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MỞ ĐẦU
Trong những năm gần đây, tỷ lệ mổ lấy thai đã 

gia tăng nhanh chóng ở hầu hết tất cả các nước trên 
thế giới với nhiều nguyên nhân khác nhau. Theo 
Tổ chức Y tế thế giới,  tỷ lệ mổ lấy thai trung bình 
dao động từ 10-15%, tuy nhiên năm 2008 có đến 
69% nước trên thế giới có tỷ lệ mổ lấy thai >15%. 
Trong đó, có thể kể đến một số nước có tỷ lệ mổ lấy 
thai cao như Brazil (45,9%), Iran (41,9%), Hoa Kỳ 
(30,3%)… (WHO, 2010). Trong vòng 15 năm từ 
1990 đến 2014, tỷ lệ mổ lấy thai đã tăng lên gần gấp 
đôi ở trên toàn thế giới, trong đó các nước châu Mỹ 
Latin, bắc Mỹ và châu Âu luôn có tỷ lệ mổ lấy thai  
>25% (Betrán, 2016) (Biểu đồ 1).

Mổ lấy thai thực sự là cuộc cách mạng của 
chuyên ngành sản phụ khoa khi thay đổi hoàn toàn 
khái niệm “cửa sinh là cửa tử”. Tuy nhiên, các bằng 
chứng hiện tại cho thấy tỷ lệ mổ lấy thai tăng lên 
không những cải thiện được những biến chứng của 
thai kỳ, mà ngược lại còn làm tăng tỷ lệ bệnh tật, tỷ 
lệ tử vong ở cả bà mẹ và thai nhi (WHO, 2005).  
Hơn nữa, sự gia tăng tỷ lệ mổ lấy thai còn kéo theo 
biến chứng xảy ra trong thai kỳ tiếp theo do sẹo mổ 
cũ, như thai làm tổ ở sẹo mổ cũ, nhau bám chặt, vỡ 
tử cung.

Trước thực trạng như trên, các nhà sản phụ 
khoa trên thế giới và chính phủ các nước đã có 
những nỗ lực nhằm làm giảm tỷ lệ mổ lấy thai. Một 
trong những giải pháp đã được đề cập từ những 
năm 70 đó là sinh ngả âm đạo sau mổ lấy thai, 
rất phổ biến ở các quốc gia châu Âu và châu Mỹ.  

Những nghiên cứu gần đây cho thấy, sinh ngả âm 
đạo sau mổ lấy thai có nhiều lợi ích như tránh một 
cuộc phẫu thuật, giảm lượng máu mất, thời gian hồi 
phục nhanh, giảm tỷ lệ nhiễm trùng và không tăng 
nguy cơ sơ sinh (ACOG, 2010). Đến nay, các hiệp 
hội sản phụ khoa như Hiệp hội Sản Phụ khoa Hoa 
Kỳ (ACOG, 2010), Hiệp hội Sản Phụ khoa Canada 
(SOGC, 2005), Hiệp hội Sản Phụ khoa Hoàng gia 
Anh (RCOG, 2015)... đã đưa ra các khuyến cáo cho 
sinh ngả âm đạo sau mổ lấy thai. Vấn đề cốt lõi trong 
phương pháp này vẫn là giảm thiểu nguy cơ vỡ tử 
cung trong chuyển dạ, với tỷ lệ thường gặp là 1:1146 
trường hợp (Gerard G Nahum, 2016). Vì vậy, hiện 
nay nhiều nghiên cứu đã được thực hiện với việc 
sử dụng siêu âm chẩn đoán nhằm tiên lượng vỡ tử 
cung ở những trường hợp mang thai có sẹo mổ cũ, 
trong đó hình thái sẹo mổ cũ và độ dày đoạn dưới tử 
cung là hai yếu tố chính để tiên lượng trong những 
trường hợp này.
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là sự mất liên tục của lớp cơ tại vị trí mổ lấy thai trước 
đó. Trên siêu âm thường được mô tả là một vùng 
giảm âm có hình chữ V (Naji, 2012). Tỷ lệ khuyết 
sẹo mổ lấy thai khác nhau tùy thuộc vào định nghĩa 
của khuyết sẹo mổ lấy thai. Tuy nhiên, sẹo mổ cũ 
trên siêu âm có thể xuất hiện với một số hình ảnh 
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như hình tam giác, bán nguyệt, hình chữ nhật, hình 
tròn, hình giọt nước, hình ảnh bong bóng (Bij De 
Vaate, 2011) .

Giả thuyết hình thành khuyết sẹo mổ cũ
Tác giả Vervoort và cộng sự (2015) đưa ra các giả 

thuyết để giải thích cho sự hình thành sẹo mổ cũ: 
 – Vết mổ thấp có thể xuyên qua các mô của cơ tử 

cung, bao gồm các tuyến tiết nhầy, làm giảm sự lành 
vết thương. Dịch nhầy được tiết ra sẽ làm cho các 
sợi cơ ở hai bên không liền được với nhau, cũng như 
việc tích tụ dịch sẽ làm cho khuyết sẹo mổ cũ tăng 
kích thước theo thời gian.

 – Khâu không đủ các lớp của tử cung. Khi không 
lấy đủ lớp cơ và niêm mạc tử cung, sẽ dẫn đến hình 
thành khuyết sẹo mổ cũ ở phần sâu.

 – Thao tác mổ lấy thai làm tăng hiện tượng dính, 
đặc biệt là vị trí sẹo mổ cũ và thành bụng, ảnh hưởng 
lên quá trình liền sẹo.

 – Các bệnh lý có sẵn ảnh hưởng lên sự liền sẹo.
Siêu âm đánh giá sẹo mổ lấy thai
Để đánh giá sẹo mổ cũ tốt nhất nên thực hiện 

bằng siêu âm đầu dò âm đạo (TVS) và đảm bảo một 
số điều kiện sau (Naji, 2012):

 – Chế độ siêu âm: sử dụng chế độ siêu âm quý 1 
hoặc chế độ siêu âm phụ khoa.

 – Độ sâu: cần lấy hết đoạn dưới của tử cung,  
bao gồm kênh cổ tử cung đến lỗ ngoài cổ tử cung 
nếu có thể. 

 – Bề rộng: cần chỉnh chế độ full range, thấy được 
hình ảnh cả kênh cổ tử cung liên tục với đoạn dưới 
và đáy tử cung. 

 – Thấy rõ được kênh nội mạc cổ tử cung là một 
đường echo kém mỏng. Chú ý không là đè ép vào cổ 
tử cung vì có thể gây kéo dãn cổ tử cung.

Các thông số cần đo: Độ sâu khuyết sẹo mổ lấy 
thai (D) và bề dày cơ tử cung còn lại (T) (hình 5).

Bảng 1. Định nghĩa và tần suất hình ảnh sẹo mổ lấy thai theo từng tác giả.

Tác giả Định nghĩa Tần suất

Bij de Vaate (2010) Vùng phản âm trống ở vị trí sẹo mổ lấy thai có độ sâu tối thiểu 1 mm 24%

Lil Valentine (2009) Có sự lõm ở vùng sẹo mổ lấy thai 69%

Ofili – Yebovi (2008) Cơ tử cung vùng sẹo mổ lấy thai mỏng 19%

M. Valenzano (2006) Vùng phản âm trống hình tam giác ở vị trí sẹo mổ lấy thai 59.5%
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Biểu đồ 1. Sự gia tăng tỷ lệ mổ lấy thai các vùng trên thế giới.
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Hình 1. Hình ảnh minh họa sẹo mổ cũ lấy thai 
trên siêu âm.

Hình 2. Các hình ảnh khuyết sẹo mổ cũ lấy thai 
trên siêu âm.

Hình 3. Hình ảnh khuyết sẹo mổ cũ.
Hình 4. Hình ảnh mô tả kỹ thuật khâu vết mổ 

lấy thai và sự hình thành khuyết sẹo.

Hình 5. Cách khảo sát và đo các 
thông số của khuyết sẹo mổ cũ 

lấy thai.
Chú thích: (W) Khuyết sẹo mổ cũ. 

(D) Độ sâu khuyết sẹo mổ cũ.
(T) bề dày cơ tử cung còn lại.

Mối liên quan giữa khuyết sẹo mổ lấy thai  
và các biến chứng
Nhiều nghiên cứu cho thấy có mối liên quan giữa 

khuyết sẹo mổ cũ lấy thai với một số biến chứng về 
mặt phụ khoa như ra máu sau mãn kinh, rong kinh, 
thống kinh, đau hố chậu mãn tính (Wang, 2009). 
Tuy nhiên cho đến nay có rất ít nghiên cứu đánh 
giá về mối liên quan giữa khuyết sẹo mổ cũ và tình 
trạng vỡ tử cung. 

Năm 1994, tác giả Popov đã đưa ra các thông số 
để khảo sát sẹo mổ cũ lấy thai, dựa vào đó Ejub Basic 
và cộng sự (2012) đã xây dựng bảng điểm sẹo mổ cũ 
trên thân tử cung để tiên lượng sinh ngả âm đạo ở 
thai kì sau (bảng 2).

Có thể theo dõi sinh ngả âm đạo ở thai kì tiếp 
theo khi điểm từ 9-14, chỉ định mổ lấy thai khi  
7- 9 điểm. Không sử dụng bảng điểm này nếu độ dày 
đoạn dưới tử cung <2,5 mm.

ĐÁNH GIÁ ĐỘ DÀY ĐOẠN DƯỚI TỬ 
CUNG TRONG THAI KỲ
Đoạn dưới tử cung chính là eo tử cung bị kéo 

dãn trong giai đoạn cuối của thời kỳ thai nghén. Khi 
được thành lập hoàn toàn đoạn dưới có chiều dài 10 
cm và có hình chỏm cầu mặt lõm quay lên trên ôm 
lấy ngôi thai, mặt lồi khớp với khung chậu và thông 
với lỗ trong cổ tử cung. Cấu tạo đoạn dưới tử cung 
có lớp phúc mạc bám vào lớp cơ qua một lớp liên kết 
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lỏng lẻo nên dễ bóc tách và chỉ có hai lớp cơ nên đây 
là phần mỏng nhất và dễ bị vỡ nhất khi chuyển dạ. 

Có thể đo độ dày đoạn dưới tử cung qua đầu dò 
đường bụng (TAS) hoặc đường âm đạo (TVS) và 
chưa có đủ bằng chứng cho thấy việc sử dụng TAS 
hay TVS có lợi ích hơn (Kok, 2013). Để đo chính 
xác khi siêu âm ngả bụng cần đảm bảo một số tiêu 
chuẩn như: bàng quang có nước tiểu và không có 
cơn gò tử cung. Trên mặt cắt dọc giữa tìm vị trí đoạn 
dưới tử cung mỏng nhất, sau đó phóng đại màn hình 
sao cho khi di chuyển con trỏ để đo sẽ thay đổi 0,1 
mm. Cơ đoạn dưới tử cung là vùng echo kém giữa 
thành bàng quang và màng rụng (Bujold, 2010). 

 – Độ dày đoạn dưới tử cung toàn bộ (FT: total 
lower uterine segment thinkness): đo từ bề mặt 
bàng quang tiếp xúc với nước tiểu cho đến bề mặt 
màng rụng tiếp xúc với nước ối.

 – Độ dày cơ tử cung (MT: myometrum thinkness): 
đo độ dày lớp cơ có hồi âm kém.

Đa số các nghiên cứu đều cho thấy độ dày toàn 
bộ đoạn dưới tử cung và độ dày cơ đoạn dưới tử 
cung có liên quan chặt chẽ với tình trạng khuyết sẹo 
mổ cũ, từ đó được sử dung để tiên lượng cho sinh 
ngả âm đạo sau mổ lấy thai. 

Hình 6. Hình ảnh minh họa 
đo độ dày đoạn dưới tử cung 

(Bujold , 2009) 

Chú thích: FT: Độ dày toàn bộ 
đoạn dưới.  

MT: bề dày cơ tử cung.

Bảng 2. Chỉ số sẹo mổ cũ trên thân tử cung.

Hình dạng sẹo Tam giác 2 Hình bong bóng 1

Độ dày sẹo ≥3,5 mm 2 <3,5 mm 1

Bờ ngoài sẹo Lõm 2 Lồi 1

Hồi âm đoạn dưới tử cung Đồng nhất 2 Không đồng nhất 1

Tăng sinh mạch máu tại sẹo Tăng sinh 2 Không tăng sinh 1

Thể tích sẹo <3,5 mm3 2 3,5 mm3 - 10 mm3 1

Sự liên tục của sẹo Liên tục 2 Không liên tục 1

Tổng 14 7

Tác giả Nicole Jastrow và cộng sự (2010) đã 
tổng hợp các nghiên cứu trước đây để đánh giá 
ngưỡng giá trị độ dày đoạn dưới tử cung với tình 
trạng khuyết sẹo mổ lấy thai và vỡ tử cung. Hầu hết 
các nghiên cứu đều khảo sát đoạn dưới tử cung qua 
siêu âm trong khoảng thời gian từ sau thời điểm 36 
tuần thai kỳ cho đến trước thời điểm chuyển dạ. Các 
trường hợp khuyết sẹo hoặc vỡ tử cung đều được 
đánh giá bằng quan sát khi mổ lấy thai với các nhóm 
sau (Qureshi, 1997): 

 – Nhóm 1: đoạn dưới dày. 
 – Nhóm 2: đoạn dưới mỏng, nhưng không thấy. 

các phần của thai nhi qua đoạn dưới (ví dụ như đầu/
tóc, mông).

 – Nhóm 3: đoạn dưới mỏng và thấy rõ các phần 
thai nhi.

 – Nhóm 4: nứt/vỡ tử cung tại vị trí sẹo mổ cũ lấy thai
Nhóm 1, 2 được xem là không có khuyết sẹo và 

nhóm 3,4 là có khuyết sẹo/vỡ tử cung.
Từ đó có thể thấy rằng giá trị độ dày toàn bộ 

đoạn dưới tử cung từ 2,0-3,5 mm và độ dày cơ đoạn 
dưới tử cung từ 1,4-2,0 mm là những ngưỡng giá trị 
dự báo tốt nhất cho khuyết sẹo mổ cũ lấy thai và 
nguy cơ vỡ tử cung.
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Bảng 3. Giá trị dự báo của độ dày toàn bộ đoạn dưới tử cung (FT)

Tác giả, năm Cỡ mẫu Siêu âm Tỷ lệ khuyết 
sẹo (%) Ngưỡng Độ nhạy Độ đặc hiệu

Rozenberg, 1996 642 Đường bụng 3,9
2,5 32 93
3,5 88 73
4,5 100 45

Rozenberg, 1999 198 Đường bụng 1,0 3,5 100 69

Sen, 2004 71 Đường âm đạo 2,8

2,0 100 85
2,5 100 68
3,0 100 56
3,5 100 44

Fukuda, 1988 84 Đường bụng 6,0
2,0 100 89
3,0 100 89

Montanari, 1999 61 Đường âm đạo 27,9
3,0 65 91
3,5 100 75

Tanik, 1996 50 Đường bụng 46 3,0 83 100
Suzuki, 2000 83 Đường bụng 10,7 2,0 100 93

Bujold, 2009 236
Đường bụng
Đường âm đạo

3,8 2,0 44 86

Bảng 4. Giá trị dự báo của độ dày cơ đoạn dưới tử cung (MT).

Tác giả, năm Cỡ mẫu Siêu âm Tỷ lệ
khuyết sẹo Ngưỡng Độ nhạy Độ đặc hiệu

Asakura, 2000 186 Đường âm đạo 4,8 1,6 78 65

Gotoh, 2000 68 Đường âm đạo 25 2,0 100 88

Cheung, 2004 53 Đường bụng 1.9
1,0 100 94

2,0 100 33

Cheung, 2005 102 Đường bụng 2.0

1,0 100 90

1,5 100 56

2,0 100 26

Bujold, 2009 223
Đường bụng
Đường âm đạo

3,8
1,0 44 77

1,5 78 45

Sự thay đổi của đoạn dưới tử cung phụ thuộc vào 
tuổi thai và từng giai đoạn thai kỳ (Fukuda, 2016). 

Theo kết quả của bảng 5, độ dày đoạn dưới tử 
cung nhỏ hơn bách phân vị thứ 5 khi dưới 1,8 mm 
ở thời điểm 35 tuần và 1,6 mm ở thời điểm 37 tuần.

KẾT LUẬN
Mặc dù chưa có nhiều nghiên cứu về mối liên 

quan giữa hình thái sẹo mổ cũ lấy thai và khuyết sẹo 
mổ cũ với kết cục thai kỳ ở lần tiếp theo, đặc biệt là 
vỡ tử cung trong chuyển dạ. Tuy nhiên sử dụng bảng 
điểm sẹo mổ cũ lấy thai để tiên lượng khả năng sinh 
thường hay âm đạo ở thai kỳ tiếp theo. 

Độ dày đoạn dưới tử cung đã được nghiên cứu 
rất nhiều tuy nhiên vẫn chưa có sự thống nhất về 
ngưỡng giá trị dự báo. Qua các nghiên cứu đã được 
công bố, có thể thấy giá trị độ dày toàn bộ đoạn dưới 
tử cung trong khoảng tuổi thai sau 36 tuần thai kỳ 
từ 2,0 đến 3,5 mm và độ dày cơ đoạn dưới tử cung từ 
1,4 mm đến 2,0 mm là những ngưỡng giá trị dự báo 
tốt nhất nguy cơ khuyết sẹo mổ cũ lấy thai. Bujold 
và cộng sự (2010) đưa ra ngưỡng tốt nhất của độ 
dày đoạn dưới tử cung để dự báo vỡ tử cung hoàn 
toàn khi thử nghiệm sinh ngả âm đạo sau mổ lấy 
thai (TOL) là 2,3 mm.
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Bảng 5. Bảng bách phân vị độ dày đoạn dưới tử cung theo tuổi thai.

Đầu dò bụng (mm) Đầu dò âm đạo (mm) Độ dày LUS (mm) BPV 5th  (mm)

Tuổi thai

16 5,6 6,4 5,8 4,0

17 5,8 5,7 5,4 3,7

18 5,7 5,6 5,2 3,3

19 5,5 5,6 5,1 3,0

20 5,4 5,4 5,1 2,9

21 5,1 5,1 4,8 2,8

22 5,3 5,0 4,7 2,6

23 5,1 4,6 4,5 2,4

24 5,2 4,7 4,5 2,3

25 4,8 4,6 4,3 2,4

26 4,9 4,4 4,2 1,7

27 4,7 4,3 4,0 2,2

28 4,7 4,1 3,8 2,1

29 4,4 3,8 3,7 1,6

30 4,3 3,9 3,6 1,6

31 3,9 3,5 3,2 1,8

32 3,8 3,4 3,2 1,6

33 3,7 3,2 3,1 1,8

34 3,5 3,0 2,9 1,6

35 3,3 2,8 2,7 1,8

36 3,2 2,8 2,6 1,7

37 3,2 2,7 2,6 1,6

38 3,0 2,6 2,5 1,4

39 3,0 2,5 2,4 1,4

40 2,9 2,4 2,3 1,3

41 2,9 2,5 2,4 1,3

Trong chuyển dạ

1-3 cm 2,7 2,3 2,2 1,0

4-5 cm 2,7 2,2 2,2 1,2

6-7 cm 2,6 2,4 2,4 1,6

8-10 cm 2,5 2,5 1,7

Hậu sản

3,8 3,8 2,1
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