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Mục tiêu: 

Sau khi học xong, học viên có khả năng 

1. Trình bày được nguồn gốc dịch ối và  quá trình tạo ối 

2. Biết được nguyên tắc quản lý trường hợp thiểu ối 

3. Biết được nguyên tắc quản lý trường hợp đa ối 

 

Nguồn gốc nước ối trong tam cá nguyệt đầu tiên? 
Nguồn gốc nước ối trong tam cá nguyệt đầu tiên không chắc chắn. Có hai giả thuyết 

thường nhắc đến: (1) dịch thấm từ huyết tương mẹ xuyên qua màng đệm/màng ối và (2) 

dịch thấm của huyết tương thai xuyên qua da thai nhi trước khi bị sừng hóa. 

Nguồn gốc và động học của nước ối trong tam cá nguyệt thứ hai và ba của thai kỳ 
Nước ối là sự kết hợp của nước tiểu thai nhi và dịch phổi. Thể tích ối là sự cân bằng giữa 

sự thải dịch và sự hấp thu dịch của thai. Hấp thu dịch là sự kết hợp của việc nuốt dịch của 

thai và sự chảy dịch qua màng thai để vào thai hoặc vào tuần hoàn mẹ.  

Lúc gần sinh, phổi thai nhi sản xuất khoảng 300 - 400 mL dịch phổi/ngày. Lượng dịch này 

duy trì độ căng cho phổi và đảm bảo phổi phát triển. Lúc chuyển dạ, nhiều hormone tác 

động làm giảm dịch phổi và cho phép chuyển sang giai đoạn thở tự nhiên.  

Nước tiểu thai nhi là nguồn cung cấp dịch ối chính. Lúc gần sinh, thai nhi sản xuất 400 - 

1200 mL nước tiểu/ngày. Sự sản xuất này tùy thuộc vào độ trưởng thành của thận thai nhi. 

Nước tiểu thai nhi nhược trương so với huyết tương thai nhi hay huyết tương mẹ.  

Dịch ối được hấp thu chủ yếu là nhờ thai nhi nuốt dịch vào. Lúc gần sinh, thai nhi nuốt 

khoảng 200 - 500 mL dịch/ngày, chủ yếu trong các giai đoạn ngủ chủ động. Một ít dịch ối 

chảy từ khoang tử cung vào mạch máu nhau thai cũng góp phần hấp thu dịch ối. 

Xu hướng chung của thể tích nước ối trong suốt thai kỳ? 
Thể tích ối trung bình tăng từ 250 tới 800 mL giữa tuần 16 và tuần 32. Thể tích này ổn 

định cho tới tuần 36; dịch ối sau đó giảm còn 500 mL lúc sinh. Sự thay đổi thể tích dịch ối 

có sự khác biệt lớn ở mỗi người. 

Thể tích nước ối đo như thế nào? 
Thường dùng 3 kỹ thuật để đo thể tích nước ối; chỉ số dịch ối (AFI), đo xoang ối lớn nhất 

(single deepest pocket) và đo xoang ối 2 đường kính (two-diameter pocket). Chú ý rằng 

dây rốn và các chi của thai không nằm trong xoang ối đo.  

Đo AFI bằng cách chia bụng mẹ ra 4 góc tư. Rốn chia tử cung làm nửa trên và nửa dưới 

và đường đen chia tử cung thành nửa phải và nửa trái. Với đầu dò đặt vuông góc với sàn 

nhà, sẽ xác định được xoang ối sâu nhất ở mỗi góc tư. AFI là tổng của các số đo thu thập 

được ở mỗi góc tư.  

Đo xoang ối lớn nhất là xác định xoang ối có chiều sâu dọc lớn nhất. Đo xoang ối 2 đường 

kính là xác định xoang ối có tích số chiều sâu và chiều rộng lớn nhất. 

Dịch ối bất thường có tầm quan trọng thế nào? 
Cả thiểu ối và đa ối đều có liên quan đến gia tăng bệnh suất và tử suất của mẹ và con. 

 Nước tiểu thai nhi là nguồn sản xuất dịch ối chính và sự nuốt dịch của thai là nguồn hấp 

thu dịch ối chính 

Định nghĩa thiểu ối? 
Có 4 định nghĩa thiểu ối và đang tranh cãi xem định nghĩa nào là phù hợp nhất. Các định 

nghĩa là AFI < 5 cm, AFI < 5% lượng nước ối chuẩn cùng tuổi thai, xoang ối lớn nhất < 2 

cm, xoang ối 2 đường kính < 15 cm2 . 

Thiểu ối có thể do bất thường thận/hệ niệu của thai, suy nhau, PROM hoặc mất nước ở mẹ 
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Các nguyên nhân liên quan gây thiểu ối. 
Bất thường nhiễm sắc thể/bẩm sinh của thai nhi 

Thiếu oxy thai mạn tính (đưa tới giảm thể tích huyết tương thai nhi và giảm độ lọc cầu 

thận. 

Thai quá ngày 

Mất nước ở mẹ 

Vỡ hay rỉ ối 

Bất thường bẩm sinh thai nhi gây thiểu ối 
Bất sản thận và các bệnh lý tắc nghẽn đường niệu - sinh dục (như van niệu đạo sau và teo 

niệu đạo) gây thiểu ối. 

Hậu quả của thiểu ối ở tam cá nguyệt thứ hai 
Thiểu ối ở tam cá nguyệt thứ hai có thể đưa đến giảm sản phổi thai nhi 

Nếu có tình trạng thiểu ối ở thai đủ tháng, đây là chỉ định cho sinh. 

Khi thiểu ối nhưng thai còn non tháng, tùy thuộc vào nguyên nhân, khả năng chăm sóc và 

nuôi dưỡng thai non tháng của cơ sở y tế sẽ quyết định phương cách và thời điểm cho sinh. 

Định nghĩa đa ối? 
Có 4 định nghĩa đa ối: AFI > 24 cm, AFI > 95% lượng ối chuẩn cùng tuổi thai, xoang ối 

lớn nhất > 8 cm, xoang ối 2 đường kính > 50 cm2. 

Đa số các trường hợp đa ối là vô căn, kế đến là đi kèm với tình trạng đái tháo đường ở mẹ 

và phù thai nhi (fetal hydrops) 

Các bất thường của thai gây đa ối gây cản trở sự nuốt dịch của thai, hoặc là nguyên nhân 

thần kinh hoặc là tiêu hóa. 

Chẩn đoán phân biệt các nguyên nhân gây đa ối 

Vô căn 

Bất thường bẩm sinh 

Đái tháo đường ở mẹ (trước hoặc trong thai kỳ) 

Hội chứng truyền máu trong song thai  

Phù miễn dịch và phù không do miễn dịch 

Khoảng 2/3 trường hợp đa ối là vô căn. Có vài bằng chứng cho thấy đa ối vô căn có liên  

quan với gia tăng nguy cơ dị bội nhiễm sắc thể. 

Các bất thường bẩm sinh liên quan với đa ối 
Liên quan tới hệ thần kinh trung ương (CNS) và hệ tiêu hóa. Các bất thường chính ở hệ 

thần kinh bao gồm thai vô sọ (anencephaly) và bệnh thần kinh - cơ nguyên phát. Các bất 

thường ở hệ tiêu hóa bao gồm teo thực quản và tá tràng. Đa ối cũng có thể gặp kèm theo 

thoát vị hoành, sang thương ở van tim và loạn nhịp tim. 

Đa ối có thể gây ra các biến chứng sản khoa: 
Đa ối có thể làm sinh non và vỡ ối non trên thai non tháng do căng giãn tử cung quá mức 

hoặc tăng thể tích tử cung nhiều. 

Giải áp nhanh tình trạng đa ối bằng chọc hút hoặc làm vỡ màng thai có thể gây nhau bong 

non. 
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