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NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ SIÊU ÂM DOPPLER ĐỘNG 
MẠCH RỐN, ĐỘNG MẠCH NÃO GIỮA Ở THAI ĐỦ 
THÁNG THIỂU ỐI CHUYỂN DẠ

Lê Minh Toàn*, Thái Xuân Ánh**

Mục tiêu: Khảo sát giá trị của siêu âm Doppler (RI) động mạch rốn, động mạch não giữa 
trong tiên lượng thai nhi thiểu ối chuyển dạ. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 51 sản 
phụ mang thai đủ tháng thiểu ối đến sinh tại khoa Phụ Sản Bệnh viện Trung ương Huế từ 
01/7/2010 đến 31/6/2011. Sử dung siêu âm Doppler đo chỉ số trở kháng động mạch não giữa 
đối chiếu kết quả kết thúc chuyển dạ về phía thai. Kết quả và kết luận: Giá trị trung bình 
của RI ĐMR trong thai thiểu ối từ 38 đến 41 tuần chuyển dạ là 0,58 ± 0,06. RI ĐMR tuổi thai 
từ 38 – 41 tuần biến thiên theo hàm số: Y = 0,2832 + 0,007562X (r = 0,1435), (Y là RI ĐMNG, X là 
tuổi thai). Tại giá trị điểm cắt: RI ≥ 0,62, dự báo thai suy với độ nhạy là 63,64% và độ đặc hiệu 
là 90%, giá trị tiên đoán dương tính 63,64% và giá trị tiên đoán âm tính 90%. Giá trị trung bình 
của RI ĐMNG trong thai thiểu ối từ 38 đến 41 tuần chuyển dạ là 0,72 ± 0,04. RI ĐMNG thai từ 
38 – 41 tuần biến thiên theo hàm số: Y = 0,9451 – 0,005658X (R = 0,144), (Y là RI ĐMNG, X là 
tuổi thai). Tại giá trị điểm cắt: RI ≤ 0,71, dự báo thai suy với độ nhạy là 72,73%, độ đặc hiệu là 
70%, giá trị tiên đoán dương tính 40% và giá trị tiên đoán âm tính 90,32%.

Abstract
Study on the value of Doppler umbilical artery, middle cerebral artery 
oligohydramnios at term labor
Objective: Study on the value of ultrasound Doppler (RI) umbilical artery ,middle cerebral 
artery in the prognosis of fetal intrapartum oligohydramnios. Subjects and Methods: 
Described 51 pregnant women with oligohydramnios at term delivery in the Department of 
Obstetrics Hue Central Hospital from 01/7/2010 to 31/6/2011.Using the measured Doppler 
impedance indexes comparing the results of labor towards the end of pregnancy. Results and 
conclusions: The average value of RI umbilical artery oligohydramnios during pregnancy 
from 38 to 41 weeks was 0.58 ± 0.06 labor. RI umbilical artery varying gestational ages from 38-
41 weeks according to function: Y = 0.2832 + 0.007562 X. At cut-off value: RI ≥ 0.62, fetal distress 
prediction is 63.64% sensitivity and specificity is 90%, positive predictive value 63.64% and 
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negative predictive value 90%. The average value of RI middle cerebral artery oligohydramnios 
during pregnancy from 38 to 41 weeks was 0.72 ± 0.04 labor RI middle cerebral arteryvaries 
with gestational age from 38-41 weeks according to function : Y = 0.9451 to 0.005658 X (R = 
0.144 ). At cut-off value: RI ≤ 0.71, fetal distress prediction sensitivity is 72.73%, a specificity of 
70%, positive predictive value 40% , negative predictive value 90.32%.

* Bệnh viện Trung ương Huế (TS.BS), ** Trung tâm Sản – Nhi Đà Nẵng (ThS.BS)

Đặt vấn đề
Thiểu ối là một bất thường về phần phụ 

của thai trong thời kỳ thai nghén, là sự mất 
cân bằng giữa sản xuất và tái hấp thu nước 
ối. Thiểu ối làm tăng biến chứng cũng 
như nguy cơ đối với thai, làm tăng tỷ lệ 
tử vong chu sinh và tỷ lệ bệnh lý sơ sinh. 
Tỷ lệ thiểu ối là 0,4 – 3,9%. Thiểu ối có thể 
xảy ra sớm hoặc muộn trong thai kỳ. Môi 
trường thiểu ối không còn thích hợp cho 
sự tăng trưởng và phát triển của thai. Nếu 
không cải thiện được tình trạng thiểu ối 
trong thai kỳ thì thai có thể bị suy hoặc tử 
vong. Đặc biệt trong chuyển dạ thiểu ối có 
nguy cơ chèn ép dây rốn và đưa đến thai 
suy càng tăng.

Hiện nay trên thế giới cũng như ở Việt 
Nam nhiều tác giả đã sử dụng siêu âm 
Doppler để nghiên cứu tuần hoàn tử cung- 
rau và thai để đánh giá sức khỏe của thai 
trong thai kỳ và trong chuyển dạ. Siêu âm 
Doppler động mạch rốn bất thường có 
liên hệ mật thiết với kết quả xấu của thai: 
Thai chậm phát triển, thai suy, thai chết 
trong thai kỳ. Doppler động mạch não có 
ý nghĩa chỉ ra tình trạng thai nhi còn bù 
hay mất bù. 

Xuất phát từ những ký do trên, chúng 
tôi tiến hành thực hiện đề tài với mục tiêu: 
Khảo sát giá trị của siêu âm Doppler động 
mạch rốn, động mạch não giữa trong tiên 
lượng thai nhi thiểu ối chuyển dạ.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: 51 trường hợp 

thiểu ối chuyển dạ ở tuổi thai từ tuần 38 đến 
41 ở tại khoa Phụ Sản Bệnh viện Trung ương 
Huế từ ngày 01/06/2010 đến ngày 03/5/2011.

Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân:
– Tuổi thai từ 38-41 tuần được chẩn 

đoán dựa vào ngày đầu của kỳ kinh cuối 
hoặc tính tuổi thai dựa vào siêu âm trong ba 
tháng đầu (nếu không nhớ chính xác ngày 
đầu kỳ kinh cuối).

– Được chẩn đoán là thiểu ối.
– Đã chuyển dạ, thai sống, đơn thai, sản 

phụ đồng ý tham gia vào nghiên cứu.
Tiêu chuẩn loại trừ:
– Ối vỡ non, ối vỡ sớm, rỉ ối.
– Các cấp cứu sản khoa trong chuyển dạ: 

Rau bong non, rau tiền đạo chảy máu, vỡ tử 
cung, sa dây rốn...

Phương pháp nghiên cứu:
Thiết kế nghiên cứu:  Phương pháp tiến 

cứu, cắt ngang, mô tả.
Phương tiện nghiên cứu:
– Máy siêu âm: Máy siêu âm LOGIQ 500 

của Nhật với phương tiện đầu dò đường 
bụng 3.5 mHz hoặc âm đạo có tần số 5-7,5 
mHz để khảo sát chỉ số siêu âm Doppler, 
được thực hiện tại phòng siêu âm khoa phụ 
sản bệnh viện Trung ương Huế.

Các bước tiến hành: 
– Khai thác tiền sử, bệnh sử: Hỏi tiền sử: 

Tiền sử nội, ngoại khoa, tiền sử gia đình, 
tiền sử sản khoa: PARA, tiền sử phụ khoa. 
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Bệnh sử: Ngày đầu của kỳ kinh cuối hoặc 
siêu âm trong 3 tháng đầu nếu không nhớ 
ngày kinh để xác định tuổi thai. Các bệnh 
nội khoa, ngoại khoa mắc phải hoặc đã và 
đang điều trị trong quá trình mang thai.

– Lâm sàng:
+	Toàn thân: Mạch, nhiệt độ, huyết áp, 

chiều cao, cân nặng.
+	Cơ quan: Tiến hành thăm khám cơ 

quan kết hợp hỏi tiền sử, bệnh sử để phát 
hiện các bệnh lý của mẹ trước và trong quá 
trình mang thai.

+	Khám chuyên khoa: Cơ năng: Đau 
bụng, nặng bụng, cử động thai. Phát hiện 
các triệu chứng của thiểu ối. Đo bề cao tử 
cung, vòng bụng nhỏ hơn tuổi thai, nghe 
tim thai. Khám âm đạo để xác định: Tình 
trạng xóa, mở của cổ tử cung, kiểu thế, ối 
vỡ non, ối vỡ sớm, nhau tiền đạo, nhau 
bong non, tình trạng sa dây rốn, ngôi bất 
thường: ngôi ngang, ngôi ngược, ngôi 
phức hợp.

– Cận lâm sàng:
+	Tiến hành các xét nghiệm huyết học.
+	Đo nhịp tim thai để phân tích, theo dõi, 

tiên lượng và xử trí
+	Siêu âm: Đo đường kính lưỡng đỉnh, 

đường kính ngang bụng, chiều dài xương 
đùi.

+	Các cơ quan nội tạng phát hiện các bất 
thường.

– Đo chỉ số nước ối: xác định thiểu ối 
theo tiêu chuẩn của Phan Trường Duyệt.

+	Tiến hành siêu âm Doppler: Các trị 
số Doppler động mạch rốn và động mạch 
não giữa được tiến hành trong thời gian 
thai nghỉ. Thời gian nghỉ giữa các cơn go tử 
cung.

+	Doppler động mạch rốn thai nhi
+	Doppler động mạch não giữa thai nhi.
+	Các chỉ số Doppler được sử dụng trong 

nghiên cứu: Chỉ số trở kháng – Resistance 
Index (RI): 

RI = 

Biên độ tối đa tâm thu (S) - Biên 
độ tối thiểu tâm trương (D)

Biên độ tối đa tâm thu (S)

– Ghi nhận tình trạng lúc sinh: Đánh giá 
tình trạng thai nhi ngay sau đẻ:

+	Phát hiện các dị tật, cân nặng.
+	Đánh giá chỉ số APGAR: Ở phút thứ 

nhất và phút thứ năm sau sinh.
Xử lý số liệu 
– Nhập số liệu với Excel 2007.
– Phân tích số liệu bằng phần mềm 

Medcalc.
– Phép tính trị số trung bình ± độ lệch 

chuẩn của chỉ số RI. So sánh được xem là có 
ý nghĩa thống kê khi p ≤ 0,05.

– Tìm ngưỡng chẩn đoán cho một xét 
nghiệm: Dùng phương pháp cắt lớp (Cut 
off) dựa vào đường cong ROC. Tìm giá trị 
điểm cắt có độ nhạy và độ đặc hiệu, giá trị 
tiên đoán dương tính và giá trị tiên đoán 
âm tính.

Kết quả
Đặc điểm siêu âm doppler ĐMR
1. Phân bố trị số trung bình  RI của 

ĐMR theo tuổi thai
Bảng 1: Phân bố trị số trung bình RI của 

ĐMR theo tuổi thai

Tuổi 
thai 

(tuần)
N Tỷ lệ 

%
RI ĐMR

x̅ ± SD

38 10 19,6 0,57 ± 0,06

39 14 27,5 0,57 ± 0,05

40 13 25,5 0,58 ± 0,06

41 14 27,5 0,59 ± 0,06

Tổng 51 100,0 0,58 ± 0,06

Giá trị trung bình RI ĐMR trong thai 
thiểu ối là 0,58 ± 0,06.
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2. Sự biến thiên của RI động mạch rốn 
trong thai thiểu ối
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Y = 0,2832 + 0,007562X

Biểu đồ 1: Sự biến thiên  RI ĐMR 
theo tuổi thai

RI ĐMR tuổi thai từ 38 – 41 tuần biến thiên 
theo hàm số bậc một:  Y = 0,2832 + 0,007562X  
(r = 0,1435), ( Y là RI ĐMR, X là tuổi thai)  
r = 0,1435 thể hiện mối tương quan yếu giữa RI 
ĐMR và tuổi thai.

3. Chỉ số trở kháng động mạch rốn ở 
thai thiểu ối đủ tháng chuyển dạ tại điểm 
cắt RI = 0,62 trong tiên lượng thai suy

Bảng 2: Chỉ số trở kháng động mạch rốn 
ở thai thiểu ối đủ tháng chuyển dạ tại điểm 

cắt RI = 0,62 trong tiên lượng thai suy

Apgar

RI ĐMR

Apgar < 
7 điểm

Apgar ≥ 
7 điểm Tổng

RI > 0,62 7 4 11

RI ≤ 0,62 4 36 40

Tổng 11 40 51

Độ nhạy: 63,64%, Độ đặc hiệu: 90%, giá 
trị tiên đoán dương tính: 63,64%, giá trị tiên 
đoán âm tính: 90%.
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Biểu đồ 2: Đường cong (ROC) biểu thị 
độ đặc hiệu, độ nhạy của RI ĐMR trong 

tiên lượng thai suy ở thai thiểu ối đủ tháng 
chuyển dạ

Tại giá trị điểm cắt: RI = 0,62. Kết quả diện 
tích dưới đường cong ROC của chỉ số trở 
kháng (RI) ĐMR = 0,81, độ nhạy là 63,64% 
và độ đặc hiệu là 90%. Như vậy chỉ số trở 
kháng của ĐMR có giá trị trung bình chẩn 
đoán thai suy trong thai thiểu ối đủ tháng 
chuyển dạ (p ≤ 0,01).

Đặc điểm siêu âm doppler ĐMNG
Bảng 3: Phân bố trị số trung bình RI của 

ĐMNG theo tuổi thai

Tuổi thai

(tuần)
N Tỷ lệ %

RI ĐMNG

x̅ ± SD

38 10 19,6 0,73 ± 0,04

39 14 27,5 0,72 ± 0,04

40 13 25,5 0,71 ± 0,05

41 14 27,5 0,71 ± 0,03

Tổng 51 100,0 0,72 ± 0,04

Giá trị trung bình của RI ĐMNG trong 
thai từ 38 đến 41 tuần chuyển dạ là 0,72 ± 
0,04.



Lê Minh Toàn/Thái Xuân Ánh l 49

4. RI động mạch não giữa tại điểm cắt 
RI= 0,71 trong tiên lượng thai suy

Bảng 4: RI động mạch não giữa tại điểm 
cắt RI= 0,71 trong tiên lượng thai suy

Apgar

RI ĐMNG

Apgar 
< 7 

điểm

Apgar 
≥ 7 

điểm
Tổng

RI ≤ 0,71 8 12 20
RI > 0,71 3 28 31

Tổng 11 40 51
Độ nhạy: 72,73%, độ đặc hiệu: 70%, giá 

trị tiên đoán dương tính: 40%, giá trị tiên 
đoán âm tính: 90,32%.

5. Sự biến thiên của RI động mạch Não 
Giữa từ tuần 38 đến tuần 41 
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Biểu đồ 3: Sự biến thiên của RI ĐMNG 
thai từ tuần 38 đến tuần 41

RI ĐMNG theo tuổi thai ở thai từ 38 – 41 
tuần thiểu ối chuyển dạ biến thiên theo hàm 
số bậc một: Y = 0,9451 – 0,005658X (r = 0,144) 
( Y là RI ĐMNG, X là tuổi thai) r=0,144. 

6. Giá trị của RI động mạch não 
giữa(ĐMNG) trong tiên lượng thai suy ở 
thai thiểu ối đủ tháng chuyển dạ
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Biểu đồ 4: Đường cong (ROC) biểu thị độ đặc 
hiệu, độ nhạy của RI ĐMNG trong tiên lượng 
thai suy ở thai thiểu ối đủ tháng chuyển dạ

Diện tích dưới đường cong ROC = 0,79. 
Tại giá trị điểm cắt: RI = 0,71. Kết quả diện 
tích dưới đường cong ROC của RI ĐMNG = 
0,79 có độ nhạy là 72,73% và độ đặc hiệu là 70%. 
Như vậy chỉ số trở kháng của ĐMNG có thể có 
giá trị trong chẩn đoán thai suy trong thai thiểu 
ối đủ tháng chuyển dạ (p ≤ 0,01).

Bàn luận
Doppler động mạch rốn
Doppler động mach rốn là một kỹ thuật 

đã được ứng dụng trên thế giới từ 1977. Đây 
là một kỹ thuật tương đối đơn giản, dễ thực 
hiện, có độ tin cậy cao, không xâm lấn và có 
thể thực hiện nhiều lần. 

Theo nhiều tác giả trên thế giới việc sử 
dụng siêu âm Doppler trong thai nghén 
nguy cơ cao làm giảm tỷ lệ tử vong chu 
sinh và ngăn chặn hậu quả chăm sóc sản 
khoa. Chúng tôi lựa chọn 2 vị trí thực 
hiện Doppler: Doppler động mạch rốn và 
Doppler động mạch não. Doppler động 
mạch rốn phản ánh tình trạng tuần hoàn rau 
thai và Doppler động mạch não phản ánh 
“hiệu ứng tiết kiệm cho não” trong trường 
hợp thai thiếu oxy.

Động mạch não giữa với vị trí dễ quan 
sát và ít bị ảnh hưởng bởi hành vi của thai 
nên là vị trí được lựa chọn trong hầu hết các 
nghiên cứu.

Biểu đồ biến thiên RI ĐMR theo tuổi thai 
trong thiểu ối chuyển dạ từ tuần 38 đến tuần 
41, theo bảng 1, chúng tôi nhận thấy RI của 
Doppler động mạch rốn trung bình là 0,58 ± 
0,06 và biến thiên theo hàm số Y = 0,2832 + 
0,007562X (r = 0,1435)( Y là chỉ số trở kháng, 
X là tuổi thai). Với r = 0,1435 ta thấy sự biến 
thiên RI ĐM Rốn theo tuổi thai có mối tương 
quan yếu. 

Trần Danh Cường (2007) nghiên cứu 
100 sản phụ xác định thông số Doppler của 
động mạch rốn thai nhi bình thường từ 38 
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đến 42 tuần có phân bố trị số trung bình 
RI là 0,55 ± 0,03 và biến thiên theo hàm bậc 
một Y= 0,005X + 0,74 (r= -0.65). So với trị số 
trung bình ở thai bình thường RI ĐMR của 
2 tác giả này thì giá trị trung bình RI ở tuổi 
thai từ tuần 38 đến tuần 41của chúng tôi cao 
hơn. Trong khi biến thiên của RI ĐMR giảm 
dần từ tuần 38 đến tuần 41 thì chúng tôi lại 
tăng dần điều này cũng dễ hiểu vì chúng tôi 
nghiên cứu trên đối tượng thai thiểu ối là 
một thai nghén nguy cơ cao, đặc biệt là thai 
đã chuyển dạ. Vì chúng tôi nghiên cứu mô 
tả cắt ngang nên những trường hợp thiểu ối 
đã thực sự trước đó và có thể diễn tiến từ 
tuần 38 đến tuần 41.

Ebrashy thực hiện ở 50 trường hợp tiền 
sản giật tại bệnh viện trường Đại học Cairo 
(2005) với RI của động mạch rốn trung bình 
và độ lệch chuẩn: 0,7 ± 0,01. Chúng tôi có trị 
số trung bình của RI thấp hơn so với nghiên 
cứu của Ebrashy có lẽ do mẫu nghiên cứu 
của chúng tôi tuổi thai đủ tháng.

Theo Weiner Z (1993), nghiên cứu 142 sản 
phụ mang thai quá ngày sinh tại Israel thì RI 
trung bình của động mạch rốn: 0,57 ± 0,07[15]. 
Zimmermann  P (1995) thực hiện 153 sản phụ 
quá ngày sinh từ tuần 41 đến tuần 43 chỉ số 
RI của động mạch rốn trung bình và độ lệch 
chuẩn RI là 57± 0,08 và biến thiên theo hàm số 
bậc một Y = 0,04X – 1,03[17]. 

Tiêu chuẩn về bất thường dòng chảy 
động mạch rốn không giống nhau trong các 
nghiên cứu phân tích và thử nghiệm lâm 
sàng, khác nhau giữa các đối tượng nghiên 
cứu. Nhiều nghiên cứu gần đây về giá trị 
dòng chảy Doppler động mạch rốn như là 
test sàng lọc trong thai nghén cả nguy cơ 
thấp và nguy cơ cao trong tiên lượng biến 
chứng muộn.

Trị số của điểm cắt RI động mạch rốn 
với tiên lượng thai suy

Nghiên cứu chúng tôi, biểu đồ 2 cho thấy có 

mối tương quan tốt giữa chỉ số trở kháng của 
động mạch rốn với tình trạng thai suy, ở trị số 
điểm cắt (RI) ≥ 0,62. Với diện tích dưới đường 
cong ROC = 0,81. Giá trị dự báo thai suy của 
Doppler động mạch rốn có độ nhạy 63,64%, 
độ đặc hiệu 90%, giá trị tiên đoán dương tính 
63,64%. Như vậy RI ĐMR có giá trị trung bình 
trong tiên lượng thai suy trong thai thiểu ối đủ 
tháng chuyển dạ (p = 0,004).  Nghiên cứu của 
chúng tôi chọn ngưỡng RI động mạch rốn ≥ 
0,62 trong nhóm thai thiểu ối đủ tháng chuyển 
dạ để sàng lọc thai có nguy cơ. Kết quả chọn 
ngưỡng RI động mạch rốn tại điểm cắt RI ≥ 0,62 
của chúng tôi tương tự của Phan Thị Duyên 
Hải trong tiên đoán thai suy ở thai nghén nguy 
cơ cao tiền sản giật[2].

Theo Carroll BC (2000) nghiên cứu 
Doppler động mạch rốn 76 sản phụ thiểu 
ối cho thấy có sự liên quan giữa bất thường 
dòng chảy Doppler động mạch rốn với kết 
quả chu sinh (p<0,01) . Trong 30 bệnh nhân có 
kết quả Doppler động mạch rốn bất thường có 
đến 80% có kết quả bất lợi, tránh được những 
can thiệp ở thai thiểu ối khi có Doppler động 
mạch rốn bình thường, và có thể làm giảm tỷ 
lệ bệnh tật chu.Theo MauLik, những thai có 
chỉ số Doppler RI ≥ 0,60 thuộc nhóm nguy 
cơ cần phải theo dõi chặt.

Phương pháp đo Doppler động mạch 
rốn có thể có ý nghĩa tiên lượng để cần có 
can thiệp kịp thời vì lý do thai suy.

Trị số trung bình RI của ĐMNG theo 
tuổi thai

Động mạch não giữa do có kích thước 
lớn tương đối đơn giản dễ thực hiện, là một 
trong những vị trí được khám phá nhiều 
nhất và là một trong những vị trí nhạy 
cảm nhất với tình trạng giảm oxy của thai. 
Khi thai thiếu oxy động mạch não giữa có 
khuynh hướng dãn ra để bảo toàn dòng máu 
đến não. Trong động mạch não giữa sẽ tăng 
tỷ lệ tâm thu trên tâm trương trong trường 
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hợp thai nhi thiếu oxy mạn tính. Việc tăng 
dòng chảy mạch máu trong trường hợp này 
trong động mạch não giữa được gọi là hiệu 
ứng tiết kiệm cho não.

Theo kết quả bảng 3 và biểu đồ 3 sự biến 
thiên của RI ĐMNG trong thai thiểu ối từ 
tuần 38 đến tuần 41 chuyển dạ. Chúng tôi  
nhận thấy, giá trị trung bình RI của động 
mạch não giữa trong thai thiểu ối từ 38 đến 
41 tuần chuyển dạ trong nghiên cứu của 
chúng tôi là RI = 0,72 ± 0,04. RI ĐMNG biến 
thiên theo tuổi thai từ 38 – 41 tuần theo hàm 
số: Y = 0,9451 – 0,005658X, (r = 0,144). Với  
r = 0,144 thì sự biến thiên RI ĐMNG theo tuổi 
thai có mối tương quan yếu. 

Trần Danh Cường (2007) nghiên cứu 
100 sản phụ xác định thông số Doppler của 
động mạch động mạch não thai nhi bình 
thường có phân bố trị số trung bình RI từ 
tuần 38 đến tuần 41 là 0,75 ± 0,03 và biến 
thiên theo hàm bậc một Y= 0,003X + 0,89  
(r= -0,61)[1]. Zimmermann. P (1995) thực 
hiện 153 sản phụ quá ngày sinh từ tuần 41 
đến tuần 43 chỉ số RI của động mạch não 
giữa biến thiên theo hàm số bậc một Y= 
-0,03X + 2,04[17]. Phan Thị Duyên Hải (2009) 
nghiên cứu 102 sản phụ tiền sản giật có giá 
trị chỉ số trở kháng trung bình động mạch 
não giữa RI là 0,70 ± 0,007[2].

Kết quả trị số trung bình RI động mạch não 
giữa của chúng tôi thấp hơn của Trần Danh 
Cường và cao hơn Phạm Thị Duyên Hải bởi 
vì đối tượng nghiên cứu chúng tôi khác nhau 
ở những thời điểm và đối tượng nghiên cứu 
khác nhau.

Trị số của điểm cắt RI động mạch não 
giữa với tiên lượng thai suy

Biểu đồ 4 đường cong (ROC) biểu thị độ 
đặc hiệu, độ nhạy của RI ĐMR trong tiên 
lượng thai suy thai thiểu ối đủ tháng chuyển 
dạ. Biểu đồ cho thấy có mối tương quan trung 
bình giữa chỉ số trở kháng của động mạch 

não giữa với tình trạng thai suy, ở trị số điểm 
cắt có chỉ số trở kháng (RI) ≤ 0,71, với diện 
tích dưới đường cong ROC = 0,79. Giá trị dự 
báo thai suy của RI Doppler động mạch não 
giữa có độ nhạy 81,82%, độ đặc hiệu 70%, 
giá trị tiên đoán dương tính 40%. Như vậy 
chỉ số trở kháng của ĐMNG có thể có giá trị 
trong chẩn đoán thai suy trong thai thiểu ối 
đủ tháng chuyển dạ (p< 0,01). Nghiên cứu 
của chúng tôi chọn ngưỡng RI động mạch 
rốn ≤ 0,71 trong nhóm thai thiểu ối đủ tháng 
chuyển dạ ít có ý nghĩa để dự báo nguy cơ 
thai suy.

Skotnicki (2004) nghiên cứu so sánh 
Doppler động mạch não giữa trên 15 sản 
phụ thiểu ối có đối chứng với 15 sản phụ ối 
bình thường. Kết quả không có khác biệt có 
ý nghĩa trong khảo sát các chỉ số Doppler 
giữa thai thiểu ối và thai có chỉ số ối bình 
thường[13].

Động mạch não giữa là cơ quan hết sức 
nhạy cảm với sự thay đổi về chuyển hóa 
và khí. Động học của tuần hoàn não bị ảnh 
hưởng bởi tình trạng thiếu oxy của bào thai 
tăng vận tốc dòng chảy liên quan với tình 
trạng dãn mạch máu não và phản ảnh tình 
trạng thiếu oxy máu mạn, còn trong trường 
hợp thiểu ối có thể có trường hợp thai suy 
mạn nhưng nguy cơ tăng lên trong quá trình 
chuyển dạ do chèn ép rốn đa số có thể là suy 
thai cấp, cơ thể thai nhi còn bù và phân phối 
lại dòng chảy nên RI Doppler động mạch 
não chỉ có mối tương quan trung bình với 
tình trạng thai suy trong thiểu ối đủ tháng 
chuyển dạ với ngưỡng RI ≤ 0,71.  
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