,4±9,0 <0,0001
Thừa cân 15,7±12,7 22,7±11,3 0,001

Tinh trùng sống
Gầy 38,7±24,8 62,3±7,5 0,299

Bình thường 53,6±16,4 63,2±13,7 0,006
Thừa cân 59,7±11,7 67,3±9,4 0,060

Hình thái bình thường
Gầy 2,0±1,0 2,0±1,0 1,000

Bình thường 0,9±0,8 2,1±1,5 0,001
Thừa cân 1,8±2,7 3,1±3,0 0,002

Bảng 3.4. Chỉ số khối cơ thể và chất lượng tinh dịch đồ trước điều trị

Thông số Hút thuốc Có Không p

Thể tích Trước 2,4±1,0 2,5±1,5
Sau 2,4±1,0 2,7±0,8 0,406

Mật độ Trước 2,5±1,5 2,4±1,2
Sau 5,8±2,8 8,3±7,2 0,147

Di động Trước 9,0±6,1 13,0±10,3
Sau 18,5±8,9 19,9±10,3 0,753

Tinh trùng sống Trước 50,9±19,6 55,8±17,0
Sau 60,0±16,9 66,4±9,0 0,284

Hình thái bình thường Trước 1,0±0,7 1,4±2,0
Sau 2,6±1,8 2,3±2,3 0,729

Bảng 3.6. Hút thuốc lá và chất lượng tinh dịch đồ trước và sau điều trị

Thông số Quai bị Có Không p

Thể tích Trước 3,0±2,3 2,3±1,0
Sau 2,8±1,1 2,6±0,8 0,515

Mật độ Trước 2,3±1,4 2,3±1,3
Sau 7,6±7,3 7,6±6,2 0,995

Di động Trước 9,1±7,4 12,5±9,9
Sau 16,6±11,5 20,0±9,4 0,410

Tinh trùng sống Trước 54,9±9,4 54,3±19,3
Sau 61,7±9,5 56,3±12,5 0,940

Hình thái bình thường Trước 0,6±0,8 1,5±1,5
Sau 1,9±1,6 2,5±2,2 0,456

Bảng 3.8. Liên quan giữa tiền sử bệnh quai bị và kết quả tinh dịch đồ 

Thông số Thể tích Trước Sau p

Thể tích
5-9 2,3±1,3 2,4±0,7 0,710

>9-14 2,5±1,4 2,6±0,9 0,666
>14-19 2,7±0,7 3,5±0,5 0,219

Mật độ
5-9 2,5±1,1 7,1±5,3 0,018

>9-14 2,4±1,4 8,5±7,1 0,001
>14-19 2,7±2,1 3,4±2,2 0,190

Bảng 3.7. Liên quan giữa thể tích tinh hoàn và các thông số tinh dịch đồ trước điều trị

Di động
5-9 11,3±5,2 19,4±6,4 <0,0001

>9-14 13,0±11,4 20,1±11,2 <0,0001
>14-19 6,0±3,6 13,7±11,2 0,245

Tinh trùng sống
5-9 48,6±17,9 66,1±10,5 0,009

>9-14 55,8±16,7 62,7±12,3 0,028
>14-19 66,0±22,1 71,7±14,4 0,465

Hình thái bình thường
5-9 1,1±1,0 2,0±1,3 0,033

>9-14 1,5±2,1 2,8±2,5 <0,0001
>14-19 1,0±0,0 1,0±0,0



Tập 13, số 03
Tháng 08-2015

Tạp chí PHỤ SẢN 

115

LÊ MINH TÂM, LÝ THANH TRƯỜNG GIANG TẠP CHÍ PHỤ SẢN - 13(3), 115-120, 2015PHỤ KHOA - NỘI TIẾT - VÔ SINH

Tập 13, số 03
Tháng 08-2015

Tạp chí PHỤ SẢN 

114

chiếm 11,4%. Trong nghiên cứu này, liều FSH tái tổ hợp 
thấp hơn so với các nghiên cứu khác trên thế giới như 
Foresta C [8], Paradisi R [9], Selice R [10]. Điều này có 
thể do yếu tố chủng tộc, BMI người Châu Á thấp hơn 
so với người Châu Âu, thể tích tinh hoàn hay những 
thói quen sinh hoạt hàng ngày ảnh hưởng xấu đến 
chất lượng tinh dịch đồ ở mẫu nghiên cứu của chúng 
tôi khác với các nghiên cứu trên.

Xét về một số yếu tố liên quan đến kết quả điều trị, 
nhóm bệnh nhân <40 tuổi có kết quả điều trị tốt hơn 
so với nhóm bệnh nhân ≥40 tuổi; những bệnh nhân 
có BMI trong giới hạn bình thường cho kết quả điều 
trị tốt hơn (bảng 3.5). Nghiên cứu của Phạm Chí Kông 
[1], Lê Thế Vũ [4] không có sự khác biệt các thông số 
tinh dịch đồ theo chỉ số khối cơ thể.

Về thói quen hút thuốc lá, sự cải thiện chất lượng 
tinh trùng ở nhóm bệnh nhân không có thói quen hút 
thuốc không có sự khác biệt ý nghĩa thống kê so với 
nhóm bệnh nhân có thói quen hút thuốc (bảng 3.6). 
Mặc dù khi nghiên cứu về chất lượng tinh dịch đồ, hút 
thuốc lá là một yếu tố nguy cơ ảnh hưởng có ý nghĩa. 
Nghiên cứu của Phạm Chí Kông [1] các trường hợp hút 
thuốc đều bị tăng nguy cơ giảm mật độ tinh trùng, 
không tinh trùng, giảm mật độ di động, tinh trùng dị 
dạng và tinh trùng chết so với nhóm không hút thuốc 
(p<0,05). Nghiên cứu của Nguyễn Thị Thu Hà [2]: tỷ lệ 
vô tinh ở những người có hút thuốc là 23,8% so với 
không hút thuốc là 7,8% (p<0,05), tinh trùng dị dạng 
ở nhóm hút thuốc là 12,4% so với không hút thuốc là 
6,3%, tỷ lệ tinh trùng chết  nhóm có hút thuốc là 18,7% 
và 11,6%. Theo Lê Minh Tâm [3] tỷ lệ thiểu tinh trong 
nhóm có hút thuốc (13,3%) cao gần gấp đôi so với 
nhóm không hút (7,4%). Tỷ lệ di động yếu (32,4%), tỷ lệ 
dị dạng (32,4%) và tỷ lệ chết (14,7%) cũng cao hơn so 
với nhóm không hút lần lượt là 14,3%, 23,8% và 4,8%.

Liên quan đến thể tích tinh hoàn, nghiên cứu của 
Phạm Chí Kông [1] gồm 162 trường hợp cho thấy có 
sự tương quan thuận giữa kích thước tinh hoàn với 
các thông số tinh dịch đồ. Trong nghiên cứu này, sau 
3 tháng điều trị, nhóm bệnh nhân có thể tích trung 
bình tinh hoàn 5-9ml và >9-14ml có sự khác biệt về 
mật độ tinh trùng, độ di động, tỉ lệ tinh trùng sống, 
tỉ lệ tinh trùng có hình thái bình thường trước và sau 
điều trị (p<0,05). Tuy nhiên, nhóm bệnh nhân có thể 
tích trung bình tinh hoàn >14-19ml lại không có sự 
khác biệt về các thông số tinh dịch đồ (bảng 3.8).

Nghiên cứu của Phạm Chí Kông [1] các bệnh nhân có 
tiền sử quai bị đều có chất lượng tinh dịch đồ thấp hơn 
so với nhóm không có tiền sử quai bị. Nghiên cứu của Lê 
Minh Tâm [3] nhóm có tiền sử quai bị tỉ lệ vô tinh chiếm 
50%, cao hơn đáng kể so với nhóm không mắc (9,4%), tỉ lệ 
tinh trùng dị dạng cao hơn (60% so với 26%) và tinh trùng 
chết cũng cao hơn (20% so với 10%). Trong nghiên cứu 
này, việc điều trị với FSH tái tổ hợp cho nhóm bệnh nhân 
có tiền sử bị quai bị không có sự khác biệt về các thông số 
tinh dịch đồ so với nhóm không bị quai bị (bảng 3.8).

5. Kết luận
Sau 3 tháng điều trị FSH tái tổ hợp ở những bệnh 

nhân vô sinh có thiểu tinh nặng, các thông số tinh 
dịch đồ có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê trước và 
sau điều trị. Tỉ lệ bệnh nhân sau điều trị có mật độ tinh 
trùng >5x106/ml chiếm 62,9%.  Số bệnh nhân có thai 
là 4 trường hợp chiếm 11,4%.

Nhóm bệnh nhân < 40 tuổi, BMI bình thường và 
nhóm bệnh nhân có thể tích tinh hoàn 5-14ml có sự 
khác biệt các thông số tinh dịch đồ trước và sau điều 
trị. Không có sự khác biệt các thông số tinh dịch đồ ở 
nhóm có thói quen hút thuốc lá và không hút thuốc 
lá, nhóm có tiền sử quai bị và không mắc quai bị.
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NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG
CỦA CÁC CẶP VỢ CHỒNG VÔ SINH

ĐANG ĐIỀU TRỊ THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM

Tóm tắt
Tâm lý chung của các cặp vợ chồng vô sinh 

thường phải chịu nhiều áp lực từ bản thân, gia đình 
và xã hội. Cảm giác lo lắng, mặc cảm, tự ti, tuyệt 
vọng có thể là yếu tố bất lợi ảnh hưởng đến chất 
lượng cuộc sống cũng như hiệu quả việc điều trị vô 
sinh. Mặc dù các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản giúp giải 
quyết hầu hết các nguyên nhân vô sinh, tỷ lệ thành 
công chung trong mỗi chu kỳ điều trị thụ tinh trong 
ống nghiệm chỉ dao động quanh 30%. Nghiên 
cứu này nhằm đánh giá chất lượng cuộc sống của 
những bệnh nhân này trong quá trình điều trị thụ 
tinh trong ống nghiệm. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Từ 
4/2014 đến 4/2015, tổng số 100 cặp vợ chồng đến 
khám và điều trị bằng phương pháp thụ tinh trong 
ống nghiệm (TTTON) tại Trung tâm Nội tiết Sinh 
sản và Vô sinh Bệnh viện trường Đại học Y Dược 
Huế được nhận vào mẫu nghiên cứu và tiến hành 
phỏng vấn bằng bộ câu hỏi FertiQoL International 
(Fertility Quality of Life Questionnaire - 2008), mô 
tả cắt ngang. 

Kết quả: Độ tuổi trung bình của vợ là 34,57 ± 
5,06, tuổi trung bình của chồng là 37,51 ± 6,30. 
Nguyên nhân vô sinh phối hợp 57,0%, do chồng 
29,0%, do vợ 11,0%, chưa rõ nguyên nhân 3,0%. 
Điểm cảm xúc 64,04 ± 16,46, sức khỏe thể chất 
tinh thần 69,83 ± 18,28, quan hệ hôn nhân 66,29 
± 12,22, quan hệ xã hội 72,12 ± 12,03. Mức độ hài 
lòng về chất lượng điều trị 68,21 ± 8,72 điểm, tác 
động của quá trình điều trị vô sinh đến sức khỏe thể 
chất tinh thần 73,63 ± 13,58 điểm. Tổng điểm 68,75 
± 11,09. Điểm chất lượng cuộc sống giữa 2 nhóm 
thời gian vô sinh, 2 nhóm tiền sử có và chưa điều trị 
vô sinh trước đây có sự khác biệt có ý nghĩa thống 
kê (p < 0,05).

Kết luận: Chất lượng cuộc sống bệnh nhân điều 
trị vô sinh bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm 
ở mức độ trung bình, tác động của quá trình điều 
trị vô sinh đến sức khỏe thể chất tinh thần ở mức 

khá. Chất lượng cuộc sống xét theo các nhóm tuổi 
vợ, trình độ văn hóa, loại vô sinh không có sự khác 
biệt có ý nghĩa. Điểm chất lượng cuộc sống theo 
thời gian vô sinh, tiền sử có và chưa điều trị vô sinh 
trước đây có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê.

Từ khóa: Chất lượng cuộc sống, vô sinh, thụ 
tinh trong ống nghiệm.

Abstract 
General psychology of infertile couples is 

often under pressure from themselves, from 
family members and society. Feelings of anxiety, 
guilt, inferiority, despair can be the adverse 
factors affecting the quality of life as well as the 
effectiveness of infertility treatment. Although 
assisted reproduction techniques can solve almost 
of the infertility causes, the overall success rate of 
each in vitro fertilization (IVF) cycle is around 30%. 
The present study aimed to assess quality of life of 
these patients during IVF treatment.

Objects and methods: cross-sectional study, 
from 4/2014 to 4/2015, a total of 100 infertile couples, 
who were examined and treated by means of IVF 
at the Center for Reproductive Endocrinology and 
Infertility, Hue University Hospital, was admitted to 
study samples and conducted interviews with the 
questionnaire FertiQoL International (Quality of 
Life Questionnaire Fertility - 2008).

Results: The mean female age was 34.57 ± 5.06, 
the mean male age was 37.51 ± 6.30. The combined 
causes of infertility was 57.0%, 29.0% by husbands, 
11.0% by wives, 3.0% unknown cause. The points 
was 64.04 ± 16.46 for emotions, physical health 
mental 69.83 ± 18.28; marital relations 66.29 ± 
12.22, social relations 72.12 ± 12.03. Satisfaction 
levels of treatment quality was 68.21 ± 8.72 points, 
the impact of infertility treatment to mental health 
physically 73.63 ± 13.58 points. Total score 68.75 
± 11.09. Score quality of life between two groups 
of infertile duration, history of previous fertility 



Các cặp vợ chồng đến khám vô sinh, sẽ được chỉ 
định khám lâm sàng, xét nghiệm thăm dò cả vợ và 
chồng, lập hồ sơ bệnh án và tiến hành quá trình điều trị 
TTTON. Trong quá trình bệnh nhân đến khám và điều trị 
sẽ tiến hành thu thập số liệu từ hồ sơ bệnh án và phỏng 
vấn trực tiếp bệnh nhân các thông tin cần thiết về chất 
lượng cuộc sống hiện tại liên quan đến vấn đề sức khỏe 
sinh sản theo FertiQoL bao gồm 36 câu hỏi với 5 đáp án. 
Điểm được cho từ 0-4 tùy từng đáp án, Điểm càng cao 
chứng tỏ chất lượng cuộc sống càng tốt [18].

Số liệu thu thập được xử lý bằng phương pháp 
thống kê trong y học, sử dụng chương trình SPSS 20.0.

3. Kết quả nghiên cứu
3.1. Nguyên nhân vô sinh chung

Chiếm tỷ lệ cao nhất là nguyên nhân phối hợp 
cả vợ và chồng (57,0%), thấp nhất là chưa rõ nguyên 
nhân (3,0%).

3.2. Nguyên nhân vô sinh về phía vợ
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1. Đặt vấn đề
Vô sinh là một vấn đề lớn của xã hội. Theo báo cáo 

của Tổ chức Y tế Thế giới có khoảng 8-12% các cặp 
vợ chồng bị vô sinh [2]. Theo thống kê của Bộ Y tế 
Việt Nam năm 2011 có khoảng 8% các cặp vợ chồng 
trong độ tuổi sinh sản bị vô sinh [3]. Nguyên nhân gây 
vô sinh có thể chỉ do vợ hoặc chồng và cũng có thể 
phối hợp cả vợ lẫn chồng. Tâm lý chung của các cặp 
vợ chồng vô sinh thường phải chịu đựng nhiều áp lực 
từ bản thân, gia đình và xã hội. Cảm giác lo lắng, mặc 
cảm, tự ti, tuyệt vọng có thể xảy ra trong thời gian vô 
sinh đi kèm với những áp lực từ phía gia đình và xã 
hội đã tạo nên những yếu tố bất lợi ảnh hưởng đến 
chất lượng cuộc sống. Ngoài ra chi phí của quá trình 
điều trị cũng tạo nên một áp lực không nhỏ cho các 
cặp vợ chồng vô sinh.

Ngày nay cùng với sự phát triển của khoa học kỹ 
thuật thì các phương pháp điều trị vô sinh cũng được 
phát triển không ngừng. Nhiều phương pháp hiệu 
quả trong điều trị vô sinh như bơm tinh trùng vào 
buồng tử cung, thụ tinh trong ống nghiệm với các 
kỹ thuật hỗ trợ như tiêm tinh trùng vào bào tương 
noãn, nuôi trưởng thành trứng trong ống nghiệm, 
hỗ trợ thoát màng phôi, chẩn đoán di truyền trước 
làm tổ, trữ lạnh… giúp cải thiện đáng kể tỷ lệ thành 
công trong chu kỳ điều trị. Tuy nhiên, tỷ lệ thành công 
chung cũng chỉ dao động từ 35-40%. Đây cũng là điều 
tạo nên áp lực lớn cho các cặp vợ chồng vô sinh đang 
điều trị thụ tinh trong ống nghiệm. Chính vì lý do đó, 
chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài này nhằm đánh 
giá chất lượng cuộc sống của những bệnh nhân này 
trong quá trình điều trị thụ tinh trong ống nghiệm.

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
100 cặp vợ chồng vô sinh đến khám và điều trị 

tại Trung tâm Nội tiết Sinh sản và Vô sinh Bệnh viện 
Đại học Y Dược Huế theo phương pháp TTTON từ 
tháng 4/2014 đến 4/2015, tiến hành nghiên cứu theo 
phương pháp mô tả cắt ngang.

treatment were significant statistically difference 
(p <0.05).

Conclusion: Quality of life of infertile patients 
with IVF treatment was at medium level, the 
impact of infertility treatment to mental physical 
health was quite good. The quality of life in terms 

of the age group, education level, type of infertility 
is no significant difference. Quality of life score over 
infertility duration and history of previous fertility 
treatment were significant statistically difference.

Key words: Quality of life, infertility, In-vitro 
Fertilization.

Nguyên nhân Số lượng (n) Tỷ lệ (%)

Rối loạn chức năng 
buồng trứng

PCOS 17 17,0
Tăng Prolactin máu 2 2,0
Suy buồng trứng 14 14,0

Tắc vòi tử cung Tắc 1 vòi tử cung 26 26,0
Tắc 2 vòi tử cung 31 31,0

LNMTC Lạc tuyến trong cơ tử cung 5 5,0
U lạc nội mạc tại buồng trứng 6 6,0

Nguyên nhân khác
U xơ tử cung 16 16,0

Viêm nhiễm sinh dục 24 24,0
Dị dạng sinh dục 1 1,0

Bảng 1. Nguyên nhân vô sinh về phía vợ

Trong số 100 người vợ đến khám thì nguyên nhân 
vô sinh do vợ chiếm tỷ lệ cao nhất là tắc 2 vòi tử cung 
với 31,0%, tiếp theo là tắc 1 vòi tử cung chiếm 26,0%, 
viêm nhiễm sinh dục 24,0%, thấp nhất là các dị dạng 
đường sinh dục (1,0%).

3.3. Nguyên nhân vô sinh về phía chồng

Tinh dịch đồ có bất thường phối hợp (ít, yếu, dị 
dạng) chiếm tỷ lệ cao nhất (63,0%).

3.4. Chất lượng cuộc sống liên quan đến khả năng 
sinh sản được đánh giá qua bộ công cụ FertiQoL

Về phần ảnh hưởng của vô sinh thì điểm số cảm 
xúc là 64,04 ± 16,46, sức khỏe thể chất tinh thần 69,83 
± 18,28 điểm, quan hệ hôn nhân 66,29 ± 12,22 điểm, 
quan hệ xã hội 72,12 ± 12,03 điểm.

Về phần ảnh hưởng của điều trị vô sinh thì sự tác 
động của quá trình điều trị đến sức khỏe thể chất tinh 
thần 73,63 ± 13,58 điểm, mức độ hài lòng về chất lượng 
điều trị 68,21 ± 8,72 điểm. Tổng điểm là 68,75 ± 11,09.

3.5. So sánh sự khác biệt giữa độ tuổi của vợ và 
chất lượng cuộc sống

Tinh dịch đồ Số lượng (n) Tỷ lệ (%)
Không có tinh trùng 5 5,0
Tinh trùng yếu 15 15,0
Tinh trùng dị dạng 3 3,0
Nguyên nhân phối hợp (ít, yếu, dị dạng) 63 63,0
Bình thường 14 14,0
Tổng 100 100,0

Bảng 2. Nguyên nhân vô sinh về phía chồng

Mục Giá trị tối đa Giá trị trung bình Độ lệch chuẩn
Ảnh hưởng của vô sinh
Cảm xúc 100 64,04 16,46
Sức khỏe thể chất, tinh thần 100 69,83 18,28
Quan hệ hôn nhân 100 66,29 12,22
Quan hệ xã hội 100 72,12 12,03
Ảnh hưởng của quá trình điều trị vô sinh
Sự hài lòng về chất lượng điều trị 100 68,21 8,72
Tác động của quá trình điều trị vô sinh đến thể 
chất, tinh thần 100 73,63 13,58

Tổng điểm 100 68,75 11,09

Bảng 3. Chất lượng cuộc sống liên quan đến khả năng sinh sản được đánh giá qua bộ công cụ FertiQoL

Các lĩnh vực Điểm trung bình của 
nhóm < 35 tuổi

Điểm trung bình của 
nhóm ≥ 35 tuổi p

Cảm xúc 65,17 ± 14,50 62,92 ± 18,29 > 0,05
Sức khỏe thể chất tinh thần 71,50 ± 16,09 68,17 ± 20,27 > 0,05
Quan hệ hôn nhân 67,58 ± 10,59 65,00 ± 13,57 > 0,05
Quan hệ xã hội 74,17 ± 11,57 70,08 ± 12,25 > 0,05
Mức độ hài lòng về chất lượng điều trị 67,17 ± 6,55 69,25 ± 10,41 > 0,05
Tác động của vô sinh đến sức khỏe 75,12 ± 11,74 72,12 ± 15,16 > 0,05
Tổng 69,82 ± 9,49 67,67 ± 12,48 > 0,05

Bảng 4. So sánh sự khác biệt giữa độ tuổi của vợ và chất lượng cuộc sống

Theo kết quả trên thì điểm chất lượng cuộc sống 
của tất cả các lĩnh vực và tổng điểm  giữa 2 nhóm tuổi 
vợ < 35 và ≥ 35 không có sự khác biệt (p > 0,05).

3.6. So sánh sự khác biệt giữa trình độ học vấn 
của vợ và chất lượng cuộc sống

Tổng điểm chất lượng cuộc sống và điểm trên 
từng lĩnh vực giữa 2 nhóm trình độ học vấn từ phổ 
thông trở xuống và CĐ-ĐH trở lên của người vợ 
không có sự khác biệt (p > 0,05).

3.7. So sánh sự khác biệt giữa phân loại vô sinh 
và chất lượng cuộc sống

Điểm chất lượng cuộc sống trên các lĩnh vực và 
tổng điểm không có sự khác biệt giữa 2 nhóm vô sinh 
nguyên phát và vô sinh thứ phát (p > 0,05).

3.8. So sánh sự khác biệt giữa thời gian vô sinh 
và chất lượng cuộc sống

Theo kết quả bảng trên thì tổng điểm chất lượng cuộc 
sống có sự khác biệt giữa 2 nhóm thời gian vô sinh < 3 năm 
và ≥ 3 năm (p < 0,05). Ngoài ra điểm về mặt cảm xúc, quan 
hệ hôn nhân cũng có sự khác biệt có ý nghĩa giữa 2 nhóm.

Các lĩnh vực Điểm trung bình của 
nhóm phổ thông

Điểm trung bình của 
nhóm CĐ-ĐH p

Cảm xúc 62,96 ±17,01 64,64 ± 16,24 > 0,05
Sức khỏe thể chất tinh thần 68,52 ± 17,75 70,57 ± 18,67 > 0,05
Quan hệ hôn nhân 66,43 ± 12,59 66,21 ± 12,11 > 0,05
Quan hệ xã hội 70,37 ± 11,77 73,11 ± 12,15 > 0,05
Mức độ hài lòng về chất lượng điều trị 70,13 ± 9,31 67,12 ± 8,23 > 0,05
Tác động của vô sinh đến sức khỏe 74,13 ± 12,86 73,34 ± 14,05 > 0,05
Tổng 68,44 ± 11,06 68,92 ± 11,19 > 0,05

Bảng 5. So sánh sự khác biệt giữa trình độ học vấn của vợ và chất lượng cuộc sống

Các lĩnh vực Điểm trung bình của 
nhóm vô sinh I

Điểm trung bình của 
nhóm vô sinh II p

Cảm xúc 63,80 ±16,81 64,46 ± 16,04 > 0,05
Sức khỏe thể chất tinh thần 69,53 ± 18,54 70,37 ± 18,06 > 0,05
Quan hệ hôn nhân 66,54 ± 13,64 65,85 ± 9,33 > 0,05
Quan hệ xã hội 71,48 ± 12,40 73,26 ± 11,41 > 0,05
Mức độ hài lòng về chất lượng điều trị 68,36 ± 8,42 67,94 ± 9,33 > 0,05
Tác động của vô sinh đến sức khỏe 74,60 ± 13,45 71,87 ± 13,81 > 0,05
Tổng 68,61 ± 11,58 68,99 ± 10,31 > 0,05

Bảng 6. So sánh sự khác biệt giữa phân loại vô sinh và chất lượng cuộc sống

Các lĩnh vực Điểm trung bình của 
nhóm vô sinh < 3 năm

Điểm trung bình của 
nhóm vô sinh ≥ 3 năm p

Cảm xúc 70,47 ±14,09 62,12 ± 16,71 < 0,05
Sức khỏe thể chất tinh thần 74,45 ± 16,39 68,45 ± 18,68 > 0,05
Quan hệ hôn nhân 71,19 ± 11,64 64,82 ± 12,08 < 0,05
Quan hệ xã hội 76,26 ± 10,69 70,88 ± 12,19 > 0,05
Mức độ hài lòng về chất lượng điều trị 70,10 ± 9,03 67,64 ± 8,60 > 0,05
Tác động của vô sinh đến sức khỏe 75,27 ± 15,93 73,13 ± 12,87 > 0,05
Tổng 72,82 ± 10,19 67,53 ± 11,12 < 0,05

Bảng 7. So sánh sự khác biệt giữa thời gian vô sinh và chất lượng cuộc sống
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3.9. So sánh sự khác biệt giữa tiền sử điều trị vô 
sinh trước đây và chất lượng cuộc sống

Theo kết quả trong bảng thì tổng điểm chất 
lượng cuộc sống có sự khác biệt giữa 2 nhóm có và 
không có điều trị vô sinh trước đây. Điểm số cao hơn 
có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) ở nhóm chưa có tiền 
sử điều trị vô sinh. Điểm về lĩnh vực cảm xúc, sức 
khỏe thể chất tinh thần, quan hệ hôn nhân, quan hệ 
xã hội, tác động của quá trình điều trị vô sinh đến 
sức khỏe có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa 
nhóm có và chưa điều trị trước đây (p < 0,05).

4. Bàn luận
4.1. Nguyên nhân vô sinh
Đa số các cặp vợ chồng trong nghiên cứu có 

nguyên nhân vô sinh phối hợp của cả vợ và chồng 
(57,0%). Theo tác giả Nguyễn Quốc Hùng (2010) 
thì chưa rõ nguyên nhân vô sinh lại chiếm tỷ lệ cao 
nhất (36,10%) [4].

Trong số 100 người vợ được khảo sát thì 
nguyên nhân vô sinh chiếm tỷ lệ cao nhất là tắc 
2 vòi tử cung với 31,0%, tiếp theo là tắc 1 vòi tử 
cung chiếm 26,0%, viêm nhiễm sinh dục 24,0%, 
thấp nhất là các dị dạng đường sinh dục 1,0%. Một 
số bệnh lý cũng chiếm tỷ lệ khá cao là PCOS 17,0%, 
u xơ tử cung 16,0%, suy buồng trứng 14,0%.

Theo tác giả Sudha G. và Reddy K.S.N (2013) thì 
rối loạn phóng noãn là nguyên nhân gây vô sinh 
ở nữ chiếm tỷ lệ cao nhất (50,07%), tiếp theo là 
tắc vòi tử cung (32,91%), kích thước tử cung nhỏ 
(13,70%), thấp nhất là suy buồng trứng và các 
nguyên nhân khác (3,31%) [10]. Còn theo Roupa Z. 
(2009) thì tắc vòi tử cung có tỷ lệ cao nhất (27,40%), 
tiếp theo là chưa rõ nguyên nhân (24,50%), rối loạn 
kinh nguyệt (20%), thấp nhất là rối loạn liên quan 
đến tâm lý tình dục (2,7%) [12]. Kết quả nghiên 
cứu nguyên nhân vô sinh do vợ trong nghiên cứu 
của chúng tôi khá tương tự với 2 nghiên cứu trên. 
Tỷ lệ các nguyên nhân tắc vòi tử cung và rối loạn 
chức năng buồng trứng chiếm ưu thế.

Các lĩnh vực Điểm trung bình của 
nhóm chưa điều trị

Điểm trung bình của 
nhóm có điều trị p

Cảm xúc 68,66 ±15,84 59,03 ± 15,78 < 0,05
Sức khỏe thể chất tinh thần 74,19 ± 18,26 65,10 ± 17,27 < 0,05
Quan hệ hôn nhân 69,23 ± 12,49 63,10 ± 11,20 < 0,05
Quan hệ xã hội 75,80 ± 11,61 68,14 ± 11,28 < 0,05
Mức độ hài lòng về chất lượng điều trị 68,99 ± 7,75 67,36 ± 9,66 > 0,05
Tác động của vô sinh đến sức khỏe 76,68 ± 14,33 70,31 ± 11,99 < 0,05
Tổng 72,00 ± 11,26 65,23 ± 9,85 < 0,05

Bảng 8. So sánh sự khác biệt giữa tiền sử điều trị vô sinh trước đây và chất lượng cuộc sống

Trong nghiên cứu của chúng tôi đối với nguyên 
nhân vô sinh do chồng, thì nguyên nhân phối hợp tinh 
trùng ít, yếu, dị dạng hay gặp nhất 63,0%, tỷ lệ tinh 
dịch đồ bình thường là 14,0%. Theo tác giả Lê Hoàng 
Anh và Hồ Mạnh Tường (2012) thì tỷ lệ tinh dịch đồ 
có tinh trùng dị dạng lại chiếm ưu thế (44,76%), tiếp 
theo là nguyên nhân phối hợp (31,10%), tinh dịch đồ 
bình thường chiếm 14,56% [1].

4.2. Đánh giá chất lượng cuộc sống liên quan 
đến khả năng sinh sản bằng bộ câu hỏi FertiQoL

Dựa trên thiết kế của bộ câu hỏi FerrtiQoL, 
điểm số càng cao chứng tỏ chất lượng cuộc sống 
càng tốt. Khi đánh giá tác động của vô sinh đến 
4 lĩnh vực của đời sống thì điểm số thấp nhất là 
mặt cảm xúc 64,04 ± 16,46 điểm chứng tỏ cảm xúc 
là khía cạnh bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi vô sinh. 
Lĩnh vực quan hệ xã hội ít bị ảnh hưởng bởi vấn đề 
vô sinh với điểm số cao (72,12 ± 12,03 điểm), khi 
đánh giá tác động của quá trình điều trị vô sinh 
thì sức khỏe thể chất và tinh thần ít bị ảnh hưởng 
hơn mức độ hài lòng về chất lượng điều trị (73,63 
± 13,58 điểm và 68,21 ± 8,72 điểm). Tổng điểm 
chung chất lượng cuộc sống là 68,75 ± 11,09 điểm.

Theo tác giả Boivin J. (2011) khi nghiên cứu 
1414 bệnh nhân bao gồm 2 nhóm: 1 nhóm được 
lấy từ các trung tâm sinh sản (291 nữ và 75 nam), 
nhóm còn lại gồm 1014 nữ và 34 nam tham gia vào 
nghiên cứu thông qua trang web trực tuyến, kết 
quả cho thấy trong các lĩnh vực đánh giá tác động 
của vô sinh thì cảm xúc cũng bị ảnh hưởng nhiều 
nhất (45,10 ± 23,20 điểm), quan hệ hôn nhân ít bị 
ảnh hưởng nhất (68,70 ± 19,20 điểm), còn đánh giá 
tác động của việc điều trị vô sinh thì sự hài lòng 
về chất lượng điều trị có điểm số cao hơn (61,53 
± 19,60). Tổng điểm chung của nghiên cứu này là 
55,43 ± 14,80 [7].

Có thể giải thích những sự khác biệt này do 
khác nhau trong phong tục tập quán người đàn 
ông Việt Nam thường hay chú trọng vấn đề con cái 
cho nên khi gặp vấn đề vô sinh thì mối quan hệ vợ 
chồng có thể gặp nhiều khó khăn hơn. Nghiên cứu 
của chúng tôi và của tác giả Boivin J. (2011) tương 
đồng nhau ở chỗ mặt cảm xúc luôn bị ảnh hưởng 
bởi vô sinh nhiều nhất. 

4.3. Liên quan giữa độ tuổi của vợ và chất 
lượng cuộc sống

Theo kết quả nghiên cứu của chúng tôi thì tổng 
điểm chất lượng cuộc sống và điểm trung bình 
trên các lĩnh vực đều không có sự khác biệt giữa 2 
nhóm tuổi vợ < 35 tuổi và ≥ 35 tuổi.

Theo Karabulut A. (2013), khi nghiên cứu chất 
lượng cuộc sống của 273 phụ nữ vô sinh thì kết 
quả cho thấy điểm số chất lượng cuộc sống của 
bệnh nhân thuộc 2 nhóm tuổi < 35 và ≥ 35 là 68,54 
± 13,54 và 70,46 ± 15,21 điểm, tuy nhiên sự khác 
biệt này không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05) [8].

Theo nghiên cứu của Keramat A. (2014) thì 
điểm số chất lượng cuộc sống cụ thể trên các lĩnh 
vực cũng không có sự khác biệt (p > 0,05) [9].

4.4. Liên quan giữa trình độ học vấn của vợ 
và chất lượng cuộc sống

Điểm số chất lượng cuộc sống trên tất cả các 
lĩnh vực và tổng điểm không có sự khác biệt giữa 2 
nhóm trình độ học vấn của vợ (p > 0,05).

Theo nghiên cứu của Keramat A. (2014) thì 
điểm chất lượng cuộc sống trên lĩnh vực sức khỏe 
thể chất tinh thần và quan hệ hôn nhân có sự khác 
biệt giữa 2 nhóm trình độ học vấn của vợ. Điểm số 
cao hơn có ý nghĩa thống kê của nhóm có trình độ 
học vấn CĐ-ĐH trở lên so với nhóm trình độ phổ 
thông trở xuống (p < 0,05) [9].

4.5. Liên quan giữa phân loại vô sinh và chất 
lượng cuộc sống

Theo nghiên cứu thì tổng điểm và điểm từng 
lĩnh vực của chất lượng cuộc sống không có sự 
khác biệt giữa 2 nhóm đối tượng là vô sinh nguyên 
phát và vô sinh thứ phát (p > 0,05).

Theo Karabulut A. (2013), khi nghiên cứu 
chất lượng cuộc sống của 273 phụ nữ vô sinh 
bao gồm 212 bệnh nhân vô sinh nguyên phát 
và 61 bệnh nhân vô sinh thứ phát, kết quả cho 
thấy tổng điểm chất lượng cuộc sống của nhóm 
thứ nhất là 66,97 ± 14,35, nhóm thứ hai là 72,27 
± 10,42 điểm. Sự khác biệt về điểm chất lượng 
cuộc sống này có ý nghĩa thống kê với p < 0,05 
[8]. Bệnh nhân vô sinh thứ phát có điểm số chất 
lượng cuộc sống cao hơn nhóm còn lại, điều này 
có thể được giải thích do nhóm vô sinh thứ phát 
thì bệnh nhân có thể đã có con hoặc mang thai 
trước đây, điều này sẽ làm giảm bớt áp lực liên 
quan đến vô sinh nhiều hơn.

Sự khác biệt giữa 2 nghiên cứu có thể do cỡ 
mẫu trong nghiên cứu chúng tôi nhỏ hơn nên kết 
quả chưa phản ánh đầy đủ quần thể nghiên cứu.

4.6. Liên quan giữa thời gian vô sinh và chất 
lượng cuộc sống

Trong nghiên cứu của chúng tôi thì tổng điểm 
chất lượng cuộc sống và lĩnh vực cảm xúc, hôn 
nhân có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa 2 
nhóm có thời gian vô sinh < 3 năm và ≥ 3 năm.

Theo Karabulut A. (2013), khi nghiên cứu chất 
lượng cuộc sống của 2 nhóm bệnh nhân có thời 
gian vô sinh < 5 năm và ≥ 5 năm thì điểm số là 
69,52 ± 12,95 và 63,42 ± 15,34. Sự khác biệt này có 
ý nghĩa thống kê (p < 0,05) [8].

Theo Keramat A. (2014) thì điểm số trên lĩnh 
vực quan hệ hôn nhân có sự khác biệt giữa nhóm 
vô sinh < 5 năm và ≥ 5 năm [9].

Các kết quả nghiên cứu có sự tương đồng nhau. 
Điểm số cao hơn ở nhóm có thời gian vô sinh ngắn 
hơn chứng tỏ thời gian vô sinh càng lâu càng ảnh 
hưởng nhiều đến các mặt của đời sống đặc biệt là 
cảm xúc, quan hệ hôn nhân…

4.7. So sánh sự khác biệt giữa tiền sử điều trị 
vô sinh trước đây và chất lượng cuộc sống

Trong nghiên cứu của chúng tôi, giữa 2 nhóm 
có và không có điều trị vô sinh trước đây thì điểm 
chất lượng cuộc sống có sự khác biệt (p < 0,05). 
Điểm số cao hơn có ý nghĩa trong hầu hết các 
lĩnh vực của đời sống ở nhóm chưa từng điều trị 
trước đây.

Theo  Keramat A. (2014) thì điểm số trong lĩnh 
vực cảm xúc, sức khỏe thể chất tinh thần có sự 
khác biệt (p < 0,05) giữa 2 nhóm có và không có 
điều trị trước đây [9].

Nghiên cứu của chúng tôi cũng có kết quả 
tương tự. Điểm số cao hơn ở nhóm chưa từng điều 
trị trước đây. Điều này chứng tỏ áp lực của việc thất 
bại điều trị những lần trước đây có ảnh hưởng đến 
chất lượng cuộc sống của bệnh nhân vô sinh.

5. Kết luận
Nguyên nhân vô sinh thường gặp là nguyên 

nhân kết hợp giữa 2 vợ chồng. Về phía vợ, nguyên 
nhân tắc vòi tử cung là nguyên nhân hàng đầu 
31%, còn chồng là do tinh dịch đồ bất thường phối 
hợp (ít, yếu, dị dạng) chiếm 63,0%.

Điểm cảm xúc 64,04 ± 16,46, sức khỏe thể chất 
tinh thần 69,83 ± 18,28, quan hệ hôn nhân 66,29 
± 12,22, quan hệ xã hội 72,12 ± 12,03. Mức độ hài 
lòng về chất lượng điều trị 68,21 ± 8,72 điểm, tác 
động của quá trình điều trị vô sinh đến sức khỏe 
thể chất tinh thần 73,63 ± 13,58 điểm. Tổng điểm 
68,75 ± 11,09.

Điểm chất lượng cuộc sống trong các nhóm 
tuổi vợ, TĐHV, phân loại vô sinh không có sự khác 
biệt (p > 0,05). Điểm chất lượng cuộc sống giữa 2 
nhóm thời gian vô sinh, 2 nhóm tiền sử có và chưa 
điều trị vô sinh trước đây có sự khác biệt có ý nghĩa 
thống kê (p < 0,05).
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(1) Bệnh viện Phụ sản Trung ương, (2) Đại học Y Hà Nội

NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP CAN THIỆP NÚT MẠCH
Ở BỆNH NHÂN CHẢY MÁU ÂM ĐẠO SAU SINH THƯỜNG

Tóm tắt
Chúng tôi trình bày một trường hợp bệnh nhân 

sau sinh thường 12 ngày tại Nam Định có khối máu 
tụ nằm sâu trong âm đạo, bị nhiễm trùng vỡ và chảy 
máu được chuyển tới bệnh viện Phụ Sản Trung Ương 
trong tình trạng mất máu cấp và thiếu máu nặng. Biểu 
hiện lâm sàng là âm đạo chảy nhiều máu đỏ tươi, xét 
nghiệm có hồng cầu 1,6 T/l và Hb 50 g/l. Bệnh nhân 
được kiểm tra khâu cầm máu, chèn mèche âm đạo, 
bồi phụ các chế phẩm máu nhưng không khỏi và cuối 
cùng là can thiệp nút mạch. Sau điều trị nút mạch, 
bệnh nhân ổn định và đã được xuất viện. 

Từ khóa: Chảy máu sau sinh, nút mạch.

Abstract
We report one case of a patient who had 

normal delivery in Nam Dinh 12 days ago, had deep 
hematoma in vagina. The hematoma has been 
infected, ruptured and bleeded then the patient was 
transferred to The National Hospital of Obstetrics and 
Gynecology in emergency. Clinical symptom includes 
severe vaginal bleeding, blood test shows severe 
anemia. The patient is treated by urgently hemostasis, 
vaginal meches insertion, blood transfusion and the 
last is embolization. After treatment, the patient is 
stable and is discharged.

1. Đặt vấn đề
Chảy máu sau sinh là một tai biến sản khoa nặng 

nề, là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tử 
vong mẹ, có thể xuất hiện ngay sau sổ thai, sổ rau hay 
xuất hiện muộn trong thời kì hậu sản và có thể gặp ở 
mọi vị trí trên đường sinh dục từ tử cung cho đến các 
phần mềm của đường sinh dục dưới. Mọi cuộc chảy 
máu kéo dài cuối cùng đều dẫn đến tử vong, ngay cả 
khi có bù máu nhưng nếu không kịp thời, khi mà hiện 
tượng rối loạn đông máu đã xảy ra thì thật sự rất khó 
khăn để cứu sống bệnh nhân. Nếu như nguyên nhân 
thường gặp nhất của chảy máu sau sinh có nguồn 
gốc từ tử cung là do đờ tử cung mà hiện nay đã có 
thể tránh được nhờ khả năng hồi sức và điều trị ngày 
càng tốt hơn, nhất là khi có thể loại bỏ vị trí chảy máu 
bằng cách cắt tử cung thì ngược lại có những vị trí 
chảy máu khi tiến hành cầm máu lại rất khó khăn như 
những tổn thương giập nát âm đạo gây ra các khối 
máu tụ nằm sâu trong âm đạo, thậm chí lan rộng lên 
trên vào vùng ổ bụng, thắt lưng. Do đó, bên cạnh việc 
điều trị các nguyên nhân chảy máu sau sinh để cứu 
sống mẹ cùng với nhiệm vụ bảo tồn tử cung ở những 
phụ nữ trẻ, chưa đủ con thì việc điều trị những tổn 
thương giập nát âm đạo cũng là một nhiệm vụ không 
kém phần quan trọng [1]. Đã có nhiều nghiên cứu về 

các phương pháp điều trị khác nhau nhằm bảo tồn 
tử cung được tiến hành như thắt động mạch tử cung, 
thắt động mạch hạ vị, mũi khâu B – Lynch… và gần 
đây nhờ sự phát triển vượt bậc của chuyên ngành 
chẩn đoán hình ảnh thì phương pháp nút mạch máu 
vùng tiểu khung cũng đang là một sự lựa chọn để giải 
quyết các trường hợp chảy máu muộn sau sinh. Với 
mục đích góp thêm kinh nghiệm trong điều trị các 
khối máu tụ tầng sinh môn, âm đạo, chúng tôi báo 
cáo một trường hợp sau sinh thường 12 ngày có khối 
máu tụ nằm sâu trong âm đạo bị nhiễm trùng vỡ và 
chảy máu gây mất máu cấp, khiến cho việc cầm máu 
tại chỗ gặp rất nhiều khó khăn và cuối cùng phải nhờ 
sự can thiệp nút mạch cấp cứu mà sản phụ đã được 
cứu sống.

2. Giới thiệu bệnh án  
Bệnh nhân Trần Thị P – 36 tuổi – PARA 1001 
Bệnh nhân sinh thường tại bệnh viện Hải Hậu 

– Nam Định 12 ngày trước, cuộc chuyển dạ diễn ra 
bình thường, sinh một bé trai 3200g, có cắt khâu tầng 
sinh môn. Sau sinh 4 ngày, bệnh nhân được khâu lại 
tầng sinh môn do chảy máu, 8 ngày sau bệnh nhân 
xuất hiện ra máu âm đạo rất nhiều và được chuyển 
tới bệnh viện Phụ Sản Trung Ương ngày 21/06/2015.
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Tình trạng bệnh nhân lúc vào viện :
HA 100/60 mmHg.  Mạch 110 l/p. 
Khó thở. Da xanh niêm mạc nhợt.
Khám: Bụng mềm, tử cung co hồi được, âm đạo có 

gạc lớn chèn, chảy máu đỏ tươi rất nhiều. 
Xét nghiệm: Hồng cầu 1,6 T/l, Hb 50 g/l, Hct 0,15 

l/l, Tiểu cầu 158 G/l, Albumin máu 18 g/l. 
Siêu âm: Tử cung bình thường, nội mạc 11 mm, cổ 

tử cung biến dạng, có nhiều dịch và tổ chức âm vang 
không đồng nhất. 

Khám thực thể: Âm đạo có nhiều máu cục, 
thành trái âm đạo bình thường, thành phải âm đạo 
tụ máu, các tổ chức hoại tử mủn nát đến sát xương 
chậu ngay tại vết khâu tầng sinh môn. Tiến hành 
lấy hết khối máu tụ và khâu cầm máu nhưng quá 
trình khâu rất khó khăn vì tầng sinh môn nhiễm 
khuẩn, tổ chức xung quanh bị hoại tử, mủn nát 
đến sát xương nên không còn điểm tựa để phục 
hồi, chính điều này làm cho càng chạm vào những 
chỗ đó thì càng chảy máu nhiều hơn, dù đã cố 
gắng khâu lại thành âm đạo và chèn mèche tại 
chỗ ở âm đạo kèm với thắt động mạch hạ vị hai 
bên; tuy nhiên vẫn không ngừng chảy máu. Do vậy 
chúng tôi phối hợp với khoa chẩn đoán hình ảnh 
bệnh viện Việt Đức tiến hành nút mạch. Quá trình 
tiến hành nút mạch:

+ Chụp mạch và nút mạch: Chụp mạch theo 
phương pháp Seldinger có đường vào là động 
mạch đùi (P), kiểm tra có điểm chảy máu từ động 
mạch bịt nhánh của động mạchchậu trong (P) còn 
động mạch chậu trong (T) thì lòng mạch không 
đều.Tiến hành nút tắc nhánh động mạch bịt (P), 
nút động mạch chậu trong (T). Sau thủ thuật, chụp 
kiểm tra thấy nhánh động mạch tổn thương đã 
được loại bỏ. 

+ Bồi phụ lượng máu mất bằng các chế phẩm 
máu: 14 KHC, 08 HTT, 04 khối tủa VIII.

+ Tiếp tục duy trì chèn mèche trong âm đạo. 
Diễn biến: 
- Sau 1 ngày: BN tỉnh, HA 110/70 mmHg, Mạch 

95 l/p. Da và niêm mạc đỡ nhợt hơn. Mét âm đạo 
thấm ít máu. Xét nghiệm: Hồng cầu 3 T/l, Hb 85 
g/l, Hct 0,25 l/l, prothrombin 79 %, APTT 23,3 giây, 
fibrinogen 3,23 g/l. 

- Sau 3 ngày: rút mét âm đạo kiểm tra đã ngừng 
chảy máu. Tiếp tục chèn mèche âm đạo và rút sau 48h 
để theo dõi, bảo đảm hoàn toàn ngừng chảy máu.

- Sau 9 ngày điều trị, bệnh nhân ở tình trạng ổn 
định, da niêm mạc hồng hào, không còn ra máu âm 
đạo, các xét nghiệm bình thường, trong quá trình 

điều trị không xuất hiện thêm các triệu chứng bất 
thường hay các tác dụng phụ không mong muốn 
nào, kiểm soát được tình trạng nhiễm trùng, bệnh 
nhân được ra viện.

3. Bàn luận
Phương pháp can thiệp cầm máu bằng cách nút 

mạch là một kỹ thuật tương đối an toàn và hiệu 
quả được áp dụng ngày các nhiều ở những vị trí 
mà việc tiếp cận để cầm máu trực tiếp là không thể 
hoặc khi can thiệp có thể gây thêm tổn thương cho 
các bộ phận xung quanh, cũng như các trường hợp 
chảy máu muộn sau sinh mà nguyên nhân chính 
hay gặp do nhiễm trùng vết khâu tầng sinh môn, 
khâu để sót lớp khiến cho việc cắt lọc, khâu lại để 
cầm máu trên những tổ chức bị nhiễm trùng hoại 
tử mủn nát và nhất là thường trên một cơ địa thiếu 
máu gặp nhiều khó khăn và cũng khó để bảo đảm 
rằng sẽ không chảy máu lại sau khi đã xử lý cơ bản 
bằng ngoại khoa. 

Can thiệp nút mạch để cầm máu đã được nghiên 
cứu từ những năm 1960 nhưng mãi đến năm 1979 
S.Vedantham lần đầu tiên tiến hành gây tắc động 
mạch tử cung để cầm máu thành công cho một 
bệnh nhân bị chảy máu sau sinh đã được cắt tử 
cung trước đó nhưng bị chảy máu lại và từ đó đến 
năm 1997 S.Vedantham và CS đã nút mạch thành 
công 100% cho 49 trường hợp chảy máu nặng sau 
sinh đường âm đạo và 85% cho 18 trường hợp chảy 
máu sau phẫu thuật mổ lấy thai thì nút mạch thực 
sự đã mở ra một phương pháp điều trị can thiệp 
bảo tồn tử cung mới [2]. Năm 2011, Lê Thị Thanh 
Vân và Vũ Bá Quyết cùng các CS khoa chẩn đoán 
hình ảnh bệnh viện Bạch Mai đã điều trị thành 
công ca nút mạch đầu tiên chảy máu sau mổ sinh 
[4]. Trong một nghiên cứu từ 2009 – 2011 của tác 
giả Vũ Hoài Linh tại bệnh viện Phụ Sản Trung Ương 
đã có 17 trường hợp được chỉ định nút mạch tử 
cung để cầm máu sau sinh cũng như sau các phẫu 
thuật trong sản phụ khoa [5]. Tại Việt Nam hiện nay 
đã có nhiều ứng dụng can thiệp nút mạch để điều 
trị các bệnh lý về mạch máu ở não, phổi….nhưng 
việc áp dụng phương pháp này trong các bệnh lý 
sản phụ khoa như chảy máu sau sinh hay u cơ trơn 
tử cung còn hạn chế [3]. Đây là ca nút mạch đầu 
tiên thành công do chảy máu âm đạo – tầng sinh 
môn mà các can thiệp đường dưới như khâu tầng 
sinh môn, chèn mét không thể cầm máu được do 
toàn bộ tổ chức tại đây đã bị hoại tử chảy máu. Do 
vậy việc nút mạch kết hợp với việc chèn mét chặt 

âm đạo đã góp phần làm giảm tối đa chảy máu trên 
diện rộng và mất máu nặng.

Phương pháp can thiệp mạch cầm máu cũng 
được chỉ định cho những trường hợp chảy máu 
sau sinh sớm hoặc muộn tại tử cung mà điều trị 
nội ngoại khoa không có kết quả, không cầm 
được máu nhưng muốn giữ lại tử cung. Tuy nhiên 
phương pháp này không thể áp dụng cho tất cả 
các bệnh nhân vì bên cạnh đó còn có các chống 
chỉ định đối với những trường hợp chảy máu nặng 
do vỡ tử cung, nhất là vỡ tử cung phức tạp, mất 
máu nặng do rau cài răng lược, mất máu nhiều có 
choáng, ngoài ra là các bệnh nhân có tiền sử dị 
ứng với thuốc cản quang. 

Bên cạnh đó phương pháp này cũng có những 
biến chứng do hội chứng tắc mạch sau nút mạch 
( PES – Post Embolization Syndrome ) với các triệu 
chứng đặc trưng là đau cấp hay mạn, nôn, sốt cao, 
đổ mồ hôi nhiều, âm đạo có mùi hôi và dịch bẩn, 
ngoài ra, về lâu dài có thể gây ảnh hưởng đến 

lượng máu kinh, khả năng có thai lại sau này vì khi 
nút mạch cũng có thể dẫn đến tắc mạch nếu như 
vật liệu nhân tạo hoặc cục máu đông di chuyển 
trong lòng mạch dẫn đến tắc mạch có thể làm suy 
buồng trứng, từ đó dẫn đến mất kinh và vô sinh. 
Do vậy chỉ định can thiệp nút mạch chỉ là lựa chon 
cuối cùng khi không còn biện pháp nào khác để 
cầm máu. 

4. Kết luận
Chảy máu sau sinh là biến chứng luôn rình rập 

xảy ra khi sinh thường hay mổ sinh. Cầm máu và 
bảo tồn được tử cung trở thành trách nhiệm của 
người bác sĩ, nhất là khi sản phụ còn trẻ, chưa có 
con hay chưa đủ con. Cầm máu bằng các phương 
pháp ngoại khoa và cơ học như chèn mèche tại chỗ 
là lựa chọn hàng đầu vì tính hiệu quả, nhanh chóng 
và an toàn. Tuy nhiên khi đã thực hiện các phương 
pháp ấy mà máu vẫn tiếp tục chảy thì can thiệp nút 
mạch là lựa chọn cuối cùng được xét đến. 
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NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP CÓ THAI
SAU KHI THỰC HIỆN THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM 

DO XUẤT TINH NGƯỢC DÒNG

1. Giới thiệu
Trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản, kỹ thuật tiêm tinh 

trùng vào bào tương trứng (ICSI) đang dần trở thành  
một phương pháp điều trị phổ biến và có hiệu quả cao 
trong phác đồ điều trị cho các cặp vợ chồng hiếm muộn 
có nguyên nhân từ người chồng. Kỹ thuật này tạo ra sự 
thụ tinh bằng cách đưa trực tiếp một tinh trùng vào bào 
tương trứng, bỏ qua các rào cản tự nhiên [9]. Kỹ thuật 
này được thực hiện với tinh trùng từ mọi nguồn tinh 
trùng khác nhau: từ tinh dịch người chồng, từ một số 
phương pháp xâm lấn khác như vi phẫu từ mào tinh 
hoặc từ ống dẫn tinh, hoặc từ tinh trùng trữ lạnh. Trong 
một số ít trường hợp xuất tinh ngược dòng, bàng quang 
trở thành nguồn để thu nhận tinh trùng [2].

Xuất tinh ngược dòng là một quá trình xuất tinh, 
nhưng tinh dịch không đi qua niệu đạo ra ngoài mà đi 
ngược vào bàng quang nhưng vẫn có kèm theo tình 
trạng khoái cảm của quá trình xuất tinh [8].

Trong lĩnh vực vô sinh, xuất tinh ngược dòng không 
phải là một nguyên nhân phổ biến, chỉ chiếm <1% các 
cặp vợ chồng vô sinh được khảo sát, nhưng là nguyên 
nhân chủ yếu của không có tinh trùng khi xuất tinh [1].

Xuất tinh ngược dòng cần được nghĩ đến ở những 
trường hợp không có tinh trùng khi xuất tinh, và được 
chẩn đoán nếu tìm thấy tinh trùng ở mẫu nước tiểu sau 
khi xuất tinh. Mọi tinh trùng  được tìm thấy ở cặn nước 
tiểu sau ly tâm đều bất động  hoặc chết do sự kết hợp 
bất lợi của tinh thấm, pH thấp và nhiễm độc urê [8].

Nước tiểu được xem là môi trường có hại đối với 
chất lượng tinh trùng. Tinh trùng trong nước tiểu 
sẽ bị nhiễm độc urê, bị tác hại do áp lực thấp và pH 
acid. Khả năng di động của tinh trùng giảm nếu hòa 
tinh dịch với nước tiểu trong vòng 5 phút. Một số 
nghiên cứu hướng đến mục tiêu thu thập tinh trùng 
từ mẫu nước tiểu bằng cách kiềm hóa nước tiểu bằng 
NaHCO3 (liều dùng từ 1,2-16g) trong khoảng thời gian 
từ vài giờ đến vài ngày trước khi khảo sát tinh trùng, 
nhằm điều chỉnh pH tối ưu (7-8) với tinh trùng trước 
khi xuất tinh. Tuy nhiên, một tác dụng bất lợi khác của 
pH nước tiểu, một số nghiên cứu khác đưa ra nhiều 
bằng chứng cho thấy tính thấm mới là điều đáng lo 
ngại đối với khả năng di động của tinh trùng [7].

Vì các phương pháp nội khoa và ngoại khoa đều 
không thể thu thập thành công tinh trùng còn sống và 
có khả năng di động, do đó kỹ thuật thường được áp 
dụng phổ biến và có hiệu quả thành công khá cao là thu 
mẫu tinh trùng từ bàng quang hoặc từ nước tiểu sau khi 
xuất tinh và phân lập tinh trùng ra khỏi nước tiểu càng 
sớm càng tốt [8]. Nếu số lượng và chất lượng tinh trùng 
trong mẫu nước tiểu đáp ứng đủ đồng thời mẫu nước 
tiểu được đánh giá và xử lý ngay lập tức bằng phương 
pháp thích hợp thì khả năng mang thai hoàn toàn khả 
thi [4], [8] kể cả với tinh trùng trữ lạnh.[6]

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đánh kết quả 
của ICSI đối với trường hợp sử dụng phương pháp 
kiềm hóa nước tiểu ở những bệnh nhân vô  sinh do 
xuất tinh ngược dòng. 

2. Phương pháp và đối tượng nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu: báo cáo trường hợp
Đối tượng nghiên cứu: một cặp vợ chồng hiếm 

muộn do chồng xuất tinh ngược dòng tại tại Đơn vị 
Vô sinh- Hiếm muộn, Khoa Phụ sản, Bệnh viện Trung 
Ương Huế.  

Cách thức tiến hành: 
Tháng 11/2014, một cặp vợ chồng đến thăm khám 

tại Đơn vị Vô sinh-Hiếm muộn, Khoa Phụ sản, Bệnh viện 
Trung Ương Huế. Người vợ 27 tuổi, chưa từng mang thai. 
Các chức năng về khả năng sinh sản như buồng trứng, 
vòi trứng, nội mạc tử cung và các kết quả về các chỉ số 
nội tiết trong giới hạn bình thường (FSH: 5.25 mIU/mL, 
E2: 50 ρg/mL, LH: 3.94 mIU/mL). Người chồng 27 tuổi, có 
thể lực tốt. Các kết quả kiểm tra cho thấy người chồng 
không bị các bệnh về niệu khoa, tiểu đường, cũng như 
các dạng bệnh tự miễn khác. Các thông số về nội tiết 
nằm trong giới hạn bình thường (FSH: 6.39 mIU/mL, 
Testoterone: 4.39ηg/mL, LH: 4.53 mIU/mL). Tuy nhiên, 
người chồng có biểu hiện giảm dần thể tích xuất tinh 
một vài tháng trước khi đến thăm khám, và hoàn toàn 
không có tinh dịch khi xuất tinh tại thời điểm được tư 
vấn. Kết quả siêu âm về tinh hoàn và tuyến tiền liệt 
bình thường. Sự tiểu tiện bình thường. Các xét nghiệm 
về nam khoa cho thấy có sự hiện diện của một số tinh 
trùng di động yếu trong cặn nước tiểu sau ly tâm. Người 

chồng được chẩn đoán xuất tinh ngược dòng. Cặp vợ 
chồng này được chỉ định thực hiện kỹ thuật thụ tinh 
trong ống nghiệm để cải thiện khả năng mang thai.

Chuẩn bị tinh trùng người chồng
Tinh trùng của bệnh nhân được chuẩn bị theo 

cẩm nang hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới 2010 
về chuẩn bị tinh trùng cho các trường hợp xuất tinh 
ngược dòng [12]. Trước khi thu nhận mẫu, bệnh nhân 
được cho uống 6 viên Efferalgan Sủi hòa tan trong 
2 lít nước uống trước ngày lấy mẫu và 1g vào sáng 
trước khi lấy mẫu để kiềm hóa nước tiểu. 

Tại phòng xét nghiệm tinh trùng vào ngày chọc 
hút trứng, bệnh nhân được yêu cầu:

- Đi tiểu nhưng không tiểu hết.
- Yêu cầu xuất tinh vào lọ vô trùng bằng cách 

thủ dâm.
- Đi tiểu lần thứ 2 vào lọ vô trùng có chứa môi 

trường cấy (để kiềm hóa nước tiểu).
Khảo sát tìm tinh trùng trong nước tiểu và trong 

mẫu xuất tinh (nếu có). Tổng thể tích nước tiểu thu được 
120 ml, được chia thành 10 ml vào các ống ly tâm đầu 
nhọn, ly tâm nước tiểu ở 500g trong 8 phút để cô đặc 
trước khi khảo sát. Sau đó, tinh trùng được chuẩn bị 
bằng phương pháp theo thang nồng độ không liên tục. 

Phương pháp thang nồng độ không liên tục
Thang nồng độ không liên tục được chúng tôi sử 

dụng với 2 lớp, 45% ở trên và lớp 90% ở dưới.[12]
Kích thích buồng trứng ở người vợ
Người vợ được kích thích buồng trứng bằng phác 

đồ ngắn với FSH và GnRH-antagonist. Liều khởi đầu là 
225IU (Follitrope 225IU, LG Life Sciences) sau tăng lên 
300IU/ ngày từ ngày 4 kích thích buồng trứng (Follitrope 
300IU, Hướng Việt Pharma). GnRH-antagonist 0,25mg 
được tiêm dưới da hàng ngày từ ngày 6 kích thích 
buồng trứng (Cetrotide 0,25mg, Merck Serono). hCG 
5000IU (Choragon 5000IU, Ferring) được cho vào ngày 
10 kích thích buồng trứng. Chọc hút trứng được thực 
hiện 36 giờ sau khi tiêm hCG.

Chuẩn bị trứng
Trứng được chọc hút dưới hướng dẫn của siêu 

âm đầu dò âm đạo. Sau 2 giờ tế bào hạt (cumulus) và 
tế bào vành tia (corona) được tách khỏi trứng bằng 
pipette Pasteur đường kính 130-140 µm trong môi 
trường Hyaluronidase có dầu phủ trong thời gian 
dưới 1 phút 30 giây. Trứng được đánh giá dưới kính 
hiển vi đảo ngược (Nikon Eclipse TE 2000-S) kết hợp 
với thấu kính phản pha Hoffman HMC 0.4 ở độ phóng 
đại x200. Trứng MII được xác định bằng sự hiện diện 
của thể cực thứ nhất (polar body 1- PB1). Trứng MII 
được tiêm tinh trùng vào bào tương trứng sau 2giờ 

nuôi cấy. Trứng MI (không có PB1) và GV (không có 
PB1 và có khoang túi mầm) bị loại bỏ.

Đánh giá sự thụ tinh và chất lượng phôi sau ICSI
Sau khi tiêm tinh trùng vào bào tương, trứng 

được nuôi cấy trong môi trường ISM 1 (Medicult, Đan 
Mạch) có phủ dầu. Sự thụ tinh được đánh giá sau 16-
18 giờ với sự hiện diện của các thể cực và 2 tiền nhân 
(Pronucleus). Đánh giá sự phân cắt được thực hiện sau 
24 giờ và phôi được đánh giá bằng tiêu chuẩn hình 
thái 42 giờ sau ICSI. Phôi độ I gồm các phôi bào có 
kích thước đều nhau, không có mảnh vở (fragment); 
phôi độ II gồm các phôi bào có kích thước không đều 
nhau, thể tích mảnh vỡ dưới 20%; phôi độ III là các phôi 
có thể tích mảnh vỡ trên 20%. Phôi được chuyển vào 
buồng tử cung khoảng 48 giờ sau khi chọc hút trứng.

Kết quả thai sinh hóa được xác định bằng xét 
nghiệm βhCG 14 ngày sau khi chuyển phôi. Kết quả 
thai lâm sàng được ghi nhận khi xác định được hình 
ảnh túi thai dưới siêu âm và đo được tim thai vào 
khoảng tuần thứ 7 của thai kỳ.

3. Kết quả
Kết quả chuẩn bị tinh trùng sau khi phân lập so 

với tinh trùng từ nước tiểu

Kết quả kích thích buồng trứng ở người vợ

Kết quả thụ tinh và nuôi cấy phôi của cặp vợ chồng
Trong tổng số 6 trứng thu được sau chọc hút, 1 trứng 

MI bị loại bỏ, 5 trứng còn lại được ICSI, kiểm tra thụ tinh sau 
khi tiêm tinh trùng vào bào tương trứng sau 17 giờ cho 
thấy 3 trứng có xuất hiện 2 tiền nhân (PN). Kiểm tra phôi 42 
giờ sau khi tiêm cho thấy có 2 phôi tốt, 1 phôi trung bình.

Chuyển phôi ngày 2 được thực hiện với tổng số 3 
phôi chuyển.

Kết quả xét nghiệm thai sinh hóa dương tính 14 
ngày sau chuyển phôi (βhCG: 287,4 IU/ml). Hình ảnh 

Tiêu chí Trong nước tiểu Sau khi phân lập
Thể tích (ml) 120 4
Độ pH 6 7.2

Độ di động
% Tiến tới (PR) 0 0
% Không tiến tới (NP) 5 15
% Không di động (IM) 95 85

Bảng 1. Kết quả chuẩn bị tinh trùng sau khi phân lập tinh trùng từ nước tiểu

Thông số Kết quả
Tổng số nang >14mm ngày cho hCG 6
Nồng độ Estradiol đỉnh ngày cho hCG 2510 pg/ml
Nồng độ Progesterone ngày cho hCG 0,6 ng/ml
Số trứng chọc hút được 6
Số MII 5
Độ dày nội mạc ngày cho hCG 8mm

Bảng 2. Kết quả kích thích buồng trứng ở người vợ
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siêu âm khoảng tuần thứ 7 của thai kỳ cho thấy có 1 
tim thai đang hoạt động trong túi thai.  

4. Bàn luận
Xuất tinh ngược dòng được ước tính chiếm khoảng 

0,3-2,0% các cặp vợ chồng vô sinh, nhưng lên đến 18% 
các trường hợp người chồng không có tinh trùng [10].  
Nguyên nhân của xuất tinh ngược dòng có thể là bất 
thường bẩm sinh, do chấn thương tủy sống, phấu thuật 
cổ bàng quang, mổ bướu bạch huyết sau màng bụng [5].

Nước tiểu là một môi trường hoàn toàn bất lợi đối 
với tinh trùng, do đó rất nhiều phương pháp được đề 
xuất để thu hồi tinh trùng ra khỏi nước tiểu sau khi xuất 
tinh càng sớm càng tốt. Môi trường thích hợp có thể 
được tạo ra bằng cách đặt ống dẫn vào bàng quang 
trước khi xuất tinh, tuy nhiên đây là một phương pháp 
mang tính xâm lấn cao, hầu như không được phần lớn 
bệnh nhân chấp nhận [8].

Jimenez và cs (1997) báo cáo trường hợp có thai 
bằng phương pháp tiêm tinh trùng vào bào tương 
trứng bằng tinh trùng trữ lạnh sau khi phân lập khỏi 
nước tiểu. Nhóm tác giả đề nghị rằng, đối với trường 
hợp người chồng vô sinh do xuất tinh ngược dòng, tinh 
trùng thu được từ nước tiểu sau khi xuất tinh vẫn có thể 
được trữ lạnh để bào đảm nguồn tinh trùng cho ICSI [6].

Nếu điều trị xuất tinh ngược dòng phục vụ cho điều 
trị vô sinh, có rất nhiều phác đồ nội khoa như imipramine 
(25mg), brompheniramine maleate (8mg), ephedrine 
hydrochloride và clomipramine hydrochloride. Tuy 
nhiên, kết quả thu được rất khó dự đoán. Phác đồ điều 
trị vô sinh phụ thuộc phần lớn vào mẫu tinh trùng thu 
trực tiếp từ bàng quang hoặc từ nước tiểu [3][4].

Tỷ lệ thụ tinh và tỷ lệ phân cắt trong nghiên cứu (60%) 

này thấp hơn trong nghiên cứu của Gerris và cs (92%). 
Nguyên nhân của sự khác biệt này có thể do nghiên cứu 
của Gerri và cs sử dụng theofylline để phục hồi khả năng 
di động của tinh trùng. Đây là một dẫn xuất của caffeine, 
được sử dụng điều trị trong các trường hợp tinh trùng 
bất động hoàn toàn, có tác dụng ức chế hoạt động của 
enzyme phosphodiesterase được tích lũy trong các 
dạng tinh trùng bất động (asthenozoospermia), giải 
phóng ATP nhằm cải thiện một phần khả năng di động 
của tinh trùng [4].Tỷ lệ thụ tinh trong nghiên cứu chúng 
tôi tương đương với kết quả của Nikolettos. Nghiên cứu 
của Nikolettos và cs (1999) cho thấy nguyên nhân của 
xuất tinh ngược dòng không có bất kỳ tác động nào 
đến kết quả của tỷ lệ thụ tinh, tỷ lệ phân cắt cũng như tỷ 
lệ có thai khi sử dụng kỹ thuật ICSI trong thụ tinh trong 
ống nghiệm. Nghiên cứu cũng ghi nhận sự giảm sút rõ 
rệt của chất lượng và độ đi động cũng như mật độ tinh 
trùng trong mẫu xuất tinh ngược dòng [8].

Việc áp dụng thành công và có hiệu quả của kỹ 
thuật ICSI vào lĩnh vực vô sinh đã loại bỏ hầu hết những 
rào cản của những trường hợp vô sinh do nguyên nhân 
từ nam giới, do đó việc sử dụng kỹ thuật này ngày càng 
phổ biến. Hơn nữa, số lượng và độ di động của tinh 
trùng thu được từ nước tiểu rất khó dự đoán, và trong 
một số trường hợp, tỷ lệ tinh trùng sống thu được rất 
thấp, do đó không thể áp dụng cho các phương pháp 
hỗ trợ sinh sản khác như bơm tinh trùng vào buồng tử 
cung hoặc cấy IVF cổ điển. Vì vậy chúng tôi lựa chọn kỹ 
thuật ICSI cho bệnh nhân trong trường hợp này.

Mặc dù không thể đưa ra một kết luận tổng quát từ 
một trường hợp cá biệt, báo cáo này đưa ra một phương 
pháp điều trị khả thi cho các cặp vợ chồng vô sinh do 
nguyên nhân xuất tinh ngược dòng của người chồng.
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U LYMPHO ÁC TÍNH KHÔNG HODGKIN Ở CƠ QUAN 
SINH DỤC NỮ: BÁO CÁO 3 TRƯỜNG HỢP VÀ TỔNG QUAN

Tóm tắt
U lympho ác tính không Hodgkin ở đường sinh dục 

nữ hiếm gặp, khó chẩn đoán vì triệu chứng không đặc 
hiệu, Chẩn đoán mô bệnh học dễ nhầm với  các ung 
thư nguyên phát của cơ quan sinh dục nữ. Chẩn đoán 
xác định dựa vào nhiệm hóa mô miễn dịch với các dấu 
ấn đặc hiệu của các tế bào lympho. Với mục đích tìm ra 
một số đặc điểm về các triệu chứng lâm sàng, những 
hình ảnh đại thể và vi thể của bệnh chúng tôi hồi cứu 3 
bệnh án lâm sàng đã được chẩn đoán là u lympho ác 
tính đường sinh dục nữ năm 2015. 

Kết quả: tuổi trung bình người bệnh là 38 (từ 
27-44 tuổi), một trường hợp ra máu âm đạo bất 
thường, kết quả tế bào học là có tế bào ác tính, 
trường hợp thứ hai được chẩn đoán là u xơ tử cung 
và trường hợp thứ 3 là u buồng trứng hai bên, hai 
trường hợp không có tổn thương bất thường trên 
siêu âm, một trường hợp có kết quả chẩn đoán hình 
ảnh là ung thư buồng trứng nghi nghờ thứ phát. 
Các xét nghiệm sinh hóa, huyết học và CA125 trong 
giới hạn bình thường. 

Đại thể: U ở 1 hoặc cả hai buồng trứng, đường kích 
thước từ 1,2-13 cm, u đặc, có vỏ, mặt ngoài nhẵn, diện 
cắt màu vàng nhạt hoặc mầu hồng, Các u ở tử cung cổ tử 
cung và mạc nối lớn kích thước từ 05-5,4cm, mật độ chắc, 
mầu vàng. 

Vi thể: Tế bào u hình tròn, không đều nhau, nhân bắt 
màu đậm, bào tương hẹp nhiều nhân chia, các tế bào 
phân bố lan tỏa và xâm nhập lòng mach máu. Mô xơ 
tăng sinh. 

Kết quả nhuộm hóa mô miễn dịch: tế bào u 
dương tính với các dấu ấn LCA, CD20 và Vimentin, cho 
kết quả âm tính với các dấu ấn CK,EMA, CD3, S-100, 
CD 31 và CD34.

Từ khóa: U lympho ác tính không Hodgkin, Hóa 
mô miễn dịch.

Abstract
MALIGNANT LYMPHOMA NON HODGKIN OF FEMALE 

GENITAL ORGANS: REPORT OF THREE CASES AND REVIEW 
OF THE LITERATURE

Malignant lymphoma non-Hodgkin at female 
genital is a rare disease, it’s difficult to diagnose because 
of the multidimensional symptoms. Histopathological 
diagnosis is familiar with some histopathological 
symptoms of the female genital cancer. Definitive 
diagnosis is based on immune-histochemistry by specific 
markers of lymphocytes. To find the clinical symptom 
characteristics and also the scopic and microscopic of this 
disease we retrospective 3 clinical cases that had been 
diagnosed Malignant lymphoma non-Hodgkin at female 
genital in 2015. 

Result: The average age of patients was 38 (from 27-
44 years), one case had abnormal vaginal bleeding and 
cytology result had malignant cells, the second case was 
diagnosed fibroid and the third case had ovarian tumors, 
two cases didn’t have unusual lesions on ultrasound and 
the last case suspected ovarian cancer. The biochemical 
tests, hematology and CA125 were in normal limit. 

Pathway: the tumor is in 1 or both ovaries, the size is 
from 1.2 to 13 cm, shelled, smooth in the surface, an area 
cut is light yellow or pink, tumors in the uterine cervix and 
omentum are from 05-5,4cm, density and  yellow.

Micropathway: cells of tumor are circles and not 
equal, darker, the cytoplasm is narrow, the distribution 
cells spread and invade blood vessels and proliferation of 
fibrous tissue. 

Immunohistochemical staining result: tumor 
cells which are positive with some markers LCA, CD20 and 
Vimentin have negative results with markers CK, EMA, 
CD3, S-100, CD 31 and CD34.

Key words: Malignant lymphoma non-Hodgkin, 
Immunohistochemistry.

1. Đặt vấn đề
Bệnh u lympho ở cơ quan sinh dục nữ hiếm gặp và 

khó chẩn đoán trước phẫu thuật. Bệnh không có biểu 
hiện lâm sàng đặc hiệu vì vậy, có tới 25% chỉ được phát 
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hiện khi khám nghiệm tử thi [1]. Bệnh có thể gặp ở mọi 
lứa tuổi nhưng đỉnh cao nhất là từ 40-50 tuổi. U lympho ở 
buồng trứng thường gặp nhất, chiếm hơn  một nửa các 
trường hợp u lympho ở cơ quan sinh dục nữ [2] và chiếm 
khoảng 1,5% tất cả các trường hợp ung thư buồng 
trứng, ít khi là u nguyên phát [3]. U ở hai bên buồng 
trứng chiếm tới hơn một nửa các trường hợp và thường 
có kèm theo u ở hạch chậu, quanh động mạch chủ bụng 
đôi khi u ở phúc mạc, tử cung và vòi tử cung [4]. Bệnh 
có tiên lượng xấu chỉ có khoảng 47% bệnh còn sống 
sau 5 năm [5]. U Lymph ở cơ quan sinh dục nữ có thể bị 
chẩn đoán nhầm với các u nguyên phát khác của buồng 
trứng, tử cung như u loạn mầm, u tế bào hạt, ung thư 
biểu mô không biệt hóa, ung thư biểu mô tế bào nhỏ thể 
tăng canxi máu. Xét nghiệm hóa mô miễn dịch đã giúp 
chuẩn đoán phân biết và định các type u lympho. Điều 
này hết sức quan trọng, giúp thấy thuốc áp dụng phác 
đồ điều trị phù hợp và hiệu quả nhất cho người bệnh. 
Tại bệnh viện Phụ sản Trung ương trong gần 30 năm qua 
chưa thấy công bố trường hợp nào, bởi vậy, chúng tôi 
xin giới thiệu 03  trường hợp u lym pho không Hodgkin 
buồng trứng mà đã được chẩn đoán gần đây.

2. Báo cáo bệnh án lâm sàng
Bệnh án 1: Phan thị H, 33 tuổi, Para 2012.
Bệnh sử: Ra máu sau quan hệ tình dục
khám lâm sàng: Âm hộ, âm đạo bình thường, âm 

đạo có ít dich máu, cổ tử cung có khối sùi kích thước 3 
cm, chạm chảy máu, cùng đồ mềm, tử cung kích thước 
bình thường, hai phần phụ không nắn thấy gí đặc biệt.

Xét nghiệm: các chỉ số huyết học và sinh hóa bình 
thường, CA 125= 32UI/ml 

Kết quả tế bào âm đạo: có thế bào ác tính
Siêu âm: Tử cung và hai phần phụ không quan sát 

thấy tổn thương, dịch ổ bụng không có.
Chẩn đoán Ung thư cổ tử cung giai đoạn 1b1
Mổ ngày 2/3/2015
Cách thức phẫu thuật: Cắt tử cung hoàn toàn, hai 

phần phụ, mạc nối lớn và lấy hạch tiểu khung. 
Chẩn đoán sau mổ: Ung thư cổ tử cung, u buồng 

trứng phải nghi ngờ ác tính.
Giải phẫu bệnh
Đại thể: Tử cung kích thước 11x6,5x6,5 cm, cổ tử cung 

có khối sùi môi trước 4x3x3 cm mềm màu vàng nhạt, 
chưa lan qua lỗ cổ trong, nội mạc tử cung nhẵn, buồng 
trứng trái nhỏ không u, buồng trứng phải kích thước 
6x4x4 cm, diện cắt thấy một u mầu vàng, mềm, đường 
kính 1,2 cm, hai vòi tử cung không thấy tổn thương, 3,5 
gr mạc nối lớn không thấy u, hạch phải 03 hạch đường 
kính 0,1-0,5 cm, hạch trái 02, đường kính 0,1-0,6 cm.

Vi thể: 
Tế bào u ở cổ tử cung và buồng trứng phải có hình 

ảnh vi thể giống nhau: Tế bào u đơn dạng, hình tròn  
không đều nhau, nhân bắt màu đậm hạt nhân rõ, bào 
tương hẹp, nhiều nhân chia và những đám nhỏ tế 
bào trong lòng mạch. Các tế bào này sắp xếp lan tỏa, 
xen lẫn ổ hoại tử nhỏ.

Hạch châu hai bên, mạc nối lớn, buồng trứng trái 
và hai vòi tử cung không thấy tổn thương di căn

Kết quả nhuộm hóa mô miễn dịch: LCA (+), CD20 
(+), vimentin (+), CD3 (-), 

S-100(-), EMA(-), CD34(-), CD31(-).
LCA: (leukocyte comen antigen) Kháng nguyên tế 

bào dòng lympho; CK: (Keratin) xác định tế bào biểu 
mô; CD 20: (Detected in B lymphocyte) Xác định tế bào 
lympho B; Vimentin: xác định tế bào liên kết; CK (-), CD3: 
(Detected in T lymphocyte) Xác định tế bào lympho T; 
S-100: (S100 protein) Xác định tế bào thần kinh, hắc 
tố bào; EMA: (Epithelial membrance Antigen) Kháng 
mguyên màng biểu mô, xác định tế bào có nguồn gốc 
biểu mô: CD31 dương tính trong sarcom mạch máu; 
CD34: dương tính trong sarcoma dạng biểu mô.

 Kết luận: U lympho ác tính không Hodgkin tế bào 
B lớn lan tỏa ở buồng trứng phải và tử cung.

Bệnh án 2: Phạm thị L, 44 tuổi, para 2012. 
Bệnh sử: bệnh nhân đau bụng vùng hạ vị 1 tuần. 

Không sốt, không ra máu âm đạo.
khám lâm sàng: Âm hộ âm đạo và cổ tử cung bình 

thường, phía sau bên phải tử cung có khối u chắc, ít 
di động, kích thước khoảng 8cm. 

Xét nghiệm công thức máu bình thường, CA 
125= 68UI/ml 

Siêu âm: Tử cung có hai u đường kính 6 mm và 14mm. 
Buồng trứng trái có khối dạng đặc 45x39 mm, tăng sinh 
mạch. Buồng trứng phải có khối dạng đặc, bờ không đều 
106x 70 mm. rất tăng sinh mạch. Quanh động mạch chủ 
bụng ngay dưới tụy có 3 cấu trúc hạch giảm âm, 47x33, 
32x30 và 24x23 mm. ổ bụng không có dịch. 

Chụp MRI : U buồng trứng hai bên (theo dõi tổn 
thương thứ phát). Nhiều khối hạch cạnh bó mạch chủ- 
chậu và hình ảnh khối hạch khoang sau phúc mạc

Xét nghiệm tế bào dịch rửa ổ bụng: không thấy tế 
bào bất thường

Mổ ngày 24/4/2015
Chẩn đoán trước mổ: Theo dõi ung thư buồng 

trứng hai bên
Cách thức mổ: Cắt tử cung hoàn toàn, hai u buồng 

trứng và mạc nối lớn. 
Chẩn đoán sau mổ: Ung thư buồng trứng hai bên.
Giải phẫu bệnh: 

Đại thể: Tử cung kích thước 11x6x4 cm, u buồng 
trứng phải đặc màu trắng ngà, mềm không thấy hoại tử 
KT 13x10x10cm, u buồng trứng trái đặc mầu trắng hồng, 
mật độ mềm không hoại tử, kích thước 5x4,5x4,5 cm, 
Vòi tử cung phải KT 12x2x2 cm, lòng chứa đầy mô màu 
trắng mềm không hoại tử, vòi tử cung trái KT 3x0,5x0,5 
cm niêm mạc nhẵn, 150gr mạc nối lớn có các mảng cứng 
mầu vàng nhạt. Không thấy hạch.

Vi thể: Cấu trục mô học và tế bào u ở Hai buồng 
trứng. trong cơ tử cung, vời trứng hai bện và mạc nối lớn 
có hình ảnh vi thể giống nhau: Tế bào u đơn dạng, hình 
tròn, bầu dục  không đều nhau, nhân bắt màu đậm, hạt 
nhân rõ, bào tương hẹp, nhiều nhân chia. Các tế bào u 
phân bố lan tỏa, một vài mạch máu trong lòng chưa  tế 
bào u, xen lẫn ổ hoại tử nhỏ.

Kết quả nhuộm hóa mô miễn dịch: LCA (+), CD20 
(+), vimentin (+), CK (-), CD3 (-), S-100 (-), EMA (-); 
CD31(-), CD34(-). 

LCA: (leukocyte comen antigen) Kháng nguyên tế 
bào dòng lympho; CD20: (Detected in B lymphocyte) 
Xác định tế bào lympho B; Vimentin: xác định tế bào liên 
kết; CK: (Keratin) xác định tế bào biểu mô; CD3: (Detected 
in T lymphocyte) Xác định tế bào ly, pho T; S-100: (S100 
protein) Xác định tế bào thần kinh, hắc tố bào; EMA: 
(Epithelial membrance Antigen) Kháng mguyên màng 
biểu mô, xác định tế bào có nguồn gốc biểu mô; CD31 
dương tính trong sarcom mạch máu; CD34: dương tính 
trong sarcoma dạng biểu mô.

Kết luận: U lympho ác tính không Hodgkin tế bào 
B lớn lan tỏa ở 2 buồng trứng, vòi tử cung, cơ tử cung 
và mạc nối lớn.

Bệnh án 3: Nguyễn thị thanh T, 27 tuổi , Para 1001.
Bệnh sử: Phát hiện u cơ nhẵn tử cung tình cơ khi 

khám sứ khỏe định kỳ.
Khám lâm sàng: Âm đạo và cổ tử cung bình thường, 

Tử cung chắc, kích thước lớn hơn bình thường, hai phần 
phụ không nắn thấy u, các cùng đồ mềm mại.

Xét nghiệm cơ bản bình thường, CA125 30,2 Ul/ml
Siêu âm: tử cung to hơn bình thường, phía trước, 

đáy tử cung, góc bên phải có vùng tăng âm kích 
thước 58 x 45 mm. Hai phần phụ không thấy khối bất 
thường, cùng đồ không dịch

Chẩn đoán trước mổ: U cơ nhẵn tử cung
Ngày mổ: 30/6/2015
Cách thức phẫu thuật: Cắt tử cung hoàn toàn, hai 

phần phụ, mạc nối lớn, bóc hạch chậu và quanh động 
mach chủ bụng. 

Chẩn đoán sau mổ:  Sarcôm cơ nhẵn tử cung
Giải phẫu bệnh:
Đại thể: Tử cung hoàn toàn Kích thước 10x7,5x7 cm, 

nội mạc và cổ tử cung nhẵn, dưới thanh mạc góc phải 
có đám mô không có danh giới mềm mầu vàng nhạt, 
kích thước 5x4x4 cm, u buồng trứng phải kích thước 
8,5x6,5x6 cm, mặt ngoài nhẵn, diện cắt đặc, mềm, mầu 
vàng, buồng trứng trái nhỏ, không u, 2 vòi tử cung bình 
thường, 120 grs mạc nối lớn, mềm không thấy u, hạch 
chậu phải 1 kích thước 1cm, trái 2 kt 0,2-0,8 cm, hạch 
quanh động mạch chủ bụng 2, kt 1-1,2 cm.

Vi thể:
U buồng Trứng phải và tư cung có hình ảnh mô học 

giống nhau: Tế bào u đơn dạng, hình tròn  không đều 
nha, nhân bắt màu đạm hạt nhân rõ, bào tương hẹp, rải 
rác thấy nhân chia và những đám nhỏ tế bào trong lòng 
mạch. Các tế bào này sắp xếp lan tỏa, phân cách bởi các 
dải sơ không liên tục, xen lẫn ổ hoại tử nhỏ.

Hạch châu phải, hạch quanh động mạch chủ 
bụng thấy tế bào u đã phá vỡ cấu trúc hạch và xâm 
nhập vùng vỏ hạch.

Hạch chậu trái, buồng trứng trái và mạc nối lớn 
không thấy tế bào u.

 Kết quả nhuộm hóa mô miễn dịch: LCA (+), 
CD20 (+), vimentin (+), CK(-), CD3 (-), Inhibin (-).LCA: 
(leukocyte comen antigen) Kháng nguyên tế bào dòng 
lympho;; CD 20: (Detected in B lymphocyte) Xác định 
tế bào lympho B; Vimentin: xác định tế bào liên kết, CK: 
(Keratin) xác định tế bào biểu mô, CD3: (Detected in T 
lymphocyte) Xác định tế bào lympho. Inhibin: xác định 
tế bào mầm, tế bào đệm dây sinh dục.

Kết luận: U lympho không Hodgkin tế bào B lớn 
lan toả buồng trứng phải, tử cung, hạch quanh động 
mạch chủ bụng và hạch chậu phải.

3. Bàn luận
3.1. Dấu hiệu lâm sàng 
Bệnh u lympho ác tính là bệnh lý toàn thân của hệ 

miễn dịch, là các u của dòng tế bào lympho, dòng tế 
bào tủy hoặc mô bào. Các u lympho được chia thành 
hai nhóm chính: U lympho Hodgkin và u lymphop 
không Hodgkin (ULPKH) trong đó loại sau phổ biến 
hơn. Hầu hết các u lympho thường gặp là các u tế bào 
B trưởng thành, từ những tế bào lymphocytes, các tế 
bào này nằm ở hệ thống các hạch và một số các tổ 
chức khác (như lách và tuỷ xương). Tổn thương ung 
thư có thể bắt đầu từ những vị trí này rồi lan đến các tổ 
chức lympho không phải là hạch, trong đó có cơ quan 
sinh dục nữ. U lympho nguyên phát tại cơ quan sinh 
dục nữ chỉ chiếm khoảng 3% trong tổng số các trường 
hợp u lympho ác tính [6]. Về lâm sàng để chẩn đoán 
tổn thương chỉ tại buồng trứng, Fox và CS đưa ra một 
số  tiêu chuẩn sau:
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- Taị thời điểm chẩn đoán, về mặt lâm sàng thì u 
lympho khu trú tại buồng trứng và các thăm dò đầy 
đủ cũng không tìm thấy bất kỳ sự tổn thương hạch 
nào ở nơi khác. Khối u được coi là nguyên phát nếu 
như sự lan tràn xảy ra ngay lập tức vào hệ thống hạch 
lympho lân cận  hoặc nếu như có sự lan tràn trực tiếp 
ngay vào các tổ chức lân cận.

- Máu ngoại vi và tuỷ xương ngoại vi không có các 
tế bào bất thường. 

- Nếu tổn thương hạch ác tính xảy ra ở những vị 
trí xa buồng trứng ít nhất là vài tháng sau đó thì nên 
được coi dạng tổn thương giữa buồng trứng và ngoài 
buồng trứng.

Việc phân biệt này cũng quan trọng bởi vì nếu 
là bệnh u lympho ngoài hạch thì bệnh thường tiến 
triển chậm và bệnh nhân có thời gian sống thêm sau 
5 năm chiếm tới 80%, trong khi nếu như u tại hạch thì 
thời gian sống sau 5 năm chỉ là 33%.

Năm 2008 Tổ chức Y tê Thế giới xếp loại ung thư hạch 
thành 5 nhóm lớn bao gồm cả bệnh Hodgkin. Theo 
Burton C (2010), có khoảng 356 000 trường hợp ULPKH 
mới mắc và 192 000 trường hợp tử vong trên toàn thế 
giới do ULPKH năm 2008 [6]. ULPKH là loại ung thư đứng 
thứ 8 ở nam giới và đứng thứ 11 ở phụ nữ [6]. ULPKH 
chiếm ~5.1% của tất cả các trường hợp ung thư và 2,7% 
của tất cả các trường hợp tử vong ung thư. Những khu 
vực có tỷ lệ mắc cao nhất của NHL bao gồm Bắc Mỹ, Châu 
Âu, Châu Đại Dương, cũng như một số nước châu Phi [7]. 
Tần suất ULPKH ở nam giới cao hơn so với nữ giới [trên 
toàn thế giới tỷ lệ mắc bệnh chuẩn theo tuổi ở nam (ASR) 
là 6.1/100 000], ở phụ nữ là 4,2/100 000. Ở Việt Nam, theo 
thống kê của Bệnh viện K Hà Nội trong giai đoạn 1988-
1990, ULPKH tỷ lệ mắc chuẩn theo tuổi trên 100.000 dân 
ở nam là 3,8; ở nữ là 2,0. Giai đoạn 1991-1992, tỷ lệ mắc 
trên 100.000 dân tăng lên ở nam là 6,2  xếp thứ 5 sau ung 
thư phổi, dạ dày, gan, vòm họng; ở nữ là 2,8 xếp thứ 8 
sau ung thư vú, dạ dày, cổ tử cung, phổi, vòm họng, gan 
và máu [8]. Kỹ thuật hoá mô miễn dịch cho phép chẩn 
đoán chính xác nguồn gốc tế bào u. Trong năm 2015 
bệnh viện chúng tôi đã phẫu thuật cho 3 người bệnh vì 
lý do khác nhau và được chẩn đoán sau phẫu thuật là 
u lympho ác tính không Hodgkin tế bào B lớn lan tỏa. 
Tuổi trung bình của 3 người bệnh này là 38 (nhỏ nhất 27 
tuổi và lớn nhất 44 tuổi). Theo phân loại của WHO 2008, 
vai trò nhóm tuổi ở bệnh này không có nhiều ý nghĩa, 
còn theo Lathrop, u lumpho ác tính ở đường sinh dục 
nữ có thể gặp ở mọi lứa tuổi nhưng phổ biến nhất là từ 
40-50 tuổi [2]. U lympho ở đường sinh dục nữ không có 
triệu chứng đặc hiệu. Hầu hết các trường hợp biểu hiện 
như một u buồng trứng mặc dù tổn thương có thể xuất 

hiện ở các vị trí khác nhau thuộc cơ quan sinh dục nữ [9] 
. Các trường hợp trong báo cáo này cũng không có dấu 
hiệu lâm sàng đặc hiệu, không trường hợp nào có dấu 
hiệu gợi ý là u lympho. Trường hợp 1 cho thấy những 
dấu hiệu của một khối u buồng trứng với đau bụng và 
sờ thấy khối u ở vùng hạ vị, kèm theo có dịch ổ bụng 
và nồng độ CA -125 tăng cao. Nhưng trên siêu âm và 
MRI cho thấy có sự bất thường về hệ thống hạch vùng 
chậu và ổ bụng, rất tiếc là bệnh nhân này không được 
vét hạch nên không có kết quả về hệ thống hạch như 
trường hợp bệnh nhân 3. Ngoài ra mặc dù tổn thương ở 
trường hợp1 lan toả rộng nhưng tế bào dịch ổ bụng lại 
bình thường không giống như ung thư tại buồng trứng 
nguyên phát thì nếu từ giai đoạn Ic thì luôn phát hiện 
thấy tế bào bất thường trong dịch ổ bụng.

Trường hợp 2 cho thấy u lympho không Hodgkin 
ngoài hạch không chỉ thấy ở buồng trứng mà còn xuất 
hiện ở ngay cổ tử cung và cũng do không có triệu chứng 
lâm sàng đặc hiệu nên bệnh nhân cũng đã được chẩn 
đoán nhầm thành ung thư cổ tử cung, bệnh chỉ được 
chẩn đoán sau khi phẫu thuật và có kết quả giải phẫu 
bệnh, như vậy việc điều trị bệnh cũng hoàn toàn khác 
vì nếu như ung thư cổ tử cung thật sự thì phải xạ trị sau 
phẫu thuật, trong khi đó u lympho ngoài hạch thì phải 
điều trị hoá chất vì đây là bệnh lý toàn thân

Chụp CT là rất cần thiết để xác định giai đoạn bệnh 
thông qua đánh giá hệ thống hạch ở ngực, bụng và 
vùng chậu cũng như các hệ thống hạch khác. Sinh 
thiết tuỷ xương cũng là chỉ định bắt buộc để đánh giá 
giai đoạn bệnh. Chụp PET-CT cũng là xét nghiệm có 
giá trị trong việc chẩn đoán giai đoạn bệnh cũng như 
đánh giá sự đáp ứng đối với điều trị.

Trong 3 bệnh nhân chỉ có 1 bệnh nhân được làm 
thăm dò MRI đánh giá tổn thương và hệ thống hạch 
trước khi mổ.

3.2. Chẩn đoán giải phẫu bệnh
3.2.1. Hình ảnh đại thể: Mặc dù u lympho ở cơ quan 

sinh dục nữ hiếm gặp nhưng, u lympho ở buồng trứng 
là phổ biến nhất so với các vị trí khác của đường sinh dục 
nữ. U hai bên buồng trứng gặp phổ biến chiếm tới hơn 
nửa các trường hợp, và các vị trí ngoài buồng trứng có 
thấy là các hạch trong tiểu khung, quanh động mạch 
chủ, đôi khi thấy ở mạc nối lớn, phúc mạc thành bụng 
và vòi tử cung, và hiếm hơn có thể gặp ở tử cung. U ở 
buồng trứng thường có đường kính trung bình từ 10-15 
cm, mặt ngoài có vỏ nguyên vẹn,  có thể nhẵn, lổn nhổn 
cục hoặc nhiều hạt đàu đinh, mật độ thay đổi từ mềm, 
xốp cho đến chắc và dai. Mặt cắt thường màu trắng, nâu 
vàng hoặc màu xám hồng, đôi khi có các ổ thoái hóa 
thành nang, chảy máu hoặc hoại tử. 

3.2.2. Hình ảnh vi thể: Biểu hiện vi thể u lympho ở 
đường sinh dục nữ cũng tương tự như ở các vị trí và cơ 
quan khác, tuy nhiên các tế bào có xu hướng sắp xếp 
thành dây, đảo và bè hơn, đôi khi tạo thành hình giống 
nang hoặc ổ và có mô đệm sơ. Hình ảnh tế bào tương 
tự như những tế bào lympho trong u lympho tại hạch.

Theo y văn, có thể gặp nhiều type u lympho khác 
nhau ở cơ quan sinh dục nữ, tuy nhiên khoảng 59% là 
u lympho tế bào lớn lan tỏa, 27% là loại  tế bào có khía 
nhỏ (u Birkitt và không Birkitt) và 15% là loại nang (tế 
bào có khía nhỏ, hỗn hợp tế bào có khía nhỏ và tế bào 
lớn) [4,6]. Trong khi u lympho ở người lớn găp nhiều 
loại khác nhau của cả hai loại nang và lan tỏa thì ngược 
lại ở trẻ em chủ yếu gặp loại tế bào lớn lan tỏa. Theo 
Castaldo và cộng sự, hầu hết u lympho đường sinh dục 
nữ là type tế bào B với tỷ lệ 25/26 trường hợp là type 
tế bào B và 1/26 trường hợp là type tế bào T [6]. Bệnh 
Hodgkin rất hiếm gặp ở đường sinh dục nữ kể cả khi 
khám nghiệm tử thi [4]. Trong báo cáo của chúng tôi, 
Cả 3 trường hợp đều là u lympho không Hodgkin tế 
bào B lớn lan tỏa và đều có u ở buồng trứng và tử cung, 
trong đó 2 trường hợp có u ở 1 bên buồng trứng, chỉ có 
1 trường hợp thấy cả 2 bên. Một trường hợp thấy kèm 
theo u ở hạch chậu và hạch quanh động mạch chủ. 
Một trường hợp có u ở buồng trứng, tử cung kèm theo 
ở vòi tử cung và ở mạc nối lớn. Một trường hợp chỉ có 
u ở tử cung, buồng trứng. Đặc biết trên các tiêu bản 
chúng tôi  thường gặp hình ảnh tế bào lympho ác tính 
nằm trong lòng mạch, và có khá nhiều ổ hoại tử nhỏ.

3.2.3. Nhuộm hóa mô miễn dịch: U lympho ác  tính 
có hình ảnh tế bào và cách phân bố tương tự một số u ác 
tính của đường sinh dục nữ vì vậy chúng ta cần phải chẩn 
đoán phân biệt với ung thư biểu mô không biệt hóa, ung 
thư biểu mô tế bào nhỏ loại tăng canxi huyết, tế bào hạt 
buồng trứng, tế bào đệm nội mạc tử cung, đặc biệt đối 
với loại tế bào B lớn cần chẩn đoán phân biệt với u loạn 
mầm của buồng trứng [4, 7, 10]. Để xác định nguồn gốc tế 

bào và phân biệt các u buồng trứng với u lympho ác tính, 
chúng tôi đã sử dụng một số dấu ấn dựa vào sự gởi ý khi 
quan sát các tiêu bản nhuộm HE (Hematoxyline-Eosin) 
như LCA: (leukocyte comen antigen) Kháng nguyên tế 
bào dòng lympho; CD20: (Detected in B lymphocyte) 
Xác định tế bào lympho B; Vimentin: xác định tế bào liên 
kết; CK: (Keratin) xác định tế bào biểu mô; CD3: (Detected 
in T lymphocyte) Xác định tế bào ly, pho T; S-100: (S100 
protein) Xác định tế bào thần kinh, hắc tố bào; EMA: 
(Epithelial membrance Antigen) Kháng mguyên màng 
biểu mô, xác định tế bào có nguồn gốc biểu mô; CD31 
dương tính trong sarcom mạch máu; CD34: dương tính 
trong sarcoma dạng biểu mô. Trong đó 3 dấu ấn LCA đặc 
trưng cho tế bào lympho nói trung, CD3 đặc hiệu cho tế 
bào lympho T và CD20 dùng xác định tế bào lympho B là 
quan trọng để chẩn đoán u lympho.

Hai trong ba trường hợp báo cáo được phát hiện 
ở giai đoạn muôn. Bệnh đã lan rộng bao gồm buồng 
trứng, tử cung, vòi tử cung, mạc nối lớn và các hạch ổ 
bụng, một trường hợp u khu trú ở tử cung và một buồng 
trứng. Cả 3 trường hợp này đều không có đủ bằng chứng 
khẳng đinh là u lympho nguyên phát hay thứ phát.

4. Kết luận
U lympho không Hodgkin ngoài hạch có thể gặp ở 

mọi lứa tuổi và bệnh có thể ở bất kỳ vị trí nào của đường 
sinh dục như buồng trứng, tử cung, cổ tử cung. Bệnh khó 
chẩn đoán vì các dấu hiệu lâm sàng biểu hiện đa dạng 
không đặc hiệu. Các hình ảnh đại thể cũng không có gì 
đặc trưng, Hình ảnh vi thể tương tự một số u nguyên 
phát của cơ quan sinh dục nữ. Hình ảnh mô bệnh học có 
giá trị gợi ý u lympho ác tính. Để chẩn đoán khẳng định 
cần sử dụng kỹ thuật hóa mô miễn dịch. Chúng ta đừng 
để sót và chẩn đoán nhầm vì phác đồ điều trị u lympho 
ác tính khác hẳn phác đồ điều trị các u ác tính khác ở 
đường sinh dục với hoá chất luôn là lựa chọn ưu tiên để 
điều trị khối u buồng trứng do ULPKH
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