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Phạm Thị Phương Anh
Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Mỹ Đức

VAI TRÒ CỦA
SIÊU ÂM TRONG
KHẢO SÁT HIẾM MUỘN

Khi khảo sát các cặp vợ chồng hiếm muộn, có 45-
50% trường hợp hiếm muộn do vợ, 30% trường hợp 
hiếm muộn do chồng và 25% trường hợp hiếm muộn 
chưa rõ nguyên nhân.

Trong các xét nghiệm cơ bản khảo sát dành cho các 
vợ chồng hiếm muộn, ngoài các xét nghiệm nội tiết, 
tinh dịch đồ, các phương tiện chẩn đoán hình ảnh cũng 
góp phần vào việc xác định nguyên nhân. Trong đó, 
siêu âm phụ khoa là phương tiện đầu tay, đơn giản, chi 
phí thấp nhưng cung cấp nhiều thông tin hữu ích. Mục 
đích của siêu âm phụ khoa thường là khảo sát tử cung, 
buồng trứng, đếm nang noãn thứ cấp đầu chu kỳ kinh, 
phát hiện các bất thường cấu trúc giải phẫu đường sinh 
dục và bệnh lý trên tử cung như: dị dạng tử cung, u xơ 
tử cung, lạc tuyến trong cơ tử cung, gợi ý bất thường 
lòng tử cung, u buồng trứng, buồng trứng đa nang.

Ở phụ nữ, các nguyên nhân hiếm muộn thường 
gặp: do buồng trứng, do vòi trứng và do tử cung.

MỘT SỐ BỆNH LÝ THƯỜNG GẶP TRÊN 
BỆNH NHÂN HIẾM MUỘN
Lạc nội mạc tử cung
Lạc nội mạc tử cung gặp ở khoảng 3% phụ nữ độ 

tuổi sinh sản và được chia làm 2 thể: lạc nội mạc tử cung  
bên trong (adenomyosis: bệnh tuyến-cơ tử cung) và lạc 
nội mạc tử cung bên ngoài (endometrioma: lạc nội mạc 
ở buồng trứng, túi cùng Douglas, vách trực tràng, âm 
đạo...). Trong đó, u lạc nội mạc tử cung buồng trứng là 
một trong ba nguyên nhân phổ biến gây hiếm muộn 
bên cạnh vô sinh nam và nguyên nhân vòi trứng. Siêu 
âm ngả âm đạo là một trong những phương tiện chẩn 
đoán khá chính xác trong bệnh lý lạc nội mạc tử cung. 
Phân tích gộp năm 2009 của Meredith và cộng sự về độ 
chính xác của siêu âm trong chẩn đoán Adenomyosis 

nhận thấy độ nhạy là 82,5% (KTC 95%: 77,5-87,9) và 
độ đặc hiệu là 84,6% (KTC 95%: 79,8-89,8).

Hình ảnh bệnh tuyến-cơ tử cung trên siêu âm biểu 
hiện ở 2 dạng: hình ảnh lan tỏa (thường gặp nhất) và 
hình ảnh khu trú. Ở dạng lan tỏa, ta có thể thấy được 
hình ảnh “rain in forest” (“mưa rơi trong rừng”) (hình 
1), đó là những đường sọc echo kém xen kẽ với đường 
sọc echo dày chạy từ lớp nội mạc vào trong cơ tử cung. 
Ngoài ra còn có hình ảnh tử cung to, lớp cơ dày không 
đối xứng, mất đường ranh giới giữa lớp nội mạc và cơ 
tử cung. Riêng dạng khu trú (hình 2), có thể thấy hình 
ảnh khối echo kém, không rõ giới hạn, mật độ không 
đồng nhất. Trong trường hợp này cần phân biệt với u 
xơ tử cung.

Đối với u lạc nội mạc tử cung buồng trứng (hình 3), 
hình ảnh điển hình là một khối echo kém, đồng nhất, 
“dạng kính mài”, một thùy, thành mỏng, giới hạn rõ, 
không có chồi hoặc vách bên trong, không tăng sinh 
mạch máu.

Tuy nhiên, u lạc nội mạc tử cung buồng trứng cũng 
có thể là một khối echo kém, có phản âm echo dày bên 
trong như u bì (hình 4).

Hội chứng buồng trứng đa nang
(PCOS: Polycystic ovarian syndrome)
Hội chứng buồng trứng đa nang xảy ra khoảng 

4-18% phụ nữ trong độ tuổi sinh sản (Linda J Vorvick 
và cs, 2012). Hội chứng buồng trứng đa nang là tập hợp 
của nhiều biểu hiện lâm sàng bao gồm: rối loạn phóng 
noãn, cường androgen và hình ảnh buồng trứng đa 
nang trên siêu âm. Buồng trứng đa nang trên siêu âm 
khi có sự hiện diện của ≥12 nang noãn có kích thước từ 
2 mm đến 9 mm trên một mặt cắt và/hay tăng thể tích 
buồng trứng >10 ml.

Một số lưu ý khi siêu âm đánh giá hình ảnh buồng 
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Hình 3. U lạc nội mạc tử cung buồng trứng
dạng điển hình.

Hình 4. U lạc nội mạc tử cung buồng trứng
dạng không điển hình.

Hình 5. Hình ảnh buồng trứng đa nang trên siêu âm. Hình 6. Vị trí u xơ tử cung.

trứng đa nang: không được sử dụng thuốc ngừa thai, 
thuốc kích thích buồng trứng trong vòng 3 tháng trước 
đó, nếu có 1 nang >10 mm hoặc có hình ảnh nang 
hoàng thể cần thực hiện siêu âm lại vào chu kỳ sau. 
Có thể thực hiện siêu âm bất kỳ thời điểm nào đối với 
những phụ nữ kinh thưa hoặc vô kinh, riêng đối với 
những phụ nữ có chu kỳ kinh đều thì siêu âm từ ngày 
3 đến ngày 5 vòng kinh là thích hợp nhất. Chỉ cần một 
buồng trứng thỏa tiêu chuẩn, đủ để kết luận hình ảnh 
buồng trứng đa nang.

Nhân xơ tử cung
Phân loại nhân xơ tử cung hiện nay chủ yếu dựa vào 

vị trí, bao gồm: nhân xơ tử cung  dưới niêm, nhân xơ 

tử cung trong cơ và dưới thanh mạc (hình 6). Trong 
đó, nhân xơ tử cung dưới niêm là một trong những 
yếu tố gây sẩy thai và có liên quan đến hiếm muộn. 
Một nghiên cứu tại trung tâm IVF Australia, so sánh 
tỷ lệ thai lâm sàng (có tim thai) ở những phụ nữ có 
nhân xơ tử cung  dưới niêm, trong cơ, dưới thanh mạc 
và không có nhân xơ tử cung. Người ta nhận thấy chỉ 
1% phụ nữ nhóm nhân xơ tử cung  dưới niêm có thai 
lâm sàng so với 16% ở nhóm nhân xơ tử cung trong cơ, 
34% ở nhóm nhân xơ tử cung dưới thanh mạc và 30% ở 
nhóm không có nhân xơ. Năm 2006, nghiên cứu đoàn 
hệ tiền cứu ở Italy do Casini ML và cộng sự tiến hành 
trên 181 phụ nữ hiếm muộn, nhằm so sánh tỷ lệ có thai 

U xơ vách ngăn

U xơ 
dưới niêm mạc

U xơ 
dưới thanh mạc

U xơ hình cuống
dưới niêm mạc

U xơ hình cuống
dưới thanh mạc

Tử cung

Cổ tử cung

Hình 1. Lạc nội mạc tử cung lan tỏa. Hình 2. Lạc nội mạc tử cung khu trú.
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và sẩy thai ở những phụ nữ có nhân xơ tử cung  dưới 
niêm có phẫu thuật bóc nhân xơ và không phẫu thuật 
(Casini và cs, 2006). Kết quả sau phẫu thuật, tỷ lệ có 
thai tự nhiên là 43% so với nhóm không phẫu thuật là 
27%. Đồng thời, tỷ lệ sẩy thai giảm từ 50% xuống còn 
38% sau phẫu thuật. Năm 2013, nghiên cứu đăng trên 
O&G do Machupalli S và cộng sự thực hiện trên 178 
đối tượng cũng kết luận phẫu thuật bóc u xơ tử cung cải 
thiện kết cục sinh sản. Hình ảnh nhân xơ tử cung  dưới 
niêm trên siêu âm là một khối echo kém nằm trong 
lòng tử cung, mật độ đồng nhất, bờ khá rõ do u xơ có 
vỏ bao (hình 7).

SIÊU ÂM NANG NOÃN THỨ CẤP
ĐẦU CHU KỲ KINH (AFC)
Mục đích
Siêu âm nang noãn thứ cấp đầu chu kỳ kinh (AFC: 

antral follicle count) khảo sát nang thứ cấp giúp dự 
đoán đáp ứng buồng trứng.

Nang noãn thứ cấp đầu chu kỳ là những nang nhỏ 
có kích thước từ 2 đến 10 mm, echo trống, hình tròn 
hoặc oval, có thể quan sát và đo được trên siêu âm. Siêu 
âm ngả âm đạo là cách tốt nhất để đánh giá chính xác 
những cấu trúc này.

Cho đến thời điểm hiện nay, AFC vẫn là một trong 
những chỉ số dùng để khảo sát dự trữ buồng trứng đáng 
tin cậy sau AMH. Ngoài việc phản ảnh dự trữ buồng 
trứng, người ta còn dựa vào AFC để dự đoán đáp ứng 
với kích thích buồng trứng. Nhiều nghiên cứu kết luận 
rằng AFC có liên quan mật thiết với số noãn chọc hút 
được. Tuy nhiên người ta cũng nhận thấy chỉ số AFC 
thường cao hơn số nang noãn nhạy cảm với FSH và số 
noãn sau chọc hút. Lý giải điều này là do trên siêu âm 
khó phân biệt giữa nang noãn thứ cấp và những nang 
noãn thoái hóa, ngoài ra, cũng có thể do nhằm lẫn với 
cấu trúc mạch máu của buồng trứng.

Thời điểm thực hiện AFC
Thời điểm tốt nhất để thực hiện AFC là vào đầu chu 

kỳ kinh, cụ thể là từ ngày 2 đến ngày 4 vòng kinh. Vào 
thời điểm này có thể tránh đếm cả cyst buồng trứng hay 
nang hoàng thể. Chỉ số AFC không ảnh hưởng bởi các 
yếu tố như có sử dụng thuốc ngừa thai phối hợp  hay 
GnRH đồng vận trước đó.

Kỹ thuật đếm AFC theo Broekmans 
(Broekmans và cs, 2006) (hình 8, bảng 1) 
Chỉ cần máy siêu âm 2 chiều, có đầu dò âm đạo, tần 

số ít nhất 7 MHz, có thể phân giải các cấu trúc ít nhất 
là 2 mm. Nghiên cứu của Nashat S Moawad đăng trên 
Pubmed 2009, so sánh độ chính xác khi sử dụng siêu 
âm 2D và 3D trong việc đếm AFC, đã kết luận rằng độ Hình 8. Nang noãn thứ cấp đầu chu kỳ. 

Hình 7. Nhân xơ tử cung dưới niêm.

Bảng 1. Mối liên hệ giữa AFC và kết cục IVF
(Broekmans FJ và cs, 2006).

Tổng nang 
thứ cấp Kết cục IVF

<4

• Đáp ứng cực kém với kích thích buồng 
trứng.

• Có khả năng hủy chu kỳ.
• Nên tư vấn xin trứng.

4-6
• Đáp ứng kém với kích thích buồng trứng.
• Cần FSH liều cao.
• Tỷ lệ thụ thai thấp.

7-10 • Số lượng noãn sau chọc hút ít.
• Giảm cơ hội thụ thai.

11-15

• Số noãn sau chọc hút trung bình.
• Thường đáp ứng tốt với kích thích 

buồng trứng, đôi khi đáp ứng kém.
• Tỷ lệ thụ thai trung bình.

16-30
• Số noãn sau chọc hút phù hợp.
• Có thể đáp ứng với liều thấp FSH.
• Có thể có quá kích buồng trứng.

>30

• Số noãn sau chọc hút nhiều, cần xem 
xét khả năng đáp ứng dạng buồng 
trứng đa nang.

• Có nguy cơ quá kích buồng trứng cao.
• Tỷ lệ thụ thai cao.

chính xác là như nhau giữa siêu âm 2D và 3D.
Chọn hướng quét đầu dò, bắt đầu quét từ bờ ngoài 

đến hết bờ còn lại của buồng trứng. Những cấu trúc 
echo trống, hình tròn hoặc oval có đường kính từ 2-10 
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mm, tính cả 2 chiều, được xem là nang noãn thứ cấp. 
Nếu nang lớn nhất d ≤10 mm thì lần lượt thực hiện 

đếm trên 2 buồng trứng, cộng lại ta được chỉ số AFC. 
Nếu nang lớn nhất d >10 mm thì lần lượt đo từ 

nang lớn nhất đến các nang có kích thước nhỏ hơn cho 
đến khi tìm được nang có d ≤10 mm, lần lượt thực hiện 
trên cả 2 buồng trứng. Sau đó, đếm tổng số nang trên 2 
buồng trứng và trừ các nang có d >10 mm ta được AFC.

SIÊU ÂM BƠM NƯỚC VÀO
BUỒNG TỬ CUNG
Mục đích
Siêu âm bơm nước vào buồng tử cung (SIS: Saline 

infusion sonohysterography) giúp khảo sát lòng tử 
cung, phát hiện polype lòng tử cung và u xơ tử cung 
dưới niêm mạc (Grimbizis và cs, 2010).

Vào năm 1993, Parson và Lense là những người 
đầu tiên phát minh ra kỹ thuật siêu âm bơm nước 
vào buồng tử cung. Nghiên cứu được đăng trên The 
Journal of Clinical Ultrasound. Kỹ thuật này được biết 
đến với nhiều thuật ngữ khác như: hysterosonography, 
TVS (transvaginal sonography with fluid contrast 
augmentation), SIS.

Kỹ thuật (Hình 9-12)
Siêu âm bơm nước vào buồng tử cung sử dụng 

catheter bơm dung dịch nước muối sinh lý vào buồng 
tử cung. Lớp dịch này đẩy 2 lớp thành nội mạc tử cung 
xa nhau, vì lớp dịch có echo trống tương phản với echo 
nội mạc tử cung, sẽ cho những hình ảnh chi tiết về bất 
thường trong lòng tử cung.

Thời điểm khảo sát
SIS nên được khảo sát vào đầu chu kỳ kinh nguyệt, 

không được muộn hơn ngày 10 của chu kỳ kinh hoặc 
sau khi có hiện tượng phóng noãn bởi vì thai kỳ là 
chống chỉ định tuyệt đối của kỹ thuật này. Từ ngày 4 
đến ngày 6 của chu kỳ kinh, lớp nội mạc tử cung mỏng 
nhất, do đó sẽ thuận lợi hơn cho việc phát hiện những 
bất thường lòng tử cung như polyp, u xơ dưới niêm 
mạc... Cần tránh khảo sát lòng tử cung ở giai đoạn chế 
tiết vì có thể cho những hình ảnh dương tính giả. Đối 
với phụ nữ mãn kinh có xuất huyết bất thường, có thể 
thực hiện khảo sát bất kỳ thời điểm nào nếu có kết quả 
beta hCG âm tính. Đối với các trường hợp sử dụng 
hormone liệu pháp, nên khảo sát ở thời điểm ra kinh 
hoặc sau khi ngưng pha progesterone.

Mặc dù xuất huyết không phải là chống chỉ định 
của SIS nhưng hình ảnh máu cục trong lòng tử cung sẽ 
làm cho việc khảo sát khó khăn hơn. Hiện tại chưa đủ 
bằng chứng phản đối nhưng các nhà hình ảnh học vẫn 
không đồng thuận việc thực hiện kỹ thuật SIS trên phụ 

nữ có dụng cụ tử cung do e ngại nguy cơ viêm nhiễm.
Lượng nước muối sinh lý bơm vào buồng tử cung 

khoảng 5-30 ml, được làm ấm ở nhiệt độ thích hợp.
Cần đuổi khí trong dụng cụ catheter và bóng chèn 

bằng dung dịch nước muối sinh lý trước khi bơm vào 
buồng tử cung vì sự hiện diện của khí sẽ cho ảnh giả.

Chỉ định
 – Xác định những bất thường phát hiện qua siêu âm 

phụ khoa thường quy (nghi polyp lòng tử cung, u xơ 
dưới niêm mạc...).

 – Hiếm muộn.
 – Chảy máu bất thường từ lòng tử cung. 
 – Sảy thai liên tiếp.
 – Nghi tử cung dị dạng bẩm sinh.
 – Nghi ngờ dính buồng tử cung.

Chống chỉ định
 – Có thai.
 – Viêm nội mạc tử cung, viêm vùng chậu.

Thực hiện SIS
 – Bệnh nhân nằm tư thế phụ khoa: trải săng lỗ, đặt 

mỏ vịt bộc lộ rõ cổ tử cung, sát trùng âm đạo bằng dung 
dịch povidine.

 – Đưa sonde Folley vào sâu trong buồng tử cung qua 
lỗ cổ tử cung, cố định bóng chèn bằng 3 ml nước muối 
sinh lý. 

 – Tháo mỏ vịt, đưa đầu dò vào qua ngả âm đạo.
 – Kéo căng nhẹ sonde để bóng chèn chèn lỗ trong cổ 

tử cung, đồng thời bơm nước muối sinh lý vào buồng tử 
cung thông qua sonde với tốc độ chậm vì bơm nhanh sẽ 
làm tăng áp lực đột ngột buồng tử cung sẽ gây đau cho 
bệnh nhân, nước muối sẽ tách nội mạc ra. Trên siêu 
âm, nước muối sinh lý cho phản âm trống, tương phản 
với phản âm dầy của nội mạc, giúp ta quan sát rõ các 
khối choán chỗ có thể có trong buồng tử cung.

 – Mô tả bất thường lòng tử cung như: nếu có khối 
choán chỗ, quan sát trên 2 mặt cắt dọc và ngang, đo 
kích thước khối choán chỗ theo 2 chiều dài và rộng.

 – Sau khi mô tả khối choán chỗ, sẽ phổ Doppler màu 
xem khối choán chỗ có mạch máu nuôi hay không.

 – Rút nước trong bóng chèn, tiếp tục vừa bơm nước 
qua sonde vừa rút sond ra khỏi buồng tử cung: quan sát 
khối choán chỗ có thể có ở vị trí bóng chèn lúc mới đặt 
vào, ở đoạn eo và kênh cổ tử cung.

Biến chứng
Đây là thủ thuật tương đối an toàn. Có thể ra ít 

huyết âm đạo, đau do co thắt, sốt. Những biến chứng 
nghiêm trọng như viêm nội mạc tử cung, viêm vùng 
chậu hiếm khi xảy ra (<1%), chỉ xảy ra khi bệnh nhân 
có viêm ống dẫn trứng. Do đó cần sử dụng kháng sinh 
và thuốc giảm đau trước thủ thuật.
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Hình 9. Bộ dụng cụ dùng trong siêu âm bơm nước vào 
buồng tử cung, gồm: mỏ vịt, kẹp các loại, dụng cụ nong 

cổ tử cung, catheter, ống tiêm bơm bóng chèn, ống 
tiêm 20 ml dùng bơm dung dịch nước muối sinh lý.

Hình 10. Kết quả SIS bình thường, lòng tử cung tách 
rời với lớp nội mạc mỏng. Hình trên (A) và hình dưới 

(B) khi xả bóng chèn. Mũi tên chỉ bóng chèn.

Hình 11. Nốt echo dày sáng vùng đáy tử cung
do tụ khí.

Hình 12. Nhân xơ dưới niêm mạc
(hình trên và hình dưới).

So sánh giữa SIS và chụp buồng tử cung vòi trứng 
có cản quang (HSG: hysterosalpingography)

Theo nghiên cứu của Uchenna C Acholonu và cộng 
sự đăng trên Pubmed 2011, độ nhạy của SIS và HSG 
trong khảo sát lòng tử cung lần lượt là 81,8% và 58,2%. 
Tương tự, độ đặc hiệu của SIS và HSG lần lượt là 93,8% 
và 25,6%. Sự khác biệt về độ nhạy và độ đặc hiệu này có 
ý nghĩa thống kê. HSG có độ chính xác là 50,3% trong 
khi SIS có độ chính xác cao hơn có ý nghĩa là 75,5%. So 
với HSG, SIS là kỹ thuật khảo sát lòng tử cung ưu việt 
hơn, tránh được nguy cơ nhiễm xạ, an toàn và ít biến 
chứng hơn.
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