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SINH LÝ BÁNH NHAU

Robert V, et al. Placental development and physiology. May 19, 2017. Uptodate.com
Gabbe SG, et al. Obstetrics: Normal and Problem Pregnancies. Philadelphia: Elsevier; 2017

➢ Phát triển bánh nhau

quá trình được điều hòa tinh vi

thiết yếu cho sự phát triển bình thường của thai

và duy trì một thai kỳ khỏe mạnh

➢ Đảm trách các chức năng quan trọng

kết nối giữa mẹ và thai

ngăn ngừa sự đào thải thai

cho phép sự trao đổi khí

vận chuyển chất dinh dưỡng, loại bỏ chất thải của thai

tiết các hormones peptide và steroid
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SINH LÝ BÁNH NHAU
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SINH LÝ BÁNH NHAU

Vết tích của 1o YS

Đám rối sinh mạch

Lông mao nguyên thủy

Hợp bào nuôi

Các hốc biến thành 

khoảng gian lông mao

Các cột đơn bào nuôi
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SINH LÝ BÁNH NHAU

Bất thường phát triển bánh nhau

1. Bất toàn xâm lấn của nguyên bào nuôi

2. Bất toàn phát triển lông nhau

3. Bất thường của các màng trao đổi chất: khoảng cách, 

transporters



Placental Physiology

Gabbe SG, et al. Obstetrics: Normal and Problem Pregnancies. Philadelphia: Elsevier; 2017

Xâm lấn NBN
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➢ Khiếm khuyết trong quá trình xâm lấn của NBN ngoại nhung mao                                         

 tuần hoàn giữa mẹ và bánh nhau không được hoàn chỉnh

➢ Nặng nhất: lớp trong lá nuôi trở nên nhỏ và phân mảnh

hiện diện trong 2/3 số ca sẩy thai tự nhiên

➢ Nhẹ hơn: biến chứng thai kỳ về sau như TSG và/hoặc IUGR

sự xâm lấn chỉ giới hạn ở các động mạch xoắn của lớp bề mặt NMTC

hoặc hoàn toàn không có sự xâm lấn

nặng nhất: chỉ 10% số động mạch xoắn được xâm lấn hoàn toàn

Xâm lấn nguyên bào nuôi
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Đơn vị chức năng chính của cây lông 

nhau là các lông mao tận

Tuần hoàn nhau-thai  

được vận hành dưới  

điều kiện các mạch

máu phải giãn

hoàn toàn

Lông nhau - Villous tree

Villous tree
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Lông nhau - Villous tree
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➢ Bánh nhau đạt kích thước tối đa vào cuối TCN thứ nhất (12-14 tuần)

Tổng diện tích bề mặt các lông mao là 10 đến 14 m2

➢ IUGR: diện tích bề mặt lông mao bị giảm đáng kể

hệ quả là gây giảm thể tích bánh nhau hơn là

gây dị dạng các cây lông nhau

➢ TSG: diện tích bề mặt lông mao bình thường

và chỉ bị ảnh hưởng khi thai kỳ có kèm theo IUGR

Lông nhau - Villous tree
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Lông nhau - Villous tree
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Khoảng cách trung bình giữa 2 màng 

khuếch tán từ mẹ sang tuần hoàn thai: 

khoảng 5 - 6 µm khi đủ tháng

Màng trao đổi chất
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Sự hiện diện của các 

transporter cũng liên 

quan với IUGR

Màng trao đổi chất
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Màng trao đổi chất
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SINH LÝ BÁNH NHAU

Nguyên nhân bất toàn phát triển bánh nhau

• Nguyên bào nuôi xâm lấn không hoàn toàn

• Bất thường phát triển mạch máu bánh nhau

• Viêm lông mao

• Nhồi máu
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Jauniaux E, et al. Placental-related diseases ofpregnancy: involvement of oxidative stress and implications in human evolution.

Human Reproduction Update. 2006; 12(6):747–755

➢ Bình thường: các giai đoạn sớm nhất diễn ra ở môi trường O2 thấp

 bảo vệ thai chống lại tác động có hại và gây dị tật của các gốc O2 tự do 

(oxygen free radicals - OFRs)

➢ Stress bánh nhau do thừa oxy: gây hoại tử và chết chương trình các 

tế bào nguyên bào nuôi ở lớp biểu mô của cây lông nhau

SINH LÝ BÁNH NHAU: Nguyên nhân gốc rễ

Oxy là chất thiết yếu giúp nguyên bào nuôi tăng sinh và 

xâm lấn, tái cấu trúc các lông nhau và sản sinh mạch 

máu tại bánh nhau
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➢ Sẩy thai: sự phát triển ở bề mặt bánh nhau – màng rụng bị khiếm 

khuyết nặng

➢ TSG: sự xâm lấn của NBN đủ để duy trì thai kỳ

xâm lấn quá nông để tạo nên sự hình thành tuần hoàn hoàn chỉnh từ 

động mạch tử cung sang bánh nhau  hiện tượng thiếu máu – tái tưới máu lập 

đi lập lại (repetitive ischaemia–reperfusion (I/R) phenomenon)

➢ IUGR Oxy là chất thiết yếu giúp nguyên bào nuôi tăng sinh và xâm lấn, tái 

cấu trúc các lông nhau và sản sinh mạch máu tại bánh nhau

SINH LÝ BÁNH NHAU: Nguyên nhân gốc rễ
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Polin RA, et al. Fetal and Neonatal Physiology. Philadelphia: Elsevier; 2017

➢ Thuật ngữ: fetoplacental circulation 

umbilical circuit

Thiết yếu cho sự tồn tại và phát triển của thai

➢ Lưu lượng máu rốn (mL/min): yếu tố chính yếu giúp xác định sự 

phát triển của thai: tăng theo hàm mũ trong suốt nửa sau thai kỳ

gần đủ tháng: trờ về dạng bình nguyên (blunt)
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Chỉ số PI tăng liên quan với sự tăng trở kháng 

tuần hoàn rốn - mất ổn định huyết động học

Doppler mạch máu rốn



Fetoplacental Circulation
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Doppler mạch máu



Nguyen Thanh Hung. Venlocimetry doppler roles in antepartum fetal surveilance. 2015

Tổng quan về siêu âm Doppler
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Tổng quan về siêu âm Doppler
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Tổng quan về siêu âm Doppler

Doppler Động mạch rốn

S/D giảm từ 4.0 (tuần thai 20) xuống 2.0 (đủ tháng), 

thường < 3.0 ở thai sau 30 tuần

Dạng sóng bất thường nếu S/D >95th percentile

Khi URI > 0.6 được gọi là tăng trở kháng

Vai trò của URI chưa được xác định và không thể 

thay thế S/D, giảm dòng tâm trương, mất dòng cuối 

thì tâm trương, đảo dòng cuối thì tâm trương 



Tổng quan về siêu âm Doppler



Tổng quan về siêu âm Doppler

Doppler Động mạch não giữa

Phát hiện thiếu máu bào thai và đánh giá thai chậm tăng trưởng

Nguyen Thanh Hung. Venlocimetry doppler roles in antepartum fetal surveilance. 2015
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Tổng quan về siêu âm Doppler

Doppler Ống tĩnh mạch

Dạng hai pha, đỉnh 1: tâm thu của thất, đỉnh 2: 

đổ đầy tâm trương, đáy (nadir): nhĩ co (a-wave)

Bất thường trên Doppler ĐMR xuất hiện trước, 

sau đó là ĐMNG, cuối cùng là ống tĩnh mạch

Hội Y khoa Mẹ và Thai nhi (2013): Doppler 

ngoài ĐMR chưa cho thấy khả năng nâng cao 

tiên lượng chu sinh và vai trò trong thực hành 

lâm sàng chưa được khẳng định

Nguyen Thanh Hung. Venlocimetry doppler roles in antepartum fetal surveilance. 2015



Tổng quan về siêu âm Doppler



Rani S, et al. Prediction of perinatal outcome in preeclampsia using middle cerebral artery and umbilical artery pulsatility and

resistance indices. Hypertens Pregnancy. 2017; 35(2):210-216

Tổng quan về siêu âm Doppler

NC đoàn hệ tiến cứu trên 223 thai phụ đơn thai



ROC và AUC

ROC curve (receiver operating characteristic curve) is a graph showing the

performance of a classification model at all classification thresholds

Jouden index    AUC stands for "Area under the ROC Curve"



ROC và AUC

JOUDEN INDEX
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Tổng quan về siêu âm Doppler



Alfirevic Z, et al. Doppler ultrasound of fetal blood vessels in normal pregnancies. Cochrane Database of Systematic Reviews.

2015, Issue 4. Art. No.: CD001450

Tổng quan về siêu âm Doppler

Phân tích tổng hợp (meta-analysis) dựa trên 5 thử nghiệm lâm sàng với tổng

cỡ mẫu là 14.185 trường hợp



Doppler động mạch tử cung
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Doppler động mạch tử cung
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SẨY THAI

EHSRE guideline: Recurrent pregnancy loss, HRO, 2018

THUẬT NGỮ

➢ Pregnancy loss: sẩy thai gồm thai tự nhiên hay HTSS (<24 tuần), không

gồm thai ngoài tử cung, thai trứng

➢ Miscarriage: sẩy thai trong tử cung (có siêu âm)

➢ Spontaneous abortion: sẩy thai tự nhiên

➢ Blighted ovum: túi thai trống

➢ Chemical pregnancy: thai sinh hóa

➢ RPL/RM (recurrent pregnancy loss/ recurrent miscarriage): sẩy thai

liên tiếp – sẩy thai từ 2 lần trở lên



SẨY THAI

EHSRE guideline: Recurrent pregnancy loss, HRO, 2018

Gabbe SG, et al. Obstetrics: Normal and Problem Pregnancies. Philadelphia: Elsevier; 2017



KẾT LUẬN

➢ Bất thường phát triển bánh nhau do: bất toàn xâm lấn của NBN, bất

toàn phát triển lông nhau, bất thường màng trao đổi chất (khoảng

cách, transporters)

➢ Stress bánh nhau do thừa oxy: gây hoại tử và chết chương trình các

tế bào nguyên bào nuôi ở lớp biểu mô của cây lông nhau

➢ Siêu âm Doppler mạch máu chỉ được khuyến cáo ở các thai kỳ nguy

cơ cao

➢ Hệ quả suy tuần hoàn nhau thai: TSG, IUGR, sẩy thai không rõ

nguyên nhân
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