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NGUY CƠ
THAI NGOÀI TỬ CUNG 
SAU CHUYỂN PHÔI 
THỤ TINH ỐNG NGHIỆM

Thai ngoài tử cung là tình trạng thai làm tổ bên 
ngoài niêm mạc buồng tử cung, đe dọa tính mạng của 
thai phụ nếu gây biến chứng. Các chu kỳ hỗ trợ sinh 
sản có sự gia tăng tỷ lệ sẩy thai, đa thai và thai ngoài tử 
cung so với thai kỳ tự nhiên. Tần suất hiện nay của thai 
ngoài tử cung sau hỗ trợ sinh sản dao động từ 2,1% 
đến 9,4% các trường hợp có thai lâm sàng. Những tác 
nhân dẫn đến tình trạng vô sinh ở người phụ nữ và việc 
áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản được xem là một yếu 
tố nguy cơ chính của thai ngoài tử cung. Xuất phát từ 
những trường hợp lâm sàng xảy ra trong quá trình điều 
trị, chúng tôi phân tích những yếu tố nguy cơ, phương 
pháp chẩn đoán dựa vào y học chứng cứ nhằm cải thiện 
khả năng thành công trong điều trị vô sinh những lần 
tiếp theo.

YẾU TỐ NGUY CƠ
Sự hiểu biết về cơ chế bệnh sinh thai ngoài tử cung 

chưa được đầy đủ. Theo y văn, thai làm tổ tại vòi tử 
cung xảy ra tự nhiên và sau thụ tinh trong ống nghiệm 
đều có chung yếu tố nguy cơ ở vòi tử cung. Sự tổn 
thương vòi tử cung đóng vai trò rất quan trọng trong cơ 
chế bệnh sinh của cả hai trường hợp trên. Giả thuyết 
chính nguyên nhân thai làm tổ tại vòi tử cung là do bất 
thường chức năng của vòi tử cung, làm thay đổi trong 
cơ chế vận chuyển của vòi tử cung và các phân tử có 
khả năng ngăn chặn sự làm tổ bất thường của hợp tử 
tại vòi tử cung.

Kết quả nghiên cứu về nguy cơ thai ngoài tử cung 
theo tuổi cho kết quả còn nhiều khác biệt. Một số 
nghiên cứu nhận thấy nguy cơ này tăng theo tuổi và 
được lý giải là độ tuổi càng cao thì khả năng phơi nhiễm 
những yếu tố nguy cơ khác càng tăng, bất thường 
nhiễm sắc thể tế bào lá nuôi và tuổi có liên quan với 

chức năng vòi tử cung. Tuy nhiên một số nghiên cứu 
khác không tìm thấy mối liên quan giữa độ tuổi và tỷ lệ 
mắc thai ngoài tử cung.

Tiền sử mắc bệnh lý viêm nhiễm vùng chậu (PID: 
pelvic inflammatory disease) có liên quan đến tăng tỷ 
lệ thai ngoài tử cung ở chu kỳ thụ tinh tự nhiên hoặc 
có hỗ trợ sinh sản. Tiền sử mắc bệnh lý viêm nhiễm 
vùng chậu có tỉ lệ thai ngoài tử cung tăng gấp 7,5 lần. 
Chlamydia trachomatis là tác nhân nhiễm trùng qua 
đường tình dục phổ biến nhất trên toàn thế giới. Miễn 
dịch chống lại tác nhân này có thể gây ra các hậu quả 
trên vòi tử cung: thai ngoài tử cung và vô sinh. Sự hiện 
diện của các kháng thể này có liên quan với giảm khả 
năng sinh sản, bao gồm sẩy thai sớm và thai ngoài tử 
cung sau thụ tinh trong ống nghiệm (có thể do dính 
vòi tử cung).

Tiền sử thai ngoài tử cung được xem là một yếu 
tố nguy cơ chính thai ngoài tử cung trong những lần 
mang thai tiếp theo và mỗi lần mắc bệnh sẽ càng làm 
tăng thêm nguy cơ tái phát sau này. Tỷ lệ tái phát trong 
khoảng 15-20% ở những trường hợp có tiền sử thai 
ngoài tử cung được điều trị mổ mở thông vòi tử cung 
lấy khối thai, phụ thuộc vào tình trạng của vòi tử cung 
đối diện và tỉ lệ này tăng lên đến 32% nếu đã có tiền sử 
hai lần thai ngoài tử cung. Nguy cơ thai ngoài tử cung 
sau thụ tinh trong ống nghiệm ở bệnh nhân có tiền sử 
thai ngoài tử cung cao hơn nhiều so với vô sinh bởi các 
nguyên nhân khác. 

Tiền sử phẫu thuật tại vòi tử cung hoặc khung chậu 
là yếu tố nguy cơ chính gây thai ngoài tử cung sau thụ 
tinh trong ống nghiệm, với mức độ nguy cơ phụ thuộc 
vào mức độ thay đổi giải phẫu. Nguy cơ thai ngoài tử 
cung sau phẫu thuật tại phần phụ là 8,52, sau phẫu 
thuật mổ thông vòi tử cung là 11,02, sau phẫu thuật 
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u lạc nội mạc tử cung là 5,16 và sau phẫu thuật ổ bụng 
hoặc khung chậu là 17,70.

Ứ dịch vòi tử cung là nguyên nhân chính của vô 
sinh tại vòi tử cung và gây ra nhiều ảnh hưởng với kết 
quả điều trị thụ tinh trong ống nghiệm trên bệnh nhân. 
Tỷ lệ thai ngoài tử cung được xác định khoảng 9% bệnh 
nhân điều trị thụ tinh trong ống nghiệm sau phẫu thuật 
điều trị ứ dịch vòi tử cung.

Lạc nội mạc tử cung và việc điều trị đều có sự liên 
quan với khả năng mắc thai ngoài tử cung. Lạc nội mạc 
tử cung dẫn đến viêm dính ở khung chậu và vòi tử cung 
từ đó làm ảnh hưởng đến chức năng của vòi tử cung..

Người hút thuốc lá có nguy cơ thai ngoài tử cung 
sau thụ tinh trong ống nghiệm cao hơn khoảng ba lần 
so với những người không hút. Nhiều thí nghiệm trên 
động vật chỉ ra rằng thuốc lá làm giảm độ di động của 
tử cung và vòi tử cung.

Kích thích buồng trứng: Sự thay đổi nội tiết trong 
chu kỳ có kích thích buồng trứng có thể là một yếu tố 
nguy cơ tiềm tàng dẫn đến thai ngoài tử cung sau thụ 
tinh trong ống nghiệm. Cơ chế gây bệnh có thể liên 
quan đến sự giảm khả năng tiếp nhận sự làm tổ của nội 
mạc tử cung, do tình trạng nội mạc và lưu lượng máu 
dưới nội mạc vào ngày sử dụng hCG ở những bệnh 
nhân thụ tinh trong ống nghiệm sẩy thai và thai ngoài 
tử cung thấp hơn rõ so với những bệnh nhân thai làm 
tổ trong buồng tử cung.

Nồng độ estradiol cao trong chu kỳ kích thích 
buồng trứng cũng liên quan với hiện tượng di chuyển 
ngược của phôi sau khi chuyển. Kích thích buồng 
trứng ở những bệnh nhân hội chứng buồng trứng đa 
nang có nguy cơ cao thai ngoài tử cung ở chu kỳ chuyển 
phôi tươi so với chuyển phôi trữ. Ở những trường hợp 
thai ngoài tử cung ở bệnh nhân không có hội chứng 
buồng trứng đa nang, bệnh nhân có nồng độ estradiol 
lớn hơn 4.085 pg/mL có nguy cơ cao gấp hai lần xuất 
hiện thai ngoài tử cung.

Sự tăng nồng độ progesterone ở chu kỳ kích thích 
có thể là một yếu tố thuận lợi cho việc làm tổ ở nội mạc 
tử cung do giảm sự co bóp tử cung khi so sánh với chu 
kỳ chuyển phôi trữ.

Những kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của hỗ trợ 
hoàng thể trong chu kỳ chuyển phôi tươi hoặc chuẩn 
bị cho nội mạc tử cung trong chu kỳ chuyển phôi trữ 
với khả năng mắc thai ngoài tử cung cho kết quả khác 
nhau. Theo các số liệu tổng hợp từ các nghiên cứu thử 
nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng đa trung tâm, tỉ lệ 
thai ngoài tử cung không có sự khác biệt khi so sánh 
việc hỗ trợ progesterone trong pha hoàng thể ở chu kỳ 
chuyển phôi tươi và chuyển phôi trữ.

Báo cáo gần đây của Cochrane tổng kết rằng có 
rất ít bằng chứng thể hiện rằng các phương pháp gây 
trưởng thành noãn bằng GnRH agonist đơn thuần hay 
có kết hợp với hCG có mối liên quan với nguy cơ thai 
ngoài tử cung.

Hỗ trợ phôi thoát màng có làm tăng nguy cơ xuất 
hiện thai ngoài tử cung sau thụ tinh trong ống nghiệm 
hay không còn nhiều bàn cãi.

Theo lý thuyết, chuyển phôi nang có thể làm giảm 
tỉ lệ thai ngoài tử cung sau thụ tinh trong ống nghiệm 
vì tử cung sẽ giảm co sau 5 ngày kể từ ngày rụng trứng. 
Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu lại chưa thống nhất về 
vấn đề này. Tỷ lệ làm tổ cao của phôi thai ở giai đoạn 
phôi nang có thể làm tăng nguy cơ thai ngoài tử cung 
khi so sánh với giai đoạn phân bào, nhưng một số 
nghiên cứu đã nhận thấy không có sự khác biệt tỷ lệ 
thai ngoài tử cung giữa hai nhóm này.

Chất lượng của phôi cũng ảnh hưởng đến tỷ lệ thai 
ngoài tử cung sau thụ tinh trong ống nghiệm. Những 
yếu tố liên quan đến trứng như sự bất thường nhiễm sắc 
thể có thể làm tăng nguy cơ thai ngoài tử cung. Những 
yếu tố khác thuộc về phôi có thể dẫn đến thai ngoài tử 
cung sau thụ tinh trong ống nghiệm bao gồm sự bám 
bất thường các phân tử ở phôi sau khi thụ tinh trong 
ống nghiệm hoặc từ vòi tử cung sau khi được kích thích 
buồng trứng.

Kỹ thuật chuyển phôi có thể cảm ứng gây co tử cung 
bất thường dẫn đến sự di chuyển ngược phôi từ buồng 
tử cung lên vòi tử cung và làm tổ ngoài tử cung. Một số 
nghiên cứu đã ghi nhận nhu động tử cung rõ ràng có 
những ảnh hưởng bất lợi lên kết quả có thai trên lâm 
sàng và gây thai ngoài tử cung.

Kỹ thuật chuyển phôi có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ 
thai ngoài tử cung do lực đẩy phôi vào lỗ vòi tử cung 
bởi áp lực thủy tĩnh hoặc do chuyển phôi với thể tích 
môi trường chuyển lớn.

Vị trí catheter chuyển phôi và khoảng cách từ đáy tử 
cung đến đầu catheter hoặc đến bóng khí trong catheter 
được đánh giá là một yếu tố nguy cơ tiềm tàng làm giảm 
tỷ lệ mang thai hoặc gây thai ngoài tử cung. Đặt catheter 
càng gần đáy tử cung thì phôi có nguy cơ di chuyển vào 
lòng vòi tử cung và nhất là khi chuyển phôi nhanh và khi 
chuyển phôi vào giữa khoang buồng tử cung.

Tuy nhiên, những nghiên cứu gần đây lại đưa ra kết 
luận vị trí chuyển phôi <10 mm và >5 mm kể từ nội 
mạc đáy tử cung có tỉ lệ có thai cao hơn so với nhóm 
đỉnh catheter đặt xa hơn so với đáy tử cung và cũng 
không tăng nguy cơ thai ngoài tử cung. Chuyển nhiều 
phôi được xác nhận làm tăng nguy cơ thai ngoài tử 
cung, đặc biệt khi chuyển từ ba phôi trở lên.
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CHẨN  ĐOÁN THAI NGOÀI TỬ CUNG 
SAU THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM
Thai ngoài tử cung là một biến chứng nghiêm trọng 

trong chu kỳ hỗ trợ sinh sản và còn là một thách thức 
trong chẩn đoán và điều trị. Nhiều hậu quả có thể xảy 
ra, đặc biệt là vỡ thai ngoài tử cung gây choáng mất 
máu cấp. Hiện tượng này có thể gây ảnh hưởng nhiều 
đến thai trong buồng tử cung ở trường hợp thai vừa 
nằm trong và nằm ngoài tử cung. Xác định hCG huyết 
thanh vào ngày 11-12 sau chuyển phôi và siêu âm đầu 
dò âm đạo là những biện pháp có thể tiên đoán được vị 
trí làm tổ của thai, nhưng đây vẫn chưa phải là những 
phương tiện hiệu quả trong chẩn đoán trường hợp 
thai làm tổ ở trong và ngoài tử cung. Nhiều nghiên 
cứu được tiến hành trên các bệnh nhân thụ tinh trong 
ống nghiệm đã nhận định rằng việc phân tích nồng độ 
β-hCG huyết thanh có thể phân biệt thai làm tổ trong 
và ngoài buồng tử cung. Tuy nhiên, giá trị này có khác 
biệt giữa các nghiên cứu và phụ thuộc chủ yếu vào ngày 
làm xét nghiệm tính từ thời điểm chuyển phôi.

Nồng độ β-hCG huyết thanh vào ngày 12 sau khi 
chuyển phôi để chẩn đoán thai ngoài tử cung có độ 
nhạy 82,7% và độ đặc hiệu 71,1%, giá trị chẩn đoán 
dương tính có giá trị 15,5% và âm tính ó giá trị 98,5% 
ở ngưỡng 91 IU/L.

Mức β-hCG huyết thanh ngày 15 tính từ ngày 
chọc hút noãn phụ thuộc vào ngày chuyển phôi, được 
xác định cao hơn khi chuyển phôi ngày 5 (198±10,6 
IU/L) so với chuyển phôi ngày 3 (103,6±4,4 IU/L). 

Nghiên cứu khác đưa ra kết quả β-hCG ở ngưỡng 
377,8 IU/L vào ngày 17 sau chọn lọc noãn có giá trị 
chẩn đoán thai ngoài tử cung với độ nhạy 75,9% và độ 
đặc hiệu 61,2%.

Siêu âm có thể được sử dụng để định vị vị trí thai và 
đánh giá xem thai còn sống hay không. Thông thường, 
túi noãn hoàng thường được xác định bằng siêu âm qua 
đường âm đạo khi β-hCG ở mức 2000 IU/L.

Thai trong và ngoài tử cung đồng thời hiếm gặp 
nhưng rất nhiều nguy cơ nên cần được chẩn đoán sớm 
và điều trị kịp thời để bảo tồn thai trong buồng tử cung 
tốt nhất và ngăn những biến chứng và tử vong ở mẹ. Do 
đó, cần cảnh giác ở tất cả trường hợp được hỗ trợ sinh 
sản có chuyển phôi dù có hay không có yếu tố nguy cơ. 
Việc khảo sát phần phụ bằng siêu âm đầu dò âm đạo là 
cần thiết để xác định khả năng thai trong và ngoài. Giá 
trị chẩn đoán bằng hCG bị giới hạn trong trường hợp 
này và chủ yếu dựa trên siêu âm đầu dò âm đạo.

ĐIỀU TRỊ
Thai ngoài tử cung là một bệnh lý xảy ra trong thời 

kỳ sinh sản của người phụ nữ và đây là một biến chứng 
sau quá trình điều trị vô sinh kéo dài và khó khăn. 
Phương pháp điều trị ngoại khoa thai làm tổ ở vòi tử 
cung là cắt bỏ vòi tử cung đường bụng hay qua nội soi 
tùy thuộc vào mức độ biến chứng. Kết quả điều trị giữa 
các phương pháp liên quan đến khả năng sinh sản về 
sau không có sự khác biệt. Tuy nhiên, tỷ lệ lá nuôi hợp 
bào tồn tại được nhận thấy cao hơn khi mổ nội soi thai 
ngoài tử cung.

So sánh phương pháp cắt hay mở vòi tử cung lấy 
thai ngoài tử cung hiệu quả tương đương nhau nhưng 
nguy cơ xuất hiện mô nguyên bào nuôi tồn tại trong 
mở thông vòi cao hơn với nguy cơ tương đối gấp 15 lần. 
Vì vậy nên lựa chọn mổ cắt vòi tử cung chứa khối thai 
ngoài nếu vòi tử cung đối bên bình thường.

Điều trị nội khoa thai ngoài tử cung yêu cầu việc 
chẩn đoán sớm và chính xác bởi vì hiệu quả điều trị 
sẽ tương quan nghịch với nồng độ hCG vào thời điểm 
chẩn đoán.

Hiệu quả điều trị nội khoa bằng methotrexate 
tương đương với mở thông vòi tử cung nội soi. Một 
phân tích tổng hợp đã báo cáo tỉ lệ thành công điều trị 
bằng methotrexate là 92,7% đối với đa liều và 88,1% 
đối với đơn liều. Tỷ lệ thất bại của phác đồ đơn liều xấp 
xỉ lớn gấp 3 lần so với phác đồ đa liều và nguy cơ vỡ vòi 
tử cung có thể gặp ngay cả khi mức hCG giảm thấp.

Đối với phụ nữ có thai trong buồng tử cung, sử 
dụng methotrexate là chống chỉ định tuyệt đối do khả 
năng gây sẩy thai hoặc các dị tật bẩm sinh. Vì thế, phụ 
nữ có thai chưa rõ vị trí làm tổ hoặc thai trong và ngoài 
tử cung đồng thời sau thụ tinh trong ống nghiệm cần 
được sử dụng các phương pháp điều trị khác.

Trong trường hợp thai trong và ngoài tử cung đồng 
thời, mục tiêu điều trị thai trong và ngoài tử cung đồng 
thời nhằm loại trừ được túi thai ngoài tử cung nhưng 
không gây ảnh hưởng đến thai trong buồng tử cung. 
Hiện nay, vẫn chưa có sự đồng thuận trong việc xử trí 
các trường hợp thai trong và ngoài tử cung và phần lớn 
các thông tin về tình hình điều trị chủ yếu được lấy từ 
các báo cáo hàng loạt ca. Phương pháp điều trị ngoại 
khoa đường bụng hoặc nội soi, tiêm feticides kèm theo 
hút tổ chức thai hoặc không dưới hướng dẫn đầu dò 
siêu âm và theo dõi sau điều trị được báo cáo thành 
công trong việc loại bỏ túi thai ngoài tử cung, trong khi 
vẫn bảo tồn được sự phát triển thai trong tử cung. Sự 
lựa chọn phương pháp điều trị được dựa trên tuổi thai, 
điều kiện điều trị của bệnh nhân, vị trí làm tổ túi thai 
ngoài tử cung và kinh nghiệm điều trị của thầy thuốc. 

Điều trị thai trong và ngoài tử cung đồng thời khi 
túi thai làm tổ ở vòi tử cung thường được phẫu thuật 
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mở hoặc nội soi cắt bỏ vòi tử cung khối thai. Đối với 
thai làm tổ ở đoạn kẽ vòi tử cung, phương pháp điều 
trị nội khoa bằng cách tiêm feticide và hút tổ chức thai 
tại chỗ đối với thai ngoài tử cung nhỏ và chưa có biến 
chứng vỡ, cũng như phẫu thuật cắt bỏ sừng tử cung qua 
đường bụng hoặc nội soi trong những trường hợp biến 
chứng vỡ đã bảo tồn được thai trong buồng tử cung.

Về ảnh hưởng lâu dài chức năng sinh sản, việc cắt 
vòi tử cung có thể làm giảm khả năng tưới máu buồng 
trứng, khả năng sản xuất steroid, sinh noãn và đáp ứng 
của buồng trứng trong các chu kỳ thụ tinh trong ống 
nghiệm sau này do sự phá hủy mạch máu và thần kinh 
liên kết giữa vòi tử cung và buồng trứng. Một số nghiên 
cứu đã báo cáo tình trạng giảm rõ rệt các nang noãn và 
noãn tử hai buồng trứng hoặc buồng trứng cùng bên 
vòi tử cung được cắt bỏ. Tuy nhiên, nghiên cứu gần 
đây cho thấy cơ hội thành công có em bé của người chỉ 
có một buồng trứng tương tự như những người có hai 
buồng trứng.

Điều trị nội khoa bằng methotrexate được xem là có 
nguy cơ tiềm tàng làm giảm khả năng sinh sản của phụ 
nữ do ảnh hưởng đến các nang noãn đang phát triển. 
Tuy nhiên, các tác nhân gây độc tế bào này không gây 
ảnh hưởng đến dự trữ buồng trứng vì các nang nguyên 
thủy của buồng trứng không bị ảnh hưởng bởi điều trị 
bằng methotrexate.

KẾT LUẬN
Thai ngoài tử cung là một bệnh lý cấp cứu sản phụ 

khoa và tỉ lệ ngày càng tăng, đặc biệt là sau khi được 
điều trị vô sinh. Thai vừa làm tổ trong buồng tử cung 
và ngoài tử cung đồng thời cũng thường hay gặp sau 

điều trị thụ tinh trong ống nghiệm. Chẩn đoán sớm và 
can thiệp tích cực là tiên quyết nhằm hạn chế tỷ lệ tử 
vong và biến chứng do thai ngoài tử cung. Sự kết hợp 
siêu âm đường âm đạo và xét nghiệm định mức hCG 
huyết thanh là phương tiện chẩn đoán đáng tin cậy 
nhất. Đánh giá các yếu tố nguy cơ thai ngoài tử cung 
sau thụ tinh trong ống nghiệm, theo dõi bệnh nhân có 
thai trong giai đoạn sớm thai kỳ là rất cần thiết và việc 
thực hiện siêu âm đường âm đạo giữa tuần thứ 4 và 6 
có thể chẩn đoán sớm và điều trị bảo tồn. Phương pháp 
điều trị nên được đề xuất dựa theo tình trạng lâm sàng 
và nguyện vọng sinh sản trong tương lai, kết hợp hỗ 
trợ tâm lý cho bệnh nhân. Bệnh nhân cần được tư vấn 
về nguy cơ của các phương pháp điều trị khác nhau, 
những biến chứng liên quan và khả năng sinh sản ở 
những chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm tiếp theo.
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