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Mục tiêu bài giảng 

Sau khi học xong, sinh viên có khả năng: 

1. Nêu được định nghĩa và phân loại các dạng thai nghén thất bại sớm 

2. Trình bày được cách tiếp cận chẩn đoán thai nghén thất bại sớm 

3. Trình bày được cách tiếp cận xử trí thai nghén thất bại sớm 

4. Giải thích được cách tiếp cận một số dạng thai bất thường giai đoạn sớm thường gặp 

ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN LOẠI THAI NGHÉN THẤT BẠI SỚM (EARLY PREGNANCY FAILURE) 

Định nghĩa thai nghén thất bại sớm. 
Thai nghén thất bại sớm (Early Pregnancy Failure - EPL), thường được biết như trứng trống (có túi thai nhưng bên trong túi thai này 

không chứa phôi thai - blighted ovum)  hoặc không có túi thai, hoặc túi thai với phôi thai nhưng không có tim thai. Trước đây, người ta 

dùng thuật ngữ thai lưu để chỉ một số các trường hợp EPL, nhưng thuật ngữ thai lưu không chính xác, do không phản ánh được bản chất 

và cũng không khái quát hóa một nhóm lớn các tình trạng bệnh lý. Bất thường này xuất hiện khi trứng đã được thụ tinh và bắt đầu tiến 

trình làm tổ nhưng phôi thai dừng phát triển sớm hoặc phôi thai không hình thành. 

Phân loại thai nghén thất bại sớm.  

 Dọa sẩy thai lưu  (threatened miscarriage) 

 Thai chết lưu  (missed miscarriage) 

 Sẩy thai khó tránh  (inevitable miscarriage) 

 Sẩy thai không trọn  (incomplete miscarriage) 

 Sẩy thai trọn   (complete miscarriage) 

TIẾP CẬN CHẨN ĐOÁN THAI NGHÉN THẤT BẠI SỚM 

Hình 1 thể hiện sơ đồ mô tả thái độ tiếp cận EPL. 

Chẩn đoán thai nghén thất bại sớm. 
Triệu chứng lâm sàng nói chung của nhóm bệnh thai nghén thất bại sớm thường là ra huyết âm đạo và đau bụng âm ỉ. Việc khám lâm 

sàng giúp ích để phân loại từng dạng lâm sàng của thai nghén thất bại sớm.   

Chẩn đoán thai nghén thất bại sớm thường dựa vào siêu âm với các tiêu chuẩn sau: 

 CRL (crown-rump length) ≥ 7mm và không thấy hoạt động tim thai (Hình 2) 

 MSD (mean sac diameter): đường kính trung bình túi thai  ≥ 25mm và không thấy phôi thai (Hình 3) 

 Không thấy phôi thai sau 2 tuần  hoặc 11 ngày mà trước đó đã được siêu âm xác nhận đã có túi thai không có yolk sac 

Nghi ngờ thai nghén thất bại sớm khi có các dấu hiệu sau trên siêu âm: 

 CRL < 7mm và không thấy hoạt động tim thai 

 MSD 16-24mm và không thấy hoạt động tim thai 

 Không thấy phôi thai có hoạt động tim thai sau 7-13 ngày mà trước đó đã được siêu âm xác nhận đã túi thai không có yolk sac 

 Không thấy phôi thai sau 6 tuần vô kinh 

 Yolk sac dãn rộng > 7mm 

 Túi thai nhỏ và phôi thai nhỏ  < 5mm 

 Xoang ối dãn rộng (expanded amnion sign) 

Chẩn đoán dọa sẩy thai lưu.   

Dọa sẩy thai lưu xảy ra ở 20-25% thai kỳ. Triệu chứng lâm sàng khá nghèo nàn, không có triệu chứng đặc biệt, thường là ra máu, đau 

bụng và khám thấy cổ tử cung đóng. Tình trạng này được chẩn đoán chủ yếu dựa vào siêu âm: 

 CRL ≥ 7mm và không hoạt động tim thai 

 MSD ≥ 25mm và không thấy phôi thai 

 Không thấy phôi thai và hoạt động tim thai sau 2 tuần trước đó có thấy siêu âm có túi thai có yolk sac 

 Kích thước yolk sac > 7mm 

 Tim thai chậm < 80-90 nhịp/phút 

 Túi thai nhỏ hoặc không tròn căng, hiệu số MSD-CRL < 5mm 

 Xuất huyết rộng dưới màng nuôi 

 Xoang ối lớn bất thường 
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Chẩn đoán thai lưu.  

Thai lưu được chẩn đoán khi không thấy hoạt động tim thai của thai trong tử cung. Chẩn đoán chủ yếu dựa vào siêu âm: 

 CRL ≥ 7mm không có hoạt động tim thai qua siêu âm đầu dò âm đạo 

 Các dấu hiệu bất thường kèm theo gồm có vùng tăng âm bất thường trong buồng tử cung và túi thai có bờ không căng đều 

 Chẩn đoán được xác định sau một loạt siêu âm (ít nhất 2 lần, cách nhau 7-10 ngày) không thấy hoạt động tim thai, và có thể dựa 

vào mức độ -hCG như dữ kiện bổ sung khi cần thiết. 

Chẩn đoán sẩy thai khó tránh.  
Sẩy thai khó tránh thể hiện có sự xuất hiện của sự mở cổ tử cung khi ra máu trong 3 tháng đầu của thai kỳ. Khối thai vẫn 

chưa bị tống xuất ra khỏi cổ tử cung và vẫn hiện diện trong cổ tử cung tại thời điểm khám.  

Thông thường, dọa sẩy thai lưu sẽ tiến triển thành sẩy thai lưu khó tránh nếu sự mở cổ tử cung xảy ra. Một khi mô thai 

qua lỗ cổ tử cung, gọi là sấy thai lưu không hoàn toàn và tiếp theo gọi là sấy thai hoàn toàn.  

Cần chẩn đoán phân biệt sẩy thai khó tránh với thai ngoài tử cung ở cổ tử cung và cần định lượng -hCG và siêu âm định 

kỳ để xác định chẩn đoán (Hình 4). 

Chẩn đoán sẩy thai không trọn. 
Bệnh cảnh của sẩy thai không trọn xảy ra khi quá trình sẩy thai xảy ra nhưng sự ra thai không hoàn toàn và vẫn còn phần mô nằm trong 

lòng tử cung. Thai phụ than phiền về tình trạng ra huyết rỉ rả kéo dài và thình thoảng sẽ có những cơn đau quặn bụng. 

Chẩn đoán được đặt ra khi khám lâm sàng phát hiện cổ tử cung hé mở, và ra huyết âm đạo rỉ rả từ lòng tử cung. Siêu âm cho thấy hình 

ảnh khối echo hỗn hợp lòng tử cung (Hình 5). 

Chẩn đoán sẩy thai trọn. 

Thai phụ có bệnh sử ra huyết nhiều và nhận thấy có một khối mô. Khám lâm sàng phát hiện âm đạo có thể vẫn còn ra huyết rỉ rả, cổ tử 

cung đóng. Siêu âm  không thấy khối mô lòng tử cung hoặc chỉ thấy ít dịch lòng tử cung (Hình 6). 

XỬ TRÍ THAI NGHÉN THẤT BẠI SỚM 

Cách xử trí thai nghén thất bại sớm. 
Cách xử trí thai nghén thất bại sớm tùy thuộc vào từng dạng lâm sàng. Nhìn chung có 3 lựa chọn xử trí sau: (1) theo dõi diễn tiến, 

(2) điều trị nội khoa bằng misoprostol, (3) hút lòng tử cung. Thai phụ cần được thông tin đầy đủ về các cách điều trị trước khi 

quyết định thực hiện một tiến trình điều trị. 

Theo dõi diễn tiến (wait and see). 
Cách này thường được áp dụng cho dạng sẩy thai không trọn với hy vọng phần còn lại của mô thai sẽ tự sảy ra hoàn toàn mà không cần 

can thiệp gì. 

Đối với sẩy thai không trọn, việc chọn lựa theo dõi diễn tiến có tỷ lệ thành công 90%, mặc dù thời gian theo dõi có thể kéo dài. 

Trong tiến trình thực hiện việc theo dõi, cần thực hiện siêu âm lặp lại để đánh giá sự biến mất của mô thai hoặc đinh lượng ß-hCG để 

tìm sự giảm đến 80% nồng độ trong 1 tuần (không cần chờ giảm đến 0) sau khi khối được tống xuất ở lần đầu.  

Khi quyết định điều trị theo cách theo dõi diễn tiến, phải thông tin trước cho bệnh nhân về khả năng phải điều trị nội khoa hoặc hút lòng 

tử cung. 

Điều trị nội khoa bằng misoprostol. 
Việc điều trị nội khoa thường được lựa chọn cho thai lưu hoặc trứng trống với liều 800 µg misoprostol đặt âm đạo, hoặc uống, hoặc 

ngậm dưới lưỡi, có thể dùng liều lặp lại (nếu cần thiết) sau 48giờ. 

Phương pháp này giúp gây sẩy thai nhanh hơn chọn lựa theo dõi. Chảy máu và đau bụng có thể xuất hiện trong vòng 2-6 giờ sau khi bắt 

đầu dùng thuôc, nhưng các triệu chứng này sẽ tự ổn định sau 3-5 giờ. 

Điều trị hút lòng tử cung. 

Hút lòng tử cung là một thủ thuật ngoại khoa, cũng có thể được lựa chọn cho thai lưu hoặc trứng trống.  

Thai phụ chọn lựa phương pháp này cần được thông tin về các biến chứng của thủ thuật như thủng tử cung, nhiễm trùng có thể xảy ra. 

Hình1: Tiếp cận chẩn đoán thai nghén thất bại sớm 

Triệu chứng lâm sàng nói chung của nhóm bệnh thai nghén thất bại 

sớm thường là ra huyết âm đạo và đau bụng âm ỉ.  

Bước tiếp cận đầu tiên là tìm các dấu hiệu lâm sàng. Việc khám 

lâm sàng giúp ích để phân loại từng dạng lâm sàng của thai nghén 

thất bại sớm. Tuy nhiên do sự nghèo nàn của các triệu chứng nên 

siêu âm đóng một vai trò quan trọng trong việc phân biệt các thể 

loại của thai nghén thất bại sớm. 

Siêu âm có thể cung cấp thông tin chi tiết về tình trạng túi thai, từ 

đó giúp phân loại các tình trạng thai nghén thất bại sớm. 
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Hình 2-3: Thai lưu và trứng trống  
Trứng trống thể hiện tình trạng có túi thai nhưng bên trong túi 

thai này không chứa phôi thai. Thai lưu thể hiện tình trạng túi 

thai với phôi thai nhưng không có tim thai 

 

Hình 4: Sẩy thai khó tránh 
Trong sẩy thai khó tránh, tình trạng xuất huyết sẽ kèm theo sự 

mở cổ tử cung. Khối thai vẫn chưa bị tống xuất ra khỏi cổ tử 

cung và vẫn hiện diện trong cổ tử cung tại thời điểm khám 

 

Hình 5: Sẩy thai không trọn 

Bệnh cảnh của sẩy thai không trọn xảy ra khi quá trình sẩy thai 

xảy ra nhưng sự ra thai không hoàn toàn và vẫn còn phần mô 

nằm trong lòng tử cung. Thai phụ than phiền về tình trạng ra 

huyết rỉ rả kéo dài và thình thoảng sẽ có những cơn đau quặn 

bụng. Chẩn đoán được đặt ra khi khám lâm sàng phát hiện cổ tử 

cung hé mở, và ra huyết âm đạo rỉ rả từ lòng tử cung. Siêu âm 

cho thấy hình ảnh khối echo hỗn hợp lòng tử cung 

 

Hình 6: Sẩy thai trọn 
Trong sẩy thai trọn, thai phụ có bệnh sử ra huyết nhiều và nhận 

thấy có một khối mô được tống xuất ra khỏi cổ tử cung, vào âm 

đạo.  

Khám lâm sàng phát hiện âm đạo có thể vẫn còn ra huyết rỉ rả, 

cổ tử cung đóng. 

Siêu âm  không thấy khối mô lòng tử cung hoặc chỉ thấy ít dịch 

lòng tử cung 
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Ứng dụng 

Hãy dùng các hiểu biết về thai nghén thất bại sớm để giải thích các hiện tượng hay các ứng dụng sau: 

Tình huống thứ nhất: Chẩn đoán thai lưu 

Một thai phụ đến khám vì ra máu rỉ rả 1 tuần nay. Cô ấy cho biết đã siêu âm thai vào tuần trước có kết quả như sau: Tử cung ngả trước 

dAP=52mm, lòng tử cung có túi thai, bên trong có yolk sac và phôi thai CRL= 4mm, chưa thấy hoạt động tim thai. 

Hãy giải thích tình trạng thai và cách xử trí tiếp theo, bằng cách đánh dấu (x) vào ô tương ứng. 
 

Thai trong tử cung 6 tuần đang phát triển: Đúng □ Sai □ 

Thai trong tử cung 6 tuần, dọa sẩy thai, cần dùng progesterone: Đúng □ Sai □ 

Thai trong tử cung 6 tuần chưa rõ sinh tồn, cần siêu âm đánh giá lại CRL và tim thai : Đúng □ Sai □ 

Thai trong tử cung 6 tuần, chưa rõ sinh tồn, cần định lượng ß-hCG: Đúng □ Sai □ 

Thai trong tử cung 6 tuần, chưa rõ sinh tồn, cần chờ 1 tuần nữa rồi siêu âm kiểm tra: Đúng □ Sai □ 

Tình huống thứ nhì: Chẩn đoán và điều trị sẩy thai không trọn 
Một thai phụ đến khám thai vì ra huyết âm đạo nhiều. Cô ấy cho biết đang mang thai được 7 tuần vô kinh (theo kết quả siêu âm đầu 

tiên). Hôm qua cô ấy ra huyết rất nhiều và rất đau bụng. Khi khám lâm sàng phát hiện thấy cổ tử cung hé mở, có máu chảy ra nhiều từ 

lòng tử cung. Kết quả siêu âm cho thấy dAP=42mm, lòng tử cung có khối echo hỗn hợp d= 14*25mm 

Hãy giải thích tình trạng thai và cách xử trí tiếp theo, bằng cách đánh dấu (x) vào ô tương ứng. 
 

Ứ dịch lòng tử cung sau sẩy thai 7 tuần, không cần điều trị gì thêm: Đúng □ Sai □ 

Thai 7 tuần, sẩy thai không trọn, cần định lượng ß-hCG: Đúng □ Sai □ 

Thai 7 tuần, sẩy thai không trọn, cần điều trị bằng misoprostol: Đúng □ Sai □ 

Thai 7 tuần, sẩy thai không trọn, cần theo dõi chờ 1tuần sau siêu âm lại : Đúng □ Sai □ 

Thai 7 tuần, sẩy thai không tron, cần theo dõi chờ 1 tuần sau thử lại ß -hCG: Đúng □ Sai □ 

Tình huống thứ ba: Chẩn đoán và điều trị sẩy thai trọn 

Một thai phụ đến khám thai vì ra huyết âm đạo nhiều. Cô ấy cho biết đang mang thai được 7 tuần vô kinh (theo kết quả siêu âm đầu 

tiên). Hôm qua cô ấy ra huyết rất nhiều và rất đau bụng. Khi khám lâm sàng phát hiện thấy cổ tử cung hé mở, có ít máu chảy ra nhiều từ 

lòng tử cung. Kết quả siêu âm cho thấy dAP=42mm, lòng tử cung có lớp dịch d=16mm 

Hãy giải thích tình trạng thai và cách xử trí tiếp theo, bằng cách đánh dấu (x) vào ô tương ứng. 

Ứ dịch lòng tử cung sau sẩy thai 7 tuần, không cần điều trị gì thêm: Đúng □ Sai □ 

Thai 7 tuần, sẩy thai không trọn, cần định lượng ß-hCG: Đúng □ Sai □ 

Thai 7 tuần, sẩy thai không trọn, cần điều trị bằng misoprostol: Đúng □ Sai □ 

Thai 7 tuần, sẩy thai không trọn, cần theo dõi chờ 1tuần sau siêu âm lại : Đúng □ Sai □ 

Thai 7 tuần, sẩy thai trọn, cần theo dõi chờ 1 tuần sau thử lại ß -hCG: Đúng □ Sai □ 
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