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Thai ngoài tử cung ở sẹo mổ lấy thai 
(TNTCSMLT) với khối thai bám vào cơ tử 
cung (TC) qua khe hở sẹo mổ lấy thai (MLT), 
vị trí hiếm gặp, đã được Larsen và Solomon 
báo cáo từ 1978.1,2 Theo những báo cáo gần 
đây cho thấy độ xuất hiện đã có khuynh 
hướng tăng dần.3,4 Điều này phản ánh do tỉ 
lệ mổ lấy thai và thụ thai trong ống nghiệm 
đều tăng thêm vào đó với ứng dụng rộng rãi 
siêu âm qua âm đạo giúp phát hiện sớm các 
trường hợp TNTCSMLT.5

    TNTCSMLT có tế bào nuôi xâm lấn cơ tử 
cung tương tự cài răng lược nên có khuynh 
hướng gây chảy máu ồ ạt, có thể đe dọa mạng 
sống.6,7 Tuy nhiên trong TNTCSMLT tế bào 
nuôi xâm lấn nhiều hơn, và xảy ra rất sớm 
trong 3 tháng đầu thai kỳ.8 Do đó có nguy cơ 
cao gây vỡ TC và băng huyết.9

    Trước 2012, chưa có điều trị tối ưu, có rất 
nhiều cách điều trị. Sau khi Timor (2012)10 

đúc kết các kinh nghiệm trong y văn đã cho 
thấy điều trị ban đầu TNTCSMLT với MTX 
tại chỗ/vào khối thai kết hợp với toàn thân 
cho kết quả tốt. Các can thiệp ban đầu bằng 
nong và nạo, MTX toàn thân, thuyên tắc 
động mạch TC đều gây ra nhiều biến chứng 
và có khi phải cắt TC.

Độ xuất hiện

Theo Timor 4,10  độ xuất hiện của TNTCSMLT 
chiếm khoảng 1/1.800 –1/2.500 tổng số sanh. 
Tuy nhiên độ xuất hiện thực sự không thể xác 
định vì các trường hợp chỉ được ghi nhận rải 
rác. Theo y văn từ 1990 - 1999, chỉ có 19 báo 
cáo  về TNTCSMLT, đến  2000 - 2005 tăng 
lên 48 báo cáo và từ năm 2006 đến 2011 đã có 
104 báo cáo. Số liệu này phản ánh gia tăng cả 
về số MLT,11 cũng như áp dụng rộng rãi siêu 
âm đầu dò âm đạo.5 TNTCSMLT thường gặp 
hơn TNTC tại cổ TC.12

Cập nhật điều trị Thai ngoài tử cung 
ở sẹo mổ lấy thai 
Phan Văn Quyền*, Bs.
*Bệnh viện Từ Dũ

TỔNG QUAN Y VĂN

Hình 1. Tỉ lệ thai ngoài tử cung theo vị trí (William’s Obstetrics 23th ed,2010) Hình 2. TNTCSMLT vỡ
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    Đối với phụ nữ đã MLT ít nhất 1 lần có thể 
bị TNTCSMLT 5% (4,1-6,2%).7 Hiện tại chưa 
rõ TNTCSMLT có tăng theo số lần MLT hay 
không, có liên quan đến kỹ thuật may cơ TC 
1 hay 2 lớp hay không. TNTCSMLT chiếm tỉ 
lệ < 1% các trường hợp TNTC.14 (hình 1,2).

Nguyên nhân

Nguyên nhân đưa đến TNTCSMLT chưa 
rõ, nhiều giả thuyết giải thích bệnh sinh 
TNTCSMLT, giả thuyết được chấp nhận 
nhiều nhất là phôi nang đóng vào cơ TC qua 
khe hở sẹo trên cơ TC do MLT, phẫu thuật 
trên cơ TC,15 hoặc các tổn thương cơ TC sau 
khi bóc nhau bằng tay,9 do nong nạo hoặc lạc 
nội mạc trong cơ TC.16,17 Thụ tinh trong ống 
nghiệm cũng có thể gây ra thai phát triển vào 
trong cơ tử cung giống như là TNTCSMLT,8 
dù không có sẹo phẫu thuật trên TC.18

    Khảo sát của Krishna19 cho thấy sau MLT, 
60% sẹo thường có các khe hở, tạo điều kiện 
cho TNTCSMLT. Hiện nay, với tiến bộ trong 
ứng dụng siêu âm ngả âm đạo với bơm dịch, 
sự toàn vẹn của cơ TC có thể khảo sát lúc 
không mang thai.20 (hình 3) Một sẹo MLT 
bị khiếm khuyết sẽ bị phát hiện giúp người 
thầy thuốc lâm sàng lưu ý người bệnh khi 
có thai sau này cần quan tâm đến nguy cơ 
TNTCSMLT.

Yếu tố nguy cơ

Các yếu tố nguy cơ bị TNTCSMLT gồm có 
tiền căn nong nạo trước đó, có tiền căn nhau 
bám bất thường (nhau tiền đạo, nhau xuyên 
cơ),3,21,22 tiền căn bóc nhau bằng tay, tiền căn 
thai ngoài tử cung, tiền căn thụ tinh trong 
ống nghiệm và các phẫu thuật có liên quan 
đến cơ TC như MLT, bóc nhân xơ, may tái 
tạo tử cung, soi buồng tử cung.7 

    Theo Rota6 ghi nhận 52% các trường hợp 
TNTCSMLT sau mổ lấy thai 1 lần; 36% sau 
mổ 2 lần; và 12% sau mổ tử 3 lần trở lên. Theo 
y văn không ghi nhận có liên quan đặc biệt 

hay hậu quả nào giữa mổ lấy thai lần trước với 
các lần mang thai sau đó với TNTCSMLT.3,5,23

    Từ năm 1969 Shinagawa24 đã nhận thấy 
phá thai có thể dẫn đến TNTC tại cổ TC. Phá 
thai gây ra tổn thương tạo điều kiện phôi thai 
bám vào chiếm 21%. Lý luận tương tự với sẹo 
MLT tạo ra vùng nguy cơ cao cho thai đóng,15 
chủ yếu khi sẹo bị hở phía trong do tai biến 
phẫu thuật.25

    TNTCSMLT cũng gặp trên MLT do ngôi 
mông 63% các trường hợp, vì ngôi mông 
được thực hiện MLT chọn lọc lúc đoạn dưới 
chưa phát triển nên khi lành sẹo dễ có khe hở 
cho phôi đóng sau này.3,26 

Triệu chứng và dấu hiệu

Tuổi thai khi phát hiện TNTCSMLT thay đổi  
từ 5 tới 16 tuần. Khoảng cách từ lần MLT 
cuối tới TNTCSMLT thay đổi từ 6 tháng tới 
12 năm.8 

    Triệu chứng lâm sàng TNTCSMLT không 
đặc hiệu, phần lớn bệnh nhân có xuất  huyết 
âm đạo chiếm 44%.7,26 Một số có đau bụng 
như bị sảy thai không trọn. Đau bụng và xuất 
huyết là các triệu chứng thường gặp. Trong 
phân tích gộp tập hợp 59 báo cáo với 112 ca, 
Rotas6 và cộng sự ghi nhận 1/3 chỉ có xuất 
huyết và 1/4 có đau bụng,  hơn 50% bệnh 
nhân không triệu chứng và chẩn đóan phát 
hiện qua siêu âm khi khám thai. 

    Do không có triệu chứng và dấu hiệu chuyên 
biệt báo động nên chẩn đoán chính xác có thể 
chậm trễ. Một số trường hợp chẩn đoán sai 
chỉ xác định được khi có kết quả giải phẫu 
bệnh. Sai sót không nhận ra TNTCSMLT có 
thể dẫn đến hậu quả vỡ tử cung và bệnh nhân 
nguy kịch, việc chẩn đoán nhầm là thai trong 
tử cung nên để diễn biến tự nhiên cũng như 
can thiệp nong nạo có thể dẫn đến xuất huyết 
ồ ạt.6 Vì vậy các thầy thuốc lâm sàng nên nghi 
ngờ đến TNTCSMLT khi bệnh nhân có tiền 
căn MLT và lưu ý các nhà siêu âm quan tâm 
đến bệnh cảnh này. 

TỔNG QUAN Y VĂN
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Chẩn đoán

Trên lâm sàng chẩn đoán TNTCSMLT sớm 
rất khó.8 Chẩn đoán căn cứ trên tiền sử, bệnh 
cảnh lâm sàng như đau bụng, rong huyết và 
quan trọng nhất là siêu âm Doppler màu3, 
một số trường hợp khó cần xác định bằng 
MRI.27 và nội soi buồng TC cũng được dùng 
trong chẩn đoán.

    Tiêu chuẩn chẩn đoán TNTCSMLT với siêu 
âm ngả âm đạo (hình 4,5) và Doppler màu 
(hình 6):3,8,9,12,26

a. Buồng tử cung trống,

b. Kênh cổ tử cung trống

c. Túi thai nằm giữa bàng quang và phần trước 
đoạn eo tử cung, lớp cơ tử cung giữa bàng 
quang và túi thai không có hay rất mỏng, và 

d. Với siêu âm 3D Doppler có phình mạch 
máu quanh túi thai,12 có hình ảnh mất liên 
tục của vách trước tử cung trên mặt cắt ngang 
qua túi ối.26

Hình 3. Sẹo MLT hở, trước khi có thai Hình 4. TNTC ở sẹo MLT, cổ TC buồng TC trống

Hình 5. Vách cơ TC trước túi thai rất mỏng Hình 6. Tăng sinh mạch máu quanh túi thai

Tiêu chuẩn (d) này giúp phân biệt với TNTC 
đóng tại cổ tử cung, eo tử cung hay sảy thai.9 

Hình ảnh  phình mạch máu quanh túi thai 
là 1 lợi điểm của Doppler dùng để phân biệt 
giữa thai sống tại sẹo với thai chết trong tử 

cung5 giúp quyết định điều trị hợp lý. Trong 
trường hợp thai lưu trong tử cung quanh túi 
thai không có mạch máu, túi thai đã tróc ra 
khỏi nhau bám. Ngược lại trong TNTCSMLT 
sống, quanh túi thai vẫn có nhiều mạch máu 

Cập nhật điều trị Thai ngoài tử cung ở sẹo mổ lấy thai
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trên siêu âm.5 

    Siêu âm đầu dò âm đạo có  độ nhạy 84,6%.5 
Siêu âm đầu dò âm đạo giúp quan sát rõ túi 
thai và tương quan với sẹo MLT. Kết hợp siêu 
âm qua thành bụng tạo ra hình ảnh rộng của 
tử cung và phần phụ và đo được khoảng cách 
giữa túi thai và bàng quang. Qua đó cũng đo 
được độ dày vách cơ tử cung giữa bàng quang 
và túi thai, với phối hợp hình ảnh nhiều mặt 
và 3D cho bảo đảm chẩn đoán. 12

    Godin và một số tác giả 27,28 đã dùng MRI 
cùng với siêu âm đầu dò âm đạo để chẩn đoán. 
MRI trên mặt cắt ngang có thể thấy rõ túi 
thai nằm trước cổ tử cung. Nhưng Maymon3 
không cần dùng MRI vì siêu âm đầu dò với 
Doppler mạch máu đủ cho chẩn đoán, để 
phát hiện xâm lấn bàng quang Valley 28 đã 
thực hiện soi bàng quang.

    Nội soi buồng tử cung thấy sẹo TNTCSMLT 
có hình ảnh đỏ như cá hồi.8

    Điểm quan trọng của chẩn đoán chính xác 
giúp tránh sai sót khi nhầm với thai trong tử 
cung và can thiệp với nong nạo dẫn đến xuất 
huyết ồ ạt cần phẫu thuật khẩn cấp..3,5

Chẩn đoán phân biệt

Cần thận trọng khi xác định TNTCSMLT, 
phải phân biệt được thai trong TC, sảy thai và 
khối thai tụt xuống ngang vết MLT, và TNTC 
ở cổ TC.

    Với sảy thai trên siêu âm màu không có 
mạch máu quanh thai4.

    Phân biệt TNTC ở cổ TC căn cứ trên tiêu 
chuẩn chẩn đoán trên lâm sàng và siêu âm 
của Hofmann29 (bảng 1).

Bảng 1. Chẩn đoán TNTC ở cổ TC

Tiêu chuẩn lâm sàng Tiêu chuẩn siêu âm
1. TC nhỏ CTC phình to. 1. Buồng TC trống chỉ có túi thai giả
2. Lỗ trong CTC không nở to. 2. NMTC giả màng rụng dày
3. Nạo NMTC không có mô nhau. 3. Cấu trúc thành TC tán xạ
4. Lỗ ngoài CTC mở to hơn sảy thai 4. TC hình đồng hồ cát

5. CTC phình to
6. Có túi thai trong kênh TC
7. Có mô nhau tại CTC trong
8. Lỗ trong CTC đóng kin

Hofmann HMH, Urdl W, Hofler H, et al. Cervical pregnancy: case reports and current concepts in diagnosis and 
treatment. Arch Gynecol Obstet 1987

Diễn biến

Vial26 lưu ý TNTCSMLT diễn tiến theo 2 
hướng khác nhau. Loại thứ nhất túi thai 
đóng trên sẹo với túi thai phát triển hướng 
vào trong khoảng eo cổ tử cung hay buồng 
tử cung (hình 7). Trường hợp này có thể tiến 
triển đến sanh sống, nhưng có nguy cơ xuất 
huyết ồ ạt nơi nhau bám. Loại thứ 2 túi thai 
cắm sâu trong khe hở sẹo MLT (hình 8) và 
tiến triển gây vỡ tử cung trong 3 tháng đầu 
nguy cơ vỡ tử cung và xuất huyết nặng nguy 
hiểm tính mạng. 

    Phân biệt giữa 2 loại TNTCSMLT rất quan 
trọng. Loại 1 cần theo dõi liên tục phát triển 
thai về buồng tử cung. Trường hợp đầu tiên 
do Herman25 ghi nhận theo dõi tới 35 tuần và 
cần phẫu thuật cấp cứu MLT con sống 3.600g 
và cắt tử cung cấp cứu vì nhau cài răng lược, 
chảy máu ồ ạt. Giải phẫu bệnh cho thấy nhau 
bám vào đoạn dưới không có lớp cơ tử cung 
và màng rụng lớp đáy và chỉ có ít mô liên kết. 
Các bệnh nhân này cần được tham vấn sẹo 
MLT của rất mỏng và nên MLT.

TỔNG QUAN Y VĂN
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Hình 7. Thai phát triển vào buồng TC Hình 8. Túi thai cắm sâu trong sẹo MLT, gây vỡ TC sớm

Tai biến

Hai tai biến thường gặp trong quá trình điều 
trị và theo dõi TNTCSMLT là vỡ tử cung và 
chảy máu ồ ạt cần  phẫu thuật cấp cứu, nếu 
các biện pháp cầm máu thắt động mạch tử 
cung hay hạ vị không hiệu quả cần cắt tử 
cung cầm máu. 

    Theo phân tích gộp từ y văn của Timor và 
Trisch10 năm 2012, ghi nhận trên 171 báo cáo, 
đã có 751 ca TNTCSMLT trong đó có 331 ca 
có tai biến phải cắt TC 36 ca, 40 mở bụng và 
21 ca TTĐMTC phải làm cấp cứu.

    Các điều trị ban đầu bằng nong-nạo, 
MTX toàn thân, và TTĐMTC riêng rẽ có 
tai biến cao nhất. Biến chứng thấp nhất 
trên các bệnh nhân được điều trị với MTX 
hoặc KCl hay soi buồng TC 10 (bảng 2). 

 
Bảng 2. Tai biến theo phương pháp điều trị

Điều trị ban đầu Tai biến %
MTX TB 62,1
Nong và Nạo 61,9
Thuyên tắc ĐMTC 46,9
Soi Buồng TC 18,4
MTX tại chỗ/vào thai 9,7

Timor-Tritsch. Early placenta accreta and cesarean 
section scar pregnancy: a review. Am J Obstet Gynecol 
2012.

Xử trí

Nguyên tắc điều trị cũng tương tự như điều 
trị TNTC tại các vị trí khác gồm có: một là 
lấy/hủy khối thai tại sẹo MLT, hai là bảo tồn 
khả năng sinh sản. Tùy theo mức độ khẩn cấp 
của diễn tiến bệnh mà có biện pháp điều trị 
phù hợp. 

    Nếu bệnh nhân có xuất huyết ồ ạt cần can 
thiệp phẫu thuật cấp cứu, có khả năng phải 
cắt TC để cầm máu. 

    Nếu tình trạng bệnh nhân ổn định, không 
xuất huyết hay lượng ít có nhiều phương 
pháp điều trị. 

    Trước 2012, chưa có điều trị tối ưu, có rất 
nhiều cách điều trị. Sau khi Timor10 (2012) 
đúc kết các kinh nghiệm trong y văn đã cho 
thấy điều trị ban đầu TNTCSMLT với MTX 
tại chỗ/vào khối thai kết hợp với toàn thân 
cho kết quả tốt. Các can thiệp ban đầu bằng 
nong và nạo, MTX toàn thân, thuyên tắc 
động mạch TC đều gây ra nhiều biến chứng 
và có khi phải cắt TC.

    Khối thai càng lớn tai biến càng nhiều, do 
đó khi chẩn đoán đúng sớm, tiên lượng sẽ tốt 
hơn. 

    Khuynh hướng hiện nay là điều trị bảo tồn 
nội khoa và can thiệp ngoại khoa tối thiểu 

Cập nhật điều trị Thai ngoài tử cung ở sẹo mổ lấy thai
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nhằm kết thúc thai kỳ sớm, nhờ đó tránh phải 
phẫu thuật lớn và bảo tồn khả năng sinh sản.

Điều trị nội khoa    

Điều trị với methotrexate (MTX) áp dụng 
cho các trường hợp thai nhỏ hơn 16 tuần, 
huyết động ổn định và không chống chỉ định. 

    Nếu chưa có tim thai: tiêm MTX tại chỗ 25 
mg và toàn thân 25 mg với tổng liều  50 mg/
m2 diện tích thân thể.10 

    Nếu thai sống, hủy thai bằng tiêm MTX (25 
mg) hoặc KCl vào tim thai qua hướng dẫn 
siêu âm phối hợp MTX 25 mg quanh khối 
thai. Sau 60-90 phút kiểm tra siêu âm xác 
định đã mất tim thai và xem có xuất huyết 
tại chỗ, bệnh nhân được tiêm 25 mg MTX 
tiêm bắp (liều tổng cộng 75 mg MTX).10 Khi 
tiêm MTX vào túi thai, lúc đó sẽ hút cả dịch 
trong túi thai có kết quả tốt hơn.3,5,8,12,22,23,27 
Do sẹo MLT được bao quanh bằng mô sợi 
không có nhiều mạch máu như cơ tử cung 
bình thường, nên dùng toàn thân MTX có 
hiệu quả hạn chế vì hấp thu chậm so với tiêm 
MTX tại chỗ vào túi thai có hiệu quả hơn. 

    Kỹ thuật tiêm vào tim thai/khối thai không 
quá phức tạp. Bệnh viện Từ Dũ đã thực hiện 
kỹ thuật này từ tháng 3 năm 2012, qua hướng 
dẫn đầu dò siêu âm ngả âm đạo có gắn 1 
adaptor định hướng 1 kim dài khoảng 20 cm 
vào đúng vị trí tim thai/túi thai sau đó tiêm 
25 mg MTX,  và có thể rút bớt nước ối và 
khối phôi thai, sau đó tiêm MTX 25 mg vào 
bánh nhau.   

    Nếu phát hiện sớm, đo độ dày thành trước 
tử cung bằng siêu âm,27,28 nếu độ dày là 1,2 
mm hay nhỏ hơn 2 mm cần lưu ý nguy cơ 
vỡ sẹo và xuất huyết ồ ạt có thể xảy ra sau 
điều trị nội khoa,  có trường hợp đến sau 15 
ngày sau điều trị MTX.5 Do nguy cơ này một 
số tác giả đề xuất phối hợp điều trị nội khoa 
với làm thuyên tắc động mạch tử cung hoặc 
tiêm vasopressin vào trong cổ tử cung kèm 
với chèn bóng sonde 18 French Foley. 23,30

    Trong quá trình theo dõi sau điều trị nội 
khoa cần lưu ý:

-  Điều trị hỗ trợ thu hồi TC

Các bệnh nhân sau khi điều trị ban đầu với 
MTX nên được điều trị hỗ trợ với tiêm bắp 5 
UI. oxcytocin, 2 lần/ngày giúp cơ tử cung thu 
hồi, hạn chế mất máu. Thuốc cầm máu cũng 
nên dùng và có hiệu quả trong các trường 
hợp có khối máu tụ.

-  Thận trọng trong thăm khám, chăm sóc

Khối TNTCSMLT thường khó phát hiện trên 
lâm sàng,  nếu thăm khám mạnh tay có nguy 
cơ làm vỡ và xuất huyết ồ ạt cần phẫu thuật 
cấp cứu. Bệnh nhân cũng cần được dặn dò 
đi lại nhẹ nhàng, không nên chạy nhảy, thể 
thao, hoạt động mạnh vì có thể làm vỡ khối 
TNTCSMLT, hay khối máu tụ còn tồn tại 
khá lâu (2 tháng tới 1 năm) sau điều trị nội 
khoa.3,5,8

    Sau điều trị MTX đa số bệnh nhân hồi phục 
hoàn toàn không cần can thiệp thêm và đa số 
không có tác dụng phụ.3 

Điều trị ngoại khoa

Trước kia TNTCSMLT gần như đều phải cắt 
tử cung3 vì phần lớn đều được nong nạo và 
phẫu thuật. 

Nong nạo: chỉ nên áp dụng trong một số nhỏ 
trường hợp khi đã có βHCG < 2.000 UI/l sau 
khi điều trị MTX và βHCG < 2.000 UI/l và 
khối thai không giảm kích thước. Nong nạo 
không nên là điều trị đầu tiên vì có nguy cơ 
thủng tử cung và xuất huyết ồ ạt  cần phẫu 
thuật cấp cứu cắt tử cung 50%.8 Vì phần lớn 
gai nhau bám vào cơ tử cung nên khi nong 
nạo lấy túi thai ra có thể làm thủng tử cung 
và tổn thương bàng quang gây xuất huyết 
nhiều nguy hiểm tính mạng cần phẫu thuật 
cấp cứu.8,9

Phẫu thuật: các trường hợp huyết động 
không ổn định, xuất huyết nhiều có choáng 
hay không hoặc tuổi thai trên 16 tuần, thai 
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sống có nguy cơ vỡ sẹo tử cung cần can thiệp 
phẫu thuật mở bụng cắt bỏ khối thai và bảo 
tồn nếu được, nếu không cắt tử cung hoàn 
toàn vì nguy cơ chảy máu nhiều. Phẫu thuật 
thường rất khó khăn vì khối nhau có thể xâm 
lấn bàng quang và cần được chuẩn bị máu, 
dịch truyền cần thiết. Can thiệp ngoại khoa 
cũng được nhiều tác giả 8,9,12,26 thực hiện ngay 
cả những trường hợp không chảy máu. Có 
tác giả cho rằng phẫu thuật để tránh tái phát 
lần có thai sau nhờ cắt bỏ sẹo cũ và may lại 
cơ tử cung.9 Tuy nhiên khi xén khối thai vẫn 
gây ra dính và ảnh hưởng đến khả năng mang 
thai.26 Phẫu thuật chỉ thực sự dành cho các 
trường hợp được chỉ định, nhưng phẫu thuật 
không có giá trị ngừa tái phát TNTCSMLT.33

    Lee và cộng sự năm 1999 áp dụng biện 
pháp can thiệp tối thiểu bằng nội soi buồng 
tử cung quan sát buồng tử cung cùng lúc xẻ 
và hút khối thai qua nội soi ổ bụng33 cũng có 
kết quả tốt.

Phối hợp nhiều kỹ thuật

Tùy theo mức phức tạp của TNTCSMLT đã 
có nhiều biện pháp điều trị phối hợp để có 
kết quả tốt, phương pháp phối hợp theo từng 
trường hợp.

MTX tại chỗ và nong nạo: Nong nạo chỉ áp 
dụng cho các trường hợp ổn định, βHCG 
< 2.000UI/l, và khối thai không giảm kích 
thước sau MTX. 5,34,35

MTX tại chỗ/toàn thân hoặc và thuyên tắc 
động mạch tử cung (TTĐMTC). Có hiệu 
quả cao trong các trường hợp khối thai to có 
nhiều mạch máu. Đặc biệt cho các trường 
hợp rong huyết kéo dài sau điều trị MTX, 
khối thai đã giảm kích thước và βHCG giảm 
về mức bình thường nhưng không hết triệu 
chứng rong huyết, có thể tồn tại thông động 
tĩnh mạch vùng sẹo, và sau thuyên tắc động 
mạch tử cung có kết quả tốt.36,37,38

MTX trong lúc làm thuyên tắc động mạch tử 
cung đã được Shen L. và cs. báo cáo có kết 

quả khả quan, chỉ có 1 ca phải cắt tử cung 
trên tổng số 45 ca.39

Thuyên tắc động mạch tử cung và phẫu thuật, 
nhằm hạn chế chảy máu, Yang và Yeng đề 
xuất kết hợp thuyên tắc động mạch tử cung 
chọn lọc trước phẫu thuật để giảm tai biến và 
bảo tồn khả năng sinh sản.37

Chờ đợi không can thiệp và theo dõi

Với TNTCSMLT là thai lưu nhỏ hơn 8 tuần, 
tổng trạng ổn định, với βHCG < 1.000 đv/L 
giảm đều, chỉ cần theo dõi. Không cần can 
thiệp khối thai sẽ tự hủy theo thời gian vài 
tuần tới vài tháng. Nếu βHCG tăng lại hay 
không giảm cần can thiệp nội khoa hay ngoại 
khoa tùy từng trường hợp.3,5,8  

    Nếu cần có thể cần nội soi buồng tử cung 
đánh giá lại sang thương.

    Trường hợp TNTCSMLT và thai sống phát 
triển hướng vào buồng tử cung, có thể để 
theo dõi tới khi thai trưởng thành tiên lượng 
thường phức tạp,8 vì sẽ phát triển nhau cài 
răng lược và bám thấp cần can thiệp chủ động 
trước chuyển dạ. Một số tác giả đề xuất kết 
thúc thai kỳ ngay khi xác định chẩn đoán.3,5  

Đánh giá sau điều trị

Bệnh nhân được theo dõi hàng tuần về lâm 
sàng và ßhCG cho tới khi không đo được. 
Siêu âm theo dõi mỗi tháng tới khối thai biến 
mất. 

   ßhCG trở về bình thường khoảng 6 - 10 
tuần sau điều trị tại chỗ MTX (21–188 ngày)  
và khối thai cần 2 tháng tới 1 năm sau MTX 
mới biến mất trên siêu âm vì nhau cài trong 
mô sẹo xơ nên bị hấp thu rất chậm.3,5,8  

Ngừa thai sau TNTCSMLT

Bệnh nhân không được mang thai sau 
TNTCSMLT ít nhất 12 tới 24 tháng. Có thể 
dùng thuốc ngừa thai viên phối hợp hoặc 
Depoprovera loại tiêm 1-3 tháng.

Cập nhật điều trị Thai ngoài tử cung ở sẹo mổ lấy thai
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Một số vấn đề cần quan tâm

Theo dõi các trường hợp nguy cơ cao
Hiện nay với tiến bộ của siêu âm đầu dò âm 
đạo và bơm dịch, các tổn thương vách tử cung 
có thể phát hiện ngay lúc không mang thai.19  
Theo Jurkovic5 sẹo bị khiếm khuyết khi thấy 
có kẽ hở ở thành trước tử cung hay khi lớp cơ 
tử cung dày không bằng 50% của cơ tử cung 
cạnh sẹo. Khiếm khuyết nặng chiếm 10% các 
trường hợp mổ lấy thai.19 

Sửa sẹo MLT bị hở
Sửa chữa sẹo mổ lấy thai trước khi cho mang 
thai lại26 sẽ cần nhiều phẫu thuật và rất tốn 
kém nên không khả thi. Chưa kể nếu thực 
hiện phẫu thuật sửa chữa sẽ gây ra những rắc 

rối khác như sẹo chậm lành, dính, và có khi 
phải cắt tử cung càng làm thiệt hại đến tương 
lai sinh sản. Hơn nữa, sửa sẹo cũng không 
ngừa được vỡ tử cung lúc chuyển dạ.8 Phẫu 
thuật sửa sẹo chỉ thực sự cần thiết trong 1 số 
nhỏ trường hợp đã bị tái phát TNTCSMLT 
và những trường hợp bị hở rộng sẹo mổ lấy 
thai.40 Hiện nay đã có một số tác giả thành 
công sửa sẹo qua nội soi buồng TC.

Kỹ thuật may cơ tử cung tránh hở sẹo
Gần đây, năm 2012 Babu và Magon41 đã đề 
xuất kỹ thuật may lớp cơ tử cung trong MLT 
(hình 9,10,11), với kỹ thuật này sẽ phục hồi 
các lớp thành tử cung tránh được khe hở khi 
lành sẹo.

Hình 9. Kỹ thuật may cơ TC lúc MLT (Babu Magon). Hình 10. Sẹo MLT bị hở, 
kỹ thuật thường dùng.

Hình 11. Sẹo MLT phục hồi tốt 
với kỹ thuật may Babu-Magon

Có thai sau TNTCSMLT
Bệnh nhân đã bị TNTCSMLT cần được 
hướng dẫn khi có thai lần sau nên siêu âm 
sớm để xác định có thai trong tử cung.3 Khi 
bệnh nhân có thai lại nên mổ chủ động khi 
phổi thai đã trưởng thành. Phụ nữ đã bị 
TNTCSMLT có thai lại cũng phải được theo 
dõi cẩn thận khả năng nhau cài răng lược có 
thể xảy ra. Nếu có cần thực hiện mổ lấy thai 
và cắt tử cung khi tuổi thai 32 tới 34 tuần.8 

    Ben Nagi theo dõi trong 5 năm các trường 
hợp mang thai sau TNTCSMLT ghi nhận 
76% có thai lại, 88% có thai tự nhiên trong 

đó 95% thai trong tử cung bình thường và 
tái phát 5%, nguy cơ tái phát thấp, 65% phát 
triển bình thường (35% sảy thai), sau đó mổ 
lấy thai 69%.42

    Seow đã báo cáo phát hiện sẹo khiếm khuyết 
với siêu âm đầu dò 4 năm trước thụ tinh 
trong ống nghiệm và sau đó bị TNTCSMLT,7 
và đề xuất chuyển phôi vào sâu hơn lỗ trong 
cổ tử cung sâu hơn hoặc bằng 4 cm để tránh 
TNTCSMLT hay TNTC trên cổ tử cung. 

    TNTCSMLT tái phát thấp (5-11%)3,42 cho 
thấy việc thai làm tổ vào sẹo chỉ có tính rủi ro 
hơn là do sự thu hút đặc biệt túi thai vào sẹo.42 

TỔNG QUAN Y VĂN
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Ben Nagi43 đã báo cáo 1 trường hợp với tái 
phát 3 lần và nghĩ đến khả năng nguy cơ làm 
tổ tại sẹo có liên quan trực tiếp kích thước 
tổn thương thành trước tử cung. Tuy nhiên 
năm 2010 Sajeela báo cáo 1 ca sanh thường 
đủ tháng sau TNTCSMLT. 44

    Nếu mang thai xảy ra nên sanh mổ chủ 
động khi phổi thai nhi đã đủ trưởng thành vì 
lúc này khả năng đàn hồi của sẹo mổ lấy thai 
không dãn kịp với phát triển nhanh của tử 
cung trong 3 tháng cuối hai kỳ.8

Kết luận

Với các xét nghiệm và siêu âm hiện nay giúp 
chẩn đoán sớm và chính xác TNTCSMLT 
nhờ đó hướng đến điều trị hiệu quả, duy trì 
khả năng sinh sản. Đa số tác giả chấp nhận 
kết thúc thai kỳ ngay khi đã có chẩn đoán 
chính xác.3,9 

    Trong khuynh hướng MLT càng ngày càng 
tăng, thì khả năng tai biến này cũng tăng 
theo. Phát hiện và chẩn đoán đúng sớm có 
tiên lượng tốt. Nên tránh can thiệp bằng 
nong nạo vì nguy cơ xuất huyết ồ ạt có thể 
phải cắt TC cấp cứu. Điều trị ban đầu với 
MTX vào thai và toàn thân có hiệu quả cao. 
Tuy nhiên phát hiện sớm và điều trị bảo tồn 
không đủ xác định kết quả tối ưu và vấn đề 
quan trọng là phải giảm được các nguy cơ 
dẫn đến TNTCSM ■
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Nội tiết tránh thai: các hình thức và  cách lựa 
chọn thích hợp cho khách hàng 
Trần Thị Mỹ Phượng*, Vũ Thị Nhung.**
* Bệnh viện Hùng Vương . Email: phuongtran73@gmail.com; DĐ: 0989810938
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Lịch sử thuốc ngừa thai

Từ hơn 2000 năm trước, người ta đã biết chế 
ra những thuốc ngừa thai uống lấy từ cành 
liễu và những con ong cho đến chất cạo từ 
sừng nai đực. Những thuốc nội tiết tránh thai 
hiện đại đã được phát minh từ những năm 
50 của thế kỷ trước nhưng từ 1956 mới có 
những thử nghiệm lâm sàng về các thuốc này.

    Năm 1921, Ludwig Haberlandt chứng minh 
được một cách ngừa thai nội tiết tạm thời ở 
thỏ cái bằng cách cấy mô buồng trứng của 
một loài vật mang thai khác.22 Mãi đến những 
năm 1930, các nhà khoa học mới phân lập và 
xác định cấu trúc của nội tiết tố steroid và tìm 
thấy ở nồng độ cao của androgens, oestrogens 
hay progesterone gây ức chế phóng noãn.17,31 
Năm 1957: viên thuốc Enovid 10 có chứa 10 
mg norethynodrel và 150 µg estrogen tổng 
hợp lúc đầu được dùng để điều trị rối loạn 
kinh nguyệt, FDA bắt đầu cho phép dùng 
ở Hoa kỳ từ ngày 18/8/1960 với tác dụng là 
thuốc tránh thai kết hợp đầu tiên33 và được 
cho phép sử dụng ở Anh Quốc năm 1961. Từ 
năm 1962 đến 1969 đã có khoảng 1 triệu người 
phụ nữ Anh dùng thuốc này. Các loại thuốc 
ngừa thai khác lần lượt ra đời: Depo-provera 
(1969), thuốc ngừa thai chỉ có progestogen 
liều cao dùng đường tiêm.25 Thêm một thập 
niên rưỡi trôi qua, một loại thuốc ngừa thai 
nữa chỉ có progestogen nhưng liều thấp và 
đường uống (1973).28 

    Dụng cụ tử cung chứa nội tiết thì xuất hiện 
năm 1976, Progestasert28 và que cấy tránh 
thai đầu tiên năm 1983, Norplant.7 

    Vẫn có nhiều tranh cãi về thuốc tránh thai 
vì người ta còn có ý nghi ngờ thuốc có thể 
ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Tuy 
nhiên, số người sử dụng thuốc tránh thai vẫn 
ngày càng tăng. Hiện nay có khoảng 100 triệu 
người trên thế giới dùng thuốc để kiểm soát 
vấn đề sinh sản của mình. Ngay tại Hoa kỳ có 
khoảng 12 triệu người dùng.30,42 Số người sử 
dụng thay đổi tùy theo quốc gia, lứa tuổi, tình 
trạng hôn nhân, trình độ học vấn . Ở nước 
Anh,  1/3 số phụ nữ nằm trong lứa tuổi 16-49 
dùng thuốc tránh thai kết hợp hay thuốc chỉ 
có progestogen. Trong khi đó ở Nhật chỉ có 
1% người dùng.3

    Loại thuốc uống ngừa thai kết hợp cũng 
thay đổi công thức và hình thức theo thời 
gian. Vào những năm 1960, loại thuốc ngừa 
thai kết hợp dùng đường tiêm được công 
nhận, đặc biệt nhất là Number 1 tại Trung 
Quốc và Deladroxate tại Mỹ Latin.36 Một loại 
thuốc chích kết hợp thứ 3 là Cyclo-Provera, 
được sửa đổi những năm 1980 và đổi tên 
là Cyclofem (cũng được gọi là Lunelle). 
Cyclofem và Mesigyna xuất hiện từ những 
năm 1980, mãi đến năm 1993 mới được Tổ 
chức y tế thế giới cấp phép.46 

   NuvaRing, vòng tránh thai đặt trong âm đạo 
lần đầu tung ra thị trường năm 2002.32 Cũng 
trong thời gian này Ortho Evra, miếng dán 
tránh thai đầu tiên được giới thiệu rộng rãi.4 

    Năm 1991, Ấn Độ giới thiệu ormeloxifene,38 
có tác dụng lên hệ nội tiết nhưng ái lực lên 
thụ thể estrogen chọn lọc của nó không là 
một nội tiết tố.
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Các công thức viên thuốc ngừa thai

Các công thức của viên thuốc tránh thai thay 
đổi rất nhiều trong những năm qua nhưng về 
cơ bản có các loại sau đây:

Thuốc viên tránh thai kết hợp (TVTTKH): 
Ethinyl Estradiol (E) và một loại Progestin 
(P).

- Một pha: tất cả 21 viên nội tiết đều cùng 
hàm lượng E/P.

- Hai pha: 21 viên nội tiết chứa 2 hàm lượng 
E/P khác nhau.  Loại kế tiếp: không còn sản 
xuất nữa. Vỉ 21 viên. 14-16 viên đầu chỉ có 
EE, 5-7 viên sau phối hợp EE + Progestin.

- Ba pha: 21 viên nội tiết chứa 3 hàm lượng 
E/P khác nhau 6/5/10.

Các loại Estrogen trong thuốc viên tránh thai 
kết hợp:
- Mestranol: estrogen tổng hợp, có trong 
TVTTKH đầu tiên Enovid (150 µg)

- Ethinyl estradiol: estrogen tổng hợp mạnh 
gấp 2 lần Mestranol, có trong hầu hết các 
TVTTKH hiện nay.

- Liều estrogen trong TVTTKH giảm dần 
trong hơn 40 năm qua, hiện nay hầu hết 
TVTTKH chứa liều thấp EE (< 50 µg).

Phân loại Progestins
Các Progestin kết hợp với thụ thể progesteron 
tạo thành phức hợp gây ra tác dụng giống 
progesteron.  Có 2 loại chính :

1. Progesteron  thiên nhiên: có nhược điểm 
là bị đào thải rất nhanh sau khi qua gan nếu 
dùng bằng đường uống. 

   Vì vậy, muốn có được tác dụng sinh học cần 
thiết phải dùng một liều lớn nếu là dạng uống 
hoặc phải lặp lại nhiều lần nếu dạng chích.

2. Progestogen tổng hợp (Progestins):

- Dẫn xuất từ 19 Nortestosterone: nhân estran 
có 18C. 

   Nhóm Estran:

   + Norethisteron : Norluten

   + Lynestrenol : Orgametril

   + Acetat norethisteron: Primolut-Nor.

Các loại thuốc này đều chuyển hoá thành 
dạng hoạt động sinh học là Norethisteron

   Nhóm Gonan: 

   + Norgestrel

   + Levonorgestrel

- Dẫn xuất của progesterone: nhân pregnan  
21C

   + Đồng phân của Progesteron: dydrogeste-
rone (Duphaston 10mg )

   + Dẫn xuất của 17-OH-progesterone: hoạt 
tính kháng estrogen giống progesteron, tác 
dụng androgen thấp:

- Cyproterone acetat : Androcur 50mg, 
Diane 35

- Chlormadinone acetate :Luteran 5mg 

    + Dẫn xuất của 19 norprogesteron hay 
Norpregnan: hoạt tính kháng estrogen giống 
progesteron, ít tác dụng androgen, ít tác 
dụng chuyển hoá: Lutenyl, Surgeston.

Các thế hệ Progestins
- Thế hệ thứ I (estrane): norethindrone, 
norethynodrel, norethindrone acetate, 
ethynodiol diacetate.

- Thế hệ thứ II (gonane): levonorgestrel, 
norethisterone, norgestrel.

- Thế hệ thứ III (gonane): desogestrel, 
gestodene, norgestimate.

- Thế hệ thứ IV: drospirenone, nestorone, 
nomegestrol , acetate trimegestone.

    Progestins thế hệ thứ ba, thứ tư ít có tác dụng 
androgen. Progestins thế hệ thứ ba thường có 
nguy cơ cao bệnh huyết khối. Progestins thế 
hệ thứ 3 còn làm giảm tác động lên ngưỡng 
đường huyết, nồng độ protein huyết thanh và 

TỔNG QUAN Y VĂN
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Nội tiết tránh thai: các hình thức và  cách lựa chọn thích hợp

rối loạn lipid máu nên chúng thích hợp cho 
khách hàng có rối loạn lipid máu và đái tháo 
đường. Progestins thế hệ thứ ba còn làm sạch 
hay giảm thiểu mụn trứng cá và rậm lông và 
không gây tác dụng phụ lên tăng cân và huyết 
áp. Thêm nữa là tình trạng ngưng thuốc ngừa 
thai do rối loạn kinh nguyệt (ra huyết ÂĐ bất 
thường, ra huyết ÂĐ ít và kéo dài, vô kinh) ít 
hơn.26 

    Các sản phẩm có chứa progestins thế hệ 
thứ nhất chỉ nên dùng cho các khách hàng 
không thể dung nạp được các loại thuốc 
ngừa thai kết hợp nào khác. Viên thuốc chỉ 
có progestin, hay viên minipills, không có 
estrogen, có hàm lượng progestin thấp hơn. 
Loại này cho các phụ nữ bị chống chỉ định 
dùng thuốc ngừa thai kết hợp và bà mẹ cho 
con bú.

Bảng 1. Hoạt tính các loại Progestins

Có hoạt tính
Progesterone Androgene Kháng 

Androgenie
Kháng 
Aldosterone

Glucocorticoid

Progesterone + - (+) + -
Drospirenone + - + + -
Cyproterone + - + - (+)
Desogestrel + (+) - - -
Dienogest + - + - -
Gestodene + (+) - (+) -
Levonorgestrel + (+) - - -
Medroxyprogesterone + (+) - - (+)
Norethisterone + (+) - - -
Norgestimate + (+) - - -
Tibolone + + - - -
+: hoạt tính mạnh, (+) hoạt tính không rõ trên lâm sàng, - : không hoạt tính. 

theo Leidenerger F. 1997 and Braendle W. 2000.

Các loại TVTTKH estrogen và progestin tổng hợp
Bảng 2. Các công thức thuốc viên tránh thai được lựa chọn

Progestin Hình thức Liều Progestin  
(mg)*

Liều EE 
(µg)*

Tên thương mại

Thuốc viên tránh thai
Desogestrel Một pha 0,15 30 Regulon; Marvelon; Apri; 

Desogen; Ortho-Cept; Reclipsen
Một pha 0,15 20 Mercilon
Hai pha 0,15/0 20/10 Kariva; Mircette
Ba pha 0,1/0,125/0,15 25/25/25 Cyclessa; Velivet

Drosperenone Một pha 3 30 Yasmin
Một pha 3 20 Yaz

Ethynodiol diacetate Một pha 1 35 Demulen 1/35; Kelnor; Zovia 1/25
Một pha 1 50 Demulen 1/50; Zovia 1/50

Levonorgestrel Một pha 0,1 20 Alesse; Aviane; Lessina; Lutera
Hai pha 0,15 30 Nordette; Portia; Levora
Chu kỳ 365 ngày 0,9 20 Lybrel
Chu kỳ 90 ngày 0,15 30 Seasonale; Quasense; Jolessa
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Progestin Hình thức Liều Progestin  
(mg)*

Liều EE 
(µg)*

Tên thương mại

Levonorgestrel Chu kỳ 90 ngày 0,15 30/10 Seasonique
Ba pha 0,05/0,075/0,125 30/40/30 Empresse; Triphasil; Trivora

Norethindrone Một pha 0,4 35 Ovcon 35 (also in chewable); 
Balziva; Femcon Fe

Một pha 0,5 35 Brevicon; Nortrel 0.5/35; Modicon; 
Necon 0.5/35

Một pha 1 35 Norinyl 1/35; Nortrel 1/35; Ortho-
Novum 1/35; Necon 1/35

Một pha 1 50 Ovcon 50; Necon 1/50
Hai pha 0,5/1 35/35 Ortho-Novum 10/11
Ba pha 0,5/1/0,5 35/35/35 Aranelle; Tri-Norinyl
Ba pha 0,5/0,75/1 35/35/35 Ortho-Novum 7/7/7; Necon
Chỉ có Progestin 0,35 None Micronor; Nor-QD; Camila; Errin; 

Jolivette
Norethindrone 
acetate

Một pha 1 20 Junel 21 1/20; Junel 21 Fe 1/20; 
Loestrin 21 1/20; Loestrin 21 Fe 
1/20; Loestrin 24 Fe; Microgestin 
1/20; Microgestin Fe 1/20

Một pha 1,5 30 Junel 21 1.5/30; Junel 21 Fe 1.5/30; 
Loestrin 1.5/30; Loestrin Fe 1.5/30; 
Microgestin 1.5/30; Microgestin Fe 
1.5/30

Pha noãn 1 20/30/35 Estrostep Fe; Tilia Fe; TriLegest Fe
Norgestimate Một pha 0,25 35 Cilest; Ortho-Cyclen; Sprintec; 

MonoNessa; Previfem
Ba pha 0,18/0,215/0,25 25 Ortho Tri-Cyclen Lo; Tri-Previfem; 

TriNessa
Ba pha 0,18/0,215/0,25 35 Ortho Tri-Cyclen; Tri-Sprintec

Norgestrel Một pha 0,3 30 Cryselle; Lo/Ovral; Low-Ogestrel
Một pha 0,5 50 Ovral; Ogestrel

Phương pháp tránh thai hằng ngày khác 
Medroxyprogesterone 
 acetate

Thuốc tiêm  
(SQ)

104 không Depo-subQ; Provera 104

Thuốc tiêm (IM) 150 không Depo-Provera, generic
Levonorgestrel Dụng cụ tử cung 10 to 20 µg*• không Mirena
Norelgestromin Miếng dán da 150 µg* 20 µg Ortho Evra
Etonorgestrel Vòng âm đạo 120 µg* 15 µg NuvaRing

Cấy dưới da 30 µg* không Implanon
EE: ethinyl estradiol. * Liều phóng thích hàng ngày.• Giảm liều 10 µg mỗi 5 năm.
- In đậm: có ở thị trường Việt nam

Không giống như các thuốc kê toa khác, các 
phụ nữ khỏe mạnh có thể dùng thuốc viên 
tránh thai trong thời gian khá dài. Vì thế, 
việc theo dõi các tác dụng phụ của thuốc viên 
tránh thai cũng như việc cân nhắc giữa lợi và 
hại là điều hết sức quan trọng. Cũng nhằm 

mục đích thông tin kỹ càng cho khách hàng, 
việc giúp khách hàng chọn lựa biệp pháp 
ngừa thai thích hợp nhất, cũng như phương 
pháp theo dõi là nhiệm vụ của nhân viên Y 
tế.21 Rất may là cho đến thời điểm này, các 
tài liệu cho thấy đa số thuốc ngừa thai đều 

TỔNG QUAN Y VĂN
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an toàn.20

Bảng 3. Những lợi ích ngoài tác dụng ngừa thai của 
viên tránh thai20

Lợi ích ngoài tác dụng ngừa thai
Thống kinh
Đau bụng giữa kỳ kinh
Xuất huyết tử cung
Rậm lông
Ung thư nội mạc tử cung và buồng trứng
Nang buồng trứng cơ năng
U vú lành tính
Thai ngoài tử cung 
Mụn trứng cá
Lạc nội mạc tử cung

Việc có thai lại dễ dàng đã có bằng chứng rõ 
ràng. Dù có thể chu kỳ kinh trở về sau vài 
tháng, hầu hết phụ nữ phục hồi khả năng thụ 
thai nhanh sau khi ngưng thuốc.20

Những lợi ích ngoài việc ngừa thai (và tác 
dụng phụ mong muốn) của viên tránh thai 
khách hàng chọn dùng thuốc vì những lý do 
trình bày trong bảng 3.

Những trở ngại và những hạn chế của 
viên tránh thai

Khách hàng quyết định không dùng thuốc 
ngừa thai vì một số lý do. Lý do đầu tiên là 

thuốc ngừa thai không bảo vệ khỏi sự viêm 
nhiễm. Thêm nữa là một số khách hàng lo 
ngại thuốc ảnh hưởng đến tình trạng nội 
tiết toàn thân và một số khác có chống chỉ 
định thật sự. Nếu hoạt động tình dục trong 
tình huống khả năng lây truyền qua đường 
tình dục cao, cần phải dùng thêm bao cao su. 
Thuốc dùng mỗi ngày không thích hợp với 
người quá bận rộn, hay quên.

Cảnh báo của tổ chức Y tế thế giới

Tổ chức Y tế thế giới xây dựng hệ thống phân 
loại các yếu tố nguy cơ nhằm giúp cho nhân 
viên Y tế tư vấn cho bệnh nhân sử dụng viên 
thuốc tránh thai một cách an toàn. Việc chọn 
lựa viên thuốc ngừa thai chịu ảnh hưởng bởi 
sự đánh giá của nhà lâm sàng. Bằng việc chọn 
lựa thích hợp từ các công thức của viên tránh 
thai sẵn có, các nhân viên Y tế có thể làm 
giảm tối đa tác dụng phụ của thuốc và đạt 
hiệu quả tối ưu lợi ích ngoài việc ngừa thai 
trên bệnh nhân của mình. 

Ngày nay, tổ chức Y tế thế giới đưa ra những 
lời cảnh báo theo cấp độ hơn là dùng từ 
chống chỉ định  trong những khách hàng 
không dùng được thuốc ngừa thai (bảng 4).

Bảng 4. Những thận trọng khi dùng thuốc viên tránh thai của tổ chức Y tế thế giới

Không nên dùng trong các trường hợp sau:
Thuyên tắc tĩnh mạch*

Bệnh mạch máu não hay động mạch vành*.

Bệnh cấu tim cấu trúc.

Tiểu đường có biến chứng.

Ung thư vú*.

Có thai*.

Cho con bú (hậu sản dưới 6 tuần).

Bệnh gan.

Nhức đầu có dấu thần kinh định vị.

Chuẩn bị đại phẫu cần bất động lâu.

Nữ trên 35 tuổi và hút thuốc ≥ 20 điếu mỗi ngày.

Tăng huyết áp (huyết áp > 160mmHg/100mmHg hoặc có bệnh mạch máu đi kèm).

Nội tiết tránh thai: các hình thức và  cách lựa chọn thích hợp
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Rất thận trọng trong các trường hợp sau:
Hậu sản < 21 ngày.

Cho con bú (6 tuần đến 6 tháng).

Ra huyết âm đạo hoặc tử cung chưa rõ chẩn đoán*.

Phụ nữ trên 35 tuổi hút thuốc dưới 20 điếu mỗi ngày.

Tiền căn ung thư vú nhưng không tái phát trong 5 năm qua.

Đang dùng thuốc có tương tác.

Bệnh lý túi mật
Lợi ích nhiều hơn nguy cơ trong các trường hợp:

Nhức đầu nặng sau khi khởi đầu uống thuốc ngừa thai.

Đái tháo đường.

Đại phẫu nhưng không cần bất động lâu.

Bệnh hồng cầu hình liềm hay hồng cầu hình liềm-HemoglobinC

Huyết áp từ 140/90mmHg - 150/90mmHg.

Khối u vú chưa được chẩn đoán.

Ung thư cổ tử cung*.

Phụ nữ trên 50 tuổi.

Tiền sử gia đình có rối loạn mỡ máu.

Tiền sử gia đình nhồi máu cơ tim tuổi trẻ.

Tình trạng có thể không dung nạp thuốc
Không chống chỉ định:

Hậu sản >21 ngày.
Sau sảy thai ở tam cá nguyệt thứ 1 hoặc 2.
Tiền sử đái tháo đường thai kỳ.
Dãn tĩnh mạch.
Nhức đầu nhẹ.
Xuất huyết âm đạo bất thường không thiếu máu.
Tiền sử bệnh lý túi mật 
Tiền sử gần hay tái phát STD.
Viêm âm đạo không phải là viêm cổ tử cung sinh mủ.
Tăng nguy cơ STD
HIV dương tính hay nguy cơ cao nhiễm HIV hay AIDS.
Bệnh vú lành tính.
Tiền sử gia đình ung thư vú hay ung thư nội mạc tử cung hoặc buồng trứng.
Lộ tuyến cổ tử cung.
Người mang virus viêm gan.
U xơ tử cung.
Tiền căn thai ngoài tử cung.
Béo phì.
Bệnh lý tuyến giáp

Chọn lọc sản phẩm và hướng dẫn 
thực hành

Thị trường thuốc ngừa thai có rất nhiều loại 

giúp nhân viên y tế tư vấn phù hợp cho từng 
cá thể.12,20,39 Các yếu tố cần xem xét để khởi 
đầu dùng viên thuốc tránh thai được liệt kê 
trong bảng 5, 6

TỔNG QUAN Y VĂN
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Bảng 5. Các yếu tố để xem xét việc khởi động uống viên thuốc tránh thai.

Các yếu tố Thực hiện Các sản phẩm nên dùng
Giảm nguy cơ thuyên tắc mạch Chọn sản phẩm có liều thấp 

estrogen. 
Alesse, Loestrin/0, Levlite, Mircette, 
Mercilon, Novynette, Lindynette 20, 
YAZ

Giảm nôn buồn nôn, đau vú, 
nhức đầu do mạch máu

Chọn sản phẩm có liều thấp 
estrogen.

Alesse, Loestrin/0, Levlite, Mircette, 
Mercilon, Novynette, Lindynette 20, 
YAZ

Giảm ra huyết AĐ bất thường 
hay kéo dài

Chọn sản phẩm có estrogen 
liều cao hay tính progestin 
mạnh.

Demulen, Desogen*, Levlen, L/vral, 
Nordette, Ortho-cept*, Ortho-Cyclen*, 
Ortho Tri-Cyclen*, Cilest*

Giảm ảnh hưởng androgen Chọn sản phẩm chứa 
progestin thế hệ thứ 3, 
norethindrone hay ethynodiol 
diacetate.

Brevicon, Demulen/5, Desogen*, Levlen, 
L/vral, Nordette, Ortho-cept*, Ortho-
Cyclen*, Ortho Tri-Cyclen*, Cilest*, 
Regulon*, Lindynette 20*, Gynera*, 
Marvelon*, Mercilon*, Yasmin*, YAZ*, 
Diane 35*

Tránh rối loạn lipid máu Chọn sản phẩm chứa 
progestin thế hệ thứ 3, 
norethindrone hay ethynodiol 
diacetate

Brevicon, Demulen/5, Desogen*, Levlen, 
L/vral, Nordette, Ortho-cept*, Ortho-
Cyclen*, Ortho Tri-Cyclen*, Cilest*, 
Regulon*, Lindynette 20*, Gynera*, 
Marvelon*, Mercilon*, Yasmin*, YAZ*, 
Diane 35*

* Các sản phẩm chứa progestin thế hệ thứ 3.
- In đậm: sản phẩm có tại Việt Nam.

Bảng 6. Các tác dụng phụ liên quan đến thành phần estrogen hay progestin của viên thuốc tránh thai.

Vấn đề (tác dụng phụ) Ảnh hưởng Estrogen/ 
progestin, adrogen

Sản phẩm đề nghị (giảm tác dụng phụ)

Vô kinh hoặc kinh ít Tính estrogen cao hơn 
và giảm tính progestin

Brevicon, Modicon, Necon 1/35, Necon 1/50, Norinyl 
1/50, Ortho-Cyclen, Ovcon 35, Ortho-Novum1-35, 
Othro-Novum1-50, 

Mụn trứng cá Tính estrogen cao, tính 
androgen thấp

Demulen 1/50, Brevicon, Othro-Tri Cyclen, Ortho-
Cyclen, Modicon, Necon, Mircette, Yasmin, Dian -35 

Ra huyết ÂĐ bất thường Tính estrogen cao, 
tính progestin cao, tính 
androgen thấp.

Demulen 1/50, Brevicon  Zovia 1/50E, Ovcon 50, 
Desogen, Yasmin, Ortho-Cept, Estrostep FE**

Đau vú Tính estrogen thấp, tính 
progestin thấp

Alesse, Levlite

Trầm cảm Tính progestin thấp. Brevicon, Modicon, Necon1/35, Alesse, Ortho-Cyclen, 
Levlite, Ortho-TriCyclen, Ovcon 50, Tri-Levlen, , 
Trivora, Triphasil

U lạc nội mạc tử cung Tính estrogen thấp, 
tính progestin cao, tính 
androgen cao.

Loestrin 1.5/30, Loestrin1/20 Fe, LoOvral, Levlen, 
Levora, Nordette, Demulen 1/35, Zovia 1/35, (dùng liên 
tục không có ngày placebo hay chỉ có 4 ngày placebo).

Nhức đầu (không phải 
migrains khi có kinh)

Tính estrogen thấp, tính 
progestin thấp.

Brevicon, Modicon, Necon1/35, Alesse, Ortho-Cyclen, 
Levlite, Ortho-TriCyclen, Ovcon 50, Tri-Levlen, Trivora, 
Triphasil

Lo âu hay kích thích Tính progestin thấp. Alesse; Levliten; Loestrin1/20 Fe; Yasmin, (hay bất kỳ 
loại nào có estrogen liều thấp hiện có)

Thống kinh Tính progestin cao. Demulen 1/50, Demulen 1/35; Zovia1/50E, Desogen, 
Ortho-Cept, Yasmin, Loestrin 1,5/30; Mircette; Zovira 
1/35E; Zovira 1/50E

Tăng cân Tính estrogen thấp, tính 
progestin thấp.

Aless, Levlite, Loestrin 1/20 Fe, Yasmin (hay bất kỳ loại 
nào có estrogen liều thấp)

** Estrostep FE chứa progestin norethindrone acetate (là loại progestin điển hình có tính androgen cao).

Nội tiết tránh thai: các hình thức và  cách lựa chọn thích hợp
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Một số người uống thuốc ngừa thai có than 
phiền bị thay đổi khí sắc. Tuy nhiên, vai trò 
của viên thuốc tránh thai có lảm ảnh hưởng 
trạng thái cuộc sống chưa được xác định trên 
y văn. 12,20 Thay đổi khí sắc tuổi tiền mãn kinh 
thật sự có thể có cải thiện ở những người 
uống thuốc tránh thai loại 1 pha.20

    Hướng dẫn khách hàng cách uống thuốc 
ngừa thai viên khởi đầu rất cần thiết, khi 
quên uống thuốc cần ghi nhận viên thuốc bị 
bỏ quên và những tình huống cần hổ trợ thêm 
biện pháp ngừa thai khác. Cách dùng thuốc 
viên tránh thai được thể hiện trên bảng 7.20 

Bảng 7. Cách sử dụng thuốc viên tránh thai.

Khởi đầu theo 1 trong những cách sau:

Viên đầu uống vào ngày kinh đầu tiên của chu kỳ.
Viên đầu uống vào ngày chủ nhật sau khi ra kinh.
Viên đầu uống ngay khi xác định là không có thai và không giao hợp tính từ đầu chu kỳ.

Quên thuốc:

Nếu < 24 giờ từ viên cuối cùng, uống ngay viên đó rồi theo lịch tiếp theo.
Nếu 24 giờ từ viên cuối cùng, uống cả 2 viên: viên quên và viên sắp uống rồi theo lịch tiếp theo.
Nếu > 24 giờ từ viên cuối cùng (ví dụ: quên 2 hay 3 viên), uống 2 viên: viên quên cuối cùng và viên sắp 
uống đó, vứt bỏ những viên quên kia, rồi theo lịch tiếp theo cho đến hết chu kỳ và dùng thêm biện pháp 
tránh thai hỗ trợ.
Nếu còn lại > 7 viên từ sau viên bị quên thì uống như trên cho đến hết vỉ và nghỉ 7 ngày như thường lệ 
rồi uống vỉ tiếp theo. 
Nếu còn lại < 7 viên từ sau viên bị quên, thì uống như trên cho đến hết vỉ và uống ngay vỉ tiếp theo vào 
ngày kế tiếp (bỏ những ngày không dùng thuốc).

Ngừa thai hỗ trợ:

Cần dùng thêm biện pháp ngừa thai hổ trợ cho 7 ngày đầu của vỉ đầu tiên.
Cần dùng thêm biện pháp ngừa thai hổ trợ cho 7 ngày nếu uống thuốc trễ > 12 giờ.
Cần dùng thêm biện pháp ngừa thai hổ trợ trong khi uống thuốc có tương tác và 7 ngày sau khi ngừng 
thuốc kia. 

Những trường hợp đặc biệt

Phụ nữ trên 35 tuổi
Ở những phụ nữ trên 35 tuổi, không hút 
thuốc, ích lợi của viên thuốc tránh thai vượt 
trội so với nguy hại.20,34 Phụ nữ không hút 
thuốc lá, cũng không có bệnh tim mạch có 
thể uống thuốc ngừa thai cho đến mãn kinh. 
Ngoài tác dụng ngừa thai, còn có các lợi ích 
khác như: ngăn chặn ung thư buồng trứng và 
nội mạc tử cung, làm tăng đậm độ xương và 
giảm các triệu chứng quanh mãn kinh.

    Các biến chứng trên tim mạch là mối 
quan ngại lớn trên nhóm phụ nữ lớn tuổi có 
uống thuốc ngừa thai (bảng 8). Thuyên tắc 
tĩnh mạch sâu thường xảy ra ở nhóm phụ nữ 
ngừa thai bằng cách này (21/100 000 trường 
hợp mỗi năm).45 Mặc dù nguy cơ nhồi máu 
cơ tim chung gia tăng theo tuổi, các dữ liệu 
hiện nay cho thấy viên thuốc tránh thai có 
nồng độ estrogen thấp cho thấy rằng nguy cơ 
nhồi máu cơ tim do dùng thuốc ngừa thai ít 
hơn 1/100.000 phụ nữ khỏe mạnh không hút 
thuốc lá.
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Bảng 8. Bảng liệt kê các điều cần kiểm tra cho phụ nữ trên 35 tuổi dùng thuốc viên tránh thai.

1. Kiểm tra tất cả lý do (tiêu chuẩn WHO, bảng 3) mà không nên dùng thuốc viên tránh thai.

2. Tìm hiểu kỹ tiền căn nhức đầu, tăng huyết áp, tiểu đường; tiền sử gia đình có bệnh tim mạch trẻ tuổi.

3. Đo huyết áp, test đường, cholesterol, HDL cholesterol, LDL cholesterol và Trigliceride

4. Đo chiều cao, cân nặng; khám vú, xem xét chụp nhũ ảnh.

5. Hỏi thói quen hút thuốc.

6. Nếu khách hàng 50-52 tuổi, xét nghiệm FSH khoảng thời gian ngưng thuốc.

7. Hút thuốc làm tăng mạnh nguy cơ nhồi máu cơ tim tai lứa tuổi mà nguy cơ chung của tai nạn này tăng vọt.  
Kết hợp giữa dùng thuốc viên tránh thai và hút thuốc lá thì ảnh hưởng nguy hiểm cao hơn là từng yếu tố riêng lẻ. 

Vì thế, thuốc viên tránh thai không nên kê toa ở phụ nữ > 35 tuổi hút thuốc lá. Hổ trợ tích cực cai thuốc ngừa thai 
ở những phụ nữ mong muốn dùng thuốc viên tránh thai.

Phụ nữ mãn kinh
Tại Mỹ, tuổi mãn kinh trung bình là 48-52 
tuổi. Phụ nữ đã mãn kinh không còn khả năng 
có thai, vì thế không cần phải ngừa thai. Do 
đó, phải ngưng thuốc ngừa thai khi có bằng 
chứng đã mãn kinh.34

    Cách chẩn đoán 1 trường hợp đã mãn kinh 
và ngưng thuốc ngừa thai an toàn. Theo lý 
thuyết, mãn kinh là nồng độ FSH (follicle-
stimulating hormone) trong huyết thanh 
>30mIU/mL (30 IU/L), đo vào ngày thứ 6 
của khoảng thời gian ngừng thuốc 7 ngày. 
Ở một số phụ nữ, nồng độ FSH trong huyết 
thanh không tăng đủ trong suốt thời gian 
ngừng thuốc: một số khác, đôi khi có cơ hội 
rụng trứng muộn ngay cả ở người có nồng độ 
FSH cao.20

    Cách chẩn đoán tương tự là cho khách hàng 
dùng thuốc ngừa thai cho đến 50-52 tuổi. sau 
đó cho họ dùng thêm một phương pháp tránh 
thai khác trong giai đoạn ngừng thuốc để 
kiểm tra (và tái kiểm tra) nồng độ FSH. Nồng 
độ FSH được đo sau khi ngưng thuốc 7 ngày; 
nếu nồng độ FSH > 30mIU/mL, kiểm tra lại 
sau 6 tuần. Chẩn đoán mãn kinh và ngưng 
ngừa thai an toàn nếu thỏa tiêu chuẩn sau: cả 
2 lần đo nồng độ FSH đều trên 30 mIU/mL, 
có triệu chứng rối loạn vận mạch và không ra 
kinh sau khi ngưng thuốc.20,43

    Nếu không có chống chỉ định, nên khuyến 
khích dùng liệu pháp estrogen thay thế 

sau khi ngừng thuốc ngừa thai. Liệu pháp 
estrogen thay thế hữu ích trong điều trị những 
triệu chứng mãn kinh và ngăn chặn loãng 
xương. Hàm lượng estrogen trong viên thuốc 
tránh thai liều thấp khoảng 4 (20 µg ethinyl 
estradiol) đến 7 lần (35 µg ethinyl estradiol) 
nồng độ của hầu hết  sản phẩm estrogen thay 
thế (0,625 mg estrogens kết hợp).

Tương tác thuốc

Các tương tác đáng kể giữa thuốc ngừa 
thai và thuốc khác đã được báo cáo (bảng 
9). Men gan, thuốc chống động kinh làm 
giảm tác dụng thước ngừa thai 40%, do 
đó tăng nguy cơ vỡ kế hoạch ở người 
bệnh động kinh.27 Thuốc chống động kinh 
gồm carbamazepin (Tegretol), phenytoin 
(Dilantin), Phenobarbital, primidone 
(Mysolin) và ethosuximide (Zarontin). 
Troglitazone (Rezulin) cũng làm giảm hiệu 
quả thuốc ngừa thai uống do làm giảm nồng 
độ estrogen và progestin trong huyết thanh. 
Cần đổi sang biện pháp ngừa thai khác nếu 
có tương tác thuốc.

   Một số kháng sinh làm giảm tác dụng của 
viên tránh thai đã được báo cáo. Không may 
là tài liệu về tương tác giữa viên thuốc ngừa 
thai và kháng sinh chỉ là báo cáo từng ca và 
nghiên cứu mô tả không có nhóm chứng hay 
cho tỉ lệ dựa bào bảng câu hỏi về bệnh sử.29
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Bảng 9. Tương tác giữa thuốc viên tránh thai (TVTT) và một số thuốc chọn lọc

THUỐC LÀM GIẢM TÁC DỤNG TVTT THUỐC LÀM TĂNG TÁC DỤNG TVTT
Amoxicillin Benzodiazepines*
Ampicillin Beta blockers
Carbamazepine (Tegretol) Caffeine
Ethosuximide (Zarontin) Corticosteroids
Metronidazol (Flagyl) Theophylline
Phenobarbital Tricyclic antidepressants
Phenytoin (Dilantin)
Primidone (Mysoline)
Rifampin (Rifadin)
Tetracycline
Troglitazone (Rezulin)

    Rifampin (Rifadin) là kháng sinh duy nhất 
làm giảm nồng độ estrogen và progestin do 
men gan và làm giảm đáng kể hiêu quả của 
viên tránh thai. Các nghiên cứu hồi cứu cho 
thấy sự kết hợp giữa ammpicillin, amoxicillin, 
metronidazol (Flagyl) và tetracycline và 
không ảnh hưởng thuốc viên ngừa thai. Chỉ 
có báo cáo ca đơn lẻ cho thấy có sự liên kết  
giữa thất bại khi uống thuốc viên tránh thai 
với griseofulvin (Gris-peg), clindamycin 
(Cleocin) , cephalexin (Keflex), dapsone. 
Isoniazid (INH), trimethoprim ( kể cả một 
mình Proloprim và kết hợp sulfamethoxazole 
Bactrim, Septra và erythromycin).29 Quan 
trọng hơn, tiêu chảy do kháng sinh có thể làm 
giảm hấp thụ viên thuốc tránh thai  và làm 
giảm hiệu quả điều trị. Dẫu sao, cần dùng 
thêm biện pháp ngừa thai hỗ trợ trong lúc 
dùng kháng sinh đến 7 ngày sau khi ngưng 
kháng sinh hay sau đợt nôn ói và tiêu chảy20■
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Xử trí trong giai đoạn chuyển dạ ở 
thai phụ nhiễm HIV

Lây truyền từ mẹ sang con (LTMC) là nguyên 
nhân chính gây nhiễm HIV ở trẻ em. Sự lây 
truyền này có thể xảy ra ở 3 giai đoạn của thai 
kỳ:1,2,3 lây truyền qua tử cung thường gặp vào 
3 tháng giữa thai kỳ chiếm khoảng 30-50% . 
Lây truyền cao nhất là trong giai đoạn chuyển 
dạ (60-65%). Lây truyền sau khi sanh (trong 
giai đoạn cho con bú mẹ) là 10-15%.  Nhiều 
nghiên cứu được tiến hành ở Hoa Kỳ, Châu 
Phi, Thái Lan ... cho thấy các thuốc ARV làm 
giảm nồng độ virus có tác dụng để phòng 
ngừa sự lây truyền này.4 Trước khi đưa ARV 
vào chương trình điều trị dự phòng , nguy cơ 
lây nhiễm HIV từ mẹ sang con từ 15-25% ở 
các nước phát triển, có thể cao hơn ở những 
nước đang phát triển (25-35%).7 Đã có nhiều 
nghiên cứu đánh giá hiệu quả của khả năng 
phòng ngừa cùa các thuốc kháng Retrovirus.

    Theo khuyến cáo của WHO từ tháng 
11/2009: 20 Dự phòng ARV cần được bắt 
đầu sớm – ngay từ tuần thứ 14 của thai kỳ- 
hoặc càng sớm càng tốt khi bà mẹ đến khám 
ở giai đoạn muộn, lúc chuyển dạ sanh, kéo 
dài cho đến một tuần sau khi ngừng cho bú. 
Bắt đầu điều trị ARV cho tất cả phụ nữ mang 
thai (PNMT) nhiễm HIV khi CD4 ≤ 350 tế 
bào/mm3 không phụ thuộc vào giai đoạn 
lâm sàng của WHO và cho tất cả PNMT 
nhiễm HIV ở giai đoạn lâm sàng 3 hoặc 4 
theo WHO, không phụ thuộc CD4. PNMT 
nhiễm HIV có chỉ định điều trị ARV cần bắt 
đầu điều trị không phụ thuộc tuổi thai, điều 
trị suốt quá trình mang thai, khi sanh và sau 

khi sanh.  Ở Hoa Kỳ, theo khuyến cáo mới 
vào tháng 7/2012, tất cả phụ nữ mang thai có 
HIV (+) đều được điều trị ARV bất kể nồng 
độ virus và số lượng CD421 mà không qua dự 
phòng. Nếu cho thuốc ARV dự phòng và mổ 
lấy thai có thể làm giảm tỷ lệ lây truyền HIV 
còn 1%.12 

So sánh tỷ lệ lây nhiễm HIV cho con giữa 
mổ lấy thai (MLT) chủ động và các cách sanh 
khác khi có uống và không uống  ARV 
Phân tích gộp của 15 nghiên cứu trên 8.355 
trường hợp thai phụ nhiễm HIV ở Bắc Mỹ 
và Châu Âu16 khi so sánh giữa mổ lấy thai 
(MLT) chủ động và các cách sanh khác thì tỷ 
lệ lây nhiễm cho con là 8,4% đối với MLT và 
16,7% với các cách sanh khác. Nếu thai phụ 
được uống ARV ngay khi đang mang thai, 
trong chuyển dạ và sau sanh có MLT chủ 
động  thì tỷ lệ lây cho con là 2% và là 7,3% khi 
sanh cách khác. Nếu mẹ chỉ dùng ARV 2/3 
giai đoan thì thì tỷ lệ lây cho con khi MLT chủ 
động là  8,2% và là 16,4%  khi sanh cách khác. 
Trường hợp mẹ hoàn toàn không uống ARV 
thì tỷ lệ lần lượt là 10,4% và 19%. 

So sánh tỷ lệ lây nhiễm HIV cho con giữa mổ 
lấy thai (MLT) chủ động và sanh ngả âm đạo 
Tỷ lệ lây HIV cho con cũng thay đổi khi MLT 
trong các tình huống khác nhau  Đối với tất 
cà các trường hợp MLT nói chung thì tỷ lệ lây 
HIV cho con là 3,5% , MLT chủ động là 2,4% 
và MLT cấp cứu là 8,8%. 17  Trong nghiên cứu 
ở Tây Âu năm 2010 trên 960 thai phụ nhiễm 
HIV có nồng độ virus < 400 bản sao/mL cho 
thấy tỷ lệ lây HIV cho con khi sanh ngả âm 
đạo là 4,6, MLT chủ động là 0,7% và MLT cấp 

TỔNG QUAN Y VĂN
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cứu là 1,4%.9  

    Hậu phẫu giữa nhóm thai phụ nhiễm HIV 
và nhóm thai phụ  không nhiễm HIV (2010) 
với 160 người trong nhóm bệnh và 320 người 
trong nhóm chứng thì không thấy có sự khác 
biệt có ý nghĩa thống kê.18

Hướng dẫn xử trí các trường hợp thai phụ 
nhiễm HIV
Dựa vào kết quả một số nghiên cứu đánh giá 
tác động của MLT trên tỷ lệ lây truyền HIV 
cho con, đã có những khuyến cáo ở Hoa Kỳ 
và ở Anh Quốc như sau:

Tại Hoa Kỳ  ( Recommendation for Use of 
Antiretroviral Drugs in Pregnant HIV-1 
Infected women for Maternal Health and 
Interventions to Reduce Perinatal HIV 
Transmission in the United States) 14 tháng 
9/2011:

MLT chủ động lúc 38 tuần có lợi cho :

- Thai phụ  có > 1.000 bản sao/mL.

- Thai phụ không biết rõ nồng độ virus.

- Vỡ ối non không có dấu chuyển dạ.

MLT không có kết quả tốt hơn sanh thường 
nếu nồng độ virus < 1.000 bản sao/mL

Tại Anh Quốc ( British HIV Association 
BHIVA) :

Mổ lấy thai trước khi chuyển dạ được khuyến 
cáo cho các trường hợp:

- Thai phụ  chỉ uống uống ZDV 

- Thai phụ  có nồng độ virus (VL) > 400 bản 
sao/mL vào lúc thai 36 tuần 

- Cân nhắc khi thai phụ  có VL từ 50-399 bản 
sao/mL

Mổ lấy thai trước khi chuyển dạ thực hiện từ 
38-39 tuần.

- Thai phụ có VL<50 bàn sao/mL lúc thai 36 
tuần và không có chống chỉ định thì để sanh 
ngả âm đạo

Tại Thái Lan :  đã đề xuất một số điều nên 
thực hiện nhằm làm giảm tỷ lệ LTMC:

Công tác tham vấn: tham vấn cho bà mẹ về 
những nguy cơ và lợi ích của mổ lấy thai.

    Mổ lấy thai có thể đi kèm với  những nguy 
cơ và biến chứng so với :

- Sanh ngả âm đạo ở PNMT nhiễm HIV.

- Mổ lấy thai ở PNMT không nhiễm HIV. 

- Kháng sinh phòng ngừa lúc mổ lấy thai.

Trong khi chuyển dạ: 

- Tiếp tục ARV của giai đoạn tiền sản đến khi 
chuyển dạ.

- MLT chủ động nếu  VL > 400 bản sao/mL.

- Không nên :

+ Phá ối.

+ Theo dõi khí máu thai bắng chọc kim 
da đầu.

+ Giúp sanh bằng forceps hay giác hút.

+ Cắt tầng sinh môn.

+ Tránh dùng Methergin cho thai phụ 
dùng  protease.

Mổ lấy thai:

Chỉ định:

- Khi có chỉ định sản khoa.

- VL lúc thai 34-36 tuần >400 bản sao/mL.

- Không dùng HAART hay  HAART < 4 tuần.

Mổ lấy thai chủ động:

- Vào tuần thứ 38.

- Dùng  AZT ít nhất 4 giờ trước khi mổ.

Kỹ thuật mổ lấy thai để giảm lan truyền mẹ 
sang con.

- Rạch da rộng.

- Dùng dao điện để giảm thiểu chảy máu.

- Xé cơ TC bằng ngón tay.

- Không phá ối.

TỔNG QUAN Y VĂN
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Cập nhật thông tin về HIV và thai

- Không dùng forceps để lấy đầu thai.

- Hút nhớt mũi và miệng nhẹ nhàng.

- Dùng thuốc sát trùng trước khi cắt rốn.

Tại Việt Nam 
Hiện nay ở nước ta, chưa có khuyến cáo của 
Bộ Y tế về vấn đề mổ lấy thai chủ động cho 
thai phụ nhiễm HIV,  chỉ MLT khi có chỉ 
định sản khoa. Chưa lưu ý đến việc làm xét 
nghiệm CD4 cho thai phụ khi thai kỳ đến 36-
38 tuần để có hướng MLT chủ động như ở 
các nước khác. Trên thực tế, nhờ uống ARV 
dự phòng hay ARV điều trị tùy trường hợp đã 
làm giảm đáng kể tỷ lệ LTMC. Theo nghiên 
cứu của Vũ Thị Nhung5 tại bệnh viện Hùng 
Vương (2005-2008) trên 640 thai phụ nhiễm 
HIV cũng cho thấy tỷ lệ con nhiễm HIV là 
1,75% nếu mẹ có MLT, sanh thường thì tỷ lệ 
nhiễm là 5,64% , sanh giúp là 10%. 

    Một nghiên cứu khác6 cũng tại bệnh viện 
Hùng Vương trên 200 thai phụ nhiễm HIV 
(2010-2011) cũng cho thấy tỷ lệ con nhiễm 
HIV ở nhóm MLT là 2,9% so với sanh thường 
là 3,3% và sanh giúp là 12,5%.  Do đó phát 
sinh vấn đề có nên làm xét nghiệm đo VL lúc 
thai 36 tuần để MLT chủ động cho đối tượng 
có nồng độ virus tăng cao trên 400 bản sao/
mL hay không.

Quan điểm đối với EFV (Efavirens)

Khuyến cáo trước đây không cho dùng EFV 
dựa vào : 

- Nghiên cứu trên loài vật : 3/20 trường hợp 
có tiếp xúc với EFV quí I của thai kỳ bị dị tật 
bẩm sinh  (1 vô sọ và không có nhãn cầu, 1 
mắt nhỏ và 1 sứt môi).

- Ở người  có tiếp xúc với EFV ở quí I thai kỳ  
4 cas dị tật ống thần kinh, 2 Dandy Walker 
syndrome.

- Không có nghiên cứu tiền cứu nào chứng 
minh.

Khuyến cáo hiện nay:
Phân tích gộp năm 2010 trên 11 nghiên cứu 
tiền cứu và 5 nghiên cứu hồi cứu: 15

- 1132 trẻ sinh sống mẹ trong quí 1 dùng 
EFV hay những loại ARV khác so với  7163 
trẻ sinh sống khác cho thấy không có sự tăng 
nguy cơ dị tật: chỉ có 1 ca dị tật ống thần kinh 
(0,08%).

- Cập nhật số liệu được công bố ngày 1/7/2011: 
khảo sát dị tật ống thần kinh trong số trẻ sinh 
sống mẹ được tiếp xúc EFV trong quí I thai 
kỳ tỷ lệ thấp là 0,07% (95% CI 0,002-0,39). 

- Những chứng cứ hiện nay không cho thấy 
EFV có nguy cơ gây dị tật cho thai nhi. Với 
nguy cơ tương đối là 0,85 (KTC 95% 0,61-
1,20) cho EFV so với những trường hợp 
không dùng EFV trong 3 tháng đầu thai kỳ 
thì không có sự gia tăng nguy cơ dị tật ống 
thần kinh khi uống EFV.

Biện pháp tránh thai cho phụ nữ 
nhiễm HIV

Một số khuyến cáo về các biện pháp tránh 
thai thường dùng hiện nay là :

BCS nam hay nữ sử dụng đúng cách và luôn 
luôn dùng khi giao hợp thì có thể tránh thai, 
ngăn ngừa bệnh LTQĐTD và HIV.

Các loại thuốc tránh thai hiện hành có thể 
tiếp tục dùng cho phụ nữ nhiễm HIV. Các 
vấn đề liên quan giữa dùng thuốc tránh thai 
và HIV cần lưu ý:

- Thuốc tiêm có vẻ tăng hơn thuốc uống 
nhưng chưa có chứng cứ rõ ràng.10

- Phụ nữ có nguy cơ cao nhiễm HIV nên 
dùng BCS hơn dùng thuốc.

- Không có bằng cớ thuốc tránh thai làm 
bệnh diễn tiến nhanh.8.11,14

- Không có bằng cớ về sự can thiệp của nội 
tiết tránh thai vào tác dụng của ARV.19

- Vài loại ARV làm giảm tác dụng thuốc tránh 
thai. Một số ARV có thể giảm hiệu quả của 
những loại thuốc tránh thai liều thấp nhưng 
có thể khắc phục nhược điểm này bằng cách 
dùng BCS.

- Về vấn đề dùng dụng cụ tử cung (DCTC).13

- Khi so sánh với người không nhiễm 
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HIV,DCTC không làm tăng biến chứng 
nhiễm khuẩn ở người nhiễm HIV, không làm 
tăng nguy cơ lây nhiễm HIV cho bạn tình.

- Hầu hết phụ nữ nhiễm HIV có thể mang 
DCTC bao gồm cả người đã bị AIDS nếu họ 
đang dùng ARV và đang khỏe về mặt lâm 
sàng.

- Phụ nữ bị chuyển sang AIDS nhưng không 
dùng ARV hoặc đang được điều trị nhưng 
không khỏe về mặt lâm sàng , không được 
mang DCTC.

- Khi đang mang DCTC ổn định thì không 
cần lấy ra nếu:

- Bệnh nhân bị nhiễm HIV hay mắc bệnh 
LTBQĐTD.

- Bệnh nhân chuyển sang AIDS  ■
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Dự trữ BT là gì ?

Dự trữ buồng trứng (DTBT) là sự biểu hiện 
của số lượng và chất lượng nang noãn còn lại 
trong buồng trứng (BT). Khi người phụ nữ 
càng lớn tuổi thì DTBT sẽ càng giảm và đến 
một lúc nào đó, DTBT cạn kiệt cũng là lúc 
người phụ nữ bước vào giai đoạn mãn kinh, 
tức không còn khả năng sinh sản nữa. Tuy 
nhiên, DTBT ở mỗi người phụ nữ khác nhau 
sẽ khác nhau, độ tuổi không phải là yếu tố 
chính xác nhất để tiên lượng DTBT. Đánh giá 
đúng DTBT là rất cần thiết trong điều trị thụ 
tinh ống nghiệm (TTON) để từ đó có thể tiên 
lượng được khả năng đáp ứng BT trong kích 
thích BT cũng như lên được kế hoạch điều trị 
hiệu quả nhất và an toàn nhất. Một trong các 
xét nghiệm đánh giá DTBT hiệu quả hiện nay 
là khảo sát anti-mullerian hormone (AMH). 

Vì sao AMH được dùng để khảo sát 
DTBT ?

AMH là một loại hooc-mon được tiết từ tế 
bào hạt của nang noãn. Nhiều nghiên cứu đã 
ghi nhận rằng nang noãn đã bắt đầu sản xuất 
AMH ngay khi còn ở giai đoạn nang noãn 
nguyên thủy và nồng độ này tăng dần ở các 
giai đoạn sau của sự phát triển nang noãn. 
Nồng độ AMH đạt cao nhất trong các nang 
noãn tiền hốc và nang có hốc nhỏ. Sau đó 
nồng độ này sẽ giảm dần và hầu như không 
còn ở những nang noãn lớn. Bên cạnh đó, 
nồng độ AMH cũng bắt đầu giảm khi phụ nữ 
trên 30 tuổi và sẽ giảm mạnh khi bệnh nhân 
lớn tuổi, hay khi số trứng còn lại trong BT ít. 

 Như vậy nồng độ AMH có thể biểu hiện số 

lượng và chất lượng nang noãn nhỏ trong BT 
hay có thể dùng để đánh giá DTBT.

    Ngoài ra, lý do dùng AMH để khảo sát 
DTBT còn là do chức năng sinh lý của loại 
hooc-mon này. AMH có tác dụng ức chế sự 
chiêu mộ nang noãn từ giai đoạn nguyên thủy 
bước vào giai đoạn sơ cấp để phát triển thành 
các nang noãn lớn về sau. Bằng chứng ghi 
nhận rằng khi không có AMH thì số lượng 
nang noãn bước vào giai đoạn phát triển sẽ 
nhiều hơn, nhanh hơn và hậu quả là dẫn đến 
sự suy kiệt  BT sớm hơn tức có nghĩa là người 
phụ nữ sẽ hết trứng sớm hơn và đi vào tình 
trạng mãn kinh sớm hơn. Vậy, với các lý do 
trên, định lượng AMH đã được dùng để khảo 
sát DTBT. 

Giá trị AMH so với các xét nghiệm 
khác trong đánh giá DTBT 

Hiện nay có nhiều phương cách để đánh giá 
DTBT như dựa trên độ tuổi bệnh nhân, định 
lượng follicle stimulating hormone (FSH), 
estradiol (E2), inhibin B, đo thể tích BT, v.v…

Hình 1: nồng độ AMH giảm dần sau 30 tuổi 1
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Bảng 1: AMH và các chất khảo sát dự trữ BT2

Tuy nhiên, AMH đã được chứng minh là một 
trong các xét nghiệm chính xác nhất hiện nay, 
có giá trị cao hơn độ tuổi bệnh nhân, FSH, 
E2, thể tích BT trong đánh giá DTBT.2 

Một trong những điểm thuận lợi khác khi 
định lượng AMH là nồng độ của hooc-mon 
này khá ổn định và không phụ thuộc vào chu 
kỳ kinh nguyệt. Vì vậy, xét nghiệm AMH 
được thực hiện không cần phụ thuộc vào 
ngày kinh của người phụ nữ như xét nghiệm 
đo FSH, E2 hay inhibin B. Đây là một đặc 

tính ưu việt của loại xét nghiệm này. 

    Theo đồng thuận gần đây của Châu Âu 
về tiêu chuẩn đáp ứng kém BT, tiêu chuẩn 
Bologna 2011, AHM ở nồng độ thấp <0.5-
1.1ng/ml có tiên lượng đáp ứng kém BT.

AMH và tiên lượng thai kỳ

Bằng chứng ghi nhận mặc dù AMH có thể 
tiên lượng đáp ứng BT tốt, khả năng AMH 
tiên lượng có thai lại yếu. Trong một nghiên 

Hình 2: AMH và tiên lượng không có thai theo Broekmans (A) và Broer (B) 3-4
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Antimullerian hormone và tiên lượng có thai trong thụ tinh trong ống nghiệm

Bảng 2: Kết quả nghiên cứu của Rosenwaks và Reichman6

Số bn AMH(ng/ml) Tuổi TB Trứng chọc hút Số trứng TB Có thai (%)
1.052 <0,16-0,5ng/ml 39,3 73,9% 6,2 25,7%
224 Không phát hiện được 40,2 61,2% 3,9 19%

Tại bệnh viện Từ Dũ từ 3-6/2013 trong 182 
thử AMH có chuyển phôi, kết quả các trường 
hợp nồng độ AMH thấp có thai như sau:

Bảng 3. Kết quả tại bv. Từ Dũ

AMH (ng/ml) Có thai Không thai Tổng
≤ 0.5 ng/ml 4 5 9
0.5-≤ 1ng/ml 9 17 26

AMH có thể tiên lượng đáp ứng BT tốt nhưng 
lại tiên lượng kém cho kết quả có thai có thể 
được giải thích như sau:

- AMH chỉ có thể đại diện cho đoàn hệ các 
nang noãn nhạy với FSH hiện diện liên tục 
trong BT và đáp ứng với BT liên hệ trực tiếp 
đến đoàn hệ này. 

- Mối quan hệ giữa số lượng và chất lượng 
trứng, phôi vẫn còn nhiều điều chưa rõ.

- Khả năng có thai trong điều trị TTTON phụ 
thuộc nhiều yếu tố như chất lượng phôi, kỹ 
thuật chuyển phôi, độ chấp nhận NMTC hơn 
là chỉ một yếu tố là đoàn hệ nang noãn.

- Chỉ có qua nhiều chu kỳ liên tục mới phản 
ánh đúng khả năng sinh sản của một người 

trong khi đó chưa có xét nghiệm khảo sát 
DTBT đơn lẻ được đánh giá qua nhiều chu 
kỳ TTTON liên tiếp.

    Ngoài ra, thực tế lâm sàng còn cho chúng 
ta thấy: 

- Thứ nhất, tiên lượng đáp ứng kém không 
phải lúc nào cũng 100% đúng và phụ nữ có 
kết quả khảo sát dương giả có thể sẽ không 
đúng nếu chúng ta ngừng điều trị TTTON.

- Thứ hai nhiều phụ nữ đáp ứng kém vẫn có 
thể có thai dù đáp ứng kém hơn nhiều so với 
các trường hợp đáp ứng bình thường.

    Như vậy, chỉ với giá trị AMH đơn thuần, 
chúng ta cần cân nhắc cẩn thận khi từ chối 
điều trị bệnh nhân TTTON. 

Kết luận

Đánh giá đúng DTBT luôn cần thiết trong 
điều trị TTON. Hiện tại, AMH được xem như 
một trong các xét nghiệm có giá trị tốt nhất 
trong khảo sát DTBT. AMH có tiên lượng đáp 
ứng BT tốt nhưng tiên lượng có thai yếu. Với 
các bằng chứng hiện tại, vẫn chưa xác định 
được ngưỡng cắt dưới AMH để từ chối điều 

cứu gộp năm 2006, Broekmans và cộng sự đã 
chứng minh rằng AMH hầu như không tiên 
lượng được kết quả có thai trong hỗ trợ sinh 
sản trừ trường hợp ngưỡng cắt là rất thấp. 
Kết quả này còn được kiểm chứng bằng một 
phân tích gộp khác năm 2009 của Broer và 
cộng sự trong đánh giá AMH và tiên lượng 
thai kỳ.

    Một nghiên cứu gần đây của Bhide và cộng 
sự năm 2013 về tiên lượng AMH trong thai 
kỳ cho thấy không xác định được điểm cắt 

dưới tiên lượng không có thai của AMH. 
Bởi vì ngay khi có nồng độ AMH rất thấp 
0.5pmol/l, 0.88 pmol/l và 1.6pmol/l, bệnh 
nhân vẫn có thai. Và tương quan giữa log 
AMH và thai lâm sàng là một tương quan yếu 
(Spearman’s correlation r=0.112).5

    Theo báo cáo của Rosenwaks và Reichman 
năm 2013, tỉ lệ chọc hút trứng và có thai ở 
các bệnh nhân có nồng độ AMH thấp, ngay 
cả khi nồng độ này không phát hiện được vẫn 
cho kết quả khả quan: 



SỨC KHỎE SINH SẢN, Tập 3, Số 3, Tháng 11 – 201332

trị bệnh nhân. Vì vậy, cần cân nhắc thận trọng 
khi quyết định từ chối điều trị bệnh nhân nếu 
chỉ dựa đơn thuần một xét nghiệm AMH ■
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Y học chứng cứ về Lạc nội mạc tử cung  
và hiếm muộn
Hoàng Thị Diễm Tuyết*, Ts. Bs.
* Bệnh viện Từ Dũ
Email: tuyethoang05@yahoo.com.vn - DĐ: 0908120952

Lạc nội mạc tử cung (LNMTC) là một bệnh 
mãn tính thường gặp  ở phụ nữ. Mặc dù có 
thể bệnh nhân LNMTC hoàn toàn không có 
triệu chứng nhưng hầu hết các bênh nhân 
đều có biểu hiện đau vùng chậu, khối cạnh 
tử cung hay hiếm muộn. Điều trị bệnh nhân 
hiếm muộn có LNMTC khá phức tạp. Theo 
nghiên cứu của Missmer, 2004 có 25-50% 
bệnh nhân hiếm muộn có LNMTC và 30-
50% bệnh nhân LNMTC bị hiếm muộn 13

CƠ CHẾ SINH HỌC LIÊN QUAN GIỮA 
LẠC NỘI MẠC TỬ CUNG VÀ HIẾM 
MUỘN

Giả thuyết LNMTC gây hiếm muộn hiện 
nay vẫn còn bàn cải. Đã có nhiều nghiên cứu 
chứng minh giữa LNMTC và hiếm muộn 
có liên quan song mối quan hệ nhân quả 
chưa được chứng minh rõ ràng. Tuy nhiên, 
LNMTC có thể gây dính, biến đổi cấu trúc 
giải phẫu vùng chậu và ảnh hưởng đến chức 
năng sinh sản người phụ nữ. Cho đến nay 
chưa có cơ chế sinh bệnh nào giải thích đầy 
đủ mối quan hệ giữa LNMTC và hiếm muộn 
song có nhiều giả thuyết đặt ra:

(1) Dính gây thay đổi cấu trúc vùng chậu gây 
việc phóng noãn khó khăn, cũng như gây khó 
khăn để vòi trứng bắt noãn và di chuyển noãn 
đến nơi gặp tinh trùng. Kết quả một nghiên 
cứu ghi nhận việc di chuyển của vòi trứng bất 
thường chiếm 64% ở bệnh nhân LNMTC so 
với nhóm chứng 32% 18.

(2) Sự gia tăng thể tích dịch ổ bụng đồng thời 
gia tăng nồng độ các các chất gây viêm trong 
dịch ổ bụng như prostaglandin, cytokines, 

angiogenic cytokines đối với các bệnh nhân 
LNMTC làm ảnh hưởng đến chức năng của 
trứng, tinh trùng, phôi và tai vòi 17 .

(3) Sự gia tăng các kháng thể IgG và IgA, 
và Lymphocyte ở nội mạc tử cung bệnh nhân 
LNMTC làm thay đối sự tiếp nhận của nội 
mạc cũng như sự làm tổ của phôi 11 .

(4) Bệnh nhân LNMTC có thể bị rối loạn 
phóng noãn với các chu kỳ không phóng 
noãn hay pha noãn kéo dài hay noãn không 
trưởng thành có nhiều đỉnh LH, rối loạn pha 
hoàng thể 2 .

(5) Bất toàn làm tổ do giảm yêu tố αvβ3 
integrin(được xem là phân tử kết dính của tế 
bao trong quá trình làm tổ) 10 .

(6) Chất lượng trứng và phôi giảm ở bệnh 
nhân LNMTC cũng góp phần giảm khả năng 
có thai ở bệnh nhân LNMTC 8, 9 .

ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA

Điều trị nội khoa cho bệnh nhân LNMTC 
đều ghi nhận đạt kết quả rất tốt trong việc 
làm giảm đau do LNMTC song không có 
ghi nhận nào chứng minh điều trị nội khoa 
cải thiện  khả năng sinh sản của bệnh nhân 
LNMTC. Thật vậy, tất cả các thưốc điều trị 
LNMTC đều ức chế rụng trứng nên khả năng 
sinh sản của bệnh nhân LNMTC gần như 
không có trong thời gian điều trị nội khoa. 
Có nhiều phác đồ điều trị nội khoa LNMTC 
như dùng progestin, dùng phối hợp estrogen-
progestin, GnRH đồng vận, GnRH đối  vận, 
danazol và ức chế men thơm hóa. Tuy nhiên 
các nghiên cứu đều kết luận tỉ lệ có thai sau 
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điều trị nội khoa cho các bệnh nhân LNMTC 
độ nhẹ đến trung bình không khác biệt so với 
nhóm không điều trị 6 . Trong nghiên cứu 
gộp, với 7 nghiên cứu nhằm so sánh tỉ lệ có 
thai sau điều trị nội khoa và không điều trị 
nội khoa LNMTC, tỉ số chênh của có thai là 
0,85 (95%CI 0.95-1.22) 7 . Tuy nhiên, đến 
nay, vẫn chưa có đủ chứng cứ để đánh giá 
hiệu quả của nhóm thuốc ức chế men thơm 
hóa, phân tử gắn kết chọn lọc thụ thể estrogen 
(SERMs), kháng progesterone, phân tử chọn 
lọc thụ thể progesterone (SPRMs) trong việc 
điều trị nội khoa cho các bệnh nhân hiếm 
muộn bị LNMTC.

ĐIỀU TRỊ NGOẠI KHOA

Điều trị ngoại khoa LNMTC giai đoan I- II 
bằng phẫu thuật nội soi cho thấy kết quả 
cải thiện khả năng sanh sống của bênh nhân 
LNMTC. Có 2 nghiên cứu thử nghiệm lâm 
sàng đều cho kết quả làm giảm đáng kể tình 
trạng đau đớn của bệnh nhân LNMTC sau 
phẫu thuật, song khả năng sinh sản sinh sản 
không có khác biệt. Trong nghiên cứu của 
Parazzini- Ý15 , tỉ lệ có thai sau 1 năm ở nhóm 
phẫu thuật nội soi là 20% so với nhóm chứng 
là 22% 15 . Đối với nghiên cứu củaMarcoux- 
Canada, tỉ lệ có thai sau 36 tuần là 29% và 
17% lần lượt ở nhóm có phẫu thuật nội soi và 
nhóm không phẫu thuật . Tuy nhiên, khi kết 
hợp kết quả 2 nghiên cứu, kết quả cho thấy sự 
khác biệt tuyệt đối là 8,6% nghiêng về nhóm 
có can thiệp phẫu thuật và số bệnh nhân cần 
điều trị là 12, tức là cứ 12 bệnh nhân được 
chẩn đoán LNMTC giai đoạn I-II qua nội soi 
và được bóc tách hay cắt bỏ mô LNMTC sẽ 
góp phần gia tăng 1 trường hợp có thai thành 
công. Ngoài ra, ở nhóm hiếm muộn không rõ 
nguyên nhân, nếu được chẩn đoán LNMTC 
sau đó qua nội soi (khoảng 30% hiếm muộn 
không rõ nguyên nhân không có triêu chứng 
LNMTC nhưng được chẩn đoán có LNMTC 
sau đó qua nội soi), số nội soi cần thực hiện 
để tăng thêm 1 trường hợp có thai là 40 12 . 

Cho đến nay, vẫn chưa đủ chứng cứ để xác 
định phương pháp phẫu thuật nội soi nào là 
hiệu quả nhất cũng như sử dụng loại dao điện 
hay laser là tỏ ra hiệu quả hơn. 

     Với các trường hợp LNMTC nặng, nghiên 
cứu lâm sàng không ngẫu nhiên Crosignani 
PG 1996,  cho thấy việc bóc u lớn hơn 4cm 
bằng phẫu thuật nội soi và mở bụng ở 216 
bệnh nhân hiếm muộn, tỉ lệ có thai dồn theo 
dõi 2 năm sau phẫu thuật là 45%  và  63% 
lần lượt ở nhóm phẫu thuật nội soi và mổ hở. 
Việc phẫu thuật nội soi bóc u tỏ ra hiệu quả 
đáng kể đối với khả năng sinh sản so với việc 
dẫn lưu hay đông đặc u, là vì liên quan với 
tái phát u sau điều trị bằng dẫn lưu hay đông 
đặc u. Một biến chứng cần lưu ý khi bóc u, 
đặc biệt nội soi bóc u là suy lớp vỏ buồng 
trứng và làm giảm dự trữ buồng trứng gây 
khó khăn trong can thiệp hỗ trợ sinh sản nếu 
cần. Ở các bệnh nhân LNMTC thể nặng, việc 
phẫu thuật lần 2 hiếm khi cải thiện khả năng 
sinh sản và thường cần phải can thiệp hỗ trợ 
sinh sản 2.

     Việc kết hợp điều trị nội khoa và ngoại 
khoa bao gồm điều trị nội khoa hoặc trước 
hoặc sau phẫu thuật. Về phương diện lý 
thuyết, điều trị nội khoa trước hay sau phẫu 
thuật có nhiều điểm lợi song chưa có chứng 
cứ chứng tỏ cải thiện khả năng sinh sản và 
điều trị nội khoa có thể làm cho thời điểm 
can thiệp hỗ trợ sinh sản bị kéo dài không 
cần thiết. 

THỤ TINH NHÂN TẠO Ở BỆNH NHÂN 
LẠC NỘI MẠC TỬ CUNG

Hầu hết các nghiên cứu đề cho thấy can thiệp 
bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) ở 
những bệnh nhân hiếm muộn có LNMTC 
mức độ nhẹ và trung bình làm tăng tỉ lệ có 
thai hơn so với nhóm chứng. Thực vậy, kết 
quả nghiên cứu Deaton JL cho thấy tỉ lệ có 
thai sau 4 chu kỳ với CC+IUI là 9,5% và 
3,3% ở nhóm giao hợp tự nhiên, hay tỉ lệ có 
thai trong 1 chu kỳ với kích thích buồng trứng 

TỔNG QUAN Y VĂN
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Y học chứng cứ về Lạc nội mạc tử cung và hiếm muộn

bằng Gonadotropine/IUI là 15% so với 4,5% 
ở nhóm chứng. Vì vậy, theo chứng cứ nhóm 
II, kích thích buồng trứng và IUI được khuyến 
cáo áp dụng cho các trường hợp LNMTC giai 
đoạn I-II đã được phẫu thuật chẩn đoán và 
điều trị hơn là có chỉ định TTTON hay phẫu 
thuật lại. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, 
chưa có đủ chứng cứ so sánh hiệu quả IUI ở 
nhóm LNMTC I-II có chẩn đoán và điều trị 
bằng nội soi và không nội soi. 

THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM Ở 
BỆNH NHÂN LẠC NỘI MẠC TỬ CUNG

Theo kết quả nghiên cứu gộp Barnhart K, cho 
thấy tỷ lệ có thai ở nhóm bệnh nhân LNMTC 
thấp hơn nhóm hiếm muộn do tai vòi với chỉ 
số chênh 0,56 (CI 95%:  0,44- 0,77) 1 , ngoài 
ra nhóm LNMTC thể nặng có tỷ lệ có thai 
thấp hơn nhóm trung bình với chỉ số chênh 
0,6 (với 95% CI 0,42 – 0,87). Trong nghiên 
cứu này cũng cho kết quả giảm có ý nghĩa 
thống kê về số trứng , tỉ lệ thụ tinh, tỉ lệ làm 
tổ ở những bệnh nhân LNMTC so với nhóm 
chứng. Tuy nhiên, TTTON cải thiện đáng kể 
khả năng mang thai của bệnh nhân LNMTC 
nhất là nhóm thể nặng, trong một nghiên cứu 
thử nghiệm lâm sàng Soliman S, cho thấy tỉ 
lệ có thai sau TTTON là 33% so với 0% ở 
nhóm không can thiệp TTTON. 

     Việc ảnh hưởng nang LNMTC ở buồng 
trứng với kết quả TTTON còn nhiều tranh 
luận. Chưa có nghiên cứu thử nghiệm lâm 
sàng về bóc u LNMTC trước TTTON. Một 
nghiên cứu bệnh chứng Garcia – Velasco ở 
189 bệnh nhân trước TTTON cho thấy không 
cải thiện kết quả TTTON. Ngoài ra, nghiên 
cứu hồi cứu chọc hút dịch nang LNMTC ở 
buồng trứng trước TTTON không làm tăng 
số nang trên 17mm, số trứng trưởng thành 
thu được cũng như tỉ lệ có thai lâm sàng. Bên 
cạnh đó, ở nhóm LNMTC có triệu chứng 
việc phẫu thuật bóc u cũng không làm tăng tỉ 
lệ thành công của TTTON sau đó. Do đó, cho 
đến nay, các chứng cứ đều khuyến cáo phẫu 

thuật  không mang lại lợi ích cho các bệnh 
nhân có nang LNMTC ở buồng trứng trước 
khi lên kế hoạch thực hiện TTTON. Tuy 
nhiên, chưa có nghiên cứu đánh giá kết quả 
và kích thước của khối u. Vì vậy trong những 
trường hợp như vậy, vai trò của các bác sĩ 
lâm sàng hết sức quan trọng nhằm cân nhắc 
giữa lợi ích và bất lợi đối với việc phẫu thuật 
ở từng trường hợp cụ thể để có quyết định 
đúng đắn 9. Các lợi ích của phẫu thuật trước  
TTTON đặc biệt ở những khối u to có thể có 
như: tránh vỡ khối u, giúp lấy trứng dễ dàng 
hơn, tránh vấy nhiễm dịch LNMTC với dịch 
nang noãn khi hút trứng, hạn chế tiến triển 
LNMTC, phát hiện các trường hợp ác tính 
( Dù nang LNMTC đa số lành tính). Điểm 
bất lợi bao gồm: biến chứng phẫu thuật, giảm 
đáp ứng buồng trứng, chi phí phẫu thuật, và 
nhất là cải thiện hiệu quả TTTON sau phẫu 
thuật chưa được chứng minh. Có 3 nghiên 
cứu thử nghiệm lâm sàng trên 165 bênh nhân 
được dùng GnRH agonist 3-6 tháng trước 
TTTON cho thấy cải thiện hiệu quả TTTON 
đáng kể, chỉ số chênh về thai lâm sàng 4,28 
(KTC 95%:  2- 9,15). Tuy nhiên, nghiên cứu 
không phân biệt rõ hiệu quả giữa LNMTC 
trung bình và nặng. 

KẾT CỤC THAI Ở PHỤ NỮ CÓ LẠC 
NỘI MẠC TỬ CUNG

Theo thống kê của Thụy điển, nghiên cứu 
đoàn hệ ở 8922 được chẩn đoán LNMTC 
sanh đơn thai với 1,4 triệu trường hợp sanh 
đơn thai, kết quả cho thấy tỉ lệ sanh non ở phụ 
nữ LNMTC có hỗ trợ sinh sản hay không hỗ 
trợ sinh sản đề cao hơn nhóm không LNMTC  
với chỉ số chênh lần lươt 1,24 (95% CI 0,99 
– 1,57) và 1,37 (95% CI 1,25 – 1,5). Ngoài 
ra, tỉ lệ tiền sản giật, ra huyết âm đạo trước 
sanh và tỉ lệ mổ lấy thai ở nhóm LNMTC 
cũng cao hơn nhóm không LNMTC với chỉ 
số chênh lần lượt 1,13 (95% CI 1,02 – 1,26) 
và 1,76 (95% CI 1,56 – 1,99) và 1,47 (95% 
CI 1,4 – 1,54) 20 .
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KẾT LUẬN

Tuổi bệnh nhân, thời gian hiếm muộn, đau do 
LNMTC và định mức LNMTC là những yêu 
tố quan trọng để cân nhắc kế hoạch điều trị

     Đối với nhóm LNMTC I-II, nội soi đơn 
thuần không làm tăng khả năng có thai cho 
bênh nhân. Tuy nhiên, trong tình huống 
bệnh nhân có chỉ định khác cần phẫu thuật 
nên tranh thủ lấy một cách an toàn các sang 
thương LNMTC  giúp cải thiện tình trạng 
bệnh nhất là triệu chứng đau vùng chậu. Nếu 
bệnh nhân dưới 35 tuổi, IUI được xem là lựa 
chọn hàng đầu. Nếu bệnh nhân trên 35 tuổi, 
kích thích buồng trứng và IUI hay TTTON 
nên được lựa chọn. Đối với nhóm LNMTC 
thể nặng, phẫu thuật nội soi hay bụng hở 
mang lại lợi ích. Trong trường hợp không 
mang thai sau phẫu thuật hay ở bệnh nhân 
lớn tuổi, TTTON mang lại việc cải thiện khả 
nang mang thai cho bệnh nhân LNMTC thể 
nặng 2  . 
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So sánh chế độ ăn đặc sớm và muộn trong chăm 
sóc hậu phẫu mổ sanh
Đặng Ngọc Trà Mi*, BS.; Vũ Thị Nhung**, PGS.,TS.,BS.; Phạm Thị Minh Trang*, BS.
* Bệnh viện Hùng Vương. 
** Bộ môn Phụ Sản ĐH Y Phạm Ngọc Thạch.
Email: trami140783@yahoo.com.vn, DĐ: 0908521448.

Hiện nay trên thế giới, mổ lấy thai là một 
trong những phẫu thuật phổ biến nhất với tỉ 
lệ mổ ngày càng gia tăng. Trên thế giới, trong 
năm 2007, có khoảng 1,4 triệu trẻ, gần 1/3 
(32%) trẻ sanh ra bằng cách mổ lấy thai9.Theo 
thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (2010), tỉ 
lệ này hiện nay tại Việt Nam đã đạt mức 36%, 
đứng thứ nhì của Châu Á chỉ sau Trung Quốc 
46%6. Tại TP Hồ Chí Minh, theo thống kê 
của Bệnh viện Hùng Vương năm 2011, tỉ lệ 
được ghi nhận là khoảng 30 - 35%, đến năm 
2012 tỉ lệ mổ sanh lên đến gần 44,3%. Tình 
hình mổ sanh không ngừng tăng lên nên vấn 
đề chăm sóc sau mổ đã đến lúc cần phải xem 
xét kỹ, thống nhất để sản phụ hồi phục một 
cách nhanh nhất.

Sinh lý của rối loạn tiêu hóa sau phẫu 
thuật2

Đường tiêu hóa bị suy yếu tạm thời sau phẫu 
thuật là một đáp ứng tự nhiên.Tuy nhiên, 
những chất tiết của dạ dày vẫn tiếp tục đi qua 
tá tràng. Dạ dày tiết ra từ 500 – 1000 mL dịch 
mỗi ngày và tụy tiết thêm một ít. Vậy dạ dày 
và tụy tiết ra từ 1 đến 2 lít dịch mỗi ngày, 
chúng sẽ được hấp thu ở ruột non.5 Những 
bệnh nhân không được đặt thông mũi dạ dày 
sau mổ thật ra cũng phải tiêu hóa một lượng 
dịch rất lớn. Thêm vào đó, nhịn đói kéo dài 
làm thay đổi chuyển hoá cơ thể: tăng đề 
kháng insulin và giảm chức năng cơ.18

    Ruột non sẽ phục hồi những nhu động của 
nó trong 6 giờ sau phẫu thuật. Kết tràng sẽ 
phục hồi nhu động trong 18 – 48 giờ. Hầu 

hết những phụ nữ sẽ có những nhu động ruột 
trong 72 giờ sau phẫu thuật.14 Nếu như liệt 
ruột kéo dài trên 5 ngày, chẩn đoán liệt ruột 
thực thể nên được xem xét. Liệt ruột là lý do 
quan trọng gây ra kéo dài thời gian nằm viện, 
tăng chi phí phẫu thuật.19

Cơ chế bệnh sinh của rối loạn tiêu 
hóa sau mổ 

Bao gồm: sự gián đoạn đường dẫn truyền 
thần kinh tự động, giải phóng những chất 
điều hòa thần kinh, đáp ứng viêm của ruột, 
truyền dịch quá nhiều lúc mổ và những yếu 
tố dược lý khác.3, 10, 16

Gián đoạn con đường dẫn truyền thần kinh.
Hệ thần kinh đối giao cảm kích thích hoạt 
động của ruột, trái lại hệ thần kinh giao cảm 
ảnh hưởng lên nhu động ruột theo hướng ức 
chế là chủ yếu và thông qua các cung phản 
xạ vận động. Kích thích hệ giao cảm là yếu 
tố chính dẫn đến liệt ruột cơ năng sau mổ. 
Những cung phản xạ hướng tâm và ly tâm 
được tạo ra từ hệ thần kinh bản thể và nội tại. 

    Sự kích thích tại chỗ làm ức chế những 
cung phản xạ và dẫn đến dãn các quai ruột.11 
Sự kích thích tại chỗ bao gồm vết cắt trên 
thành bụng và sự đụng chạm vào ruột trong 
khi phẫu thuật, nhưng việc phong bế những 
kích thích thần kinh giao cảm trong lúc mổ là 
không thể ngăn ngừa một cách đầy đủ những 
ức chế nhu động ruột vì còn có những chất 
dẫn truyền thần kinh khác cũng góp phần gây 
giảm nhu động ruột. 

TỔNG QUAN Y VĂN
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Sự giải phóng những chất trung gian thần 
kinh.
Những chất trung gian của stress và viêm 
được giải phóng vào hệ tuần hoàn kích hoạt 
sự giải phóng những yếu tố phóng thích 
corticotrophin ở vùng hạ đồi (CRF)4. CRF 
điều khiển chế độ ăn dưới sự tác động của 
tình trạng stress.

Hiện tượng viêm ruột.
Sự đụng chạm ruột trong lúc mổ gây phản 
ứng viêm, dẫn đến sự tổng hợp nitric oxide 
(iNOS) and cyclooxygenase (COX)-2 và 
những tế bào mast, bạch cầu đơn nhân, bạch 
cầu đa nhân trung tính trong lớp cơ, nhưng 
không có chất tiết.7, 12, 20 Những chất này sẽ ức 
chế hoạt động của ruột. Thật vậy, những thao 
tác rộng trên ruột hoặc phơi nhiễm với những 
chất kích thích màng bụng (như: mủ, máu…) 
làm tăng nguy cơ tắc ruột sau mổ.21 

Truyền dịch quá tải trong và sau khi mổ.
Truyền dịch quá tải trong và sau khi mổ có 
thể gây phù nề ruột, tổn thương phổi, có liên 
quan tắc ruột sau mổ kéo dài và kéo dài thời 
gian nằm viện.15 Thừa dịch sẽ trì hoãn sự 
phục hồi chức năng dạ dày ruột.13

Các nghiên cứu về chế độ ăn trên thế 
giới

Theo Ahmet Dag và cộng sự, trong nghiên 
cứu thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên ở 199 
bệnh nhân mổ đại tràng đã kết luận: ăn sớm 
trong 12 giờ sau mổ được bệnh nhân chấp 
nhận, an toàn và dạ dày ruột hoạt động trở lại 
sớm hơn so với nhóm nhịn ăn đến khi trung 
tiện được.1

Theo Teoh W.H.L., Shah M.K., Mah 
C.L.(2007) nghiên cứu 196 sản phụ mổ sanh 
ở Singapore được ngẫu nhiên chia làm hai 
nhóm. Nhóm ăn sớm có 96 sản phụ, được 
uống 250 ml nước trái cây trong 30 phút đầu 
sau mổ và thức ăn đặc không bị cấm. Nhóm 
ăn muộn gồm 100 sản phụ không ăn trong 

2 giờ đầu và có thể ăn đặc sau đó. Ăn đặc 
trong nghiên cứu là 1 chén cháo yến mạch 
(tương đương với nhóm ăn lỏng hay từ lỏng 
đến đặc). 

Kết quả nghiên cứu: nhu động ruột hiện 
diện ngay sau mổ 95,5 % ở nhóm ăn sớm và 
90,8% nhóm ăn muộn, nhóm ăn sớm giảm 
thời gian trung tiện (14,4±9,4 giờ thay vì 
21,0±10,4 giờ) và thời gian đại tiện (44,4± 
18,7 giờ thay vì 65,6± 25,4 giờ), rút ngắn thời 
gian nuôi ăn tĩnh mạch (12,8 ± 7,5 giờ thay 
vì 22,4 ± 5,8 giờ),và giảm thời gian đặt ống 
thông tĩnh mạch (20,5 ± 6,7 giờ thay vì 24,7 
± 7,8 giờ), tất cả có p < 0,001. Nhóm ăn sớm 
đi lại sớm hơn (23,1 ± 6,8 giờ thay vì 27,4± 
7,6 giờ), cho con bú sớm hơn (26,5 ± 14,1 
giờ thay vì 38,8 ± 21,8 giờ), xuất viện sớm 
hơn (44,3 ± 10,4 giờ thay vì 62,0 ± 12,7 giờ) 
so với nhóm ăn muộn với p < 0,001. Không 
có sự khác biệt về triệu chứng liệt ruột (3,1 
%). Mức độ hài lòng ở bệnh nhân ăn sớm cao 
hơn (90 thay vì 60, p < 0,001, thang điểm 
0-100).8 

Theo RCOG tổng kết về ăn uống sớm sau 
mổ sanh có phân tích gộp và 6 RCT. Nhóm 
can thiệp là ăn trong vòng 6-8 giờ sau mổ 
sanh và nhóm chứng thì nhịn trong 24 giờ. 
Kết quả là nhóm ăn sớm thì nhu động ruột 
trở lại sớm (1 RCT, n = 118; giảm – 4,3giờ, 
khoảng tin cậy 95% (–6,78) đến (–1,82) và 
giảm thời gian nằm viện (2 RCTs, n = 220). 
Không có sự khác biệt giữa 2 nhóm về triệu 
chứng buồn nôn, nôn, chướng bụng, khoảng 
thời gian trung tiên, liệt ruột và liều thuốc 
giảm đau. Khuyến cáo mức độ 1A: những 
sản phụ không có biến chứng sau mổ có thể 
ăn uống khi họ đói và khát.17

Cochrane 2002: qua chủ đề: Đánh giá hiệu 
quả của việc cho ăn, uống sớm sau mổ sanh. 
Đã có 12 nghiên cứu được xem xét, 6 nghiên 
cứu được nhận vào phân tích: 3 nghiên cứu 
là bệnh nhân được giảm đau vùng, 1 nghiên 
cứu là giảm đau vùng và giảm đau toàn thân, 
2 nghiên cứu không đề cặp đến phương pháp 
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giảm đau.

    Từ các kết quả của các nghiên cứu trên ghi 
nhận được: ở những bệnh nhân được ăn sớm 
so với nhóm trì hoãn ăn sau mổ.

1. Giảm thời gian đến lần ăn đầu tiên (một 
nghiên cứu,118 phụ nữ, sự khác biệt có ý 
nghĩa giảm 7,20 giờ, KTC 95% (-13,26) 
đến (-1,14 giờ)).

2. Giảm thời gian nhu động ruột trở lại 
(một nghiên cứu, 118 phụ nữ, giảm 4,30 
giờ, KTC 95% (-6,78) đến (-1,82 giờ)).

3. Giảm thời gian nằm viện sau phẫu thuật 
ở nhóm bệnh nhân được giảm đau vùng (2 
nghiên cứu, 220 phụ nữ, giảm 0,75 ngày, 
KTC 95% (-1,37) đến (-0,12).

4. Giảm triệu chứng chướng bụng (trong 
3 nghiên cứu, 369 phụ nữ, RR=0,78, KTC 
95% (0,55-1,11).

    Không có sự khác biệt có ý nghĩa giữa 
2 nhóm về: buồn nôn, nôn, sự di chuyển 
của ruột, thời gian trung tiện, liệt ruột, liều 
thuốc giảm đau sau mổ. Theo nghiên cứu 
thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có nhóm 
chứng trên 500 ca mổ sanh ở khoa Hậu Phẫu 
bệnh viện Hùng Vương từ tháng 11/2012 đến 
tháng 6/2013. Đối tượng được phân bố ngẫu 
nhiên vào hai nhóm: nhóm I: chế độ ăn từng 
bước từ lỏng đến đặc, bắt đầu ăn đặc từ hậu 
phẫu ngày thứ 2 hoặc sau khi trung tiện được, 
nhóm II: cho chế độ ăn đặc sớm trước 12 giờ 
sau mổ.

Kết luận

1. Chế độ cho ăn đặc sớm giúp sản phụ hồi 
phục nhanh hơn thông qua: trung tiện sớm 
hơn,ở nhóm ăn đặc 18,9 giờ (trung vị) so với 
nhóm chứng 25,1 giờ (trung vị). Khác biệt có 
ý nghĩa thống kê (p=0,000<0,05).

2. Không có các triệu chứng rối loạn đường 
tiêu hóa hay liệt ruột xảy ra trong nhóm 
nghiên cứu.

3. Sản phụ đi lại sớm hơn, nhóm ăn đặc sớm 
là 19,3 giờ nhóm chứng 21,3giờ. Khác biệt 
có ý nghĩa thống kê.

4. Bằng chứng cho thấy chế độ cho ăn sớm 
có hiệu quả về kinh tế: tiết kiệm được chi phí 
của bệnh nhân trả cho tiền nằm viện: 11,75 tỷ 
đồng/năm, bệnh viện tiết kiệm được tiền trả 
lương cho 3 NHS đi truyền dịch là 363 triệu 
đồng/năm ■
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Tổng quan về chỉ khâu trong phẫu thuật
Nguyễn Thị Hiếu Phương
Email: nthp2510@gmail.com
DĐ: 943408968

Sơ lược về lịch sử  phát triển của chỉ khâu 
phẫu thuật (CPT)

Những báo cáo sớm liên quan đến vấn đề 
may các vết thương đã có từ 3000 năm trước 
Công nguyên  tại Hy Lạp. Vào thế kỷ thứ 2, 
một bác sĩ người Ý là Galen đã mô tả những 
mũi may bằng ruột mèo. Vào thế kỷ thứ 10, 
có qui trình sản xuất chỉ dùng ruột cừu (được 
gọi là catgut) , sợi chỉ giống như sợi dây đàn 
violon, guitar, lưới đan vợt tennis.

    Joseph Lister đã thực hiện một thay đổi lớn 
trong kỹ thuật may trong phẫu thuật khi ông 
ủng hộ  việc sát trùng tất cả chỉ dùng trong 
phẫu thuật. Đầu tiên là ông cho sát trùng 
chỉ carbolic catgut vào những năm 1860. rồi 
đến chỉ chromic catgut ở 2 thập kỷ sau .  Chỉ  
catgut tiệt trùng bằng Iodine năm 1906, tiếp 
theo là những bước nhảy vọt ở thế kỷ 20 với 
sự sản xuất những sợi chỉ tổng hợp đầu tiên 
vào những năm 1930. 

    Sự phát triển chỉ phẫu thuật diễn tiến theo 
thời gian như sau: 1860 chỉ catgut carbolic 
của Joseph Lister được sử dụng trong ngoại 
khoa. 1881 sản xuất catgut chromic được tiệt 
trùng của Lister. 1906 chỉ catgut tiệt khuẩn 
bằng iodine do bác sĩ Kuhn. 1900 – 1930s 
hàng loạt các chất liệu từ cây trồng, động vật 
được đưa vào để ứng dụng sản xuất chỉ như 
linen, silk, dây chằng kangaroo… 

    Cho đến thời đại khoa học kỹ thuật, chỉ 
phẫu thuật được sản xuấtnhiều loại phù hợp 
với sự phát triển khoa học của ngành y tế thời 
bấy giờ, bao gồm: 1931 chỉ tan tổng hợp đầu 
tiên : polyvinyl-alcohol (B.Braun Melsungen 
và Wacker-Chemie). 1939 chỉ supramid 

chỉ collafil tổng hợp ra đời. 1946 supramid 
được giới thiệu trên lâm sàng. 1950 -1961 
collafil được sử dụng trên lâm sàng. 1950 chỉ 
polyester và polypropylene được giới thiệu. 
1950s chỉ liền kim dược sản xuất. 1970 CPT 
bằng polyglycolid acid do công ty D&G đưa 
ra. 1974 Ethicon giới thiệu CPT bằng chất 
liệu polyglactin.

    Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại 
chỉ phẫu thuật khác nhau, mỗi loại có những 
đặc tính phù hợp với những tổ chức mô được 
khâu hay cột mà người phẫu thuật viên cần 
phải biết để lựa chọn cho chính xác 

Yêu cầu của chỉ phẫu thuật

 Tất cả các  loại chỉ nào dùng trong phẫu 
thuật  cần phải đảm bảo vô khuẩn, ít gây phản 
ứng và tổn thương mô, đủ độ bền chắc, dễ sử 
dụng, và tùy theo đặc tính của mô cần giữ 
lâu. Do đó, khi sản xuất người ta còn nhuộm 
màu (để dễ nhìn khi mổ), phủ lớp áo bao làm 
sợi chỉ trơn, mềm hoặc được tẩm chất có khả 
năng kháng khuẩn. 

    Chỉ phẫu thuật có thể được làm từ nhiều 
nguyên liệu khác nhau. Trước đây chủ yếu 
có nguồn gốc tự nhiên (chỉ lin, lụa, catgut...), 
hiện nay được thay thế dần dần bằng các loại 
chỉ tổng hợp với các ưu điểm: dễ khử trùng, 
dễ bảo quản, giảm phản ứng của cơ thể với 
chỉ, độ bền chắc cao hơn, dễ sản xuất các loại 
chỉ với kích thước thật nhỏ... ngoài ra còn có 
chỉ kim loại (chỉ thép sử dụng chủ yếu với tổ 
chức xương, các loại máy khâu nối...). 

    Để cụ thể hơn, có thể phân loại chỉ dựa 
vào cấu tạo, tính chất của sợi chỉ, với các tiêu 
chuẩn để phân loại chỉ như sau:
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Theo nguồn gốc
Có thể chia thành 2 loại: chỉ có nguồn gốc 
tự nhiên (lụa, sợi bông, ruột súc vật...) và chỉ 
tổng hợp (polymer tổng hợp). 

Theo cấu tạo sợi chỉ
-  Chỉ đa sợi (multifilament): gồm nhiều sợi 
nhỏ được bện hoặc xoắn với nhau nên thường 
mềm mại, dễ thao tác và thắt nút hơn nhưng 
cũng vì gồm nhiều sợi nên dễ làm tổn thương 
mô hơn ( khi siết chỉ gây ma sát mạnh hơn) 
và có thể sẽ là nơi chứa vi khuẩn (hình 1-2). 

Chỉ đa sợi thường được dùng trong phẫu 
thuật tiêu hoá, và ngoài ra, còn được dùng rất 
rộng rãi, đặc biệt là chỉ Lin (lanh, silk). 

Hình 1. Chỉ đa sợi dạng bện 1

Hình 2. Chỉ đa sợi dạng xoắn²

-  Chỉ đơn sợi (monofilament): có cấu trúc là 
một sợi đơn nên dễ sản xuất các chỉ cỡ nhỏ 
(9-0, 10-0, 11-0), sợi chỉ trơn dễ xuyên và ít 
làm tổn thương mô, tuy nhiên sẽ cần sự khéo 
léo nhiều hơn khi thao tác, buộc chỉ vì sợi chỉ 
cứng hơn (hình 3). 

Vì là sợi đơn nên rất dễ tuột, cần phải thắt  
nhiều nơ, và không được kẹp vào sợi chỉ vì sẽ 
làm nát, dẹp, chấn thương thân chỉ và gây đứt 

chỉ. Chỉ đơn sợi được sử dụng nhiều trong 
phẫu thuật mạch máu.

 

Hình 3. Chỉ đơn sợi³

Theo thời gian tan của chỉ: 
-  Chỉ không tan (nonabsorbable): là loại chỉ 
tồn tại vĩnh viễn trong cơ thể (hoặc bị cơ thể 
thải ra ngoài) vì thế sẽ trở thành dị vật trong 
cơ thể dễ gây phản ứng mô. 

Ưu điểm chính của loại chỉ này là có thời 
gian giữ tổ chức dài, nên thường được sử 
dụng trong khâu thành bụng hoặc ở các mô ít 
quan trọng, dễ chấp nhận dị vật.

-  Chỉ tự tan (absobable): là loại chỉ sau một 
thời gian trong cơ thể sẽ bị thuỷ phân (chỉ 
tổng hợp) hoặc bị phá huỷ do tác động của 
enzym (chỉ tự nhiên) vì thế nó khắc phục 
được các nhược điểm của chỉ không tan. 

Hiện nay có nhiều loại chỉ tự tan có thời gian 
giữ vết mổ và thời gian tan nhanh phù hợp 
với thời gian lành của các tổ chức.

Theo kích cỡ chỉ 
Chỉ phẫu thuật được sản xuất theo nhiều cỡ 
khác nhau phù hợp với từng mục đích sử 
dụng. 

Kích cỡ chỉ (đường kính) tuân theo tiêu chuẩn 
của Mỹ (USP) hoặc Châu Âu (EP), thường 
tính theo đơn vị Metric (1/10mm) (hình 4)

Kích cỡ chỉ theo tiêu chuẩn USP & EP

Hình 4. So sánh kích cỡ chỉ với sợi tóc4
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Lựa chọn chỉ trong phẫu thuật

Việc lựa chọn chỉ trong phẫu thuật được áp 
dụng rất rộng rãi, tùy thuộc phần lớn vào 
nguyên tắc, nhưng cũng 1 phần vào thói quen 
của PTV và điều kiện tại nơi phẫu thuật.

Nguyên tắc chung: 

Chỉ phẫu thuật được sử dụng phải có kích 
thước, độ bền chắc, thời gian tan phù hợp với 
tổ chức định khâu, buộc và thời gian tan đủ 
để lành tổ chức mô

- Những tổ chức mô có thời gian liền vết 
thương lâu (cân, gân...) thường sử dụng chỉ 
không tan hoặc tan rất chậm.

- Những tổ chức mô có thời gian liền nhanh 
hơn (ống tiêu hoá, đường mật...) có thể dùng 
chỉ tự tan.

Các loại chỉ thường được sử dụng trong từng 
chuyên khoa:

- Khâu ống tiêu hoá: thường sử dụng chỉ đa 
sợi, đôi khi sử dụng chỉ đơn sợi có thời gian 
tan trung bình, kích thước chỉ thường là 3-0, 

4-0 ( hay sử dụng Vicryl, Safil, Monosyn, 
Monoplus,  Polydioxanon,…).

- Khâu đường mật: thường sử dụng chỉ tan, 
đơn sợi kích thước 3-0,4-0 ( hay sử dụng 
Polydioxanon, nhưng  cũng có thể dùng  Safil, 
Vicryl.. thay thế nếu không có Polydioxanon)

- Khâu mạch máu: thường sử dụng chỉ đơn 
sợi, không tan, kích thước nhỏ (5-0, 6-0,7-0) 

Kim khâu trong phẫu thuật

Kim phẫu thuật thường được làm bằng thép 
không rĩ, chắc chắn, không bóng. Kim phải 
đủ độ cứng để không bị cong nhưng cũng 
phải có độ dẻo để không bị gãy. Mũi kim phải 
sắc, nhọn có kích thước phù hợp với chỉ để có 
thể dễ dàng cho chỉ xuyên qua tổ chức mô và 
ít gây tổn thương mô.

Cấu tạo kim
- Cấu tạo của kim gồm 3 phần : đuôi kim,thân 
kim, mũi kim (hình 5).

- Dựa vào cấu tạo của nó có thể có cách phân 
loại kim khác nhau.

Cấu tạo của chuôi kim

Trước đây chuôi kim có 1 lỗ nhỏ hình bầu 

dục để luồn sợi chỉ qua (kim xỏ lỗ hình 6).

Sau 1 thời gian người ta cải tiến thành nhiều 
kiểu chốt cài, giống nơm cá (kim bật hình 7)  

để thao tác luồn chỉ dể dàng và nhanh hơn.

Tổng quan về chỉ khâu trong phẫu thuật
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Hiện nay có nhiều loại kim liền chỉ (hình 8), 
chuôi kim có cấu tạo hình ống và bóp chặt lấy 
sợi chỉ nên không cần thao tác xỏ chỉ, tiện ích 
không gây tổn thương mô khi kim xuyên qua, 
kích thước của kim và chỉ gần bằng nhau, sử 
dụng 1 lần nên duy trì độ sắc bén hơn các loại 
kim khác.

Cấu tạo thân kim
Tùy tính chất, vị trí của tổ chức mô cần khâu 
mà có thể lựa chọn kim có thân kim với chiều 
dài, độ cong, đường kính thích hợp (hình 
9,10,11).

Hình dạng và tiết diện kim
- Thân kim tròn : khâu các tổ chức mềm

- Thân kim tam giác : Khâu da, loại thường 
sử dụng nhiều nhất

Ngoài ra người ta còn chế tạo nhiều loại kim 
có hình dáng, tiết diện phù hợp với các mục 
đích đặc biệt như :

- Mũi kim tù : Khâu các tạng đặc : gan, lách, 
thận..

- Mũi kim hình thang : trong phẫu thuật mắt, 
thẩm mỹ..(hình 12).

Lực đâm xuyên vào mô chủ yếu là lực căng:

-  Không làm đứt mô trong quá trình đâm xuyên. 

-  Sử dụng cho các mô dễ đâm xuyên :mô dưới 
da, phúc mạc, các tạng trong xoang bụng (nhất là 
ống tiêu hoá). 

Kim cắt làm đứt các mô trong quá trình đâm 
xuyên qua mô. 

Kim cắt ngược có lực đâm xuyên mạnh hơn kim 
cắt thường qui và được sử dụng cho các mô khó 
đâm xuyên như da, bao gân… 

Làm tăng khả năng đâm xuyên nhưng không cắt 
nhiều mô 

Hình 12. Mô tả các dạng kim12

TỔNG QUAN Y VĂN



SỨC KHỎE SINH SẢN, Tập 3, Số 3, Tháng 11 – 2013 47

Hình 13. Kiếu đóng gói chỉ13

Đóng gói và bảo quản chỉ phẫu thuật

Các sợi chỉ sau khi được tiệt khuẩn và đóng 
sẵn trong gói, khi sử dụng chỉ việc xé ra gắp 
chỉ lên bàn dụng cụ. Để tiết kiệm và để an 
toàn vô khuẩn người ta thường đóng gói 
trong 2 lớp bao (hình 13).

    Một gói chỉ thường được ghi đầy đủ các 
thông tin : size, kích thước, chiều dài, loại 
kim, kích cỡ kim, đường kính, chiều dài kim.

- Nhiệt độ tốt nhất  để bảo quản chỉ phẫu thuật  
< 25° C (đặc biệt đối với chỉ tan tổng hợp)

- Nên để nơi khô ráo và thoáng.

- Không nên làm rách bao bì vì sẽ làm mất 
tính vô khuẩn ■
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Một sản phẩm keo sinh học với 3 công dụng 

 Tỷ lệ tái phát chậm. 
 
 Phương pháp cố định 
bằng những  điểm  khác 
nhau trong kỹ thuật phục hồi 
thành bẹn,  
Vi dụ : Mesh and Plug, TAPP 
hay  Lichtenstein 
 
 Phương pháp không xâm 
hại nhất ,bệnh nhân có thể 
chấp nhận 

 Nhanh chóng và hiệu 
quả : Màng polymer tiếp 
xúc  với mô, khắn vào  
Mesh  
 
 Từ lúc đọc đến sử dụng 
sản phẩm 
 
 Bảo quản :  ở nhiệt độ 
phòng 
 
 Tiết kiệm  thời gian phẫu 
thuật 

  Thể hiện an toàn và hiệu 
quả 
 
  Đặc tình kháng khuẩn bên 
trong 
 
 Cân và da có thể đóng bằng 
keo 
 
  Khả năng ít xâm hại hơn 
phương pháp cổ điển 
 
  Không có thành phần của 
người hay động vật 

Histoacryl ®(n-butyl-2-cyanoacrylat) mang lại những tiện ích mới cho phẫu 
thuật viên và bệnh nhân 

 
ª Daùn veát thöông nhanh 
 
ª Coù löïc caêng cao 
 
ª Chæ caàn phuû 01 lôùp keo 
 
ª Coù theå choïn keo maøu xanh 
hay maøu traéng 
 
ª Coù theå taém döôùi voøi sen 
 

Thieát keá môùi vôùi nuùt vaën  giuùp 
môû naép  Histoacryl® deã daøng. 

Daïng trình baøy môùi 
Histoacryl® translucent (maøu traéng) 
ñem laïi hieäu quaû cao cho  phaãu 
thuaät thaãm myõ (daùn da) Histoacryl® coøn ñöôïc söû duïng 

ñeå daùn veát moå noäi soi 



Tieâu chuaån vaøng trong ñoùng thaønh buïng 

Đặc điểm sản phẩm 

Cấu tạo Đơn sợi  

Thành phần  Poly-4 Hydroxybutyrate 

Màu sắc Màu tím 

Thời gian giảm lực căng kéo Giảm 50% lực căng kéo sau 90 ngày 
Giảm 100% lực căng kéo sau 180 ngày 

Thời gian tan hoàn toàn  13 tháng 

Chỉ định Đóng thành bụng 

Tiệt khuẩn Ethylene Oxide (EO) 

An toàn +  Ngăn ngừa + Cải tiến 
 

MonoMax®  

 
   Đặc điểm tan phù hợp nhất trong đóng 
thành bụng 
   “Shock –Z” – Đặc điểm chịu Shock 
   Đặc điểm thao tác tối ưu 
   Sự khép mép vết thương lý tưởng 
 

“Shock-Z” – Đặc điểm chịu Shock 
Đặc điểm Shock-Z  này cung cấp sự phục hồi cho 
những bệnh lý có tăng áp lực bụng lâu dài hoặc 
cấp tính ,đem lại sự an toàn tuyệt đối cho những 
bệnh nhân có nguy cơ cao ( nhiễm trùng vết 
thương,rối loạn lành thương, béo phì ) 

Tính  mềm mại  
*  MonoMax ® có tính mềm mại gấp 3 lần các loại 
chỉ tan đơn sợi khác . 
•  MonoMax®  gíup khép kín 2 mép vết thương tối 
đa trong quá trình lành thương cơ bản  
•  Tránh những tác dụng phụ liên quan đến chỉ như 
thiếu cung cấp máu hoặc xé rách mô . 

Tính đàn hồi  
* Giúp tạo nút thắt dể dàng và an toàn 
* Giúp thích ứng lý tưởng đối với  những 
hoạt động đột ngột của vết thương. 
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Khảo sát 189 ca giải phẫu bệnh bánh nhau trong 
thai kì nguy cơ cao tại bệnh viện Hùng Vương 
Trần Thị Vân Anh*, Dương Ngọc Phú**
*Bộ môn GPB ĐHYD Tp HCM
**Khoa Giải Phẫu Bệnh Bệnh Viện Hùng Vương
Email: bsngocphu@gmail.com

TÓM TẮT

Mục tiêu: Thai kỳ nguy cơ cao tại Bệnh viện Hùng Vương chiếm tỷ lệ 25% trong tổng số thai phụ theo 
dõi tại BV Hùng Vương, vấn đề theo dõi thai kỳ nguy cơ cao rất cần thiết cho sản phụ và thai nhi đặc 
biệt là những TH có tỷ lệ chết chu sinh cao thường xảy ra thai phụ có tiền căn thai kỳ nguy cơ cao.

Phương pháp nghiên cứu: Chúng tôi khảo sát 189 TH giải phẫu bệnh bánh nhau trong những thai kỳ 
nguy cơ cao tại Bệnh viện Hùng Vương từ tháng 2/2012 đến tháng 4/2013 với chỉ định rõ ràng, nghiêm 
ngặt, quy trình kỹ thuật chặt chẽ.

Kết quả: 6,87% thai chậm tăng trưởng trong tử cung, 6,3% tiền sản giật, 28,04% thai lưu, 9,52% dị tật 
bẩm sinh, 49,2% nguyên nhân khác.

Kết luận: Tuy nhiên một số TH như tiền căn thai trứng, nhau bong non, nhau cài răng lược thì việc gởi 
bánh nhau không cần thiết vì thường đánh giá lâm sàng sau phẫu thuật là bằng chứng rõ ràng nhất, cần 
khảo sát khi có nhu cầu nghiên cứu. 

Từ Khóa: bánh nhau bệnh lý, nhau bong non, thai chết lưu, nhiễm trùng ối, tiểu đường và thai kì, nhau 
cài răng lượt, nhau bong non…

189 cases of placental pathology in high risk pregnancy at Hung Vuong hospital

ABSTRACT
Objective: High risk pregnancies accounted for 25% of whole pregnancies  followed in Hung 
Vuong Hospital. It is extremely important to take care of pregnant women with high-risk 
pregnancies, with a past history of high perinatal mortality, or with a past history of high-risk 
pregnancy. 
Methods: We have 189 cases of placental pathology of high risk pregnancy at Hung Vuong 
hospital from 2/2012 to 4/2013. 
Results: We have the following results: among 189 cases we have 6.87% cases are placentas 
from women with IUGR with 76.92% of placental pathology(+) ; 6.3% of cases are placentas 
from women with eclampsia with no placental lesions (0%); 28.04 % of cases are placentas 
from women with stillbirths with 43.39% of placental pathology(+); 9.52% of cases are 
placentas from women having fetuses with congenital abnormalities with 27,78% of placental 
pathology(+); 49.2% of cases are placentas from women with other pathologies
Conclusion: However, in some cases such as with a past history of molar pregnancy, or placenta 
accreta, it is not really compulsory to do placental histology because the clinical examination 
it usually is quite clear and evident in most  cases.
Key words: placental pathology; placental abruption; stillbirth, chorioamnionitis; gestational 
diabetes; placenta accreta, postpartum hemorrhage.

NGHIÊN CỨU



SỨC KHỎE SINH SẢN, Tập 3, Số 3, Tháng 11 – 2013 51

Đặt vấn đề

Thai kỳ nguy cơ cao tại bệnh viện Hùng 
Vương (BVHV) chiếm tỷ lệ 25% trong tổng 
số thai phụ theo dõi tại  BVHV, vấn đề theo 
dõi thai kỳ nguy cơ cao rất cần thiết cho sản 
phụ và thai nhi đặc biệt là những trường hợp 
tỷ lệ chết chu sinh cao thường xảy ra thai phụ 
có tiền căn thai kỳ nguy cơ cao.

Mục tiêu nguyên cứu

Khảo sát hình ảnh bệnh lý bánh nhau trong 
những thai kì nguy cơ cao tại Bệnh viện Hùng 
Vương từ tháng 2/2012 đến tháng 4/2013.

Phương pháp

Phương pháp nghiên cứu mô tả.

    Vật liệu nguyên cứu 189 TH giải phẫu bệnh 
bánh nhau trong những thai kỳ nguy cơ cao 
tại BVHV từ tháng 2/2012 đến tháng 4/2013.

    Khảo sát các bánh nhau từ các khoa sản 
bệnh, nội tiết, cấp cứu hồi sức chống độc, 
khoa sanh A, khoa sanh B tại bệnh viện Hùng 
Vương, phân loại chẩn đoán khảo sát mô học 
trong từng nhóm bệnh lý thai kỳ nguy cơ cao 
từ đó rút ra những đặc điểm mô học thường 
gặp, kiểm chứng, giải thích cơ chế bệnh sinh 
gây nên tổn thương tại bánh nhau, đề xuất 
khuyến cáo cần thiết cho bác sỹ lâm sàng, 
giúp xác định chẩn đoán và dự phòng thai 
kỳ sau.  

Kết quả

Đã có 189 trường hợp được khảo sát, kết 
quả có 6,87% thai chậm tăng trưởng trong 
tử cung, 6,3% tiền sản giật, 28,04% thai lưu, 
9,52% dị tật bẩm sinh, 49,2% nguyên nhân 
khác.

Đặc điểm chung mô học bánh nhau 
Dây rốn: tổn thương quan sát được trên đại 
thể thường gặp nhất là: dây rốn phù nề, vàng 
úa, xoắn,thắt nút, sung huyết, xuất huyết, dây 
rốn teo nhỏ.3   

Khi quan sát vi thể, tổn thương ở dây rốn 
phổ biến hơn chủ yếu là: phù nề, thoái hoá 

chất keo Wharton, sung huyết, xuất huyết 
trong dây rốn, dây rốn hoại tử, teo nhỏ, thâm 
nhập tế bào viêm cấp, chỉ có một động mạch 
rốn.3 

Màng nhau: tổn thương phổ biến là viêm 
cấp màng ối, màng đệm có kèm hoặc không 
kèm viêm cấp gai nhau

Bánh nhau:
a) Tiền sản giật-sản giật thai phụ sinh con nhẹ 
cân hơn bình thường, kèm sốt, thiểu ối, bánh 
nhau cũng nhỏ hơn và nhẹ hơn, dây rốn teo 
nhỏ.

Về vi thể, xuất hiện nhiều ở nhồi máu rộng 
với các lông nhau hoại tử thoái hoá, xung 
quanh lắng đọng nhiều fibrine, rải rác có lắng 
đọng calci. Ngoài vùng nhồi máu các lông 
nhau phù nề, xơ hoá, kém phát triển mạch 
máu trong gai nhau, và có tăng sản nút hợp 
bào mạnh khu trú.

    Ngoài tình trạng thai lưu còn hiện diện các 
tế bào viêm cấp (bạch cầu đa nhân, ái toan, 
đại thực bào) ở dây rốn, màng ối màng đệm 
và quanh các gai nhau.

b) Nhau bong non, nhau tiền đạo phải can 
thiệp phẫu thuật, bánh nhau cũng nhỏ hơn 
bình thường. Vi thể có những vùng lông nhau 
bình thường xen kẽ với những vùng lông 
nhau, thoái triển, vôi hoá (hình 1), thêm gai 
nhau giảm phân nhánh, kèm với tăng sản nút 
hợp bào khu trú (hình 2). 

c) Đái tháo đường thai kỳ thì bệnh lý phức 
tạp hơn. Bánh nhau có thể nhỏ,  bình thường, 
to và dầy, mủn hơn bình thường. Vi thể lông 
nhau xơ hóa phù nề, với nhiều mô đệm trong 
gai nhau, mao mạch trong gai nhau giảm về 
số lượng và kém phát triển, có nhiều vùng 
lông nhau vô mạch, tế bào nuôi tăng sản 
mạnh trong gai nhau.

d) Song thai (1 thai sống, 1 thai lưu): có 
một ca với 2 bánh nhau và 2 dây rốn, ở thai 
lưu dây rốn teo nhỏ và bánh nhau có nhiều 
ổ nhồi máu rải rác, lông nhau phù nề lắng 
đọng fibrine kèm tăng sản nút hợp bào khu 
trú. Một ca bánh nhau chung với 2 buồng ối, 

Khảo sát 189 ca giải phẫu bệnh bánh nhau trong thai kì nguy cơ cao tại bệnh viện Hùng Vương
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2 dây rốn, một dây rốn cắm ở gần trung tâm 
bánh nhau ở sống và một dây rốn bầm tím, 
phù nề, cắm rià bánh nhau ở thai lưu. Vi thể 
cắm ở rìa thoái hoá hoại tử các bông nhau có 

Hình 1. Nhau vôi hóa ( x 40) Hình 2.  Tăng sản nút hợp bào khu trú (x400)

Hình 3. Ổ nhồi máu(nhuộm HE x 20) Hình 4. Viêm cấp màng đệm(nhuộm HE x40)

chỗ nhồi máu (hình 3), có nơi phù nề xơ hóa 
với tăng sản nút hợp bào khu trú, kèm thêm 
thâm nhập tế bào viêm cấp ở màng ối, màng 
đệm và màng rụng (hình 4).

Đặc điểm mô học theo nhóm bệnh nghiên cứu
Bảng 1. Tỷ lệ phát hiện bệnh lý theo nhóm bệnh

Nhóm bệnh N Đặc điểm mô học n %
Thai dị tật 18 Dây rốn chỉ có 1 động mạch và 1 tĩnh mạch rốn (2 ca

Dây rốn thoái hóa, hoại tử màng ối (3 ca)

5 27,78

Không phát hiện bất thường 15 83,33
Phù nhau thai 4 Dây rốn sung huyết 2 50

Không phát hiện bất thường 2 50
Tiền căn thai trứng 12 Không phát hiện bất thường 12 100
Nhiễm trùng và 
nghi nhiễm trùng ối  

13 Viêm cấp dây rốn màng nhau và bánh nhau 10 76,92
Không phát hiện bất thường 3 23,07

Thalassemia 6 Lông nhau phù nề xơ hóa tăng sản nút hợp bào khu trú, 
mạch máu trong gai nhau có nhiều hồng cầu nhân

1 16,67

Không phát hiện bất thường 5 83,33
Thai chậm tăng 
trưởng trong tử 
cung

13 Mô nhau tăng sản mạch máu phù nề tăng sản nút hợp 
bào 

10 76,92

Không phát hiện bất thường 3 23,07
Nhau bong non 16 Không phát hiện bất thường 16 100
Nhau cài răng lược 16 Lông nhau ăn xuyên > ½ lớp cơ tử cung 16 100
Tiền sản giật 12 Tăng sản nút hợp bào sung huyết mạch máu trong gai 

nhau, gai nhau trưởng thành sớm, giảm phân nhánh gai 
nhau

12 100

Thai lưu 53 Lông nhau xơ hóa, mô liên kết tăng sản trong gai nhau, 
lông nhua phù nề, thoái hóa, nhiều vùng hoại tử rộng,nhồi 
máu lắng động fibrin

23 43,39

Không phát hiện bất thường 30 56,61
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Bàn luận    

Tiền căn thai trứng giải phẫu bệnh bánh nhau 
không thấy sự thay đổi vi thể có giá trị chẩn 
đoán và dự phòng thai kỳ sau.

Đối với chẩn đoán lâm sàng thai lưu thì 80% 
các thai kì bất thường sẽ tự sẩy trong tam cá 
nguyệt thứ 1 đa số các ca tử thiết hoặc khảo 
sát bánh nhau cũng khó tìm được nguyên 
nhân chết thai, những nguyên nhân có thể dẫn 
đến thai lưu như nhiễm trùng màng ối màng 
đệm, suy tuần hoàn rốn hoặc bất cứ nguyên 
nhân nào gây trở ngại hoặc tăng kháng lực 
mạch máu rốn như: thắt nút, quấn quanh các 
phần chi, dây rốn quá dài hoặc xoắn quá mức, 
sa dây rốn, dây rốn quấn cổ dây rốn thắt nút 
hoặc huyết khối mạch máu bánh nhau, xuất 
huyết thai mẹ, trong những nguyên nhân 
kể trên ta thấy đa số các ca thai chết trong 
chuyển dạ dễ dàng chẩn đoán trên lâm sàng 
nhưng khó khăn khi chẩn đoán mô học trên 
giải phẫu bệnh bánh nhau, điều đó phù hợp 
vì sao khi khảo sát 53 ca thai lưu có tới 30 
ca không tìm được nguyên nhân trên mô học 
hay nói cách khác thì hình ảnh vi thể hoàn 
toàn bình thường.

Nhau cài răng lược có 6 ca được chẩn đoán 
trên hình ảnh vi thể ta thấy lông nhau trong 
cơ tử cung hoàn toàn phù hợp với lâm sàng 
do đó giá trị chẩn đoán có hay không xuyên 
cơ tử cung gây tổn thương cơ quan khác.

Chẩn đoán xác định nhau bong non tại khoa 
GPB nhờ vào sự hiện diện của khối máu tụ 
sau nhau và các phản ứng của mô gai nhau 
nằm trên khối máu tụ, những ca sanh quá 
nhanh sau khi nhau bong non nhưng khối 
máu tụ chưa thành lập hoặc xuất huyết âm 
đạo nhiều mà không thành lập khối máu tụ 
thì việc chẩn đoán nhau bong non không thể 
thực hiện được qua việc khảo sát bánh nhau 
vi thể tuy nhiên thiếu các kết luận của vi thể 
cũng không loại bỏ chẩn đoán nhau bong non 
trên lâm sàng.

Kết luận

Qua nghiên cứu cho thấy đã có 6,87% TH 
là thai chậm tăng trưởng trong tử cung với 
76,92% có hình ảnh bệnh lý trên mô học 
bánh nhau, 6,3% là tiền sản giật với hình ảnh 
mô học bánh nhau bình thường, 28,04% là 
thai lưu với 43,39% có hình ảnh bệnh lý trên 
mô học bánh nhau, 9,52% là dị tật bẩm sinh 
với 27,78% có hình ảnh bệnh lý trên mô học 
bánh nhau, còn lại là 49,2% nguyên nhân 
khác. 

    Tuy nhiên một số TH như tiền căn thai 
trứng, nhau bong non, nhau cài răng lược thì 
việc gởi bánh nhau không cần thiết vì thường 
đánh giá lâm sàng sau phẫu thuật là bằng 
chứng rõ ràng nhất, cần khảo sát khi có nhu 
cầu nghiên cứu ■
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TÓM TẮT

Đặt vấn đề: Trong những năm gần đây tần suất thai chết lưu chiếm tỷ lệ khá cao, theo Copper và cộng 
sự (1994) thai chết lưu chiếm hơn 80% các trường hợp tử vong chu sinh trước khi đủ ngày, trong đó 
hơn 50% xảy ra ở thai >28 tuần. Tại Bệnh viện Hùng Vương tỷ lệ thai chết lưu trên tổng số trường hợp 
sanh sống năm 2012 là 1,88%, do đó vấn đề tìm nguyên nhân thai chết lưu là hết sức cần thiết để thành 
lập một hệ thống chẩn đoán tiền sản, tư vấn sức khỏe sinh sản cho bệnh nhân, giải quyết các trường 
hợp tranh chấp khám chữa bệnh và thiết lập qui trình khám thai hợp lý cho những trường hợp có tiền 
căn thai chết lưu.Từ tháng 2 năm 2012 đến tháng 4 năm 2013, chúng tôi đã bước đầu khảo sát 41 
trường hợp bánh nhau thai chết lưu tại khoa Gỉai Phẫu Bệnh-Tế bào-Di Truyền  BV Hùng  Vương để 
quan sát các tổn thương  GPBL đi kèm.

Mục tiêu: tìm tổn thương giải phẫu bệnh bánh nhau trong thai chết lưu

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu mô tả.

Chúng tôi bước đầu khảo sát 41 trường hợp bánh nhau thai chết lưu từ tháng 2/2012 đến tháng 4/2013 
tại khoa Giải Phẫu Bệnh-Tế bào- Di Truyền BV Hùng Vương 

Kết quả: Có 88% tuổi mẹ nằm trong lứa tuổi 20-40 tuổi, 95% tuổi thai ở tam cá nguyệt thứ ba. Có 31/41 
trường hợp có tổn thương dây rốn (85%), viêm cấp màng ối – màng đệm 18/41 trường hợp (44%), 
lông nhau xơ hóa 9/41 trường hợp (22 %), lông nhau phù nề 13/41 trường hợp (31,7%), tăng sản  nút 
hợp bào 15/41 trường hợp (36,6%), nhồi máu bánh nhau 14 trường hợp( 34,1%),lông nhau vô mạch 1 
trường hợp ,bệnh lý đi kèm chiếm 36,6%.

Kết luận: Các tổn thương thường gặp nhất ở bánh nhau trong thai chết lưu là các tổn thương viêm , 
kế đến là nhồi máu bánh nhau xen kẽ với tăng sản nút hợp bào. Hiện tượng phù nề, xơ hóa lông nhau 
hiếm gặp hơn.  

Từ khóa: bánh nhau, thai lưu, bệnh lý bánh nhau,bệnh lý  dây rốn.

Some characteristics on stillbirth placental pathology

ABSTRACT
Introduction: In the recent years the incidence of  stillbirth averages more than 80% of causes 
of perinatal deaths and more than 50% of pregnancies over 28 weeks. At Hung Vuong Hospital 
the ratio of stillbirths over total live births in  the year 2012 is 1.88%, so finding the cause of 
stillbirth is crucial to establish a system of antenatal diagnosis, reproductive health counseling 
for the patient, solve the disagreements between patients and clinicians and establish an 
appropriate standardized protocol for obstetric care for patients having a previous history of 
stillbirth.
Objective: study of stillbirth placental pathology
Material and methods: descriptive cross sectional study.
We studied 41 cases of stillbirth placentas from February 2012 up to April 2013 in the Pathology-
Cytology-Genetics Department of Hùng Vương hospital:gross examination, histology, and 
searching for a cause of stillbirth if possible . 
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Results: We have 88% of women in the age range 20-40 years old, 95% of them are in their 
third trimester of pregnancy.We have 31/41 cases with umbilical cord lesions (85% of cases), 
acute chorioamnionitis in 18/41 cases (44% of cases), fibrotic villi in 9/41cases ( 22% of cases), 
hydropic villi in 13/41 cases (31.7% of cases), increased syncytial knots in 15/41 of cases 
(36.5% of cases), placental infarcts in 14 cases (34.1% of cases), avascular villi in 1 case, 
comorbidities 36.6%. 
Conclusions: The lesions most frequently encountered in stillbirth placentas are chorio-
amnionitis, next are placental infarcts admixed with increased syncytial knots. Less frequent 
are placental hydrops and fibrosis.   
Keywords: placenta, stillbirth, placental pathology, umbilical cord pathology.

Đặt vấn đề

Trong những năm gần đây tần suất thai chết 
lưu chiếm tỷ lệ khá cao, theo Copper và cộng 
sự (1994) thai chết lưu chiếm hơn 80% các 
trường hợp tử vong chu sinh trước khi đủ 
ngày, trong đó hơn 50% xảy ra ở thai >28 
tuần. 

    Tại bệnh viện Hùng Vương tỷ lệ thai chết 
lưu trên tổng số trường hợp sanh sống năm 
2012 là 1,88%, vấn đề tìm nguyên nhân thai 
chết lưu là hết sức cần thiết để thành lập một 
hệ thống chẩn đoán tiền sản, tư vấn sức khỏe 
sinh sản cho bệnh nhân, giải quyết các trường 
hợp tranh chấp khám chữa bệnh và thiết lập 
qui trình khám thai hợp lý cho những trường 
hợp có tiền căn thai chết lưu.

    Tại khoa Giải Phẫu Bệnh – Tế bào – Di 
truyền bệnh viện Hùng Vương, chúng tôi  
bước đầu khảo sát 41 trường hợp bánh nhau 
bị thai lưu từ tháng 2/2012 đến tháng 4/2013, 
nhằm khảo sát các hình ảnh bệnh lý bánh 
nhau trong thai chết lưu.  

Mục tiêu khảo sát các tổn thương giải phẫu 
bệnh của bánh nhau trong thai chết lưu.

Đối tượng và phương pháp nghiên 
cứu  

Nghiên cứu mô tả 41 trường hợp giải phẫu 
bệnh bánh nhau thai chết lưu từ tháng 
02/2012 đến 04/2013 của những sản phụ có 

tuổi thai từ tam cá nguyệt thứ hai về đại thể, 
vi thể, với mong muốn tìm ra nguyên nhân 
gây ra thai lưu.

Kết quả

Xét nghiệm giải phẫu bệnh 41 bánh nhau thai 
lưu cho các đặc điểm lâm sàng theo bảng 1. 
Đa số các thai phụ (36/41) đều trong lứa tuổi 
20 – 40 tuổi. Đa số bánh nhau xét nghiệm 
giải phẫu bệnh là của thai phụ bị thai lưu 
trong tam cá nguyệt thứ 3 của thai kỳ  (39/41 
bánh nhau).

Đặc điểm lâm sàng
Bảng 1. Đặc điểm lâm sàng

Đặc điểm n %
Tuổi mẹ

-   <20 tuổi 2 4,9

-   20 – 29 tuổi 20 48,8

-   30 – 39 tuổi 16 39,0

-   40 – 49 tuổi 3 7,3

Tuổi thai

-   16- 24 tuần 2 4,9

-   >24 tuần 39 95,1

Bệnh lý kèm theo

-   Nhau bong non 3 7,3

-   Đái tháo đường thai kỳ 3 7,3

-   Tiền sản giật kèm thiểu ối 3 7,3

-   Song thai 01 sống 01 chết 3 7,3

-   Mẹ bị α thalassemia + cao HA 1 2,4

-   Thai đa dị tật 1 2,4

-   Nhiễm trùng thai 1 2,4

Một số đặc điểm giải phẫu bệnh bánh nhau trong thai chết lưu
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Đặc điểm giải phẫu bệnh 
Bảng 2. Đặc điểm giải phẫu bệnh

Đặc điểm GPB n %
Dây rốn

  Đại thể 17 41,5

    - Dây rốn phù nề, vàng úa 7 17,1

    - Xoắn, nút thắt 1 2,4

    - Sung huyết, xuất huyết 4 9,8

    - Dây rốn teo nhỏ 5 12,2

  Vi thể 31 85

    - Phù nề, thoái hoá chất keo Wharton 16 39

    - Sung huyết, xuất huyết trong dây rốn 9 22

    - Dây rốn hoại tử, teo nhỏ, 

    thâm nhập tế bào viêm cấp

5 14,6

    - Chỉ có một động mạch rốn 1 2,4

Màng nhau

- Viêm cấp màng ối, màng đệm 18 44

- Bình thường

Bánh nhau

- Tăng sản nút hợp bào mạnh và khu trú 
(hình 1)

15 36,6

- Nhồi máu 14 34,1

- Phù nề lông nhau (hình 2) 13 31,7

- Xơ hóa lông nhau 9 22

- Lông nhau vô mạch 1 2,4

Hình 1. Tăng sản nút hợp bào (x400)

Hình 2. Gai nhau phù nề.(Nhuộm HEx 20)

Hình 3. Tế bào nuôi tăng sản mạnh (x 40)

Tổn thương phổ biến là viêm cấp màng ối, 
màng đệm 44% (18/41) có kèm hoặc không 
kèm viêm cấp gai nhau

Quan sát trong từng nhóm bệnh lý
 a) Tiền sản giật, sản giật: bánh nhau cũng 
nhỏ hơn và nhẹ hơn bình thường, dây rốn teo 
nhỏ

Chúng tôi có 02 trường hợp: có 1 thai lưu 37 
tuần, nhau cân nặng 300gram (bình thường 
thì phải là 518,73 gram ± 129,75 gram), 1 
thai lưu 25 tuần, nhau cân nặng 150 gram 
(bình thường thì phải là 207,75 gram ± 92,56 
gram).

    Về vi thể, xuất hiện nhiều ổ nhồi máu rộng 
với các lông nhau hoại tử thoái hoá, xung 
quanh lắng đọng nhiều fibrine, rải rác có lắng 
đọng calci. Ở ngoài vùng nhồi máu xen kẽ 

những vùng có các lông nhau phù nề, xơ hoá, 
mạch máu trong gai nhau kém phát triển, và 
có tăng sản nút hợp bào mạnh khu trú

    Trường hợp thai lưu 37 tuần còn hiện diện 
các tế bào viêm cấp (bạch cầu đa nhân, ái 
toan, đại thực bào) ở dây rốn, màng ối màng 
đệm và quanh các gai nhau.

b) Nhau bong non, nhau tiền đạo phải can 
thiệp phẫu thuật, bánh nhau cũng nhỏ hơn 
bình thường. Có 03 trường hợp 1 trường hợp 
thai lưu 27 tuần, nhau nặng 100 gram (bình 
thường 250,48 gram), 1 trường hợp 37 tuần, 
nhau nặng 400 gram (bình thường 518,73 
gram), 1 trường hợp nhau bong non sớm gần 
ngày sinh, bánh nhau cân nặng 400 gram 
(bình thường 466,79 gram đến 472,12 gram).

    Vi thể có những vùng lông nhau bình 

NGHIÊN CỨU



SỨC KHỎE SINH SẢN, Tập 3, Số 3, Tháng 11 – 2013 57

thường xen kẽ với những vùng lông nhau, 
thoái triển, vôi hoá, thân gai nhau giảm phân 
nhánh, kèm với tăng sản nút hợp bào khu trú 

c) Đái tháo đường thai kỳ thì bệnh lý phức 
tạp hơn, bánh nhau có thể to, hoặc nhỏ hoặc 
bình thường. Vi thể, lông nhau xơ hóa phù 
nề, với tăng sản mô trung mô trong gai nhau, 
mao mạch trong gai nhau giảm về số lượng 
và kém phát triển, có nhiều vùng lông nhau 
vô mạch, tế bào nuôi tăng sản mạnh (hình 3).

d) Song thai: 01 thai sống, 01 thai lưu có một 
trường hợp với 02 bánh nhau và 02 dây rốn, 
ở thai lưu dây rốn teo nhỏ và bánh nhau có 
nhiều ổ nhồi máu rải rác, lông nhau phù nề 
lắng đọng fibrine kèm tăng sản nút hợp bào 
khu trú.

    Một trường hợp khác có 1 bánh nhau chung 
với 02 buồng ối, 02 dây rốn, một dây rốn cắm 
ở gần trung tâm bánh nhau ở thai sống và một 
dây rốn bầm tím, dây rốn phù nề, cắm rià 
bánh nhau ở thai lưu 

    Vi thể dây rốn cắm ở rìa bánh  nhau ở 
thai lưu bị thoái hoá hoại tử,  các lông nhau 
có chỗ nhồi máu, có nơi phù nề xơ hóa với 
tăng sản nút hợp bào khu trú, kèm thêm thâm 
nhập tế bào viêm cấp ở màng ối, màng đệm 
và màng rụng.

    Trường hợp song thai thứ 3 cũng có 1 bánh 
nhau với 2 buồng ối, vi thể có xuất huyết 
hoại tử dây rốn và thâm nhập tế bào viêm cấp 
trong màng rụng. Bánh nhau có nhiều ổ nhồi 
máu với hoại tử lông nhau xen kẽ với những 
vùng tăng sản nút hợp bào ở gai nhau.

Bàn luận

Trong 41 trường hợp thai lưu quan sát đại 
thể đã có thể thấy được tổn thương ở dây rốn 
cũng như ở bánh nhau trong một số trường 
hợp (17/41). Đó là hình ảnh dây rốn thoái 
hóa teo nhỏ vàng úa hoặc phù nề thoái hóa 
hoặc bầm tím xuất huyết hoặc xoắn thắt nút 
mủn bở. Trên vi thể tổn thương còn phổ biến 
hơn với 31 trường hợp bệnh lý trong đó có 5 

trường hợp viêm nhiễm bánh nhau

    Trong các trường hợp thai lưu ngay cả 
khi thai kì mới ở đầu tam cá nguyệt thứ 3 
của thai kì mô nhau đã thoái hóa sớm, các 
gai nhau phù nề như trong các trường hợp 
thai phụ bị α thalassemia và bệnh tăng huyết 
áp mặc dù mới ở tuần thứ 26 của thai kì các 
thân gai nhau đã giảm phân nhánh, mô liên 
kết trong gai nhau tăng sản, phù nề có nhiều 
vùng có lông nhau hoại tử nằm trong những 
vùng lắng đọng nhiều fibrin. Trong lông nhau 
có nhiều ổ tạo hồng cầu với nhiều hồng cầu 
non. Màng rụng ngấm tế bào viêm cấp với 
mô nhau xơ hóa, nhồi máu rải rác, thể hiện 
suy tuần hoàn nhau mặc dù thai mới 26 tuần.

    Một trường hợp thai lưu khác vì tiền sản 
giật với thiểu ối mặc dù thai mới 25 tuần mô 
nhau đã xơ hóa phù nề nhiều với tăng sản nút 
hợp bào xen kẽ với những vùng lông nhau 
hoại tử lắng động fibrin nhiều, rải rác có 
nhiều ổ nhồi máu rộng dẫn đến suy tuần hoàn 
nhau, hình ảnh thân gai nhau và lông nhau 
trưởng thành sớm và xơ hóa so với tuổi thai 
ở tam cá nguyệt thứ 3 của thai phổ biến trong 
thai lưu, các gai nhau phù nề sung huyết,có 
tăng sản nút hợp bào mạnh, dây rốn có chất 
keo Wharton thoái hóa.      

    Trong 3 trường hợp song thai 1 lưu một 
sống; 2 trường hợp song thai chung 1 bánh 
nhau với 2 buồng ối bên thai lưu một trường 
hợp dây rốn bám vào rìa bánh nhau dây rốn 
thoái hóa hoại tử diện rộng, trường hợp còn 
lại dây rốn bên thai lưu xuất huyết hoại tử, 
bánh nhau hoại tử thoái hóa. Trường hợp 
song thai thứ 3 một lưu một sống có 2 bánh 
nhau 2 dây rốn, dây rốn của thai lưu teo nhỏ 
bánh nhau nhồi máu vi thể lông nhau thoái 
hóa hoại tử.

    Chúng tôi cũng có một ca thai đa dị tật có 
các ngón tay bất thường (bàn tay phải 3 ngón 
bàn tay trái 6 ngón) bánh nhau nặng 250g với 
nhiều ổ nhồi máu rải rác lông nhau xơ hóa 
vô mạch kèm tăng sản nút hợp bào khu trú 

Một số đặc điểm giải phẫu bệnh bánh nhau trong thai chết lưu
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mạnh.

    Một trường hợp thai phụ bị alpha thalassemia 
kèm với tăng huyết áp các lông nhau một số 
phù nề thoái hóa hoại tử với lắng động nhiều 
fibrin quanh các gai nhau kèm tăng sản nút 
hợp bào. Đặc biệt trong một số các mạch máu 
trong gai nhau có thể thấy nhiều ổ sinh sản 
hồng cầu với hồng cầu non .

    Một trường hợp thai phụ 39 tuần nhiễm 
trùng thai sinh ra một bé gái cân nặng 2900g 
chết lưu, dây rốn vàng úa, sung huyết. Bánh 
nhau cân nặng 400g. Vi thể trong dây rốn 
trong lòng động mạch có huyết khối, dây rốn 
phù nề sung huyết, màng nhau và lông nhau 
có thấm nhập nhiều tế bào viêm mạn.

Kết luận

Bước đầu quan sát một số đặc điểm giải phẫu 
bệnh của bánh nhau trong 41 trường hợp thai 
chết lưu tại bệnh viện Hùng Vương từ tháng 
2/2012-4/2013 chúng tôi nhận thấy một số 
đặc điểm giải phẫu bệnh chung thường gặp 
trong thai lưu như sau:

- Mô nhau trưởng thành sớm hơn tuổi thai 
với các lông nhau xơ hóa, mô liên kết tăng 
sản trong gai nhau.

- Lông nhau phù nề khu trú

- Lông nhau tăng sản nút hợp bào mạnh khu 
trú

- Mô nhau rải rác nhiều vùng nhồi máu rộng 
kèm lắng đọng fibrin

    Ngoài ra còn có thể gặp một số hình ảnh 
vi thể đặc thù cho một số bệnh lý khác như 
trong bệnh alpha thalassemia ta còn gặp các 
ổ tạo hồng cầu trong gai nhau với nhiều hồng 
cầu non.  Trong thai lưu đái tháo đường có 
thể gặp lông nhau non hơn tuổi thai với mô 
đệm trung mô tăng sản mạnh. Hoặc trong 
bệnh lý nhiễm trùng bánh nhau do siêu vi như 
do nhiễm CMV ta có thể quan sát các thể vùi 
virus trong các tế bào nội mô phì đại trong 
mạch máu trong các gai nhau hoặc ta có thể 

quan sát các bào tử nấm ở dây rốn với các 
phương pháp nhuộm đặc biệt nếu nghi ngờ 
nhiễm nấm dây rốn.  Các chẩn đoán nhiễm 
trùng ở bánh nhau phải được kết hợp với xét 
nghiệm ở thai và thai phụ trước khi kết luận 
nhiễm trùng bào thai trong thai kì. 

    Xét nghiệm vi thể bánh nhau cũng cần hổ 
trợ của các phương tiện chẩn đoán khác tùy 
theo tình huống lâm sàng như xét nghiệm di 
truyền, siêu âm, sinh hóa, huyết học… để có 
thể chẩn đoán nguyên nhân thai lưu một cách 
chính xác. Chẳng hạn trước một thai lưu đa 
dị tật ở quý 1 hoặc quý 2 của thai kỳ gợi ý rối 
loạn nhiễm sắc thể 21 hoặc hội chứng Turner 
ta có thể yêu cầu thêm làm nhiễm thể đồ của 
thai ■
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Sau sanh lần đầu mổ lấy thai khả năng 
có thai lại có thấp hơn sanh ngả âm 
đạo.

Một nghiên cứu đoàn hệ hồi cứu trên 52.498 
phụ nữ đơn thai sanh sống ở Pennsylvania, 
Mỹ từ năm 2000 tới 2008 cho thấy, sau 8 năm 
rưỡi theo dõi, 40,2% phụ nữ đã MLT không 
sanh con thêm so với phụ nữ sanh ngả âm đạo 
tỉ lệ không có con thêm là 33,1%. (risk ratio 
(RR): 1.21, 95% confidence interval (CI) ■
Theo: K.H. Kjerulff , J. Zhu1, C.S. Weisman, C.V. 

Ananth; First birth Caesarean section and 
subsequent fertility: a population-based study in 
the USA, 2000–2008, Hum Reprod. 2013 Sep 10.

Chỉ số Bishop, độ dài cổ tử cung và 
góc ngả sau cổ tử cung có giá trị tiên 
lượng mổ lấy thai 

Để tiên lượng khả năng mổ lấy thai (MLT) 
trước khi giục sanh trong các thai kỳ kéo dài, 
trên phụ nữ chưa sanh, trên các trường hợp 
có thai lần đầu ≥ 41 tuần. Các yếu tố:  chỉ số 
Bishop, chiều dài cổ tử cung, góc ngả sau cổ 
tử cung và siêu âm đánh giá mô đệm cổ tử 
cung đã được khảo sát. Căn cứ trên diễn biến 
cuối cùng bằng sanh ngả âm đạo hay MLT, 
các yếu tố khảo sát được so sánh. Kết quả cho 
thấy chỉ số Bishop, chiều dài cổ tử cung, góc 
ngả sau cổ tử cung có giá trị cao tiên lượng 
MLT hơn hẳn siêu âm. 

    Cần thiết phải MLT khi Bishop <5, chiều 
dài cổ tử cung > 27mm, ngả sau cổ tử cung 
>980. Nếu phối hợp 3 yếu tố này có độ nhạy 
83,3% và độ đặc hiệu 100%, giá trị tiên đoán 
dương 100%, giá trị tiên đoán âm 82% khi dự 
đoán phải MLT ■

Theo: Uzun I et al. , Bishop score versus ultrasound of 
the cervix before induction of labor for prolonged 
pregnancy: which one is better for prediction of 
Cesarean delivery,The Journal of Maternal-Fetal 
and Neonatal Medicine, 09/05/2013.

Suyễn lúc mang thai và bệnh lý trẻ sau 
sanh: nghiên cứu cohort cấp quốc gia

Nghiên cứu với dữ liệu quốc gia từ 1996 đến 
2002 tại Đan mạch, đã có 66.712 ca sanh đơn 
thai sống trong đó có 4.145 ca (6,2%) với 
mẹ bị suyễn lúc mang thai. Kết quả theo dõi 
trung bình 6,2 năm (ngắn nhất 3,6 năm và dài 
nhất 8,9 năm) cho thấy các bệnh lý có thể gặp 
trên trẻ sau này gồm:

- Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng (HR1,34; 
95% CI 1,23–1,46), 

- Bệnh hệ thần kinh (HR 1.43; CI 1.18–1.73), 

- Bệnh lý tai (HR 1.33; CI 1,19–1,48), 

- Bệnh đường hô hấp (HR 1,43; CI 1,34–
1,52), 

- Bệnh ngoài da (HR 1,39; CI 1,20–1,60), 

- Bệnh nội tiết và rối loạn chuyển hóa (HR 
1.26; CI 1.02–1.55), 

- Bệnh đường tiêu hóa (HR 1,17; CI 1,04–
1,32), 

- Các dị tật (odds ratio 1,13; CI 1,01–1,26), 

Nhưng không mắc : khối u, các bệnh tâm 
thần, bệnh huyết học và miễn nhiễm, bệnh 
hệ tuần hoàn, hệ cơ-xương và sinh dục tiết 
niệu ■
Theo: Tegethoff M et al., Asthma during pregnancy 

and clinical outcomes in offspring: A national cohort 
study ,Pediatrics, 09/04/2013.
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Misoprostol hoặc Gel chứa lidocaine 
không giảm đau lúc đặt dụng cụ tử 
cung.

Phụ nữ chưa sanh hạn chế dùng dụng cụ tử 
cung cho là do sợ đau và khó đặt dụng cụ tử 
cung. Đã có 1 nghiên cứu ngẫu nhiên mù đôi 
có đối chứng cho phụ nữ chưa sanh muốn đặt 
dụng cụ tử cung với 1 nhóm dùng misoprostol 
và 1 nhóm dùng giả dược nhằm đánh giá việc 
dùng misoprostol xem có làm giảm đau và 
đặt dụng cụ tử cung dễ hơn không. Với 73 
trường hợp được khảo sát có đặc điểm tương 
đương, kết quả cho thấy dùng misoprostol 
không hữu ích để làm hở cổ từ cung trước 
khi đặt dụng cụ tử cung, và cũng không làm 
đặt dụng cụ tử cung dễ hơn cũng như không 
giảm đau, thậm chí còn làm người bệnh đau 
hơn ■
Theo: Eva Lathrop, Lisa Haddad, Christina Padilla 

McWhorter, Peggy Goedken, Self-administration 
of misoprostol prior to intrauterine device insertion 
among nulliparous women: a randomized controlled 
trial, Contraception, 09/24/2013.

Gel có lidocaine bôi trên cổ tử cung 
không làm giảm đau khi kẹp cổ tử 
cung và lúc đặt dụng cụ tử cung 

Một nghiên cứu mù đôi ngẫu nhiên có đối 
chứng khác với bôi gel chứa lidocaine vào 
mép trước cổ tử cung so sánh với nhóm bôi 
gel không có lidocaine  trước khi kẹp kềm 
Pozzi lúc đặt dụng cụ tử cung. Đã có 72 ca 
bôi gel có lidocaine và 73 ca dùng gel không 
lidocaine, kết quả cho thấy ở cả 2 nhóm, cảm 
giác đau khi kẹp kềm Pozzi và lúc đặt dụng 
cụ tử cung tương đương nhau. Như vậy gel 
có lidocaine bôi trên cổ tử cung không làm 
giảm đau khi kẹp cổ tử cung và lúc đặt dụng 
cụ tử cung ■

Theo: Allen RH et al. ; Higher dose cervical 2% lidocaine 

gel for IUD insertion: a randomized controlled trial; 

Contraception, 09/24/2013.
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THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC QUÍ III/2013

Hội Phụ sản TP. HCM phối hợp với Bộ môn  Phụ Sản Trường ĐH Y Dược TP. HCM  tổ chức 
chương trình CME với chủ đề : Bệnh huyết khối – thuyên tắc trong sản khoa  ngày 25/9/2013 
tại Đại Giảng đường ĐHYD TP.HCM với sự hiện diện của thứ trưởng Bộ Y Tế Nguyễn viết 
Tiến và Vụ trưởng vụ Sức khỏe sinh sản  Lưu Thị Hồng cùng sự tham dự của khoảng 450 người. 

     Chương trình  dự kiến trong quí 4 /2013 là sự hợp tác giữa công ty BBraun và Hội  tổ chức 
Khóa huấn luyện “Kỹ năng sử dụng chỉ phẫu thuật” ngày 19/10/2013 tại Hội trường công ty 
BBraun. Khóa đầu tiên dự kiến có khoảng 60 BS phẫu thuật viên Sản Phụ Khoa. Khóa kế tiếp 
sẽ tổ chức vào tháng 12/2013

      Tháng 12 /2013 : Hội Phụ sản TP. HCM phối hợp với Bộ môn  Phụ Sản Trường ĐH Y Dược 
TP. HCM  tổ chức  CME  với chủ đề Sanh non.


