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TÓM TẮT49

 

Mục tiêu: 1. Mô tả chỉ số βhCG của bệnh 

nhân được chẩn đoán và theo d i sau mổ chửa 

ngoài tử cung (CNTC) tại Bệnh viện Phụ sản Hải 

Phòng (1-6/2021). 2. Mối liên quan chỉ số βhCG 

với triệu chứng lâm sàng, kết quả siêu âm của 

bệnh nhân được chẩn đoán và điều trị ngoại khoa 

CNTC tại điểm nghiên cứu. Đối tượng và 

phương pháp nghiên cứu: 599 bệnh nhân theo 

dõi chửa ngoài tử cung: 324 bệnh nhân chửa 

ngoài tử cung, 275 bệnh nhân chửa trong tử 

cung; Mô tả cắt ngang. Kết quả: Tuổi trung bình 

của nhóm CNTC là 32,7 ± 5,6. Nồng độ βhCG 

trung bình nhóm CNTC: 1524,15 ± 3525,33 

mUI/ml. Có sự khác biệt giữa nồng độ βhCG 

cách nhau 48 giờ, trước và sau điều trị (p<0,05). 

Nồng độ βhCG của những bệnh nhân có triệu 

chứng đau bụng, ra máu âm đạo và siêu âm phần 

phụ có khối, có dịch cùng đồ ở nhóm CNTC thấp 

hơn nhóm chửa trong tử cung (p<0,05). Trong 

chẩn đoán CNTC, thay đổi nồng độ βhCG sau 48 

giờ có độ nhạy: 78,7%, độ đặc hiệu: 72%; khi 

kết hợp sự thay đổi nồng độ βhCG và siêu âm 
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đầu dò âm đạo: độ nhạy: 75,9%, độ đặc hiệu:  

96%. Kết luận: Nên phối hợp xét nghiệm βhCG, 

siêu âm đầu dò âm đạo trong để chẩn đoán sớm 

CNTC. 
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SUMMARY 

VALUE OF βHCG INDEX IN 

DIANOSIS, FOLLOWING 

SURGICALLY TREATED OF 

ECTOPIC PREGNANCY AT HAI 

PHONG OBSTETRIC AND 

GYNECOLOGY HOSPITAL 

Objective: 1. Describe βhCG index of of the 

patient was diagnosed and treated after ectopic 

surgery at Hai Phong Obstetrics and Gynecology 

Hospital (1-6/2021). 2. The relationship of βhCG 

index with clinical symptoms, ultrasound results 

of patients diagnosed and surgically treated for 

ectopic pregnancy (EP) at the study site. 

Subjects and methods: 599 patients with 

diagnosis under suspicion of EP, 324 cases were 

EP; 275 cases were intrauterine pregnancy; cross 

sectional description. Results: average age of 

ectopic pregnancy patients is 32,7 ± 5,6. The 

mean concentrations of βhCG in the EP group is 

1524,15 ± 3525,33 mUI/ml. There were the 

different between the concentration of βhCG 

after 48 hours, before and after the treatment 

(p<0,05).  

The βhCG concentration in the patients have 

abdominal pain symptom, hemorrhage syndrome 

and have an extraovarian adnexal mass on fluid 

in the pouch of Douglas in EP group were lower 
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than in IUP group (p<0,05). In EP diagnosis, 

βhCG has Se 78,7%, Sp 72%; when combined 

βhCG and transvaginal ultrasound: Se 75,9%, Sp 

92%. Conclusion: It is recommended to 

combine βhCG testing and transducer ultrasound 

in order to early ectopic pregnancy diagnosis. 

Keywwords: ectopic pregnancy, βhCG 

 

I.ĐẶT VẤN ĐỀ 

Chửa ngoài tử cung (CNTC) là hiện 

tượng thai không làm tổ trong buồng tử 

cung, là một cấp cứu chảy máu trong 3 tháng 

đầu của thai kỳ, nếu kh ng được chẩn đoán 

và điều trị kịp thời khối chửa có thể vỡ đột 

ngột gây chảy máu trong ổ bụng và có thể 

d n đến tử vong [5]. Theo CDC báo cáo 

CNTC chiếm khoảng 2,0% tổng số các ca 

mang thai được báo cáo [7]. Bệnh viện Từ 

D  đã thống kê có 5.453 ca CNTC trong 

tổng số 774.179 bệnh nhân năm 2015 [6]. 

Một trong những nguyên nhân gây tử vong 

của CNTC là phát hiện muộn, khối chửa vỡ 

gây mất máu cấp. Việc chẩn đoán sớm, 

chính xác CNTC ở giai đoạn khối chửa chưa 

vỡ sẽ giúp giảm tỷ lệ tử vong và giúp lựa 

chọn phương pháp điều trị tối ưu cho bệnh 

nhân.  

Chửa ngoài tử cung được chẩn đoán 

th ng qua việc thăm khám lâm sàng vùng 

chậu, siêu âm và xét nghiệm nồng độ beta-

HCG/máu (Beta Human chorionic 

gonadotropin - Chất hướng sinh dục màng 

đệm người Beta). Một quá trình thai nghén 

bình thường, tuổi thai 4-8 tuần thì sau 48h 

nồng độ βhCG huyết thanh tăng từ 66-100% 

và kh ng bao giờ tăng < 53% mỗi 2 ngày. 

Nếu tăng dưới 53% hoặc kh ng tăng, siêu 

âm kh ng thấy t i thai trong buồng tử cung 

phải nghĩ đến CNTC [1]. Do đó, định lượng 

βhCG huyết thanh sàng lọc có giá trị trong 

việc phân biệt thai nghén bình thường hay 

bất thường [3]. Do vậy, ch ng t i thực hiện 

nghiên cứu với 2 mục tiêu:  

1. Xác định giá trị chỉ số βhCG của bệnh 

nhân được chẩn đoán và theo dõi sau mổ 

CNTC tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng (1-

6/2021).  

2. Khảo sát mối liên quan chỉ số βhCG 

với triệu chứng lâm sàng, kết quả siêu âm 

của bệnh nhân được chẩn đoán và điều trị 

ngoại khoa CNTC tại điểm nghiên cứu. 

 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn: tất cả bệnh 

nhân theo d i chửa ngoài tử cung tại  ệnh 

viện Phụ sản Hải Phòng (1-6/2021), làm xét 

nghiệm βhCG 2 lần cách nhau 48 giờ: 

* Tiêu chuẩn loại trừ:  ệnh nhân kh ng 

đủ th ng tin, mắc các bệnh lý mạn tính,… 

2.1.2. Địa điểm và thời gian nghiên 

cứu:  ệnh viện Phụ sản Hải Phòng, 1-

6/2021 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Thiết kế nghiên cứu: m  tả cắt 

ngang, so sánh nhóm chứng. 

2.2.2. Cỡ mẫu nghiên cứu: 324 bệnh 

nhân CNTC, điều trị ngoại khoa, làm xét 

nghiệm βhCG sau mổ 3 ngày và 275 phụ nữ 

có thai, chửa trong tử cung (CTTC). Phương 

pháp lấy m u thuận tiện, ng u nhiên. 

2.2.3. Biến số nghiên cứu và các tiêu 

chuẩn:  

- Tuổi, kết quả siêu âm, xét nghiệm định 

lượng βhCG 3 lần. 

-  ộ nhạy ( N) và độ đặc hiệu (  H): sự 

thay đổi nồng độ βhCG cách nhau 48 giờ và 

khi kết hợp với kết quả siêu âm. 
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*Tỷ lệ % tăng của nồng độ βhCG tính 

theo c ng thức của Kardar: 

% βhCG =  

 x 100 

2.2.4. Xử lý số liệu: phần mềm thống kê 

y học Spss 20.0 

2.3. Đạo đức nghiên cứu: Nghiên cứu 

được thực hiện dưới sự đồng ý của Hội đồng 

 ạo đức Y sinh học Trường  ại học Y Dược 

Hải Phòng và  ệnh viện Phụ sản Hải Phòng. 

 

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu 

Bảng 3.1. Tuổi của đối tượng nghiên cứu 

Tuổi (năm) 
CNTC CTTC 

n = 324 % n = 275 % 

≤ 19 3 0,9 8 2,9 

20-24 21 6,5 43 15,6 

25-29 60 18,5 68 24,7 

30-34 126 38,8 100 36,4 

≥ 35 114 35,3 56 20,4 

 ± SD 32,7 ± 5,6 29,4 ± 5,3 

Nhận xét: Tuổi trung bình của nhóm CNTC: 32,7 ± 5,6, nhóm CTTC: 29,4 ± 5,3. Nhóm 

tuổi 30-34 chiếm tỷ lệ lớn nhất ở cả 2 nhóm. 

Bảng 3.2. Kết quả siêu âm đường âm đạo của đối tượng nghiên cứu 

Siêu âm 
CNTC CTTC OR 

p n=324 % n=275 % 

Phần phụ 
Có khối 264 81,5 43 15,6 23,1 

p<0,01 Kh ng có khối 60 18,5 232 84,4 

Dịch cùng 

đồ 

Có dịch 198 61,1 35 12,7 8,25 

p<0,01 Kh ng có dịch 126 38,9 240 87,3 

Nhận xét: Kết quả siêu âm đầu dò âm đạo thấy hình ảnh có khối ở phần phụ thì nguy cơ 

đó là CNTC tăng gấp 23,1 lần (p<0,01), khi thấy có dịch cùng đồ là 8,25 lần (p<0,01). 

3.2. Đặc điểm xét nghiệm βhCG của đối tượng nghiên cứu 

Bảng 3.3. Xét nghiệm βhCG lần 1 

βhCG  

(mUI/ml) 

CNTC CTTC 

n=324 % n=275 % 

≤ 500 132 40,7 12 4,5 

500-1000 90 27,8 89 32,3 

1000-2000 41 12,7 54 19,6 

2000-3000 30 9,3 21 7,6 
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≥ 3000 31 9,5 99 36,0 

 ± SD 
1524,15 ± 3525,33 6682,92 ± 10553,46 

p < 0,01 

Nhận xét: Nồng độ βhCG trung bình ở nhóm CNTC: 1524,15 ± 3525,33 mUI/ml thấp hơn 

nhóm CTTC: 6682,92 ± 10553,46 mUI/ml (p<0,01). 

Bảng 3.4. Sự thay đổi βhCG giữa 2 lần định lượng cách nhau 48h 

βhCG 

(mUI/ml) 

CNTC CTTC 

n=324 % p n=275 % p 

Tăng < 53% 255 78,7 
< 0,01 

76 27,6 
0,028 

Tăng ≥ 53% 69 21,3 199 72,4 

 ± SD 
2052,14 ± 4549,10 10501,59 ± 16037,20 

p < 0,001 

Nhận xét: Nhóm CNTC: nồng độ βhCG tăng < 53%, chiếm 78,7%. Nhóm CTTC: nồng độ 

βhCG tăng ≥ 53% chiếm 72,4%, p<0,05. 

Bảng 3.5. βhCG trước và sau mổ 

 βhCG lần 1 βhCG lần 2 βhCG lần 1 + lần 2 
βhCG sau điều 

trị 

 ± 

SD 

1524,15 ± 

3525,33 
2052,14 ± 4549,10 1788,14 ± 4031,31 

1351,18 ± 

2912,82 

p p<0,05 

Nhận xét: Nồng độ trung bình βhCG sau điều trị là 1351,18 ± 2912,82 mUI/mL, thấp hơn 

trước mổ, sự khác biệt có ý nghĩa thồng kê với p<0,05. 

 
Hình 3.1. Thay đổi nồng độ βhCG sau điều trị 

Nhận xét: Có 318/324 (98,1%) bệnh nhân điều trị mổ bảo tồn thành c ng với nồng độ 

βhCG sau mổ giảm > 20% so với trước mổ. 

3.3. Mối liên quan giữa βhCG và triệu chứng lâm sàng, kết quả siêu âm  
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Bảng 3.6. Nồng độ βhCG và triệu chứng lâm sàng của đối tượng nghiên cứu 

Triệu chứng lâm 

sàng 

CNTC (n=324) CTTC (n=275) 

n % βhCG (mUI/ml) n % βhCG (mUI/ml) 

Chậm 

kinh 

 

Có 210 64,8 2250,9 ± 5582,2 186 67,6 6997,7 ± 10740,4 

Không 114 35,2 1129,6 ± 1453,9 89 32,4 6014,1 ± 10836,7 

p 0,763 

 au 

bụng 

Có 285 88,0 1488,6 ± 3514,8 32 11,6 6877,7 ± 7163,3 

Không 39 12,0 1784,1 ± 3736,6 243 88,4 6656,4 ± 11063,1 

p < 0,01 

Ra máu 

âm đạo 

Có 258 79,6 1232,4 ± 1943,4 108 39,3 6860,3 ± 919,9 

Không 66 20,4 2664,7 ± 6806,3 167 60,7 6564,6 ± 11297,4 

p < 0,01 

Nhận xét: Nồng độ βhCG của những bệnh nhân có triệu chứng đau bụng, ra máu âm đạo ở 

nhóm CNTC thấp hơn nhóm CTTC, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,01). 

Bảng 3.7. Nồng độ βhCG và kết quả siêu âm 

Siêu âm 
βhCG (mUI/ml) 

CNTC (n=324) CTTC (n=275) 

Phần phụ 

Có khối 1766,4 ± 3865,9 4011,7 ± 2918,0 

Không có khối 458,2 ± 295,3 7191,7 ± 11431,3 

p 0,009 0,459 

Dịch cùng 

đồ 

Có dịch 1982,4 ± 5090,9 5419,0 ± 9508,4 

Không có dịch 1232,6 ± 1971,9 13318,5 ± 14777,9 

p 0,018 0,159 

p < 0,05 

Nhận xét: Nồng độ βhCG ở bệnh nhân siêu âm phần phụ có khối và có dịch cùng đồ ở 

nhóm CNTC thấp hơn nhóm CTTC (p<0,05).  

Bảng 3.8. Độ nhạy và độ đặc hiệu của xét nghiệm βhCG 

 CNTC (n=324) CTTC (n=275) 

βhCG lần 2 tăng <53% so với lần 1 255 77 

βhCG lần 2 tăng ≥53% so với lần 1 69 198 

Nhận xét: Khi theo d i tiến triển của nồng độ βhCG trong chẩn đoán CNTC, xét nghiệm 

định lượng βhCG cách nhau 48h có  N=78,7% (255/324),   H=72% (198/275). 

Bảng 3.9. Độ nhạy và độ đặc hiệu khi kết hợp βhCG và siêu âm 

 CNTC (n=324) CTTC (n=275) 

βhCG lần 2 tăng <53% so với lần 1+ siêu 

âm phần phụ có khối 
246 11 

βhCG lần 2 tăng ≥53% so với lần 1 78 264 
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Nhận xét:  ộ nhạy và độ đặc hiệu trong 

chẩn đoán sớm CNTC khi kết hợp hình ảnh 

siêu âm và sự tiến triển nồng độ βhCG cách 

nhau 48 giờ là:  N=75,9% (246/324), 

  H=96% (264/275). 

 

IV. BÀN LUẬN 

4.1. Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu 

* Đặc điểm chung: Nghiên cứu gồm 324 

đối tượng nghiên cứu CNTC, 275 đối tượng 

nghiên cứu CTTC, tuổi trung bình của nhóm 

CNTC (32,7 ± 5,6), tuổi trung bình nhóm 

CTTC (29,4 ± 5,3), (bảng 3.1) 

* Kết quả siêu âm đường âm đạo: siêu 

âm phần phụ có khối ở nhóm CNTC (81,5%) 

cao hơn nhóm CTTC (15,6%), p<0,01, khi 

siêu âm thấy hình ảnh có khối ở phần phụ thì 

nguy cơ đó là CNTC rất cao, gấp 23,1 lần so 

với không có khối (bảng 3.2). Kết quả siêu 

âm có dịch ở Douglas của nhóm CNTC 

(61,1%) cao hơn nhóm CTTC (12,7%), 

p<0,01. Khi siêu âm không thấy dịch cùng 

đồ thì khả năng đó là CNTC giảm đi 8,25 lần 

(p<0,01) (bảng 3.2). Kết quả nghiên cứu 

tương đồng với nghiên cứu của  ào Nguyên 

Hùng (2018) [2]: phần phụ có khối 84,8%, 

Giáp Bằng Mạnh (2020) [3]: dịch cùng đồ 

64,4%. 

4.2. Đặc điểm xét nghiệm βhCG của đối 

tượng nghiên cứu 

*βhCG lần 1: Nồng độ βhCG trung bình 

nhóm CNTC (1524,15 ± 3525,33 mUI/ml) 

thấp hơn nhóm CTTC (6682,92 ± 10553,46 

mUI/ml), p<0,01 (bảng 3.3). Kết quả nghiên 

cứu cao hơn nghiên cứu của Qi Lu và cộng 

sự (2019) [9]: nồng độ βhCG CNTC là 1052 

mUI/ml, CTTC là 4328 mUI/ml, kết quả chỉ 

ra rằng CNTC thường có nồng độ βhCG thấp 

trong huyết thanh do trứng kh ng làm tổ 

trong tử cung nên sự chế tiết βhCG kém [2]. 

* Thay đổi βhCG giữa 2 lần định lượng 

cách nhau 48h: 78,7% bệnh nhân CNTC có 

nồng độ βhCG lần 2 tăng <53% so với lần 1, 

(p<0,01). Ở nhóm CTTC, βhCG lần 2 tăng ≥ 

53% so với lần 1 là 72,4%, p<0,05 (bảng 

3.4). Trong vài tuần đầu của thai trong tử 

cung bình thường, βhCG sẽ tăng gấp đ i 

trong mỗi 2 ngày và kh ng bao giờ tăng < 

53% mỗi 2 ngày. Nếu βhCG tăng kh ng 

được đến 53% trong mỗi 2 ngày, thì nên nghĩ 

đến khả năng thai ngoài tử cung hoặc thai 

trong tử cung với diễn biến bất thường [1]. 

*Nồng độ βhCG trước và sau mổ: Nồng 

độ βhCG  của nhóm sau mổ CNTC (1351,18 

± 2912,82 mUI/mL), thấp hơn so với nồng 

độ βhCG trước khi mổ, p<0,05; (bảng 3.5) 

*Thay đổi nồng độ βhCG sau điều trị: 

Sau điều trị mổ bảo tồn vòi tử cung, có 

318/324 bệnh nhân (98,15%) có nồng độ 

βhCG sau mổ giảm ≥ 20% so với trước mổ 

(hình 3.1). Kết quả nghiên cứu có tỷ lệ điều 

trị mổ bảo tồn thành c ng cao hơn so với 

nghiên cứu của Trần Thị Lợi (2004) [4] là 

95,9%. 

4.3. Mối liên quan giữa βhCG và triệu 

chứng lâm sàng, kết quả siêu âm  

* Nồng độ βhCG và triệu chứng lâm 

sàng: nồng độ βhCG của những bệnh nhân 

có triệu chứng đau bụng, ra máu âm đạo ở 

nhóm CNTC thấp hơn nhóm CTTC, p<0,01 

( ảng 3.6). Kết quả nghiên cứu tương tự kết 

quả của  ào Nguyên Hùng (2018) [2]. 

*Nồng độ βhCG và kết quả siêu âm: 

βhCG ở bệnh nhân siêu âm phần phụ có khối 

và có dịch cùng đồ ở nhóm CNTC thấp hơn 

nhóm CTTC (p<0,05) (bảng 3.7). Kết quả 

nghiên cứu tương tự kết quả của  ào 

Nguyên Hùng (2018) [2].  

*Độ nhạy và độ đặc hiệu của xét 

nghiệm βhCG: sự thay đổi nồng độ βhCG 

sau 48 giờ thì độ nhạy là 78,7% và độ đặc 
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hiệu là 72%, kết quả nghiên cứu có  N thấp 

hơn nghiên cứu của Lu Qui (2019) nhưng 

  H cao hơn ( N 91,1%,   H 66,6%) [9]. 

Tuy nhiên, khi kết hợp sự thay đổi nồng độ 

βhCG và siêu âm đầu dò âm đạo thì độ nhạy 

là 75,9%, độ đặc hiệu tăng lên 96%.  

 

V. KẾT LUẬN 

- Tuổi trung bình của nhóm bệnh chửa 

ngoài tử cung là 32,7 ± 5,6.  

- Nồng độ βhCG trung bình nhóm chẩn 

đoán xác định CNTC (1524,15 ± 3525,33 

mUI/ml) thấp hơn nhóm CTTC (6682,92 ± 

10553,46 mUI/ml), p<0,01. Nồng độ βhCG ở 

nhóm CNTC có sự khác nhau có ý nghĩa 

thống kê giữa cách nhau 48 giờ, trước và sau 

điều trị (p<0,05). 

- Nồng độ βhCG của những bệnh nhân có 

triệu chứng đau bụng, ra máu âm đạo và siêu 

âm phần phụ có khối, có dịch cùng đồ ở 

nhóm CNTC thấp hơn nhóm CTTC 

(p<0,05). Trong chẩn đoán sớm CNTC, thay 

đổi nồng độ βhCG sau 48 giờ có  N 78,7%, 

  H 72%; khi kết hợp sự thay đổi nồng độ 

βhCG và siêu âm đầu dò âm đạo:  N 75,9%, 

  H 96%. 
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