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Kính gởi: Quý độc giả

 Nhằm mục đích giúp nội dung của 

Tạp chí Thời Sự Y học ngày càng phong phú, 

chất lượng và cũng để thực hiện chủ trương 

của Hội Y Học TP.HCM tạo điều kiện để các 

chuyên khoa có phương tiện phát triển hoạt 

động khoa học kỹ thuật của chuyên ngành 

mình, tạp chí Thời Sự Y Học sẽ mở rộng mục 

tiêu hoạt động về phương diện thông tin khoa 

học bằng sự kết hợp với các Hội chuyên khoa 

để cho ra các số chuyên đề y học mỗi 2 tháng 

một lần. Mỗi kỳ xuất bản là một chuyên đề 

khác nhau do chính Hội chuyên khoa đó phụ 

trách nội dung và phân phối. Kỳ này (tháng 

6/2014) là chuyên đề về Sức khỏe Sinh sản 

của Hội Phụ sản TP.HCM, Chúng tôi xin 

trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc và rất 

mong nhận sự hợp tác thường xuyên của các 

chuyên khoa khác trong các số tiếp theo.

Ban Biên Tập

Tạp chí Thời Sự Y Học

LỜI	MỞ	ĐẦU

www.hoiyhoctphcm.org.vn
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Sức khỏe sinh sản nhận đăng những bài 
viết liên quan đến chuyên ngành Chăm sóc 
sức khỏe sinh sản và các chuyên ngành có 
nội dung liên quan, được phân chia theo 
các phần được liệt kê dưới đây.

  Tổng quan y văn.

  Nghiên cứu khoa học.

  Tài liệu cập nhật.

Những bài viết sẽ được Ban biên tập xét 
chọn đăng dựa trên những định hướng chủ 
đề của Ban chấp hành Hội Phụ Sản TP. Hồ 
Chí Minh.

Những điều kiện cơ bản:

•	 Những công trình nghiên cứu khoa 
học có giá trị, mới hoàn thành hoặc bổ 
túc công trình cũ,...

•	 Bài tổng quan ngắn gọn, cập nhật kiến 
thức y học hiện đại đáp ứng nhu cầu 
thực hành của bác sĩ, dược sĩ và những 
cán bộ y tế khác, …

•	 Bài viết báo cáo trường hợp lâm sàng 
hiếm hoặc nội dung sâu sắc trong chẩn 
đoán và điều trị, …

•	 Bài đã gởi đăng trên tạp chí Thời sự 
y học, chuyên đề Sức khỏe sinh sản 
thì không cùng lúc gởi đăng trên các 
phương tiện truyền thông khác. 

•	 Bài không được đăng sẽ không được 
trả lại bản thảo.

Quy định về hình thức trình bày:

•	 Bài trình bày dạng WORD, với font 
Arial, cỡ chữ 12. 

•	 Các bài viết nghiên cứu khoa học 
không quá 06 trang A4 (kể cả bảng, 
biểu và tài liệu tham khảo). 

•	 Các bài viết không phải là nghiên cứu 
khoa học không quá 04 trang A4 (kể cả 
bảng, biểu và tài liệu tham khảo).

•	 Tất cả các bài viết phải có tài liệu tham 
khảo, nếu là bài dịch, phải ghi rõ nguồn. 

•	 Tài liệu tham khảo chỉ ghi những tài 
liệu chính (không nên quá 10 tài liệu 
trong 1 bài viết). Trình bày trích dẫn tài 
liệu tham khảo theo chuẩn Vancouver. 

Ví dụ: 

“... 

Những báo cáo đã công bố gợi ý rằng 
phác đồ misoprostol hiệu quả cao hơn và 
ít tác dụng phụ và biến chứng hơn những 
prostaglandins khác.4–12 

...”
1. World Health Organization. Safe abortion: 

technical and policy guidance for health 
systems. Geneva (Switzerland): World Health 
Organization; 2003.

2. Tang OS, Ho PC. Medical abortion in the second 
trimester. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 
2002;16:237–46.

Bài viết gửi về cho đại diện Ban Thư ký:  

BS. PHAN VĂN QUYỀN

Email: thnhhtran@yahoo.com

Rất mong nhận được sự đóng góp của các bạn hội viên.

THỂ LỆ ĐĂNG BÀI
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Giới	thiệu	sách

   VS. TS. Dương Quang Trung (1928-2013), nguyên Chủ 
tịch Hội Y học TP. HCM, nguyên Tổng biên tập tạp chí 
Thời sự Y học đã ra đi tròn một năm. Để ghi nhớ những 
đóng góp to lớn của ông cho ngành y tế Thành phố, Hội 
Y học TP. HCM đã tổ chức sưu tầm tư liệu và các bài viết 
của nhiều tác giả, tập hợp lại để xuất bản thành một 
cuốn sách và cho ra mắt nhân kỷ niệm một năm ngày 
mất của BS. Dương Quang Trung. Hơn 450 trang sách 
với rất nhiều hình ảnh, như tên gọi của nó Thầy thuốc 
nhân dân, Viện sĩ, Tiến sĩ, Bác sĩ Dương Quang Trung 
– Nhân tâm và Y nghiệp, đã vẽ nên bức tranh cuộc đời 
và phần nào lột tả được nhân cách cao quý của BS Tư 
Trung.

   Sách gồm sáu phần. Phần một phác họa cuộc đời 
thăng trầm và gai góc của ông, có lúc sóng gió nhưng 
cũng có những khoảng lặng rất đời thường. Diện mạo 
một thanh niên Việt Nam yêu nước, một trí thức cách 
mạng, một thầy thuốc tận tụy, một nhà quản lý nhìn xa 
trông rộng và gần gũi nhất là một người chồng, người 
cha, người ông thân thiết trong gia đình cho đến lúc 
lâm chung, dần hiện lên qua lời kể của bà Võ Thị Lan, 
người bạn đời son sắt và chung thủy của ông. Phần hai 
do các đồng nghiệp và cộng sự của BS Trung kể lại về 
những thành tích, những công việc cụ thể, những kỷ 
niệm khó quên khi làm việc chung với BS Trung, người 
cầm lái con thuyền y tế Thành phố vượt qua phong ba 
thử thách của thời cuộc. Phần ba là hình ảnh BS. Dương 
Quang Trung qua con mắt của báo chí, tập hợp những 

bài viết của các nhà báo đã viết về BS Trung, một lãnh đạo ngành có những quan điểm cởi mở, những suy 
nghĩ sâu sắc về các vấn đề thời sự của ngành y tế, với tấm lòng đôn hậu của một người thầy thuốc hướng về 
một nền y tế nhân văn. Ở Phần bốn, bạn bè, đồng nghiệp và người thân viết về BS Trung để bày tỏ những 
tình cảm quí trọng và yêu mến dành cho ông sau khi ông mất. Những kỷ niệm về một con người nhân hậu, 
chí tình, uyên bác mà khiêm nhường vẫn đọng lại trong tâm tưởng của những ai đã từng làm việc chung với 
ông. Phần năm là một số bài viết của chính BS Trung đã đăng báo và những bài phát biểu nhân những sự 
kiện quan trọng của ngành y tế Thành phố. Qua những phát biểu và bài viết của ông, tuy không nhiều, những 
quan điểm y tế hướng về cộng đồng, vừa chuyên sâu vừa phổ cập, đã được nhiều người đồng tình hưởng 
ứng. Những bài báo thấm đẫm tình người về thực trạng y tế nước nhà, về lối ra cho một bộ phận cán bộ y tế 
đang chao đảo về mặt đạo đức đã mang lại một hiệu ứng xã hội nhất định. Phần sáu ghi lại những tình cảm 
thương tiếc và hụt hẫng trước sự ra đi đột ngột của BS Trung. Cuối cùng là những trang hình ảnh sinh động, 
ghi lại những khoảnh khắc trong trong cuộc sống và công việc của BS Trung cho đến ngày lâm chung. 

   Với sự hỗ trợ thiết thực của lãnh đạo TP.HCM, của các ban ngành liên quan và của Nhà xuất bản Y học, tập 
sách này đã kịp hoàn thành để giới thiệu với bạn đọc xa gần chân dung của một người thầy thuốc đã tận tụy 
cống hiến cho sự nghiệp y tế của TP. HCM nói riêng và cả nước nói chung.    

BS Nguyễn Triển

THẦY THUỐC NHÂN DÂN, VIỆN SĨ, TIẾN SĨ, BÁC SĨ

DƯƠNG	 QUANG	 TRUNG
NHÂN TÂM & Y NGHIỆP
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TỔNG QUAN Y VĂN

Xử	trí	10	tình	huống	băng	huyết	sau	sanh	nặng	
thường	gặp
Phan Văn Quyền *, Nguyễn Long *, Lê Anh Thư *, Đào Thanh Hà *, Nguyễn Bình Thành*, 
Lê Thị Anh Thư *, Nguyễn Thị Ngọc Trúc *.
* Bệnh viện Từ Dũ

Giới	thiệu

Điều trị băng huyết sau sanh (BHSS) thường 
phức tạp, đã có nhiều mô hình được nêu 
ra. Phần lớn đều tiếp cận trực tiếp đến một 
nguyên nhân cụ thể của BHSS. Hiếm có tư 
liệu cho kế hoạch điều trị liên quan đến nhiều 
nguyên nhân. Căn cứ từ các dữ liệu được 
công bố liên quan đến trường hợp tử vong 
do BHSS của các nước Anh,1 Úc,2 Canada3 
và Mỹ.4 Karoshi và Palacios đã nhận thấy có 
10 tình huống BHSS nặng thường gặp và các 
cách xử trí.5

  Việc xử lý BHSS thường rơi vào tình trạng: 
QUÁ THIẾU và QUÁ MUỘN. Thiếu thuốc 
men, dịch truyền, máu, thiếu các chuyên gia 
kinh nghiệm, ... và muộn do phát hiện hay 
quyết định không kịp thời. Khi BHSS xảy ra, 
thường diễn biến qua nhiều giai đoạn và hầu 
như luôn luôn bất ngờ, người đỡ sanh không 
được chuẩn bị để đối phó với BHSS thường 
xuyên và định kỳ. Nhất là khi BHSS xảy ra 
vào ban đêm, vào cuối tuần, hoặc ngày lễ, 
hoặc khi bác sĩ, nữ hộ sinh chăm sóc chỉ có 
một mình trong phòng sanh ca BHSS xuất 
hiện và không thể tìm được người có khả 
năng giúp đỡ kịp thời. Hình 1 cho thấy báo 
cáo phân tích 25 năm các ca tử vong ở Anh 
cho thấy 60-70 % bệnh nhân (BN) được chăm 
sóc không đạt tiêu chuẩn.

  Mười tình huống BHSS các bác sĩ sản khoa 
thường gặp trên thực tế lâm sàng, tất cả luôn 
bắt đầu đơn giản nhưng nếu các xử trí thích 
hợp không thực hiện kịp thời, có thể dẫn đến 
tình trạng nghiêm trọng hơn và cuối cùng là 
tử vong.

  Sẽ vô cùng khó khăn để làm cho mọi việc 
phức tạp trở thành đơn giản, trong khi dễ 
dàng để làm những điều đơn giản trở thành 
phức tạp. Điều này rất đúng trong điều trị 
BHSS bởi vì, với mười tình huống BHSS 
cho thấy ngay từ lúc khởi đầu đều có nguyên 
nhân khác nhau từ đơn giản đến phức tạp, và 
thậm chí các trường hợp đơn giản cũng trở 
nên phức tạp chỉ sau một thời gian rất ngắn 
Do đó trong điều trị BHSS cần lưu ý trọng 
tâm dưới đây: 

  Thời gian điều trị BHSS càng kéo dài càng 
làm vấn đề phức tạp hơn vì khi không được 
điều trị cầm máu thích hợp, đầy đủ và kịp 
thời sẽ đưa đến rối loạn đông máu (RLĐM).

  Một khi RLĐM xảy ra là phát sinh thêm 
bệnh lý mới cần phải điều trị. Do đó các biện 
pháp khâu ép, thuyên tắc động mạch, điều trị 
với yếu tố VIIa hoặc thậm chí cắt tử cung 
(TC) cần thực hiện khi không thể kiểm soát 
BHSS. 

  Các phân tích hồi cứu những trường hợp 
BHSS cho thấy rõ là các nhóm điều trị đã 
không lưu ý hoặc không nỗ lực điều trị chảy 
máu khi có RLĐM.

  Bảy trong số mười tình huống được bắt 



2

THỜI SỰ Y HỌC, Chuyên đề SỨC KHỎE SINH SẢN, Tập 76, Số 1, Tháng 6 – 2014

đầu bằng một phác đồ, và các phác đồ được 
nghiên cứu kết hợp với các đề xuất điều trị 
cần thiết phát triển từng bước tiếp theo một 
cách hợp lý. Các phác đồ này giúp hiểu được 
việc điều trị không chỉ phát triển hợp lý mà 
còn luôn luôn lưu ý thời gian trôi qua. Nói 
cách khác, nếu đã điều trị nội khoa bằng cách 
sử dụng ba hoặc bốn loại thuốc co hồi TC mà 
không hiệu quả trong vòng 1 giờ, thì không 
có lý do gì để hy vọng các thuốc đó sẽ hiệu 
quả trong các giờ tiếp theo. Tương tự, nếu 
để đến khi bắt đầu có RLĐM mới thực hiện 
khâu ép TC thì cũng không có kết quả tốt trừ 
khi RLĐM đã được xử lý.

  Cần lưu ý là một trong những liệu pháp có 
thể không thể hiệu quả cho tất cả các nguyên 
nhân gây BHSS và cần có nhiều cách điều 
trị khác nhau và được lựa chọn phù hợp với 
nguyên nhân gây ra chảy máu. 

Tình	huống	1.	BHSS	sau	sanh	ngã	âm	
đạo	(ÂĐ)

Phác đồ 1

Điều quan trọng là ngay lập tức phải nhận 
ra BHSS khi BN đã mất hơn 500 ml máu 
hoặc khi chảy máu đã bắt đầu ảnh hưởng đến 
dấu hiệu sinh tồn. Nếu sản phụ khi bắt đầu 
chuyển dạ có Hb < 7g/dl thì chỉ cần mất đi 
200 ml máu là đã bị BHSS.

  Điểm quan trọng thứ hai cần phải lưu ý là 
khi chuyển dạ kéo dài ≥ 24 h, ngoài việc mất 
máu do đờ TC, cũng còn 2 nguyên nhân khác 
là chấn thương đường sinh dục và mất nước 
có thể góp phần làm nặng thêm diễn biến lâm 
sàng. 

  Đờ TC là nguyên nhân phổ biến nhất của 
BHSS nên đều trị ban đầu là dùng thuốc co 
hồi TC. Nói chung, oxytocin, syntocinon, 
methergin, prostaglandin và carbetocin có 
mức độ thành công như nhau. Misoprostol 
uống hay đặt ÂĐ hoặc trực tràng đặc biệt có 
giá trị ở những nơi không có oxytocin. 

  Tranexamic axit có hiệu quả tốt trong điều 
trị chấn thương nhưng trong sản khoa ít 
dùng, mặc dù cũng có một số báo cáo về việc 
sử dụng rộng rãi tranexamic axit thành công 
trong điều trị BHSS. Ngoài ra, tranexamic 
acid thường được sử dụng trong phẩu thuật 
tim mạch và gan mật để kiểm soát chảy máu. 
Tranexamic axit giúp ổn định cục máu đông.

  Nếu chảy máu vẫn tiếp tục hoặc nhiều hơn 
sau điều trị, cần phải kiểm tra ÂĐ, cổ TC. 
Cùng lúc đó, cũng cần kiểm tra bánh nhau. 
Nếu không thấy tổn thương ÂĐ, cổ TC và 
chảy máu vẫn tiếp tục thì nên đặt bóng chèn.

  Nếu có tổn thương ÂĐ, có 3 trường hợp 
xảy ra:

- Trường hợp 1: có một hoặc 2 vết rách ÂĐ 
chỉ cần khâu phục hồi đơn giản

- Trường hợp 2: vết rách phức tạp hoặc mô 
phù nề nhiều, chảy máu nhiều nên chèn bóng 
nén toàn bộ thành ÂĐ. Nếu không có bóng 
chèn, có thể chèn gạc tẩm dung dịch khử 
trùng.

- Trường hợp 3: nghiêm trọng nhất, nếu vết 

Sanh thường

BHSS

Thuốc gò TC 
Tranexamic 

Còn chảy máu

Thăm khám

Đặt bóng chèn 
(sau khi đã 

loại trừ chấn 
thương)

Nếu do 
tổn thương

Có thể
tiếp cận

Không thể
tiếp cận

Khâu hoặc 
chèn gạc

Tắc mạch (+/-) 
nếu không đủ 
ĐK -> ép ĐMC 
- PT - PP khác 

(lưu ý tránh  
tổn thương 
niệu quản)
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rách sâu, kéo dài vào ổ bụng dẫn đến tụ máu 
sau phúc mạc hoặc ảnh hưởng đến đường tiết 
niệu. Nên nhớ rằng nếu không nhận ra vết 
rách phức tạp và với một mũi khâu đơn giản 
có thể che khuất một vết rách sâu ở thành bên 
ÂĐ, vết rách này có thể kèm theo tổn thương 
trực tràng, bàng quang và/hoặc niệu quản sẽ 
dẫn đến kết quả tai hại.

  Cần phải bộc lộ rõ ràng, có thể cắt rộng tầng 
sinh môn, sử dụng van thành trước, và thành 
sau ÂĐ và kẹp Aliss dài để kẹp thành ÂĐ đến 
gần đỉnh của vết rách. Tốt hơn là nên khâu 
thành ÂĐ dưới quan sát rõ ràng. Nên khâu 
một mũi càng cao càng tốt trên đỉnh vết rách 
và kéo căng liên tục để cầm máu, các mũi tiếp 
theo phục hồi vết rách ÂĐ. Thông thường, 
động mạch đang chảy máu dưới thành ÂĐ có 
thể co rút lại, do đó phải may cao hơn và về 
phía 2 bên đỉnh của vết rách.

  Nếu nghi ngờ có chấn thương niệu quản 
phải soi bàng quang ngay, khi thấy được dòng 
phun nước tiểu ở cả 2 bên bàng quang chứng 
tỏ niệu quản còn nguyên vẹn. Nếu không thể 
soi bàng quang nên chụp cản quang bể thận 
vào ngày hôm sau. 

  Nếu BHSS sảy ra tại các bệnh viện trung 
tâm đầy đủ tiện nghi, nên thận trọng điều 
chỉnh RLĐM và có thể làm thuyên tắc động 
mạch TC trước khi phẫu thuật (PT). Trong 
những trường hợp sảy ra tại các bệnh viện 
tuyến thấp cần phải xem xét chuyển BN đang 
chảy máu đến một trung tâm chuyên khoa có 
khả năng tắc mạch. Cần lưu ý 2 điều rất quan 
trọng, một là không được chuyển một BN 
đang bị sốc, vì tình trạng sẽ xấu đi trong quá 
trình vận chuyển và chờ đợi các thủ tục. Hai 
là khi BN bị sốc và RLĐM không thể làm tắc 
mạch. Thực tế thời gian trung bình để thực 
hiện kỷ thuật tắc mạch là 1 giờ chưa kể thời 
gian chuyển bệnh và chuẩn bị BN do đó nên 
nhớ cần phải có đủ dịch truyền và thuốc cầm 
máu trong lúc chuyển bệnh và chuẩn bị BN.

Tình	huống	2:	BHSS	sau	sanh	giúp

Khi có chảy máu sau sanh giác hút, cần phân 
biệt được chảy máu là do rách ÂĐ hay đó là 
do sự kết hợp của 2 yếu tố đờ TC và rách ÂĐ. 
Nếu do đờ TC, máu sẽ chảy ra từ cổ TC. Điều 
trị mất máu do đờ TC đã được giới thiệu ở 
tình huống 1.

Phác đồ 2

SANH DỤNG CỤ VÀ BĂNG HUYẾT SAU SANH

Sanh kềm và BHSS

Nếu không kiểm soát 
được chảy máu, BN 
có thể bị RLĐM, vì 2 

tình huống chấn 
thương và đờ TC có 

thể đi cùng lúc

Điều chỉnh và duy trì 
huyết động bằng 

cách khâu cầm máu 
càng sớm càng tốt 

đưới vô cảm tốt. Nếu 
cần thiết có thể sử 
dụng túi chèn ÂĐ. 

Nếu chảy máu lượng 
nhiều nên ép ĐM chủ 

bụng đến khi cầm 
máu được

CT bụng chậu +/- 
tắc mạch

Nếu không sẵn 
phương tiện CT – tắc 
mạch hay tình trạng 
bệnh nhân không cải 

thiện sớm -> tiến 
hành PT mở bụng 

trong khi điều chỉnh 
rối loạn đông máu đi 

kèm cùng lúc

Sanh giác hút và BHSS

Tổn thương đường 
sinh dục dưới có thể 
rách tầng sinh môn 

độ 3-4

Là nguyên nhân của 
rách hình tròn

Khâu phục hồi sớm 
TSM dưới vô cảm tốt

Nếu cần thiết có thể 
sử dụng túi chèn ÂĐ 
và điều chỉnh RLĐM 
và theo dõi ở đơn vị 
chăm sóc tích cực.

 Vết rách trong sanh giác hút thường là hình 
tròn do cấu tạo của nắp hút. Trong quá trình 
sanh giúp, ống giác hút trượt lên mô ÂĐ gây 
nên những vết rách. Khác với những vết rách 
do chấn thương thông thường tạo ra những 
đường rách thẳng, trong trường hợp này các 
vết rách có thể làm tróc cả mảng mô ÂĐ. Bởi 
bản chất dễ trầy xước của vách ÂĐ nên việc 
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chèn gạc cầm máu thường sử dụng những 
tampon dài được tẩm dung dịch sát khuẩn đặt 
trong ÂĐ và được rút ra nhẹ nhàng sau 24 
giờ. Gần đây việc đặt bóng chèn cũng được 
sử dụng rất thành công trong những trường 
hợp chảy máu sau sanh giác hút, cả 2 phương 
pháp đều tạo được hiệu quả cầm máu nhất 
định.

Tình huống 2A: BHSS sau sanh giác hút
  Trong sanh giúp, tổn thương trực tràng và 
bàng quang rất hiếm nhưng vẫn có thể xảy 
ra (hình 2). Do đó sau sanh giúp bằng giác 
hút, cần kiểm tra kỹ để xác định không có 
tổn thương nào lên trực tràng và bàng quang. 
Việc này rất quan trọng, vì nếu không phát 
hiện ra vết rách bàng quang hay trực tràng 
sẽ dẫn đến việc dò bàng quang, rò trực tràng 
và kéo theo nhiều yếu tố nguy cơ khác. May 
phục hồi vết rách trực tràng hay bàng quang 
có thể cần thực hiện dưới gây mê. Truyền 
máu được thực hiện phụ thuộc vào mức độ 
mất máu và mức độ suy giảm các chức năng 
quan trọng của người bệnh.

Hình 2. Đặt nắp hút trên chỏm sau sai vị trí gây rách 
tầng sinh môn độ 4 và dò trực tràng âm đạo. 

Hình 3. Sơ đồ vị trí chảy máu phần trên lỗ trong S1 và 
phần dưới S2, S1 cung cấp máu 90% từ nhánh lên 
động mạch TC và 10% từ động mạch buồng trứng. S2 
cung cấp máu từ nhánh xuống động mạch TC và động 
mạch âm đạo.6

Hình 4. Chèn bóng trong động mạch chậu
chung.

Tình huống 2B: BHSS sau sanh kềm
Chảy máu sau khi sanh ngả ÂĐ bằng kềm có 
thể xảy ra rất phức tạp bởi các yếu tố không 
thuận lợi trước khi sanh. Nếu cuộc chuyển 
dạ kéo dài hoặc có giai đoạn sổ thai kéo dài 
thì khả năng có nhiều nguyên nhân cùng một 
lúc gây nên BHSS. Ví dụ như sản phụ có thể 
sẽ vừa bị mất nước, vừa bị đờ TC và chấn 
thương đường sinh dục, chính vì vậy nếu 
chẩn đoán và xử trí thiếu chính xác có thể 
dẫn đến chảy máu kéo dài và không hiệu quả 
trong kiểm soát mất máu.

  Chảy máu do đờ TC được mô tả là đoạn 
chảy máu S1 (hình 3), trên thực tế, chảy máu 
sẽ xuất phát ở đoạn eo TC, nơi được nuôi chủ 
yếu bởi các nhánh đi lên của động mạch TC 
(90%) và động mạch buồng trứng (10%).
Cùng một lúc máu sẽ chảy từ vết rách cổ TC 
hoặc các vết rách ở vách ÂĐ được biểu thị là 
đoạn chảy máu S2 trên hình. Chảy máu như 
vậy chủ yếu xuất phát từ 2 điểm: thứ nhất 
là do các nhánh đi xuống của động mạch 
TC,thứ hai là do động mạch ÂĐ được tách ra 
từ nhánh sau của động mạch chậu trong.

  Trong những trường hợp nếu BN cần được 
làm thuyên tắc mạch, các bác sĩ X-quang cần 
phân biệt được động mạch ÂĐ không phải 
được tách ra từ nhánh trước của động mạch 
chậu trong và catheter phải đi vào nhánh sau 
của động mạch chậu trong. Nếu làm tắc hết 
các phân nhánh sau của động mạch chậu 
trong để kiểm soát việc chảy máu ÂĐ thì 
BN có nguy cơ bị tắc các mạch hông dưới, 
là nguồn nuôi dưỡng các dây thần kinh hông.

  Để tránh vấn đề này,việc chèn bóng vào 
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động mạch chậu gốc trong vòng 90 phút 
(theo Jose Palacios Jaraquemada) là phương 
án tối ưu cho các nhà PT kiểm soát vùng chảy 
máu hoặc sẽ phải can thiệp tắc mạch lần thứ 
2 (hình 4).

  Vết rách ÂĐ có thể là một vết rách đơn giản 
hoặc cũng có thể là một vết rách rộng, sâu và 
phức tạp cần được quan sát rõ ràng.

  Nếu không được cấp cứu và xử trí kip thời 
những nguyên nhân gây băng huyết thì nguy 
cơ BN rơi vào tình trạng RLĐM là rất cao.

  Tùy thuộc vào mức độ mất máu của bệnh 
nhân, việc chèn ép động mạch chủ có thể 
được áp dụng trong lúc BN đang được đánh 
giá về mức độ chảy máu cũng như các biện 
pháp hồi sức khác đang được tích cực thực 
hiện như truyền máu, ngừa hạ thân nhiệt và 
chống nhiễm toan phải được thực hiện cùng 
một lúc trong khi các biện pháp hồi sức khác 

đang được thực hiện. Ngoài ra cần phải ghi 
nhớ rằng việc tiếp tục chảy máu sau các biện 
pháp cầm máu là dấu hiệu của RLĐM. BN 
cũng cần được bù máu và fibrinogen.

  Cắt hoàn toàn TC là giải pháp cuối cùng 
để giải quyết việc BHSS, nhưng có một vấn 
đề đặt ra là việc cắt TC chỉ giải quyết được 
nguyên nhân chảy máu từ đoạn eo TC (đoạn 
S1) nhưng sẽ không hiệu quả trong việc cầm 
máu ở đoạn kênh/cổ TC và vùng cùng đồ ÂĐ 
vì nguyên nhân chảy máu là khác nhau. Trên 
thực tế, việc cắt TC trong những trường hợp 
như vậy có thể làm tình trạng bệnh trầm trọng 
hơn. Hơn nữa việc cắt bỏ TC sẽ làm mất đi ít 
nhất 1,5 lít máu của người bệnh.

Tình	huống	3:	BHSS	tại	phòng	hồi	sức	
sau	mổ	lấy	thai	(MLT)

Phác đồ 3

Mổ lấy thai chủ động

Thăm khám tại giường. Mạch, huyết áp, 
nhịp thở, tình trạng TC cung…mềm nhão 

Thuốc co hồi TC
Lấy mô nhau – màng nhau

Nếu TC mềm nhão, ép TC bằng 2 tay và lấy máu cục, đảm bảo BN được vô cảm tốt và 
bắt đầu truyền thuốc co hồi TC nếu chưa có hay lập lại lần 2 nếu đã cho

Thử CTM tại giường giúp ích cho việc quyết định truyền máu và các chế phẩm của máu. 
Nếu có sẵn phương tiện, siêu âm tại giường giúp đánh giá buồng TC

BHSS 

Theo dõi tích cực, thường xuyên đánh giá co hồi TC và chảy máu âm đạo

Nếu không cầm máu được khi ép TC, khám dưới gây mê sẽ giúp soát lòng TC và lấy được 
nhiều máu cục hơn. Sử dụng prostaglandins, tranexamic acid và điều chỉnh RLĐM

Thực hiện test ép TC với BN ở tư thế treo 2 chân, và theo dõi máu chảy liên tục hay 
chảy máu cơn. 
- Nếu chảy máu cơn, sử dụng bóng chèn TC trước khi quyết định PT.
- Nếu máu chảy liên tục, cần thiết PT mở bụng, kiểm tra góc TC. Nếu máu chảy từ đáy TC, 
khâu ép TC. Vài trường hợp sử dụng “kỹ thuật sandwich”, khâu ép TC và đặt bóng chèn. 
Và chỉ hiệu quả khi RLĐM được điều chỉnh tốt. Nếu máu vẫn tiếp tục chảy, cát TC toàn phần 
hay sử dụng túi chèn TC. Nên bảo đảm RLĐM được điều chỉnh

Theo dõi BN ở đơn vị chăm sóc tích cực. Nếu còn chảy máu sử dụng túi chèn vùng chậu và 
đóng bụng, điều chỉnh RLĐM, truyền máu và theo dõi ở đơn vị chăm sóc tích cực. 
Khi tình trạng BN ổn định lấy túi chèn vùng chậu.
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MLT luôn luôn là PT lớn. Do đó, có thể gây 
ra các biến chứng như bất kỳ PT lớn nào. 
BHSS sau MLT chủ động không phải tình 
huống hiếm gặp. Cần cảnh giác cao và theo 
dõi phù hợp cùng với hội chẩn đúng lúc giúp 
tránh biến chứng nặng và tử vong.

  BN có thể bị sốc do BHSS rõ ràng hoặc 
BHSS tiềm ẩn. BHSS tiềm ẩn nguy hiểm là 
hơn BHSS rõ ràng. Nguyên nhân gây BHSS 
sau MLT thường do đờ TC, sót nhau, chảy 
máu ở góc cắt cơ TC và máu tụ cơ thẳng 
bụng. Khám chi tiết bao gồm việc kiểm tra 
chi tiết bao gồm việc kiểm tra tổng trạng, 
khám bụng và phụ khoa bằng 2 tay giúp phát 
hiện nguyên nhân chảy máu. Nếu chảy máu 
có nguồn gốc từ TC, TC thường mềm và to.

  Nếu nguyên nhân là đờ TC, lòng TC đầy 
máu cục, và cần khám BN dưới vô cảm, hay 
tốt nhất chuyển lên phòng mổ. Cần lấy hết 
máu cục trong lòng TC và duy trì trương lực 
cơ TC với các thuốc co hồi TC.

  Nếu chảy máu vẫn tiếp tục và không giảm 
sau khi áp dụng các biện pháp trên cần đặt 
bóng chèn TC (xem tình huống 1).

  Nên thực hiện test bóng chèn. Nếu chảy máu 
từng đợt, chèn ép bóng sẽ có hiệu quả. Nếu 
máu chảy liên tục, BN cần được PT khâu ép 
cơ TC kỹ thuật này sẽ chỉ hiệu quả nếu không 
có RLĐM.

  Nếu chảy máu vẫn chưa được kiểm soát, khi 
đó không nên do dự cắt TC.

  Hiếm khi có chảy máu mõm cắt ÂĐ sau 
cắt TC hoàn toàn, và nếu có cần may cầm 
máu. Trong trường hợp khó khăn vẫn rịn máu 
mõm ÂĐ, có thể sử dụng túi gạc lớn chèn 
vùng chậu rồi đóng bụng để điều chỉnh các 
RLĐM và truyền các sản phẩm thay thế máu 
khác nếu cần, BN được tiếp tục theo dõi tại 
phòng chăm sóc đặc biệt. Khi ổn định sau 24 
giờ, túi chèn được phẫu thuật lấy ra.

Tình	huống	4.	BHSS	sau	MLT	cấp	cứu	
trong	giai	đoạn	1	chuyển	dạ	

Chảy máu trong MLT cấp cứu trong giai đoạn 
1 chuyển dạ xảy ra thường xuyên nhất do đờ 

TC hoặc vết rách động mạch TC ở một hoặc 
cả hai góc của đường rạch cơ TC. Cần điều 
trị đờ TC như mô tả trong tình huống 1. Chảy 
máu từ góc đường rạch cơ TC có thể được 
kiểm soát bằng một trong hai cách, một là để 
TC trong ổ bụng, hai là đưa TC được đưa ra 
ngoài có thể dễ quan sát và khâu cầm máu. 

Phác đồ 4

  Cần phải kẹp được góc cơ TC bằng một kẹp 
hình tim không gây chấn thương và khâu một 
hoặc nhiều mũi khâu hình số 8. Nếu cần thắt 
động mạch bị tổn thương ở mặt bên của TC, 
cần phải khâu ở trên và dưới vị trí của góc 
rách khoảng 1-2 cm trên mô cơ TC. Thắt các 
động mạch TC hoàn toàn không ảnh hưởng 
đến chức năng của TC vì còn có hệ thống 
mạch nối phong phú. Cần lưu ý, nếu rách 
kéo dài sang hai bên và xuống dưới có thể tổ 
thương niệu quản (Hình 5).
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Hình 5: Mặt sau bên phải của khung chậu, hình này 
cho thấy niệu quản bắt chéo động mạch chậu và đi vào 
bên trong và song song với mạch máu buồng trứng.7

Hình 6. (a) Tạo 1 túi gạc lớn. (b) Chèn túi gạc vào vùng 
chậu.

Cùng lúc với thực hiện những biện pháp trên, 
cần dùng thuốc co hồi TC như tình huống 1. 
Bù dịch truyền máu và các chế phẩm máu 
cũng cần được theo dõi sát. Nếu cần truyền 
máu, không nên đợi cho đến khi có kết quả 
xét nghiệm (hemoglobin, hematocrit, yếu tố 
đông máu, v.v...) vì tiếp tục chảy máu sẽ dẫn 
đến RLĐM.8

  Nếu vẫn đờ TC dù đã sử dụng thuốc co 
TC, nên ép TC bằng cả 2 tay và đánh giá có 
cần khâu ép hay không. Cần đảm bảo rằng 
không có RLĐM khi thử nghiệm ép TC. Ép 
TC không nên được thực hiện với BN trong 
tư thế nằm ngửa. Thay vào đó, BN cần được 
đặt vào tư thế chân ếch và TC nên được đưa 

ra ngoài. Nếu thử nghiệm ép bằng tay có hiệu 
quả, PT viên nên thực hiện loại khâu ép TC 
thành thạo nhất.

  Bác sĩ PT thực hiện MLT cũng cần PHẢI 
có khả năng thực hiện một trong những kỹ 
thuật khâu ép TC một cách kịp thời. Ưu điểm 
của khâu ép sớm là chảy máu không kéo dài 
để gây ra RLĐM. Trong báo cáo gần đây của 
Palacios mô tả 539 trường hợp, hầu hết các 
trường hợp thất bại cầm máu PT dẫn đến cắt 
bỏ TC xảy ra ở phụ nữ choáng nặng và có 
RLĐM.6

  Nếu các biện pháp trên không hiệu quả và 
BN vẫn tiếp tục chảy máu, cần hội chẩn với 
bác sĩ sản khoa nhiều kinh nghiệm hơn để 
cân nhắc xem có nên cắt TC. Điều quan trọng 
là cần ổn định hệ thống đông máu.

  Khi có quyết định cắt TC, cắt TC bán phần 
nhanh hơn, hiệu quả như nhau và ít có khả 
năng gây chấn thương niệu quản. Chảy máu 
có thể xảy ra từ mõm cắt cổ TC, ÂĐ, các 
vách chậu, hoặc thậm chí từ bó mạch của 
buồng trứng, có thể được kiểm soát với khâu 
bổ sung. Nếu đã cắt TC hoàn toàn mà kiểm 
soát chảy máu khó khăn có thể chèn vào 
vùng chậu một bọc nhét đầy gạc PT (hình 6) 
với miệng túi đưa ra thông qua các mõm cắt 
ÂĐ. Bọc gạc này sẽ được lấy ra 24 giờ sau 
đó. BN này cần được theo dõi trong đơn vị 
chăm sóc đặc biệt trong 24-48 giờ để theo dõi 
tình trạng phù phổi và thiểu niệu, giảm đau 
và bù hoàn các chỉ số đông máu.

Tình	huống	5.	MLT	cấp	cứu	trong	giai	
đoạn	2	chuyển	dạ	sau	sanh	giúp	nhiều	
lần	thất	bại

Chảy máu do sanh giúp thất bại, tiếp đến là 
lấy thai khó khăn trong quá trình MLT. Nguồn 
gốc chảy máu do đờ TC hoặc chấn thương 
đoạn dưới TC (tổn thương có thể quan sát 
thấy hay không thấy) hoặc là phần trên ÂĐ, 
cổ TC, khoảng xung quanh TC.

  Điều khó khăn ở đây là phân biệt nhanh 
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nguyên nhân nào là có khả năng nhất vì có 
thể có nhiều nguyên nhân đồng thời gây ra sự 
chảy máu. Vấn đề thời gian rất quan trọng, 
phải đánh giá nhanh bằng cách chèn ép động 
mạch chủ giúp phẫu thuật viên đánh giá cẩn 
thận xem có giảm đáng kể máu chảy hay 
không.

Ba nguyên nhân có thể gây chảy máu cần 
phải lưu ý. Nguyên nhân thứ nhất là các vết 
rách có thể nhìn thấy và với một vài mũi khâu 
đơn giản để cầm máu. Luôn luôn để trống 
bàng quang và đẩy xuống thấp để tránh bị 
đâm trúng khi khâu.

Phác đồ 5

Nguyên nhân thứ hai là đoạn dưới TC hay là 
phần trên ÂĐ bị tổn thương và người phẫu 
thụât viên không thể kiểm soát chảy máu. 
Lúc này, cần thiết phải tách rời niệu quản cho 
đến khi chúng đi vào bàng quang. Điều đó 
không đủ để nói rằng, PT viên quan sát thấy 
được niệu quản, bởi vì vùng bị tổn thương có 
thể bao gồm cả nó. Tại thời điểm hiện tại, rất 
có ích lợi nếu buộc vòng đoạn dưới TC bằng 
một ống dẫn lưu cao su và buộc chặt nó bằng 
kềm được đặt ở giữa.

  Nguyên nhân thứ ba do tổn thương ở phần 
giữa đến phần dưới ÂĐ và cơ nâng hậu môn 
đã được mô tả ở phần 9. Cần được khâu qua 
ngả ÂĐ. BN cũng được bù dịch và máu như 
các tình huống nêu trên.

Tình	 huống	 6:	 MLT	 chủ	 động	 trong	
nhau	cài	răng	lược

Tình huống này đòi hỏi phải có kế hoạch 
và chuẩn bị kỹ lưỡng trước mổ bắt đầu với 
chẩn đoán đúng, tư vấn chuyên khoa sâu và 
kết thúc bằng một kế hoạch PT chi tiết có 
sự đồng thuận của một nhóm chuyên gia đa 
ngành. Bao gồm bác sĩ sản khoa, siêu âm, 
chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ X quang can thiệp, 
huyết học, tiết niệu, Hồi sức và bác sĩ chuyên 
khoa phụ khoa.

  Xem xét chẩn đoán nhau cài răng lược bắt 
đầu bằng hỏi tiền sử kỹ lưỡng từ lần khám 
đầu tiên. Yếu tố nguy cơ quan trọng bao 
gồm tiền sử MLT, phá thai, nong nạo và bóc 
nhân xơ TC. Siêu âm là chìa khóa chẩn đoán 
với độ chính xác cao. Chụp cộng hưởng từ 
(MRI) bánh nhau khi có nghi ngờ về mức độ 
của xâm lấn hoặc mức độ lan rộng của bánh 
nhau. MRI cũng là công cụ duy nhất giúp 
chẩn đoán xâm lấn mô kế cận TC.

Phác đồ 6

  Sau khi xác định chẩn đoán, cần đội ngũ đa 
ngành lập kế hoạch PT dựa trên sự biến đổi 
giải phẫu và can thiệp PT, cuối cùng phải dựa 
vào những gì quan sát tại thời điểm PT. Sự 
đồng thuận của tất cả các thành viên trong 
nhóm là tối ưu, bởi vì chẩn đoán trước PT 
thường thường ít chính xác.
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  Khi có nhau xâm lấn bàng quang. Một quan 
điểm đề xuất để lại bánh nhau tại chỗ mặc dù 
điều này có thể tăng tỉ lệ nhiễm trùng, những 
quan điểm khác là cắt bỏ TC. Hai yếu tố ảnh 
hưởng đến quyết định này một là còn muốn 
có thai trong tương lai, và hai là mức độ xâm 
lấn có thể PT, ví dụ như xâm lấn mô quanh 
TC, xâm lấn bàng quang, niệu quản. Cả bác 
sĩ và BN phải chấp nhận kế hoạch dự định 
của họ có thể không khả thi trong quá trình 
PT thực tế.

  Soi bàng quang không hữu ích để xác định 
mức độ xâm lấn bàng quang, tuy nhiên đối 
với sản phụ không có xuất huyết trước sanh 
đến thời điểm hiện tại, thời gian chấm dứt 
thai kỳ được đề xuất như sau:

1. Trường hợp nhau xâm lấn hết lớp cơ TC và 
lan đến mô lân cận TC, khi đó thời gian chấm 
dứt thai kỳ quanh tuổi thai 34 tuần sau khi sử 
dụng corticosteroid hỗ trợ phổi.

2. Trường hợp nhau chỉ xâm lấn 1 khu vực 
nhỏ hay 1 phần cơ TC, MLT chủ động ở 
quanh tuổi thai 37 tuần sau sử dụng steroid.

  Thời điểm PT nên là đầu tuần. Vết rạch da 
phải đường dọc giữa kéo dài trên về phía bên 
trái rốn để có thể rạch TC ở đáy bắt con an 
toàn (hình 7).

 
Hình 7. (a) và (b) bắt con qua ngả đáy TC.

  Sau khi bắt con ra, cắt ngắn dây rốn gần 
nhau và khuyến cáo không chạm vào bánh 
nhau cho dù có kế hoạch cắt TC hay không. 
Một điểm lưu ý là không nên cố gắng lấy 
nhau trong trường hợp này, vì nếu lấy sẽ bắt 
đầu chảy máu và trầm trọng hơn trong vòng 
vài phút và tình huống sẽ trở nên ngoài tầm 
kiểm soát.

  Nên thắt động mạch hạ vị 2 bên để giảm 
máu đến TC. Nếu quyết định cắt TC, tất cả 
các nguồn lực cần thiết phải chuẩn bị sẵn có. 
Khâu cơ TC ở đáy để tránh chảy máu thêm. 
Kỹ thuật kiểm soát chảy máu chính xác nhờ 
bóng nội động mạch chậu. Loại kiểm soát 
mạch máu này giúp kiểm soát chảy máu hai 
động mạch TC và phân nhánh của nó (bàng 
quang và ÂĐ; S1 và S2 nguồn cung cấp máu) 
(hình 8) .

Hình 8 Sơ đồ tiếp cận vào phần trên của ÂĐ

Nếu quyết định thực hiện PT bảo tồn và phục 
hồi cần phải có phẫu thuật viên kinh nghiệm.9

Tình	huống	7.	MLT	cấp	cứu	không	biết	
trước	có	nhau	cài	răng	lược

Phác đồ 7

Nghi ngờ một trường hợp khẩn 
cấp nhau bám chặt bất thường?

Gọi giúp đỡ, nên  hội chẩn BS 
sản khoa có kinh nghiệm

Trước khi rạch cơ TC, rạch da theo đường dọc 
nếu đã rạch đường Pfannenstiel

Tăng sinh mạch máu bất thường 
ở thành trước cơ TC

- Bắt con qua đường rạch cơ ở đáy TC
- Cắt dây rốn ngắn
- Không cố gắng lấy nhau
- Đóng cơ tử cung 2-3 lớp
- Theo dõi BN tại khu vực chăm sóc tích cực 
hay chuyển lên tuyến cao hơn

  Không giống như những tình huống nhau 
cài răng lược đã được chẩn đoán trước sanh, 
đội ngũ BS sản khoa phải đương đầu với chẩn 
đoán nhau bám chặt trong điều kiện thiếu/
không chuẩn bị và những sự hỗ trợ không sẵn 
có hay ở quá xa. 

  Một khi chẩn đoán nhau bám chặt trong tình 
huống cấp cứu không chuẩn bị, mục tiêu là 
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mổ bắt con an toàn qua đáy TC và để lại bánh 
nhau tại chỗ.

  Đầu tiên là xem các dấu hiệu nghi ngờ hay 
xác định chẩn đoán. Đa số các trường hợp, 
quan sát thấy phúc mạc mặt trước TC và đoạn 
dưới TC ở mức trên bàng quang kéo cao bất 
thường. Đoạn dưới TC phình to và tăng sinh 
mạch máu ngoằn ngoèo rất nhiều ngay dưới 
thanh mạc hay phúc mạc BQ.

  Hiện tượng trên có thể quan sát ngay sau khi 
rạch phúc mạc, đặc biệt khi sử dụng đường 
Pfannensteil. Điều quan trọng là BS sản khoa 
phải nhận ra mức độ trầm trọng và KHÔNG 
cố gắng lấy nhau hay rạch cơ TC ở vị trí này. 
Thay vào đó ngay lập tức rạch da đường dọc 
đến rốn hay cao hơn để có thể mổ ở đáy TC 
bắt con an toàn. Phải bỏ ngay ý định tiếp tục 
rạch đường Pfannenstiel vì nếu tiếp tục PT sẽ 
gây nguy hiểm đến tính mạng sản phụ.

  Sau khi chuyển rạch da đường dọc và trước 
khi rạch cơ TC cần gọi trợ giúp bác sĩ sản 
khoa và gây mê hồi sức có kinh nghiệm nhất. 
Thêm vào đó cần xin máu khẩn cấp và gửi 
mẫu máu để thử nhóm máu và phản ứng chéo.

  Mổ bắt em bé an toàn qua đáy TC (hình 
7) vì tránh bất kỳ biến chứng chảy máu liên 
quan đến nhau bám bất thường có thể xâm 
lấn bàng quang. Sau khi bắt con có thể khâu 
cơ TC như đã mô tả trong tình huống 6.

  Không nên cố gắng bóc nhau bằng tay. Cũng 
như bàng quang và các mô lân cận bị nhau 
xâm lấn cũng không can thiệp, vì vấn đề có 
thể được thực hiện sau đó bởi ekip PT kinh 
nghiệm và chuẩn bị đầy đủ hơn. 

  Không cần thiết PT cắt TC cấp cứu trong 
tình trạng thiếu thốn nhân lực và phương tiện.

  Không cần thiết sử dụng methotrexate để 
hủy bánh nhau, vì bánh nhau có hoạt động 
phân bào thấp (dưới 1%), tuy nhiên quan 
niệm này chưa được đồng thuận rộng rãi. 

  Sau PT, BN ổn định, vẫn cần theo dõi sát 
BN ở đơn vị chăm sóc tích cực.

  Tại các trung tâm lớn, có 3 hướng xử trí 
tiếp theo: (1) chừa bánh nhau đến khi tự sổ 
hay hấp thu hoàn toàn; (2) cắt TC với nguồn 
lực đầy đủ xử trí các biến chứng được mô tả 
trong tình huống 6 và (3) thực hiện PT phục 
hồi TC. 

Tình	 huống	 8.	 BHSS	 từng	 đợt	 tiến	
triển

Dạng BHSS này gặp sau sanh thường hay 
sanh có can thiêp (sanh hút, sanh kềm, MLT), 
có thể bắt đầu sau sanh vài giờ hay vài tuần. 
Trong trường hợp khác những đợt chảy máu 
có thể khởi đầu muộn (có thể vài ngày đến 
1 tuần) nhưng diễn tiến giống nhau. Vì hình 
thức chảy máu hậu sản này tăng dần và từng 
đợt nên theo dõi và điều trị có thể ít tích cực 
hơn trường hợp thông thường do: (1) không 
đánh giá được tổng máu mất theo thời gian 
của mỗi cơn BHSS từ lúc sanh hay đánh giá 
sai lượng máu mất khi BHSS; (2) không phát 
hiện sót màng nhau và/hoặc múi nhau; (3) 
không theo dõi sát.

  Mức độ nặng tiềm tàng của tình huống này 
sẽ tăng nếu không lưu ý các triệu chứng lâm 
sàng như chóng mặt, cảm giác lạnh hay yếu/
mệt mỏi và không theo dõi lương dịch vào và 
ra của BN. Khả năng thứ hai sẽ quan trọng 
hơn nếu BN được truyền dịch lượng nhiều 
pha sẵn thuốc co hồi TC, và nhân viên y tế 
chủ quan cho rằng tình hình sẽ ổn. Những yếu 
tố khác góp phần gây ra BHSS muộn mà đơn 
giản có thể tránh được bằng khám qua ÂĐ 
và/hoặc siêu âm ngả bụng hay ngả ÂĐ đặc 
biệt 24 giờ sau sanh. Trong tình huống muộn 
khó phân biệt rõ ràng giữa máu cục và mảnh 
mô nhau vụn còn sót ngay sau sanh vì TC co 
hồi không tốt. Hơn nữa nhân viên y tế còn 
có thể đánh giá máu mất thấp hơn thực tế vì 
tình trạng huyết động và tổng trạng BN được 
duy trì tốt. Cuối cùng nếu BN được xuất viện, 
BN và gia đình cũng như nhân viên sức khỏe 
cộng đồng hay BS gia đình phải được cung 
cấp thông tin về tình trạng máu mất lượng 
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ít tự nhiên và liên tục. Bất cứ BN nào xuất 
viện phải nhận được giấy thông tin rõ ràng về 
những triệu chứng bất thường cần phải quay 
lại tái khám tại BV. Nếu nhà xa, BN nên được 
nhận bản xuất viện tóm tắt hay vài ghi chú 
những vấn đề bất thường cũng như số điện 
thoại hay email của nhân viên y tế để liên lạc 
khi triệu chứng tăng nặng.

  Lưu ý những điểm sau để tối ưu hóa việc 
theo dõi BN có chảy máu từng đợt.

  BHSS từng đợt hay tái phát qua ngả ÂĐ sau 
sanh trong 42 ngày đầu tiên nên được xử trí 
như BHSS sớm.

  Thậm chí nếu tổng trạng BN ổn định, cần 
thiết cho siêu âm ở những trung tâm đủ nhân 
lực và trang thiết bị. Khi siêu âm điểm quan 
trọng cần quan sát bụng và ÂĐ để có thể khảo 
sát chính xác đáy và đoạn dưới TC. Nếu siêu 
âm phát hiện nhau bám vết MLT lần trước, 
không nên can thiệp bất cứ gì như bóc nhau 
hay nong nạo, vì nguy cơ nứt vết mổ, tổn 
thương bàng quang hay xuất huyết nội.

  Nếu có thể nên tính tổng lượng máu mất 
từ lúc sanh đến thời điểm thăm khám BN, 
nên thử huyết đồ nếu cần thiết, đặc biệt trong 
trường hợp BN than phiền yếu hay mệt.

  Lượng máu mất không ghi nhận cần được 
đặc biệt lưu ý, vì có thể mất máu ở bô, ra 
giường, quần áo hay máu cục trong toilet.

  Nếu vẫn còn bánh nhau, nên kiểm tra và 
đếm lại lại từng múi nhau.

  Nếu cơ sở không có sẵn siêu âm, khi đó nên 
soát buồng TC có giảm đau để đánh giá lại 
buồng TC và lấy hết màng nhau mô nhau nếu 
có. May lại cổ TC rách bị bỏ sót.

  Nếu có chỉ định nạo buồng TC, phải cẩn 
thận để tránh thủng vì cơ TC còn rất mềm 
nên có khi gây thủng mà không nhận biết.

  Nếu chảy máu nặng và liên tục sau vài tuần 
hay 1 tháng, hầu hết chẩn đoán không phải 
sót nhau mà là giả phình của động mạch TC 

(hình 9). Nên lưu ý bệnh cảnh này khi BN đã 
từng sanh dụng cụ, nạo sót thai, bắt con khó 
trong MLT. Nghi ngờ chẩn đoán nếu có 1,2 
hay nhiều hơn siêu âm trắng đen. Xác định 
lại chẩn đoán bằng siêu âm màu hay chụp 
mạch máu vùng chậu và có thể làm tắc mạch 
cùng lúc. Không nên nong nạo hay cắt TC vì 
mô rất bở và có nguy cơ chảy máu nhiều.

Hình 9. Giả phình ĐMTC.

Tình	huống	9.	BHSS	tiềm	ẩn

BHSS ẩn là nguyên nhân quan trọng của tử 
vong mẹ bởi khi trên lâm sàng không nhận 
ra cho đến khi quá muộn hoặc không kiểm 
soát chảy máu. Phần này sẽ nêu ra những tài 
liệu liên quan hơn là trong cách xử trí truyền 
thống bởi không có 1 lưu đồ cố định.
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Hình 10. Khối máu tụ sau phúc mạc.

Hình 11. May lại bó trong cơ nâng hậu môn.

Các tình huống có thể dẫn đến BHSS ẩn:

- Sanh giúp thành công nhưng khó khăn gây 
ra tụ máu khoang Retzius bao gồm dưới phúc 
mạc/sau phúc mạc/trước phúc mạc (hình 10), 
làm tổn thương bó cơ mu-trực tràng hoặc cơ 
ÂĐ ngoài (hình 11).

- Sanh giúp thất bại dẫn đến MLT cấp cứu 
có/không kèm bắt thai khó có thể bị máu tụ 
trong dây chằng rộng, những chỗ rách sâu ở 
góc TC làm không thấy được tổn thương vách 
sau TC khiến PT viên ngần ngại khi khâu góc 
TC vì sợ cột nhầm niệu quản.

- Nếu MLT chủ động trên những sản phụ có 
cổ TC không mở, các sản phụ này có nguy 
cơ đờ TC với sự tích tụ lượng lớn huyết cục 
trong lòng TC trước khi có dấu hiệu xấu trên 
lâm sàng. Khi có dấu hiệu xấu trên lâm sàng 
có thể đã quá trễ và BN nguy cơ tử vong.

- Một yếu tố góp phần khác dẫn tới đờ TC sau 
MLT chủ động là thiếu đáp ứng với oxytocin, 
mặc dù không phổ biến nhưng phải nghĩ tới. 
Điều trị bao gồm khôi phục trương lực cơ TC 
và chèn ép chỗ chảy máu.

- Vỡ TC là nguyên nhân dễ bỏ sót. Trường 

hợp điển hình là BN đa sản và khởi phát 
chuyển dạ với thuốc co TC tự nhiên hay tổng 
hợp hoặc sau sanh kềm trung bình. Đa số BN 
ổn trong 1 vài phút sau sanh nhưng chảy máu 
trong ổ bụng vẫn tiếp tục. Đến khi nhận ra, 
lâm sàng có thể nghiêm trọng và các biện 
pháp hồi sức có thể là vô ích.

- Tụ máu bao cơ thẳng bụng, máu tích tụ 
trên khoang bụng mà không chảy máu ra bên 
ngoài, cũng có thể gây ra diễn biến xấu tương 
tự.

Các yếu tố khác góp phần gây BHSS ẩn:

- PT viên thiếu kinh nghiệm.

- Sanh ban ngày dễ bị bỏ sót hơn vào ban 
đêm.

- Người phụ kém hay không có kinh nghiệm.

- Không đưa TC ra ngoài để kiểm tra vách 
sau, nhất là sau lấy đầu khó khăn.

- PT viên hy vọng lượng chảy máy ít và giảm 
dần.

- Phải PT nhanh, bị sức ép về thời gian, quá 
nhiều việc phải làm.

- Bỏ sót các dấu hiệu xấu trên lâm sàng của 
BHSS ẩn như nhịp tim càng nhanh thêm, tụt 
huyết áp, thở nhanh, bụng phình to, lượng 
nước tiểu ít và BN đau bụng hơn đòi sử dụng 
thuốc giảm đau. 

Cách xử trí:
- Nếu nghi ngờ vỡ TC, cần tổ chức một đội 
ngũ ứng phó nhanh chóng và hiệu quả. Bao 
gồm bác sĩ sản khoa, nữ hộ sinh và gây mê và 
mọi người phụ trách ngân hàng máu, liên lạc, 
vận chuyển đều giữ vai trò then chốt.

- Theo dõi sát những BN đã có chỉ định PT.

- Các phương tiện tại giường như đo 
hemoglobin bằng dụng cụ Hemacue giúp 
phát hiện nhanh dấu hiệu suy sụp BN.

- Theo dõi sát mạch, huyết áp, lượng máu 
mất, tri giác các BN có nguy cơ.

- Đào tạo và huấn luyện đội ngũ can thiệp 
tức thời.
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- Giải thích cho BN hiểu MLT cũng có tai 
biến dù MLT cấp cứu hay chủ động.

- Các bác sĩ cần tìm các nguyên nhân gây ra 
suy sụp thể lực của BN.

- Nếu nghi vỡ TC và tình trạng BN cho phép 
có thể siêu âm tại giường giúp xác định xuất 
huyết nội. Tuy nhiên không nên phí thời gian 
tìm nguyên nhân mà cần xử trí nhanh chóng.

- Nếu nghi có khối máu tụ lan rộng trong dây 
chằng rộng, có thể tiến hành chụp CT hay 
thực hiện tắc mạch. Nếu cần phải mở bụng 
để cầm máu, có thể khó khăn vì các mô bở.

Nếu BN phải mổ lại, các bước cần thiết phải 
làm:

- Hồi sức, xác định lượng máu mất.

- Nếu thiếu các yếu tố đông máu cần truyền 
các yếu tố đông máu. 

- Cần có 1 đội gồm các bác sĩ, chuyên gia có 
kinh nghiệm từ sản khoa, gây mê, huyết học, 
chăm sóc tích cực, chuyên gia hình ảnh can 
thiệp.

- Khi mở bụng lại, cần quan sát kỹ mỗi lớp 
thành bụng, nên đưa TC ra ngoài và kiểm tra 
lòng TC. Nếu đờ TC là nguyên nhân dẫn đến 
tình trạng xấu đi của BN, có thể khâu ép hay 
đặt bóng chèn.

- Nếu chảy máu trong dây chằng rộng và có 
tổn thương niệu quản trong khi cầm máu nên 
mời các bác sĩ niệu khoa giúp đỡ.

- Nếu thời gian và điều kiện BN cho phép, 
nên tư vấn BN biết nguy cơ cắt TC. BN cũng 
nên được biết có 1 số trường hợp không xác 
định được nơi chảy máu và dù đã cắt TC vẫn 
còn chảy máu. Trong tình huống đó có thể 
phải đặt túi gạc trong bụng để chèn cầm máu 
và BN được theo dõi sát trong đơn vị chăm 
sóc đặc biệt. Khi tình trạng lâm sàng của BN 
cải thiện, sẽ mổ lấy túi sau 24 giờ. Một số 
trường hợp cần thực hiện tắc mạch chậu.

Tình	huống	10.	Lộn	TC	và	BHSS

Lộn TC hầu như xảy ra do kéo dây rốn quá 
mạnh khi nhau còn bám ở đáy TC. Vấn đề 
không phải nhau bám bất thường mà do kéo 
dây rốn quá mạnh và quá sớm (trước khi 
nhau bong). Lộn TC có thể tránh bằng cách 
đơn giản: kéo dây rốn khi có dấu hiệu nhau 
bong (dây rốn dài ra, máu vọt ra, sản phụ 
muốn rặn). Một tay đặt ở đáy TC, 1 tay kéo 
dây rốn có kiểm soát. Trong trường hợp lộn 
TC, tỉ lệ tử vong là 1/6 nếu không điều trị kịp 
thời. Phải nghĩ tới lộn TC khi BN đột ngột 
sốc ngay sau sinh mà không tìm thấy nguồn 
chảy máu.

  Lộn TC có thể 1 phần hay hoàn toàn. Hình 
dưới minh họa trường hợp lộn TC độ 3 không 
hoàn toàn trong đó dấu hiệu lâm sàng quan 
trọng nhất là TC gợn sóng. Lộn TC chia làm 
4 độ, trong độ 3, 4, đáy TC nằm ngoài ÂĐ, độ 
1, 2 nguy hiểm hơn bởi bất kỳ chậm trễ nhận 
ra tình trạng lộn TC và xử trí không đúng dẫn 
đến tử vong cho BN.

Triệu chứng:
Triệu chứng ban đầu tùy thuộc vào mức độ 
nặng của lộn TC. Nếu lộn TC chỉ 1 phần, BN 
thấy đau dữ dội bụng dưới và dấu hiệu sốc 
nhẹ, mạch nhanh và tụt huyết áp, có thể là dấu 
hiệu ban đầu, không chảy máu nhiều. Ngược 
lại lộn TC hoàn toàn đi kèm triệu chứng sốc 
thần kinh và BHSS. Sốc chủ yếu là do kích 
thích thần kinh đối giao cảm vì lực kéo trên 
phúc mạc gây kích thích thần kinh trong các 
dây chằng treo TC.

Xử trí:
Cần phải nhận ra ngay tình trạng lộn TC và 
xử trí kịp thời. Khi thấy TC là một khối thịt 
màu hồng/tím đậm) nằm ngoài âm hộ ngay 
sau khi sinh. Nếu nhau vẫn chưa bong, cố 
gắng lộn lại TC bằng tay mà không lấy nhau. 
Nếu nhau không bong và nếu tình trạng này 
bị bỏ sót, BN sẽ chảy máu ồ ạt và dẫn đến 
sốc nặng.

  Lập tức gọi người giúp đỡ và đẩy TC vào trở 
lại ngay. Nếu như không thể lộn lại đáy TC 
và sốc vẫn còn, một liều duy nhất atropine 
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nên được tiêm tĩnh mạch để chống sốc đối 
giao cảm.

  Các nỗ lực ban đầu để lộn lại đáy TC đòi 
hỏi phải đẩy qua ÂĐ qua cổ TC. Nếu BN 
đang truyền hoặc sắp dùng thuốc co hồi TC 
(oxytocin) trong xử trí tích cực giai đoạn 3 
chuyển dạ, phải được dừng lại ngay.

  Một kỹ thuật điển hình trong lộn lại đáy TC 
là tay của người đỡ sanh được đặt bên trong 
ÂĐ (đối với giai đoạn 3) hoặc trên đáy TC 
cho giai đoạn 4, với đáy của lòng TC bị lộn 
ngược trong lòng bàn tay của người đỡ và 
các ngón tay hướng hướng về các dây chằng 
TC cùng. Đẩy mạnh đáy TC vào bên trong 
khoang bụng trên mức rốn và giữ ở vị trí đó 
trong 3-5 phút cho đến khi các dây chằng TC 
hoàn toàn phục hồi vị trí bình thường. Không 
dùng sức trên các ngón tay vì gây thủng TC.

Hình 12. Dùng lực thủy tĩnh bơm qua nắp giác hút đẩy 
đáy TC về vị trí bình thường.

  Nếu tái định vị không thành công, dùng áp 
lực thủy tĩnh10 là lựa chọn tiếp theo. Thực 
hiện bằng cách dùng nắp giác hút nhựa đường 
kính 6 cm, đẩy nắp giác hút vào giữa ÂĐ và 
sau đó đẩy cho đến khi nắp được đặt vừa khít 
với phần dưới ÂĐ. Bơm nước muối tăng dần 
sẽ gây áp lực ép trên nắp hút bám khít với âm 
đạo. Có thể dùng thuốc giảm co để làm giãn 
cổ TC, cần lưu ý tránh đẩy nắp giác hút sâu 
bên trong ÂĐ (hình 12) .

  Đôi khi cố gắng đẩy đáy TC bằng tay hoặc 
bằng áp lực thủy tĩnh thất bại và BN cần được 
mở bụng phục hồi tư thế TC bình thường.

  Ngay sau khi TC được phục hồi lại vị trí và 
hình dáng bình thường, TC có thể tiếp tục đờ 

và gây BHSS. Cần truyền thuốc co hồi TC, 
thuốc bắt đầu dùng khi người đỡ sanh duy trì 
đáy TC ở vị trí giải phẫu bình thường. Khi 
đáy TC trở về đúng vị trí giải phẫu, người đỡ 
sẽ ép TC bằng 2 tay để giúp TC co hồi cho 
đến khi TC gò tốt. Trong một số trường hợp 
cần dùng bóng chèn. BN được tiếp tục theo 
dõi sát để tránh lộn TC trở lại sau đó ■
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Tình	hình	mổ	lấy	thai	
trên	thế	giới	và	tại	Việt	Nam
Vũ Thị Nhung * 
* PGS, TS, BS - Bộ môn Phụ Sản ĐH Y Phạm Ngọc Thạch.
  Email: bsvtnhung@yahoo.com.vn - DĐ: 0903383005

Mổ	 lấy	 thai	 (MTL) là phẫu thuật được 
thực hiện qua một vết mổ ở thành bụng và 
thành tử cung nhằm mục đích đem thai nhi, 
bánh nhau và màng ối ra ngoài. Mổ lấy thai 
thực hiện trên người sống lần đầu tiên vào 
khoảng đầu thế kỷ XVI. Tuy nhiên, tỉ lệ tử 
vong do mổ lấy thai vào thời gian này còn 
rất cao. Trong suốt thế kỷ XVI, MLT thường 
được thực hiện khi mẹ đã chết hay không 
còn hy vọng sống vì sau MLT thì người mẹ 
thường qua đời. Đến nửa sau thế kỷ XIX, tỷ 
lệ tử vong mẹ bị MLT cũng còn rất cao 50-
85% do chảy máu và nhiễm trùng. Tuy nhiên, 
tình trạng tử vong mẹ dần dần cải thiện nhờ 
những tiến bộ của Y học như:

- 1881: Ferdinand Adolf Kehrer đưa kỹ thuật 
mổ ngang đoạn dưới tử cung giúp giảm chảy 
máu khi MLT.

- 1882: Max Sänger giới thiệu kỹ thuật may 
phục hồi cơ TC.

- 1900: Hermann Johannes Pfannenstiel áp 
dụng đường mổ Pfannenstiel.

- 1912: Krönig áp dụng MLT ngoài phúc mạc 
và mổ ngang thấp ở đoạn dưới TC.

- Áp dụng nguyên tắc vô trùng trong phẫu 
thuật.

- Tiến bộ trong phương pháp vô cảm.

- Truyền máu.

- Sử dụng kháng sinh.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới 
(WHO): tỷ lệ MLT tăng từ 5-7% trong những 
năm 70 lên 25-30% vào năm 2003.19 Khuyến 
cáo của WHO năm 1985 về tỷ lệ MLT thì tốt 

nhất là chỉ nên ≤ 15%.19 Khi tỷ lệ này vượt 
trên 15% thì tai biến sẽ xảy ra nhiều hơn cho 
mẹ và con. Theo FIGO 1999: MLT không 
vì lý do y khoa là vi phạm y đức.5 Những 
nghiên cứu gần đây khẳng định sự đúng đắn 
của khuyến cáo này.1 

Trong khoảng 3 thập kỷ gần đây, số trường 
hợp sanh mổ tiếp tục tăng cao trên thế giới:20

- Mỹ: tỷ lệ MLT là 21% năm 1996. Năm 2010 
và 2011 tỷ lệ này là 32,8% 8 nghĩa là cứ 3 sản 
phụ thì có một người phải MLT.

- Ở các nước Âu Châu: 30%.20

- 2001: Ở Anh 21,4% - Tăng gấp 5 lần so với 
năm 1971.20

- Ở các nước Châu Mỹ La Tinh: khảo sát ở 
8 quốc gia cho thấy tỷ lệ MLT >30% như ở 
Paraguay là 42%, Ecuador là 40%.20

- Trung Quốc: 2,4% (1966) – 20,5% (1981)18 
46% (2010).20 Một nghiên cứu ở 9 quốc gia 
châu Á cho thấy MLT đã đạt đến mức độ 
“dịch” với tình trạng MLT không cần thiết 
tăng cao, trong đó, Trung Quốc có 25% các 
trường hợp MLT không vì lý do y khoa.

- Ở Brazil: Bệnh viện công có tỷ lệ MLT 35% 
- BV tư: 70%.20

- Ở Na Uy: 1,8% (1967) – 16,4% (2006).2 

- Việt Nam: Tại BV Phụ Sản Trung ương 
MLT vào những năm 60 là 9%, đến năm 2005 
con số này tăng lên gần 40%.21 Trong cuộc 
khảo sát thực hiện vào năm 2007-2008 ở 122 
bệnh viện công và tư nhân, chọn ngẫu nhiên 
tại các nước Campuchia, Trung quốc, Ấn Độ, 
Nhật Bản, Nepal, Philippines, Srilanca, Thái 
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Lan và Việt Nam thì đứng đầu tỷ lệ MLT là 
Trung Quốc với tỷ lệ 46%, kế đến là Việt 
Nam (36%) và Thái Lan (34%), thấp nhất là 
Campuchia (15%), Ấn Độ (18%).21

Nguyên nhân tăng tỷ lệ MLT có thể là do:17

Về phía người bệnh:

- Số người sanh con so tăng làm tăng nguy 
cơ sanh khó.

- Mẹ lớn tuổi mới mang thai.

- Máy theo dõi tim thai giúp phát hiện sớm 
những trường hợp suy thai và vì vậy phải 
MLT để cứu thai nhi.

- Nhiều can thiệp sớm vào quá trình chuyển 
dạ dễ dẫn đến phải MLT: tăng co khi cổ tử 
cung không thuận lợi.

- Ngôi thai bất thường đặc biệt là ngôi mông: 
MLT tăng từ 30% lên 86% (1976-1996).

- Song thai: MLT tăng từ 13% lên 47% (1976-
1996).

- MLT thay cho thủ thuật kéo kềm cao và 
trung bình.

- MLT trong trường hợp có vết mổ lấy thai 
cũ. Khi đã có MLT cũ thì người ta có khuynh 
hướng mổ lấy thai lập lại trong những lần 
mang thai kế tiếp (90%).

- Càng ngày càng có nhiều người muốn MLT 
mà không có lý do y khoa nào 4 như sợ đau 
đẻ, muốn giữ sự rắn chắc của TSM như khi 
chưa sanh, sanh theo lá số tử vi.

Về phía bác sĩ (BS):
- Chi phí trả công cho bác sĩ MLT cao hơn đỡ 
sanh thường.

- MLT không mất nhiều thời gian như khi 
theo dõi để sanh thường (20-30 phút thay vì 
12 giờ).

- 82% BS mổ sanh vì sợ bị kiện thưa không 
theo dõi để xảy ra tai biến. Do đó, ca mổ 
thường thực hiện vào ban ngày và trong 
những ngày làm việc.

- Mổ theo yêu cầu ở các bệnh viện tư và tâm 
lý bác sĩ cũng thích mổ vì đỡ mất thời giờ 
theo dõi cuộc chuyển dạ dài mà lại thu viện 
phí nhiều hơn. 

Người ta thường lầm tưởng MLT là an toàn 
tuyệt đối. Thực tế cho thấy tỷ lệ tử vong mẹ 
và tử vong chu sinh ở các trường hợp MLT 
cao hơn so với các trường hợp sanh thường. 
Tỷ lệ tử vong mẹ tăng gấp 4 lần nếu MLT so 
với sanh thường, ngay cả mổ chủ động tỷ lệ 
tử vong mẹ tăng 2,84 lần.9 Nguyên nhân của 
những nguy cơ của MLT là do tai biến gây tê 
mê, do chảy máu, nhiễm trùng, tổn thương 
đường tiết niệu, do thuyên tắc mạch. Ngoài 
ra, sẹo mổ trên tử cung có thể bị nứt trong 
những thai kỳ sau, nếu không xử trí kịp thời 
thì có thể dẫn đến tử vong cả mẹ lẫn con – 
nhất là nếu thời gian giữa 2 lần mang thai quá 
gần (vết mổ mới). Tai biến xa còn phải kể đến 
bệnh lạc nội mạc tử cung, dính ruột, tắc ruột, 
nhau tiền đạo (tăng nguy cơ 1,7 lần),6 nhau 
cài răng lược (xảy ra trong 10% trường hợp 
nhau tiền đạo),13 nhau bong non (tăng nguy 
cơ 30%),11 thai ngoài tử cung12 đặc biệt thai 
đóng ở eo TC ngay vết mổ ngang cũ, MLT ít 
nhất 1 lần có thể bị TNTC ở sẹo mổ lấy thai 
từ 4,1-6,2%.15 Khả năng có thể có thai lần sau 
của người đã mổ 1 lần là 66,9% so với người 
sanh thường là 73,9%,14 tỷ lệ phải sanh giúp 
trong lần sanh sau là 71,6%.14

  Còn một vấn đề cũng không kém phần quan 
trọng là so với trường hợp sanh thường, thời 
gian nằm viện của sản phụ MLT sẽ dài hơn, 
tốn kém nhiều hơn, đau đớn hơn, sự chăm 
sóc và cho con bú cũng bị ảnh hưởng.

  Vì vậy, cần phải cân nhắc kỹ lưỡng khi có 
chỉ định MLT để tạo sự an toàn tối đa cho mẹ 
và con. MLT theo đúng chỉ định sẽ giúp giảm 
tỷ lệ tai biến cho thai nhi.

Tuy nhiên, MLT cũng là nguyên nhân của 
những tai biến khác đối với trẻ như:

- Dao mổ phạm vào thai nhi (1-9%).16
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- Trẻ sanh non tăng do muốn mổ sanh theo 
ngày mà ngay cả siêu âm cũng có thể chẩn 
đoán sai tuồi thai khi quyết định ngày giờ mổ 
sanh chủ động.16

- Hội chứng suy hô hấp cấp (RDS) ở trẻ sơ 
sinh xảy ra đối với trẻ sanh sớm và ngay cả 
trẻ đủ trưởng thành.14 MLT chủ động không 
qua chuyển dạ nguy cơ RDS gấp 2,6 lần, có 
chuyển dạ rồi mới MLT thì nguy cơ RDS 
tăng 1,9 lần.10 Điều cần chú ý là RDS và sanh 
non là nguyên nhân chính của tử vong nhi. 

- Một vấn đề cũng khá quan trọng mới được 
phát hiện gần đây: Trẻ sanh mổ suy giảm khả 
năng miễn dịch hơn trẻ sanh thường, nguyên 
nhân là khi sanh mổ, trẻ giảm tiếp xúc với vi 
khuẩn trong những ngày đầu tiên sau sinh vì 
điều kiện vệ sinh vô trùng chặt chẽ khi mổ 
(sử dụng các dung dịch kháng khuẩn, điều trị 
kháng sinh), trẻ không có nhiều cơ hội để tiếp 
xúc với vi khuẩn cơ thể mẹ và vi khuẩn trẻ 
bị nhiễm chủ yếu là từ môi trường bệnh viện 
(khi bé nằm trong bệnh viện). Các vi khuẩn 
này thường là những chủng kháng thuốc rất 
cao. Trong khi đó, nếu sanh thường thì trẻ 
có nhiều cơ hội tiếp xúc với vi khuẩn cơ thể 
người mẹ khi đi qua đường âm đạo (vi khuẩn 
có sẵn âm đạo, phân) và môi trường xung 
quanh.7

Trước khi ra đời, đường tiêu hóa của trẻ vô 
khuẩn. Đối với trẻ sanh thường, chỉ vài giờ 
sau khi sanh, loại vi khuẩn mà trẻ tiếp xúc khi 
đi qua âm đạo thường gặp là bifidobacteria đã 
đến bám vào thành bộ máy tiêu hóa của trẻ 
sơ sinh tạo nên một hàng rào bảo vệ không 
để những vi khuẩn gây bệnh đến sau có thể 
bám vào những chỗ này. Sự có mặt của các 
vi khuẩn “thân thiện” này giúp thành lập hệ 
thống miễn dịch tạo sự đề kháng tốt cho trẻ 
và rất cần thiết cho sự phát triển cũng như 
điều hòa hệ thống miễn dịch của trẻ. Đối 
với trẻ sanh mổ thì phải mất một thời gian 6 
tháng mới có được hệ vi khuẩn đường ruột 
giống như trẻ sanh thường. Sự chậm trễ này 
khiến trẻ dễ mắc một số bệnh như tiêu chảy, 

dị ứng (trong đó có hen suyễn).3

Tóm lại, vì sức khoẻ của bà mẹ và thai nhi, 
thái độ tốt nhất của người thầy thuốc và của 
cả sản phụ là phải quan niệm rằng không 
nên lạm dụng MLT. Chỉ nên sử dụng nó khi 
cuộc sanh ngã âm đạo có nguy cơ ảnh hưởng 
đến mẹ hoặc con hoặc cả hai. Chúng ta cũng 
cần nhớ rằng MLT không phải là một phẫu 
thuật tuyệt đối an toàn mà nó vẫn có thể gây 
những hậu quả nghiêm trọng cho mẹ và con. 
Chỉ định đúng và hợp lý, kỹ thuật tốt thì sẽ 
hạn chế tối đa những hậu quả này, nhờ vậy sẽ 
giúp làm giảm tỷ lệ MLT ■
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Bệnh gan ở thai phụ là một vấn đề khá phức 
tạp làm cho bác sĩ điều trị nhiều phen bối rối! 
Thực tế cho thấy phần lớn bác sĩ chuyên khoa 
tiêu hóa-gan mật không thường xuyên tiếp 
xúc với thai phụ, trong khi đó bác sĩ sản phụ 
khoa lại ít gặp bệnh gan. Mặt khác, bệnh gan 
có nhiều liên hệ với thai kỳ, đồng thời phụ nữ 
mắc bệnh gan nặng lại ít khi mang thai. Thai 
kỳ là trạng thái sinh lý có nhiều chỉ số sinh 
học thay đổi so với một phụ nữ không mang 
thai. Bên cạnh đó còn có sự hiện diện của một 
con người thứ hai, đó chính là thai nhi.1 Một 
số bệnh gan chỉ gặp ở thai phụ, không xảy ra 
ở phụ nữ không mang thai. Một số bệnh gan 
khác có thể gặp ở tất cả mọi người, không 
kể có thai hay không, nhưng lại có khuynh 
hướng diễn tiến nặng, phức tạp lúc có thai.2 

  Trước những phức tạp này, chăm sóc điều 
trị cho phụ nữ trẻ đang mang thai rất quan 
trọng, không những giúp họ ổn định sức khỏe 
trong thai kỳ mà còn giúp họ chuyển dạ và 
sanh con (càng bình thường càng tốt), mau 
bình phục sau sanh. Trong những năm gần 
đây nhờ vào tiến bộ khoa học, một số bệnh 
gan liên quan đến thai kỳ được biết nghiên 
cứu nhiều hơn, giúp chúng ta thiết kế được 
các bước tiếp cận hợp lý khi chăm sóc điều 
trị cho bệnh nhân. 

Lá	gan	của	thai	phụ

Những thay đổi về cơ cấu gan và chức năng 
gan đã được tổng kết từ nhiều năm qua3,4. Sao 
mạch, bàn tay son thường xuất hiện trong 
thai kỳ và có khuynh hướng biến mất sau 
sanh. Vào ba tháng cuối của thai kỳ, tử cung 

to khiến cho việc khám gan trở nên khó khăn 
hơn. Siêu âm gan không phát hiện đường mật 
dãn, nhưng kích thước của túi mật lúc đó có 
thể to hơn, nhất là thể tích tồn đọng sau khi 
co bóp. Cấu tạo mô học của gan cũng không 
có gì bất thường trong thai kỳ.1 

  Huyết động học có nhiều thay đổi trong thai 
kỳ. Thể tích huyết tương tăng (khoảng 50%) 
từ tuần 6 đến 36, thể tích hồng cầu cũng tăng 
nhẹ (khoảng 20%) và xuất hiện muộn. Vì vậy, 
thể tích máu toàn phần tăng nhưng máu lại 
bị pha loãng, phản ánh bằng dung tích hồng 
cầu giảm. Sau sanh thể tích huyết tương và 
thể tích hồng cầu giảm do mất máu lúc sanh. 
Cung lượng tim tăng dần khi bắt đầu thai kỳ 
cho đến khoảng ba tháng giữa, nhưng sau 
đó giảm dần, gần như bình thường vào lúc 
sanh. Lưu lượng máu đến gan có thể không 
thay đổi nhưng tỉ lệ phần trăm tính theo cung 
lượng tim có giảm. Ở phụ nữ không mang 
thai, lượng máu qua gan chiếm khoảng 35% 
cung lượng tim, nhưng khi có thai, lượng 
máu đến gan chỉ còn 28%. Sự thay đổi này 
do một khối lượng máu được bắc cầu chạy 
qua nhau thai.2 Nồng độ albumin trong máu 
giảm vào ba tháng đầu và tiếp tục giảm trong 
thai kỳ. Tuy nhiên, một số protein khác lại 
tăng như α2-macroglobulin, ceruloplasmin, 
fibrinogen. Cholesterol, triglyceride tăng, 
nhưng ít khi được thực hiện trong thai kỳ vì 
lợi ích không rõ ràng. Thời gian prothrombin 
không thay đổi nhưng nồng độ fibrinogen lại 
tăng vào cuối thai kỳ.1 

  Hiểu biết về những thay đổi sinh học trong 
thai kỳ giúp chúng ta đọc và phân tích kết 
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quả xét nghiệm gan được thực hiện cho thai 
phụ. Nồng độ phosphatase kiềm trong huyết 
thanh tăng vào giai đoạn cuối của thai kỳ, 
hậu quả của việc hình thành các isoenzym ở 
nhau và xương. Như vậy, ở thai phụ nồng độ 
phosphatase kiềm tăng chưa hẳn là do bệnh 
gan.1 Trong phần lớn tài liệu đã công bố cho 
thấy nồng độ AST và ALT bình thường trong 
thai kỳ. GGT (γ-glutamyltransferase) giảm 
vào ba tháng cuối của thai kỳ. Bilirubin toàn 
phần, trực tiếp và gián tiếp giảm trong thai kỳ. 
5’-nucleotidase bình thường hoặc tăng nhẹ 
vào ba tháng giữa và cuối của thai kỳ. Nồng 
độ acid mật toàn phần trong huyết thanh lúc 
đói trong giới hạn bình thường. Xét nghiệm 
này hiện nay vẫn còn hữu dụng để chẩn đoán 
tắc mật trong thai kỳ một khi các xét nghiệm 
thường quy về gan khác bình thường. Như 
vậy, khi thai phụ có AST, ALT, bilirubin, acid 
mật tăng nghĩa là họ có một bệnh lý cần được 
khảo sát.1 

Các	bệnh	gan	chỉ	gặp	ở	thai	phụ	

Một số bệnh gan chỉ xảy ra ở thai phụ được 
kể đến là thai tiên phát ở vùng gan (primary 
hepatic pregnancy), ói mửa lúc mang thai 
(hyperemesis gravidarum = HEG), tắc 
mật trong gan lúc mang thai (intrahepatic 
cholestasis of pregnancy = ICP), bệnh gan 
tiền sản giật (liver disorders of pre-eclampsia) 
như hội chứng HELLP, gan hóa mỡ cấp trong 
thai kỳ. Tuổi thai vào thời điểm xuất hiện 
triệu chứng rất quan trọng để chẩn đoán phân 
biệt. Ói mửa lúc mang thai xuất hiện rất sớm, 
thường vào ba tháng đầu của thai kỳ, ICP chỉ 
gặp vào ba tháng giữa và cuối. Tiền sản giật 
được ghi nhận vào nửa giai đoạn cuối của 
thai kỳ, hội chứng HELLP chỉ xảy ra vào ba 
tháng cuối.2 

Thai	tiên	phát	ở	vùng	gan

Đây là trường hợp cực kỳ hiếm. Mặt dưới gan 
phải có thể là vị trí đậu thai bất thường. Bệnh 
nhân thường có dấu hiệu xuất huyết trong 

phúc mạc. Nếu thai kỳ tiến triển, bệnh nhân 
thường có một khối to ở vùng gan. Thai tiên 
phát ở vùng gan được chẩn đoán bằng siêu 
âm hoặc CT scan. Chấm dứt thai kỳ bằng 
cách mở ổ bụng để giảm nguy cơ xuất huyết 
do vỡ túi thai.1 

Ói	mửa	lúc	mang	thai	(HEG)	

Trong ba tháng đầu của thai kỳ, nôn ói là dấu 
hiệu xuất hiện sớm và thường gặp, có thể 
xảy ra trong gần 50% thai phụ. Nguyên nhân 
có thể do co thắt dạ dày bất thường nhanh 
hơn lúc chưa mang thai.5 Tuy nhiên, HEG 
lại ít gặp (0,5-1%). Ranh giới giữa dấu hiệu 
thông thường và dấu hiệu bệnh nặng không 
rõ ràng. HEG được định nghĩa là ói mửa kéo 
dài, sụt cân > 5% thể trọng, tiểu ra ketones. 
HEG gây mất nước nặng cần phải nhập viện.6  
Tổn thương gan cũng được nhiều tác giả ghi 
nhận.7,8 Tuy nhiên, HEG hiếm khi được xác 
định bằng sinh thiết gan. Nếu có thực hiện 
sinh thiết, người ta ghi nhận không có phản 
ứng viêm, một số tế bào gan bị hoại tử, hiếm 
khi thấy tắc mật.2 

  Nôn ói xuất hiện vào tuần 4-10 của thai kỳ, 
rất khó điều trị nhưng tự biến mất sau 20 tuần 
không cần điều trị gì đặc biệt. Thể bệnh nặng 
(ói mửa kéo dài, sụt cân, vàng da-niêm chỉ 
gặp với tỉ lệ khoảng 1-20/1.000 trường hợp 
mang thai).9 HEG thường gặp ở phụ nữ mang 
thai lần đầu nhiều hơn so với phụ nữ sanh 
nhiều lần, hiếm khi có vàng da-niêm (trong 
lịch sử văn học Pháp, Charlotte Bronte, tác 
giả quyển sách nổi tiếng Jane Eyre, chết năm 
1855 vì ói mửa, vàng da-niêm lúc bà mang 
thai lần đầu độ bốn tháng).1 

  Một khi gan bị tổn thương, dấu hiệu nổi 
bật nhất là ALT và AST tăng (thường ALT 
tăng nhiều hơn AST, thường không quá 
250 IU/L),9 nhưng trong những trường hợp 
nặng có khi vượt quá 1.000 IU/L kèm theo 
bilirubin tăng. Vì vậy, xét nghiệm huyết 
thanh chẩn đoán viêm gan rất cần thiết để xác 
định nguyên nhân. Biến chứng tạm thời của 
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HEG được ghi nhận là cường giáp.10 

Bệnh nhân mắc HEG thường không ăn 
uống được, cần bồi hoàn nước-điện giải-
năng lượng qua đường tĩnh mạch hoặc qua 
ống thông mũi-dạ dày. Khẩu phần ăn cần có 
nhiều carbohydrate, ít mỡ. Nên bổ sung thêm 
sinh tố B1. Lưu ý những thai phụ ói mửa kéo 
dài trong nhiều tuần, có thể bị biến chứng 
(rất hiếm) như bệnh não Wernicke, tràn khí 
trung thất, xuất huyết não.9 Các thuốc chống 
ói mửa như kháng histamine (promethazine, 
cyclizine, doxylamine, dimenhydrinate), 
metoclopamide tương đối an toàn và có thể 
sử dụng cho thai phụ.11 Ondansetron cũng 
được đề nghị.12 Corticosteroids tĩnh mạch 
hiện chưa được thống nhất, do đó chỉ nên 
dành cho những trường hợp quá nặng.13 

  Tình trạng ói mửa dữ dội có thể ảnh hưởng 
đến cân nặng, tuy nhiên không ảnh hưởng 
nhiều đến trẻ sơ sinh. Cân nặng, tuổi thai, bất 
thường lúc sanh của trẻ sơ sinh cũng không 
khác biệt với trẻ có mẹ không mắc HEG. 
Nguyên nhân của HEG không rõ. Cơ chế 
sinh bệnh chưa được chứng minh cụ thể. Liên 
quan giữa HEG với bệnh gan và tuyến giáp 
có thể là thứ phát, chưa hẳn là liên quan nhân 
quả.1,2 

Tắc	mật	trong	gan	lúc	mang	thai	(ICP)

Tắc mật trong gan lúc mang thai thường xảy 
ra vào ba tháng giữa và cuối của thai kỳ, biến 
mất tự nhiên sau sanh. Tỉ lệ ICP thay đổi theo 
từng quốc gia, cao nhất ở Chi-lê. Theo thống 
kê của nước này, trong thời gian 1974-1975, tỉ 
lệ ICP trung bình là 15,5%, thay đổi từ 11,8% 
đến 27,7% tùy theo sắc tộc. Trong những năm 
gần đây, tỉ lệ ICP giảm còn khoảng 4% đến 
6,5%. Ở Hoa kỳ, tỉ lệ ICP vào khoảng 0,3% 
đến 5,6%, ở Châu Âu vào khoảng 0,5% đến 
1,5%, tùy theo từng sắc tộc. ICP thường gặp 
ở phụ nữ mang song thai.14,15 

  Chẩn đoán ICP thường không cần đến sinh 
thiết gan. Qua những trường hợp có sinh thiết 

gan, người ta ghi nhận tắc mật rõ ràng, một 
số trường hợp ghi nhận mật đóng cục trong 
tế bào gan, trong những ống mật nhỏ, nhưng 
không có viêm nhiễm hoại tử, các khoảng cửa 
còn nguyên vẹn không bị tổn thương. Biểu 
hiện lâm sàng chính của ICP là ngứa, xuất 
hiện ở bàn tay bàn chân. Ngứa gây khó chịu, 
mất ngủ. Tuy nhiên, ngứa có thể biến mất tự 
nhiên một vài ngày sau sanh. Khám lâm sàng 
thường không phát hiện được gì ngoài các vết 
gãi trên mặt da. Sốt cũng ít gặp, thường kèm 
theo nhiễm trùng đường tiểu. 10% có vàng 
da-niêm. Siêu âm thường không phát hiện 
dãn đường dẫn mật, đôi khi có sỏi túi mật.16 

  ALT tăng là dấu hiệu nổi bật trong ICP, cần 
làm thêm xét nghiệm huyết thanh về viêm 
gan siêu vi để chẩn đoán phân biệt. Sinh thiết 
gan không ghi nhận viêm nhiễm hoại tử, vì 
vậy ALT tăng có thể do gia tăng tính thấm 
của màng tế bào. GGT bình thường hoặc tăng 
nhẹ. Nồng độ acid mật trong huyết thanh tăng, 
đây có thể là dấu hiệu đầu tiên và duy nhất 
trong ICP. Liên quan giữa nồng độ acid mật 
với bất thường thai nhi đã được ghi nhận, tuy 
nhiên lợi ích của xét nghiệm này trong sản 
phụ khoa chưa được đánh giá đầy đủ. Hiện 
nay, người ta cũng chưa ghi nhận được liên 
quan giữa acid mật với các xét nghiệm gan 
khác. Về nguyên tắc, ALT và acid mật giảm 
và trở về bình thường trong vòng một vài 
tuần sau sanh. Thời gian prothrombin bình 
thường, kéo dài trong các trường hợp tắc mật 
nặng, có thể do thiếu sinh tố K. Bất thường 
này cần điều trị để ngăn ngừa nguy cơ xuất 
huyết. Gần đây, glutathione-S-transferase 
(chỉ điểm của sự toàn vẹn tế bào gan) được 
đề nghị để phân biệt ICP với những trường 
hợp ngứa thông thường trong thai kỳ.17     

  ICP thường có khuynh hướng tái phát trong 
các lần mang thai sau. Tiên lượng lâu dài của 
bệnh này ở thai phụ thường tốt. Tuy nhiên, 
trong một nghiên cứu đoàn hệ trên một số 
lượng bệnh nhân Phần Lan18 khiến chúng ta 
suy nghĩ lại về tiên lượng tốt của bệnh này. 
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Nhóm 10.504 bệnh nhân có tiền sử ICP trong 
thời gian 1972-2000 được chọn vào nghiên 
cứu, so sánh với 10.504 thai phụ khác (nhóm 
chứng) không có tiền sử ICP. Hai nhóm bệnh 
nhân được chọn và liên kết theo tuổi, thời 
điểm sanh, địa điểm sanh. Kết quả: ICP có 
liên quan đến nhiều loại bệnh gan như VGSV 
C, sỏi mật, viêm tụy không do rượu, sỏi mật, 
viêm túi mật, viêm tụy không do rượu, xơ 
gan tiên phát do mật... Nghiên cứu này khẳng 
định sự liên quan giữa VGSV C và ICP, vì 
vậy người ta đề nghị nên làm xét nghiệm 
VGSV (nhât là VGSV C) cho bất kỳ thai phụ 
nào có ALT tăng.19,20  

  ICP có thể gây bất lợi cho thai nhi. Biến 
chứng quan trọng nhất là sanh sớm. Tỉ lệ 
sanh sớm thay đổi theo từng nghiên cứu khác 
nhau, có khuynh hướng gia tăng ở phụ nữ 
sanh nhiều lần. Một biến chứng khác được 
đề cập là chết đột ngột. Tỉ lệ vào khoảng 1%, 
thường xảy ra vào tháng cuối của thai kỳ.21  

  Phụ nữ có tiền sử ICP khi uống thuốc ngừa 
thai hiếm khi xảy ra tắc mật, vì vậy ICP chưa 
phải là chống chỉ định sử dụng thuốc ngừa 
thai. Thuốc ngừa thai có thể bắt đầu khi xét 
nghiệm gan trở về bình thường. Nguyên nhân 
của ICP không rõ. Nhiều nghiên cứu dịch tễ 
và lâm sàng trước đây cho thấy yếu tố di 
truyền, kích tố, kể cả một số yếu tố ngoại lai 
giữ vai trò nhất định trong sinh bệnh học của 
ICP. Nhiều biến thể di truyền như đột biến, 
đa hình ở các gien mã hóa cho các chất dẫn 
truyền (transporters) ở hệ gan-mật,… được 
ghi nhận ở bệnh nhân ICP. Gien ABCB4 mã 
hóa cho 3P-glycoprotein đa kháng (MDR 
3P-glycoprotein) hoặc ABCB4, một loại 
translocator của phosphatidyl-choline xuyên 
qua màng tế bào ống mật nhỏ để vào mật. 
Một khi không có phospholipids trong mật, 
acid mật gây tổn thương màng tế bào ống 
mật, gây ra tắc mật. Đột biến ở gien ABCB4 
được ghi nhận ở trẻ em và người lớn.22 Vai 
trò của estrogens đã được xác định trong ICP. 
Nhiều nghiên cứu thực nghiệm trên thú vật 

đã chứng minh estrogens, đặc biệt là ethynyl 
estradiol là chất gây tắc mật. Rối loạn di 
truyền thường dẫn đến phản ứng bất thường 
của tế bào gan với estrogens hoặc rối loạn 
chức năng chuyển hóa estrogens. Bất thường 
về chuyển hóa progesterone cũng có liên quan 
đến ICP, vì vậy điều trị bằng progesterone 
nên tránh ở phụ nữ mang thai, nhất là phụ nữ 
mang thai có tiền sử ICP. Một số yếu tố ngoại 
lai khác được ghi nhận có liên quan đến ICP 
như tình trạng sanh nhiều lần (60-70%), thay 
đổi theo mùa, địa dư (nổi bật ở Chi-Lê), thiếu 
selenium.23 

  Hydroxyzine 25-50 mg/ngày có thể rút ngắn 
thời gian bị ngứa. Cholestyramine 8-16 g/
ngày làm giảm hấp thụ và gia tăng bài tiết 
muối mật qua đường phân, nhưng hiệu quả 
làm giảm ngứa ở bệnh nhân ICP rất hạn chế. 
Hiệu quả của S-adenosyl-L-methionine vẫn 
còn nhiều tranh cãi.24 Gần đây, hiệu quả nhất 
có lẽ là ursodeoxycholic acid: giảm bớt ngứa, 
ngăn ngừa sanh non, cải thiện chức năng 
gan, không gây bất lợi cho mẹ và con. Liều 
dùng là 15 mg/kg/ngày, hoặc 500 mg x 2 lần/
ngày khá an toàn cho thai phụ, giúp cải thiện 
xét nghiệm chức năng gan và giảm tắc mật. 
Cơ chế tác dụng của ursodeoxycholic acid 
chưa hoàn toàn được hiểu hết, nhưng có thể 
được giải thích trên cơ sở cấu tạo hóa học. 
Ursodeoxycholic acid là một acid mật ái thủy 
(hydrophilic), giảm tắc mật bằng cách bảo vệ 
tế bào gan chống lại tác dụng gây độc gan của 
các acid mật kỵ thủy (hydrophobic), cải thiện 
sự di chuyển muối mật qua nhau.25,26,27  

  Một vấn đề khó khăn được đặt ra là quyết 
định chọn thời điểm tốt nhất để sanh vì hiện 
tại chúng ta chưa có một đồng thuận nào 
rõ ràng về vấn đề này, cũng không có một 
nghiên cứu lâm sàng ngẫu nhiên nào tốt nhất 
về những can thiệp sản khoa. Đối với thai 
phụ có vàng da-niêm nặng, thời điểm sanh 
được chọn khi thai vào khoảng 36 tuần, có 
thể lúc này phỗi của thai nhi đã hoàn chỉnh.1,2  
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Bệnh	gan	tiền	sản	giật	

Trong thai kỳ, bệnh gan thường gặp nhất là 
bệnh gan có liên quan đến tiền sản giật. Tiền 
sản giật lại là biến chứng thường gặp nhất 
trong thai kỳ (2-7% phụ nữ đang mang thai 
lần đầu) và là một bệnh lý có liên quan rất 
nhiều đến sức khỏe của mẹ và con28. Người 
ta nghĩ rằng bệnh này xuất hiện rất sớm trong 
thai kỳ do dưỡng bào (trophoblasts) bám vào 
các vị trí bất thường làm cho lượng máu đến 
nhau kém. Ở phụ nữ mang thai bình thường, 
kháng lực mạch máu toàn thân giảm nhưng 
tình trạng này không ghi nhận ở thai phụ bị 
tiền sản giật. Những thai phụ này rất dễ bị 
co mạch, như vậy tưới máu đến các cơ quan 
giảm, kể cả gan và chính điều này gây ra tổn 
thương đa phủ tạng.29 

  Yếu tố nguy cơ nào có liên quan đến xuất hiện 
tiền sản giật? Một tổng quan nhiều nghiên 
cứu có kiểm soát cho thấy hai yếu tố được 
nhiều người biết đến là tiền sử tiền sản giật và 
hiện diện của kháng thể antiphospholipid.30 
Trong tổng quan này, một số yếu tố khác có 
liên quan đến tiền sản giật cũng được ghi 
nhận như có sẵn bệnh tiểu đường, chỉ số khối 
lượng cơ thể (body mass index = BMI) cao > 
35 kg/m2, cao huyết áp (huyết áp tối đa > 13 
cm Hg), tiền sử gia đình có tiền sản giật, sanh 
đôi, tuổi của mẹ > 40, có thai lần đầu…

  Biểu hiện lâm sàng điển hình của tiền sản 
giật với cao huyết áp, protein niệu hiện diện 
vào nửa cuối của thai kỳ. Bệnh nhân có thể 
rơi vào suy thận, co giật (sản giật), viêm tụy, 
phù phỗi. Tiền sản giật từ lâu được biết có 
liên quan đến tổn thương gan theo nhiều kiểu 
cách khác nhau, kể cả hội chứng HELLP.31    

Hội	 chứng	 HELLP	 (Hemolysis,		
Elevated	 Liver	 enzymes	 and	 Low	
Platelets)

Hội chứng HELLP bao gồm tán huyết, tăng 
men gan, tiểu cầu thấp. Bệnh nhân thường có 
tuổi cao, bị tiền sản giật, ít gặp ở lần có thai 

đầu tiên.32 Thay đổi mô học của gan thường 
thấy là xuất huyết quanh cửa gan, ứ đọng 
fibrin, có liên quan rất ít với mức độ nặng 
trên lâm sàng. Những hạt mỡ to phân bố rải 
rác trong các tiểu thùy, khác với những hạt 
mỡ nhỏ ứ đọng ở vùng trung tâm, điển hình 
của gan hóa mỡ cấp trong thai kỳ.33 

  Biểu hiện lâm sàng của hội chứng HELLP 
rất thay đổi, hơn 50% bệnh nhân chỉ có đau 
bụng, khu trú ở vùng thượng vị hoặc hạ sườn 
phải. Nhiều bệnh nhân bị nôn ói, mệt mỏi, 
chẩn đoán nhầm lẫn với viêm gan siêu vi. 
5% có vàng da-niêm. Đa số trường hợp được 
chẩn đoán vào ba tháng cuối của thai kỳ, một 
số ít xảy ra trong thời kỳ hậu sản. Trong một 
nghiên cứu của BM Sibai và cộng sự34 trên 
437 phụ nữ bị hội chứng HELLP với 442 lần 
mang thai: 70% xảy ra trước khi sanh, 11% 
được phát hiện trước 27 tuần, 18% sau 37 
tuần. Hầu hết, không phải là tất cả, có cao 
huyết áp, protein-niệu (điển hình của tiền sản 
giật). Chẩn đoán thường dựa vào bệnh cảnh 
lâm sàng, xét nghiệm hình ảnh (CT hoặc 
MRI) giúp chúng ta phát hiện biến chứng 
hoại tử gan, bướu máu hoặc vỡ. Diễn tiến 
cuối cùng ở người mẹ thường tốt, tuy nhiên 
cần lưu ý khi có biến chứng trầm trọng. Tỉ 
lệ tử vong vào khoảng 1,1%. Nguy cơ chính 
cho thai nhi là sanh non.35 

  Điều trị chủ yếu là hỗ trợ, bao gồm hỗ trợ hô 
hấp, chạy thận. Điều trị chủ yếu là cho bệnh 
nhân sanh sớm với những nỗ lực hồi sức vào 
giai đoạn trước 34 tuần để giảm nguy cơ cho 
mẹ và thai nhi. Sau sanh cần theo dõi lâu dài, 
vì nguy cơ tái xuất hiện hội chứng HELLP 
trong những lần mang thai sau. 

Bướu	máu	ở	gan	và	vỡ		

Trong một số hiếm thai phụ có bướu máu 
xuất hiện dưới bao Glisson, có thể còn 
nguyên hoặc vỡ vào lớp bao gan, xuất huyết 
trong ổ bụng. Vỡ bướu máu có thể xảy ra 
trong bệnh cảnh của hội chứng HELLP, một 
số khác không hề có tiểu cầu giảm (thường 
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gặp trong tiền sản giật). Về lâm sàng, bệnh 
nhân than đau bụng, bụng căng to, sốc. ALT 
tăng, đôi khi lên đến 4.000-5.000 IU/L. Siêu 
âm, CT, hoặc MRI có thể phát hiện được các 
tổn thương vừa nêu. Điều trị bướu máu ở gan 
thường mang tính hỗ trợ, một khi vỡ được xác 
định, phải can thiệp bằng ngoại khoa. Bệnh 
nhân sống sót không có hậu quả gì nặng nề, 
vẫn có thể mang thai tiếp vào các lần sau36.  

Gan	hóa	mỡ	cấp	trong	thai	kỳ	

Gan hóa mỡ cấp trong thai kỳ (acute fatty 
liver of pregnancy = AFLP) được ghi nhận 
là một bệnh riêng lẻ có liên quan đến thai 
kỳ vào năm 1940. Đây là bệnh rất hiếm xảy 
ra với tỉ lệ 1/7.000 đến 1/20.000 trường hợp 
mang thai.37,38 

  Sinh thiết gan là phương cách tốt nhất để 
chẩn đoán AFLP, tuy nhiên đây là thủ thuật 
xâm lấn, không phải lúc nào cũng được thực 
hiện. Hiện nay, chúng ta có nhiều cách không 
xâm lấn để chẩn đoán AFLP, không nhất 
thiết phải dùng đến sinh thiết gan. Trên sinh 
thiết, cấu trúc gan không thay đổi. Nhiều hạt 
mỡ nhỏ ứ đọng trong tế bào gan, tập trung ở 
trung tâm chung quanh nhân, làm cho các tế 
bào này phình to lên, có hình như bọt nước. 
Tẩm nhuận mỡ hạt nhỏ chủ yếu ở vùng trung 
thùy, không ảnh hưởng đến vùng quanh cửa 
gan. Hình ảnh tắc mật với sự hiện diện của 
khối mật trong tế bào gan khá phổ biến, 
kèm theo phản ứng viêm nhiễm. Hoại tử với 
các thể ăn màu acid hoặc hoại tử lan rộng 
(thường gặp trong viêm gan tối cấp) không 
ghi nhận trong AFLP. Trên kính hiển vi điện 
tử xác nhận có ứ đọng mỡ, với những thay đổi 
không đặc hiệu về kích thước và hình dạng ty 
thể. Nhuộm màu chuyên biệt bằng dầu đỏ O 
giúp phát hiện các hạt mở trong tế bào gan, 
hoặc sử dụng kính hiển vi điện tử, cả hai rất 
hữu ích để chẩn đoán mô học AFLP đối với 
bệnh nhân có tế bào gan phình to, nhưng hiện 
tượng hóa không bào không rõ ràng. Thông 
thường các bất thường về mô học phục hồi 

khá nhanh chóng sau sanh, vì vậy AFLP hiếm 
khi diễn tiến sang xơ gan.39,40

  AFLP là bệnh của ba tháng cuối thai kỳ, 
tuy nhiên một số ít xảy ra vào tuần 22 đến 
26.41 Tỉ lệ mắc bệnh gia tăng đối với các 
trường hợp sanh đôi (14-19% so với 1% ở 
dân số thường) và sanh ba (khoảng 7%).42 
Triệu chứng khởi đầu thường gặp nhất là 
nôn ói, đau vùng thượng vị, chán ăn, vàng 
da-niêm. Kích thước gan bình thường. Ngứa 
thường hiếm gặp. Khoảng phân nửa bệnh 
nhân có cao huyết áp, protein-niệu, những 
triệu chứng chính của tiền sản giật. Cần lưu 
ý một số bệnh nhân không có triệu chứng 
lâm sàng, một số có những biểu hiện bệnh 
não, động tác bất thường (asterixis). Một số 
ít bệnh nhân có biểu hiện viêm tụy, viêm thực 
quản, hội chứng Mallory-Weiss, xuất huyết 
tiêu hóa, xuất huyết sinh dục. Báng bụng liên 
quan đến hội chứng tăng áp lực tĩnh mạch 
cửa, tiểu nhiều-ăn nhiều liên quan đến tiểu 
đường cũng được ghi nhận trong AFLP.43 

  Xét nghiệm cho thấy ALT tăng nhưng không 
quá cao như trong viêm gan siêu vi cấp, 
bilirubin tăng, thời gian prothrombin kéo dài, 
nồng độ fibrinogen giảm, rối loạn đông máu, 
tiểu cầu giảm. Siêu âm cho thấy độ phản âm 
của gan tăng. CT scan ghi nhận độ đặc của 
gan (liver density) giảm (bằng hoặc kém hơn 
độ đặc của lách).44 

  Trước năm 1970, tỉ lệ tử vong của thai phụ 
bị AFLP rất cao, lên đến gần 90%. Tuy nhiên, 
gần đây tiên lượng đã được cải thiện nhiều 
nhờ vào những tiến bộ về hồi sức cấp cứu các 
trường hợp nặng, chẩn đoán được thêm nhiều 
trường hợp có mức nguy kịch thấp, cho bệnh 
nhân sanh sớm…Tỉ lệ tử vong giảm chỉ còn 
khoảng 10% hoặc thấp hơn. Hầu hết bệnh 
nhân phục hồi hoàn toàn sau sanh không để 
lại dư chứng.45 

  AFLP có thể tái xuất hiện vào các lần mang 
thai sau, vì vậy thai phụ có tiền sử AFLP cần 
được thông báo về nguy cơ này và nên được 
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theo dõi thường xuyên về lâm sàng và xét 
nghiệm (chức năng gan, acid uric, tiểu cầu), 
khoảng 2 lần/tháng trong ba tháng cuối của 
thai kỳ. Vào giữa thập niên 80, tỉ lệ tử vong 
của thai nhi, con của bà mẹ bị AFLP còn rất 
cao (khoảng 50%). Tuy nhiên, sau đó khi cho 
thai phụ sanh sớm, nguy cơ tử vong của trẻ sơ 
sinh đã giảm, số trẻ sanh sống tăng lên. Tuy 
nhiên, cần lưu ý tình trạng thiếu bẩm sinh các 
men oxid hóa acid béo ở trong ty thể, vì vậy 
các trẻ này cần được theo dõi sát ngay từ lúc 
mới sanh.1 
  Nguyên nhân gây AFLP hiện nay vẫn chưa 
rõ, tuy nhiên người ta đã tìm thấy sự liên quan 
giữa AFLP với các bất thường di truyền về 
oxid hóa acid béo. Vào những năm đầu của 
thập niên 90, Schoeman và cộng sự46, kế đến 
Wilcken và cộng sự47 đã xác nhận sự liên quan 
này. Tiếp theo, một em bé 4 tháng tuổi, có mẹ 
bị AFLP và hội chứng HELLP vào thai kỳ 
36 tuần được phát hiện thiếu 3-hydroxyacyl 
coenzyme A dehydroxygenase chuỗi dài 
(LCHAD). Cha mẹ em bé đều bị LCHAD dị 
hợp tử.48 Sau khi trường hợp này được phát 
hiện, nhiều nghiên cứu tiếp theo đã chứng 
minh được sự liên hệ di truyền này.49 Đột 
biến ở gien mã hóa cho LCHAD cũng được 
ghi nhận, thường gặp nhất là c.1528G>C. 
Gần đây, người ta ghi nhận thiếu carnitine 
palmitoyltransferase cũng có liên quan đến 
AFLP.50 
  AFLP phải được xem là một khẩn cấp sản 
khoa! Bệnh này thường không tự khỏi trước 
khi sanh và nếu để thai phụ sanh muộn, nhiều 
biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra như xuất 
huyết, thai chết lưu. Điều trị cơ bản AFLP 
vẫn là cho bệnh nhân sanh sớm. Chọn lựa con 
đường sanh là quyết định của bác sĩ sản khoa, 
có thể thay đổi theo từng tình huống lâm 
sàng. Thông thường, nếu thai phụ chuyển dạ 
trong điều kiện tốt, không có dấu hiệu cho 
mẹ và con, bệnh nhân có thể sanh qua ngả 
âm đạo và phải theo dõi sát mẹ và con trong 
lúc và sau sanh. Đối với bệnh nhân nặng, cần 
xem xét mổ bắt con sau khi điều chỉnh các rối 
loạn đông máu, nhất là khi tiểu cầu giảm.51  
Nguyên nhân của AFLP chưa rõ, vì vậy 

hiện nay không có một điều trị đặc hiệu nào 
được đề nghị. Viêm thực quản được điều trị 
triệu chứng, ngăn chận xuất huyết. Theo dõi 
đường huyết, nếu có giảm đường nên dùng 
glucose qua đường tĩnh mạch. Bệnh nhân có 
biểu hiện viêm gan tối cấp cần được điều trị 
cấp cứu và theo dõi sát trước và sau sanh. 
Một số bệnh nhân quá nặng, nên xem xét việc 
ghép gan.52■ 

(Xem tiếp kỳ sau).
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Định	nghĩa

Theo sách giáo khoa Williams Obstetrics1 
(phiên bản 22) sanh non là chuyển dạ sanh 
trước 37 tuần, định nghĩa này được hầu hết 
các tác giả sử dụng. Một số tác giả còn xem 
xét khả năng chăm sóc sau sinh nên xem là 
sinh non khi xảy ra giữa thời điểm thai có 
khả năng sống đến trọn 37 tuần.2,3 Sinh một 
thai nhi trước khi có khả năng sống được xem 
như sẩy thai hơn là sinh non. 

  Định nghĩa “khả năng sống” thay đổi theo 
từng quốc gia, kể cả từng cơ sở y tế, có thể 
thay đổi từ 20 đến 24 tuần.4,5 Một số sơ sinh 
có thể sống nếu sinh ra trong khoảng 24 tuần 
nhưng nếu xảy ra ở thai nhi vào 20 tuần 4 cực 
kỳ hiếm. Vì vậy sinh non được định nghĩa là 
sinh trong khoảng thai kỳ từ 24 đến 26 tuần 
6 ngày. Một khi kỹ thuật phát triển hơn để có 
thể nuôi sống trẻ sinh trước 24 tuần thai, định 
nghĩa này cần được xem lại. 

  Tổ chức Y Tế Thế Giới ước tính sinh non 
chiếm khoảng 9,6% trên tổng số sinh vào 
năm 2005.6 Trong số 13 triệu trường hợp 
sinh non trong năm này 11 triệu ở châu Phi 
và cháu Á, 500.000 trường hợp xảy ra ở Bắc 
Mỹ hoặc châu Âu. Tỉ lệ cao nhất được ghi 
nhận ở châu Phi 11,9% và 10,6% ở Bắc Mỹ. 
Vào năm 2009, tỉ lệ sinh non ở Hoa Kỳ được 
báo cáo 12,1%.7 

  Trong một tổng quan năm 20118 sanh non 
trước 37 tuần chiếm tỉ lệ 6-10% các cuộc sinh 
ở các nước phát triển. Tại Úc tỉ lệ sanh từ 20 
đến 36 tuần không giảm theo số liệu thống 
kê của tiểu bang và liên bang.9 Số liệu ở các 

nước kém phát triển khó xác định vì việc 
đánh giá tuổi thai đôi khi không chính xác10 
Sanh non là yếu tố quan trong liên quan chặt 
chẽ với bệnh suất chu sinh, tử vong chu sinh, 
nhập chăm sóc tích cực, biến chứng nặng 
trong tuần lễ đầu cuộc đời và tỉ lệ nhập viện 
lại trong năm đầu đời.11 

Yếu	tố	nguy	cơ

Nhận diện nguy cơ sinh non sẽ mang đến cơ 
hội chăm sóc tiền sản tốt hơn nhằm dự phòng 
sinh non. Một số hệ thống cho điểm nguy cơ 
được sử dụng tuy nhiên chưa được đánh giá 
bằng những nghiên cứu lâm sàng ngẫu nhiên 
có kiểm soát vì một số lý do kể cả y đức. do 
vậy cần thiết có những nghiên cứu tiền cứu 
để đánh giá thêm về hệ thống cho điểm nguy 
cơ này.

  Theo Williams,1 nguyên nhân sinh non 
bao gồm dọa sẩy thai, những thói quen sinh 
hoạt, những yếu tố di truyền và viêm màng 
ối. Những yếu tố nguy cơ được kể đến như 
những biến chứng nội khoa hay sản khoa 
(tiền sản giật, mẹ nhỏ con, dinh dưỡng mẹ 
kém) hay môi trường xã hội (điều kiện làm 
việc, stress tâm lý hay thể xác), tiền căn sinh 
non, hở eo tử cung/CTC, viêm nha chu…

  Một số tác giả bổ sung, những nguy cơ này 
còn bao gồm tuổi, tình trạng hôn nhân, đặc 
điểm kinh tế xã hội, hút thuốc lá (OR= 1,7), 
dọa sẩy thai12, tiền căn sinh non13 tiền căn 
sinh trẻ nhẹ cân, tiền căn thai lưu, cân nặng 
và chiều cao của mẹ. Sinh non có khuynh 
hướng tập trung theo gia đình; một phụ nữ 
có chị sinh non, nguy cơ sinh non cao gấp 1,8 
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lần 14 Đa thai đưa nguy cơ sinh non lên gấp 
6 lần.15 Chỉ số BMI cao16 (35–40 kg/m2) hay 
thấp (< 19.8 kg/m2) 17 cũng làm tăng nguy cơ 
sinh non, mặc dù cơ chế chưa được làm rõ, 
tuy nhiên can thiệp làm tăng BMI chưa được 
chứng minh rõ rệt có khả năng giảm nguy cơ 
sinh non. Một tổng quan và phân tích gộp18 
đi đến đề nghị can thiệp bằng dinh dưỡng chế 
tiết có khả năng làm giảm rỏ rệt nguy cơ tiền 
sản giật và sinh non và có khuynh hướng làm 
tần suất tiểu đường thai kỳ và sinh non.

Chẩn	đoán

Triệu chứng lâm sàng thường bị bỏ qua: cơn 
gò (đau hay không đau) cảm giác trằn, đau 
như hành kinh, ra nước âm đạo, đau lưng.1

Cận lâm sàng được kể đến như:

1. Fibronectin thai giá trị dự báo dương thấp 
(30% trong vòng 1 tuần, 41% trong vòng 2 
tuần - dự báo âm 98 và 96%) 19

2. Estriol/nước bọt cần thêm nghiên cứu

3. Siêu âm đo chiều dài kênh cổ CTC qua 
đường âm đạo với bàng quang trống là tiêu 

chuẩn vàng để chẩn đoán và dự báo sinh 
non20. Siêu âm qua đường bụng chỉ phát hiện 
được 13% trường hợp, bàng quang căng đầy 
sẽ chèn ép và kéo dài cổ tử cung 21 đưa đến 
sai số. Một nghiên cứu so sánh siêu âm qua 
ngả bụng và ngả âm đạo cho thấy siêu âm 
ngả bụng bỏ qua 57% bệnh nhân có chiều dài 
CTC < 25mm.22

  Từ “thay đổi động học” là việc rút ngắn độ 
dài CTC và hình thành hình ảnh dạng phễu 
được quan sát trong quá trình thực hiện siêu 
âm. Hình ảnh dạng phễu là do màng ối thò 
vào cổ trong < 3mm. kích thước này có thay 
đổi ngay trong quá trình thực hiện siêu âm. 
Các tác gỉả cho rằng nếu CTC ngắn, hình ảnh 
dạng phễu không cung cấp thêm thông tin 
hơn bên cạnh chiều dài CTC để dự báo sinh 
non 23 CTC ngắn bản thân đã là triệu chứng 
và có thể kết hợp với một số bệnh cảnh lâm 
sàng.

  Các chỉ số chẩn đoán và giá trị dự báo của 
chiều dài, hình dạng phễu và chỉ số Bishop để 
dự báo sinh non trước 35 tuần.24

Nguyên nhân CTC ngắn khó xác định. 

Cổ	tử	cung	ở	24	tuần Cổ	tử	cung	ở	28	tuần
Biến	số ≤	20	

mm
≤	25	
mm

≤	30	
mm

Hình	
phễu

Bishop	
≥	6

Bishop	
≥	4

≤	20	
mm

≤	25	
mm

≤	30	
mm

Hình	
phễu

Bishop	
≥	6

Bishop	
≥	4

%	Sen 23.0 37.3 54.0 25.4 7.9 27.6 31,3 49.4 69.9 32.5 15.8 42.5
%	Spec 97.0 92.2 76.3 94.5 99.4 90.0 94.7 86.8 68.5 91.6 97.9 82.5
%	PPV 25.7 17.8 9.3 17.3 38.5 12.1 16.7 11.3 7.0 11.6 25.6 9.9
%	NPV 96.5 97.0 97.4 96.6 96.0 96.5 97.6 98.0 98.5 97.6 96.3 96.9
Sen: độ nhạy, Spec: độ đặc hiệu, PPV: giá trị tiên đoán dương, NPV: giá trị tiên đoán âm.

Nguồn: The New England Journal of Medicine. Jay D Iams, Robert L Goldenberg, Paul J Mers et al. The Length 
of the Cervix and the Risk of Spontaneous Premature Delivery. 334, 567 - 572. Copyright 1996 Massachusettes 
Medical Society Reprinted with permission from Massachusettes Medical Society.

Yếu tố nguy cơ được ghi nhận 25,26,27 

- Suy giảm tác dụng của progesterone (nhưng 
không phải giảm nồng độ progesterone trong 
máu ngoại biên) dựa trên quan sát khi cho 
các đối vận của thụ cảm progesterone như 
mifepristone ở phụ nữ trong 3 tháng giữa 
hay thai kỳ đủ tháng làm chín muồi và rút 
ngắn CTC.28-31 Đây là cơ sở lý luận của việc 
sử dụng progesterone âm đạo làm giảm tỉ lệ 

sinh non ở phụ nữ có CTC ngắn.

- Phẫu thuật trên CTC: khoét chóp 32 LEEP 33 
làm tổn hại nghiêm trọng đến mô liên kết đưa 
đến CTC ngắn lại.

- Nhiễm trùng ối được phát hiện trong 9% 
trường hợp có CTC ngắn < 25 mm không 
có dấu hiệu lâm sàng của nhiễm trùng như 
sốt, bạch cầu tăng 34 CTC càng ngắn, nguy 
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cơ nhiễm trùng ối càng cao qua quan sát thấy 
việc tăng cytokines trong nước ối.35

- Sử dụng DES trong thai kỳ có thể dẫn đến 
bất thường ống Muller ở thai nhi nữ 36 kể cả 
thiểu sản 37 hay loạn sản 38,39 CTC.

Dự phòng sinh non ở những phụ nữ có 
nguy cơ cao

Ở những thai phụ có CTC ngắn trong tam cá 
nguyệt thứ hai được đề nghị:

- Khâu vòng CTC, đặt vòng nâng CTC.

- Nằm nghỉ tuyệt đối tại giường tuy nhiên 
chưa có bằng chứng việc nằm nghỉ tại giường 
có hiệu quả để dự phòng sinh non 40 do những 
tác dụng phụ của việc bất động kéo dài trên 
phụ nữ và gia tăng chi phí cho hệ thống y tế, 
bác sĩ không thường khuyên điều này.

- Đặt âm đạo progesterone. Progesterone 
có tác dụng giảm cơn gò, duy trì thai kỳ do 
đó được sử dụng để dự phòng chuyển dạ 
sinh non. Các nghiên cứu về tác dụng của 
progestin phân biệt theo các yếu tố nguy cơ 
và tập trung ở hai dạng chích với 17-alpha 
hydroxyprogesterone caproate hay đặt âm 
đạo.

   Meis và cộng sự ghi nhận liều 250mg 
17-alpha hydroxyprogesterone caproate tiêm 
bắp mỗi tuần từ 16-36 tuần ở những phụ nữ 
có tiền căn sinh non có thể làm giảm tỉ lệ sinh 
non trước 37 tuần so với giả dược 41 FDA 
tạm cho phép sử dụng trong chỉ định này tuy 
nhiên còn tiến hành nghiên cứu thêm để thực 
sự đánh giá hiệu quả của nó, dự kiến hoàn 
thành vào 2016. 17αhydroxyprogesterone 
caproate, không có chỉ định ở những phụ nữ 
có tiền căn gia đình sinh non và không hiệu 
quả trong đa thai.

  Progesterone đặt âm đạo: da Fonseca và cs 
ghi nhận 100mg progesterone đặt âm đạo từ 
24-34 tuần có thể giảm tỉ lệ sinh non ở 142 
phụ nữ có tiền căn sinh non, di dạng tử cung 
hoặc được khâu vòng CTC so với giả dược 
(<37 tuần: 13,8% so với 28,5% - <34 tuần 

2,8% so với 18,6%; p=0,002.42 Tuy nhiên, 
O’ Brien và cs trong một nghiên cứu khá lớn 
đa quốc gia (53 trung tâm)43 trên 659 phụ nữ 
có tiền sử sinh non với 90mg progesterone/
ngày dạng gel âm đạo so với giả dược bắt đầu 
từ 28 tuần đến 37 tuần. Kết quả được đánh 
giá vào tuần 32 (Replens®), tác giả ghi nhận 
progesterone âm đạo không có tác dụng giảm 
tỉ lệ sinh non trước 32, 35 hay 37 tuần. Cũng 
không có sự khác biệt giữa hai nhóm về kết 
cục của mẹ hay con. 

  Sự khác biệt giữa 2 nghiên cứu trên do đối 
tượng nghiên cứu của da Fonseca bao gồm 
cả những phụ nữ có dị dạng tử cung hay khâu 
vòng CTC trong khi nghiên cứu sau loại trừ; 
liều của progesterone cũng khác nhau; và địa 
điểm nghiên cứu. Hơn hết trong nghiên cứu 
O’Brien phân tích lợi ích của progesteron âm 
đạo ghi nhận rõ ở nhóm có tiền căn sinh non 
và CTC ngắn trong khi nghiên cứu của da 
Fonseca không đo chiều dài CTC

  Dodd trong một tổng quan 2013 44 khi xem 
xét 36 RCT với 8.523 phụ nữ và 12.515 
trẻ ở những phụ nữ có tiền căn sinh non 
progesterone làm giảm đáng kể tử vong chu 
sinh (RR-0,50; 0,33-0,75. Không có sự khác 
biệt giữa các đường sử dụng, thời gian bắt đầu 
và liều dùng. Trong khi ở những phụ nữ có 
CTC ngắn, progesterone làm giảm có ý nghĩa 
nguy cơ sinh non <37 tuần (RR=0,64;0,45-
0,90), <28 tuần (RR=0,59;0,37-0,93). 
Progesterone tăng nguy cơ nổi mề day 
(RR=5,03; 1,11-22,78). Chưa đánh giá được 
sự khác biệt giữa đường sử dụng, thời gian 
bắt đầu hay liều dồn của thuốc. Đối với đa 
thai không ghi nhận được khác biệt tác dụng 
so với giả dược. Ở những phụ nữ có triệu 
chứng dọa sinh non; progesterone giảm nguy 
cơ trẻ < 2500g (RR=0,52; 0,28-0,98); tuy 
nhiên tác dụng dài lâu của trẻ và trong thời kỳ 
nhi đồng cần được ưu tiên khảo sát thêm bên 
cạnh liều, đường dùng và thời điểm bắt đầu 
đối với những phụ nữ có nguy cơ sinh non.
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Điều	trị

1. Theo Hướng Dẫn Quốc Gia về các dịch 
vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản năm 200945 
cách xử trí gồm có việc sử dụng Salbutamol 
(ngậm hoặc truyền tĩnh mạch) hay Nifedipin 
(ngậm) tùy theo tuyến điều trị.

2. Theo Y văn:

- Kháng sinh để giảm tỉ lệ sinh non thường 
không có tác dụng nếu đã vào chuyển dạ sử 
dụng kháng sinh toàn thân: metronidazole 
uống 

- Các thuốc giãn cơ (tocolytics) ngăn cơn gò 
của cơ tử cung vẫn được một số nhà lâm sàng 
sử dụng 46. hiệu quả (so với các thuốc khác 
và giả dược) không cho thấy khả năng làm 
giảm tỉ lệ sinh non do các nghiên cứu đều có 
cở mẫu nhỏ)

- Các thuốc chẹn kênh Calcium hấp thu nhanh 
qua đường uống. Nifedipin được nghiên 
cứu nhiều nhất. Naik Gaunekar trong một 
tổng quan Cochrane: 47 các thuốc chẹn kênh 
calcium ức chế cơn gò tốt với ít tác dụng phụ 
hơn các chất khác trong việc giảm sinh non 
trong vòng 7 ngày. Tác dụng phụ cho mẹ 
thấp hơn so với betamimetic hay Magnesium 
sulfate ngoại trừ tụt huyết áp, có thể dự phòng 
bằng truyền dịch trước. Không khuyến nghị sử 
dụng cùng lúc hay kế tiếp với beta mimetics. 
Không sử dụng phối hợp với magnesium 
sulfate. Nguy cơ cho thai nhi thấp so với các 
tocolytics khác như suy hô hấp (RR=0,63; 
0,46-0,88) hồi sức tích cực (RR=0,21; 0,05-
0,96) xuất huyết não (RR=0,59; 0,36-0,98) 
vàng da (RR=0,73;0,57-0,93). Tử vong nhi 
không khác biệt. 

- Magnesium Sulfate liều tương tự như trong 
điều trị tiền sản giật: với liều MgSO4 10-20% 
trong nước muối đẳng trương NACL 9%o 
TTM trong 30’ tiếp theo 1g/giờ. Tuy nhiên 
các phân tích gộp 48 cho thấy MgSO4 không 
ngăn được sinh non <37 tuần hay cực non 
< 32 tuần so với giả dược (RR=0,85; 0,58-

1.25) nhưng tử vong sơ sinh hay trẻ cao hơn 
so với không sử dụng (RR=2,82; 1,20-6,62).

- Cyclo-oxygenase (COX) inhibitors: 
Indomethacin46 thường được dùng như 
tocolytic kháng prostaglandin qua đường 
uống. Tổng quan Cochrane cho thấy giảm 
đáng kể sinh non trước 37 tuần và tăng trọng 
lượng thai nhi lúc sinh sử dụng trước 32 tuần 
ở sản phụ có lượng nước ối và chức năng thận 
bình thường, liều 50mg lần đầu tiếp theo là 
20-50mg/6 giờ trong vòng 48 giờ. Cần theo 
dõi lượng nước ối.

- Beta-mimetics (Terbutalin Ritodrine 
albuterol, phenoterol… Salbutamol. 
Cochrane Review năm 2004 49 cho thấy khi 
so sánh với placebo, beta mimetics giảm 
số sinh non trong vòng 48 giờ (RR=0,63; 
0,53-0,75. Tuy nhiên betamimetics không 
làm giảm tử vong chu sinh (RR= 0.84;95%; 
0.46 - 1.55 hay tử vong sơ sinh (RR= 1.00; 
0.48-2.09). Chưa thể kết luận đối với song 
thai. Năm 2012 tổng quan50 cập nhật cho thấy 
Betamimetics làm giảm tỉ lệ chuyển dạ ở song 
thai tỉ suất nguy cơ (RR) là 0.40 (0.19-0.86) 
tuy nhiên không giảm được tỉ lệ sinh non ở 
song thai < 37 tuần (RR=0,85; 0,65-1,10) hay 
< 34 tuần (RR= 0,47; 0,15-1,50). 

- Terbutalin (Bricanyl, Brethaire, Terbulin…) 
được sử dụng thông dụng nhất ở Mỹ hiện nay, 
Tác dụng nhanh trong vòng 3-5 phút, được 
chích dưới da 250 mg mỗi 4 giờ. Liều duy 
nhất 0,25mg dưới da có thể được dùng chẩn 
đoán hay để chuyễn sang tocolytics khác tác 
dụng chậm hơn. FDA cảnh báo “Terbutalin 
tiêm hay truyền qua bơm tự động không nên 
dùng để ngăn chuyển dạ hay kéo dài trên 48-
72 giờ vì nguy cơ biến chứng tim mạch và tử 
vong của mẹ. Thêm vào đó terbutalin không 
nên sử dụng để dự phòng hay ngăn chuyển dạ 
sinh non”.46

- Ritodrin được FDA công nhận trong thập 
niên 80 nhưng do tác dụng phụ nhiều, không 
còn hiện diện ở Mỹ, đã bị rút ra khỏi danh 
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sách vì những tác dụng phụ trở nên nặng nề. 

- Oxytocin–vasopressin receptor antagonist 
(Atosiban) thường được sử dụng ở Châu 
Âu. FDA từ chối phê duyệt việc sử dụng tại 
Mỹ do e ngại về sự an toàn khi sử dụng ở 
thai kỳ < 28 tuần.46 Papatsonis trong tổng 
quan Cochrane 2005 51 ghi nhận trên 1695 
phụ nữ, so với giả dược, Atosiban làm tăng 
nguy cơ tử vong trẻ ở 12 tháng tuổi Mặc dù 
không đạt ý nghĩa thống kê, Atosiban làm 
tăng nguy cơ sinh non trong vòng 48 giờ 
(RR=2,50; 0,50-12,35), tăng nguy cơ sinh 
trước 28 tuần (RR-2,25; 0,80-6,35) và trước 
37 tuần (RR=1,17;0,99-1,37). Tuy nhiên 
những nghiên cứu này có thiên lệch do nhóm 
Atosiban có nhiều trẻ <26 tuần và điều trị 
cứu vớt được quan sát nhiều hơn trong nhóm 
giả dược (tiêu chuẩn chuyển nhóm không xác 
định rõ). Tổng quan Cochrane năm 2013 số 
10 52 so sánh với giả dược, atosiban không 
làm giảm sinh non trước 37 tuần (RR= 0.89; 
0.71- 1.12), hay trước 32 tuần (RR=0.85; 
0.47 - 1.55), hay 28 tuần (RR = 0.75; 0.28 - 
2.01). không có sự khác biệt về bệnh suất sơ 
sinh hay tử vong chu sinh. 

- Nitric oxid donors 46 tác dụng làm giãn cơ 
tử cung. Chưa có tổng quan về điều trị này. 
Gabbe đề nghị hướng dẫn sử dụng lâm sàng 
chất tocolytics 46 trong trường hợp chuyển dạ 
tích cực tiến triển với CTC đã xóa, chẩn đoán 
dọa sinh non không bàn cãi, mục tiêu điều trị 
là làm kéo dài thời gian để chuyển viện hay sử 
dụng corticoid, indomethacin hay nifedipine 
là lựa chọn tốt nhất để chấm dứt cơn gò ngay. 
Điều trị được tiếp tục cho đến dứt hẳn cơn gò 
hay giảm nhịp độ <4 cơn/1 giờ không có thay 
đổi ở CTC hay cho đến khi hoàn tất đợt điều 
trị với corticoid.

Kết	luận	

Khi được sinh ra trước 37 tuần, đặc biệt là 
trước 34 tuần trẻ mang nguy cơ có nhiều vấn 
đề lúc sinh và biến chứng; như tử vong cao 
trong 5 năm đầu, nguy cơ cao phải nhập viện 

nhiều lần, kể cả liệt não và khiếm khuyết kéo 
dài. Sinh non là hậu quả của nhiều quá trình 
chồng chéo khởi động chuyển dạ. Nhận diện 
những phụ nữ nguy cơ sinh non để dự phòng 
bằng progesterone hay khâu vòng CTC qua 
xem xét kỹ lưỡng tiền sử sản khoa và siêu âm 
thường quy CTC là những khuyến cáo cần 
lưu ý ■
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Sẩy thai tự nhiên là vấn đề khá thường gặp, 
chiếm khoảng 15-20% các thai kỳ đã được 
nhận biết. 50-60% những trường hợp sẩy 
thai tự nhiên là do bất thường nhiễm sắc thể, 
nhiễm trùng ở mẹ, bất thường đường sinh 
dục hay nội tiết ở người mẹ, kháng thể kháng 
phospholipid, hút thuốc lá, yếu tố môi trường. 

  Dọa sẩy thai là tình trạng ra huyết âm đạo 
và/ hoặc co thắt tử cung trong khi cổ tử cung 
vẫn khép kín. Tình trạng này có thể dẫn đến 
sẩy thai tự nhiên sau đó. Một phần đáng kể 
của sẩy thai tự nhiên không rõ lý do, có thể 
do phản ứng miễn dịch có hại của người mẹ 
đối với phôi thai. Progesterone đóng một vai 
trò quan trọng trong việc thiết lập môi trường 
miễn dịch đầy đủ trong giai đoạn đầu của thai 
kỳ. 

  Progesterone đóng một vai trò quan trọng 
để duy trì thai kỳ. Điều này có thể thông qua 
sự ức chế hoạt động co cơ tử cung gây ra do 
oxytocine hay ức chế sự tiết prostaglandin 
vẫn còn chưa được biết rõ. Tuy nhiên một 
vài nghiên cứu đã chứng minh rằng việc sử 
dụng progestogen điều trị dọa sẩy thai sớm 
là không tỏ ra có hiệu quả hơn giả dược. Mặc 
dù vậy, progestogen đã được các bác sĩ sản 
khoa trên toàn thế giới tin tưởng sử dụng hơn 
30 năm qua để điều trị dọa sẩy thai. Những 
nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng có nhóm 
chứng thiếu bằng chứng vững chắc rằng bất 
cứ loại nội tiết tố nào bị thiếu cũng đều là 
nguyên nhân gây sẩy thai tự nhiên. Vì thế 
việc bổ sung progesterone vẫn được chứng 
minh hiệu quả. Một số phân tích gộp đã 
được thực hiện với nỗ lực xác minh giá trị 
điều trị dọa sẩy thai của progestogen. Năm 
1989 Goldstein và các cộng sự đã phân tích 
gộp những thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên 

có nhóm chứng về việc sử dụng progestatif 
trong thai kỳ và đã kết luận rằng progesterone 
và những chất tương tự không có tác dụng 
duy trì thai kỳ. Keirse đã tiến hành phân tích 
gộp hạn chế hơn liên quan đến việc sử dụng 
progestogenic như 17- hydroxyprogesterone 
acetate, đã kết luận rằng sử dụng bất cứ tác 
nhân progestatif nào cũng ngăn ngừa sẩy 
thai.2 

  Trong những trường hợp có tiền sử sẩy thai 
không rõ nguyên nhân, một trong những cách 
can thiệp hứa hẹn nhất là dùng dydrogesterone 
(6-dehydroretroprogesterone) để bổ sung 
progesterone nội tại bị thiếu. Đây là một 
progestogen hoạt động dùng đường uống có 
ái lực cao với thụ thể progesterone, cấu trúc 
phân tử và tác dụng dược lý tương tự như 
progesterone nội sinh.

  Omar và cộng sự (2004) đã tiến hành nghiên 
cứu tiến cứu để xác định hiệu quả của việc 
sử dụng dydrogesterone điều trị dọa sẩy thai 
3 tháng đầu thai kỳ. Nghiên cứu ngẫu nhiên 
với nhóm dùng dydrogesterone 40mg liều 
khởi đầu và tiếp theo là 10mg, 2 lần mỗi ngày 
trong 1 tuần và nhóm chứng (nghỉ ngơi và sử 
dụng acid folic). Kết quả nghiên cứu cho thấy 
progestogens, sử dụng cho những trường 
hợp dọa sẩy thai nhưng không có tiền sử sẩy 
thai liên tiếp, có hiệu quả duy trì thai kỳ qua 
khỏi 20 tuần. Tỷ lệ duy trì thai đến thời điểm 
20 tuần ở nhóm sử dụng dydrogesterone là 
95,5% và nhóm chứng là 86,3%, sự khác biệt 
có ý nghĩa thống kê. Trong nghiên cứu này, 
hầu hết các trường hợp duy trì thai kỳ nhưng 
vẫn tiếp tục ra huyết âm đạo (93,1% ở nhóm 
dydrogesterone và 83,8% ở nhóm chứng) 
hoặc ra huyết thấm giọt (97,5% ở nhóm 
dydrogesterone và 88,4% ở nhóm chứng).4 
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  Một tổng quan hệ thống từ các tài liệu 
Medline, Embase, và Ovid Medline về việc 
sử dụng dydrogesterone trong điều trị dọa 
sẩy thai 3 tháng đầu thai kỳ ghi nhận được 21 
nghiên cứu, trong đó 5 thử nghiệm lâm sàng 
ngẫu nhiêu có nhóm chứng, với nhóm chứng 
là nghỉ ngơi hoặc sử dụng giả dược. Qua 
phân tích ghi nhận 13% các trường hợp sẩy 
thai tự nhiên sau điều trị với dydrogesterone 
so với 24% ở nhóm chứng OR= 0.47, (CI = 
0.31-0.7), giảm tỷ lệ sẩy thai tự nhiên 11%. 
Tổng kết từ 21 báo cáo này ghi nhận những 
tác dụng phụ, tác dụng bất lợi là rất ít.1

Hiệu	 quả	 của	 dydrogesterone	 lên	
nồng	độ	PIB

Ở phụ nữ mang thai, với sự hiện diện của 
progesterone, lympho bào sản xuất một loại 
protein là progesterone-induced blocking 
factor (PIBF). PIBF làm trung gian cho điều 
hòa miễn dịch và có tác dụng ngăn ngừa sẩy 
thai của progesterone. Nhận diện miễn dịch 
của thai kỳ và tiếp theo kích hoạt hệ thống 
miễn dịch của người mẹ dẫn đến điều hòa 
tăng thụ thể progesterone trên tế bào lympho 
đã được kích hoạt ở tế bào nhau thai và CD8+. 
Trong trường hợp nồng độ progesterone đầy 
đủ, những tế bào này sẽ tổng hợp PIBF. 

  Một sự gia tăng đáng kể biểu hiện của 
T-helper 1 (Th1) cytokine có thể là nguyên 
nhân miễn dịch cơ bản dẫn đến sẩy thai. 
Những bệnh nhân có nguy cơ cao sanh non 
có sự tăng Interleukin (IL)-12, PIBF thấp, và 
biểu hiện IL 10 trên tế bào lympho. 

  Tác dụng miễn dịch bảo vệ thai kỳ của 
progesterone một phần thể hiện qua việc 
kiểm soát những sản phẩm cytokine. PIBF 
thay đổi sự tiết cytokine của tế bào lympho 
đã được kích hoạt thay đổi cán cân về phía 
Th2. 

  Trong một nghiên cứu của Kalinka so sánh 
nồng độ progesterone, estradiol trong máu và 
nồng độ PIBF trong nước tiểu mẹ ở những 
phụ nữ bị dọa sẩy thai với phụ nữ mang 
thai bình thường và đánh giá tác động của 
dydrogesterone. Nghiên cứu này thực hiện 

trên 57 trường hợp mang thai từ 6 – 12 tuần, 
trong đó 36 trường hợp trong nhóm điều trị 
dydrogesterone có triệu chứng dọa sẩy thai 
(xuất huyết, ra máu thấm giọt, co thắt ở tử 
cung) và 21 trường hợp trong nhóm chứng 
mang thai khỏe mạnh, bình thường (không 
có triệu chứng dọa sẩy thai trước và tại thời 
điểm thu nhận vào nghiên cứu). Những bệnh 
nhân có triệu chứng dọa sẩy thai sẽ được 
điều trị 30-40mg dydrogesterone mỗi ngày 
trong 10 ngày. Lấy máu xét nghiệm nồng độ 
progesterone và estradiol trước và sau 10 ngày 
điều trị. Ở nhóm chứng không can thiệp điều 
trị gì giữa 2 lần lấy máu. Xét nghiệm nước 
tiểu định lượng PIBF ở hai lần giống như xét 
nghiệm máu 3. Trong nghiên cứu này Kalinka 
đã ghi nhận sự gia tăng PIBF ở những bệnh 
nhân dọa sẩy thai điều trị với dydrogesterone. 
Ban đầu nồng độ PIBF trong nước tiểu bệnh 
nhân dọa sẩy thai thấp hơn có ý nghĩa thống 
kê với những phụ nữ mang thai khỏe mạnh 
bình thường (453,3 pg/ml so với 1057,94pg/
ml). Sau điều trị với dydrogesterone nồng độ 
PIBF tăng lên 1291,59pg/ml. Tuy nhiên kết 
cục thai kỳ của những trường hợp điều trị với 
dydrogesterone không có sự khác biệt so với 
nhóm thai kỳ khoẻ mạnh bình thường. Qua 
dữ liệu của nghiên cứu đã chứng minh rằng 
dydrogesterone có thể duy trì thai kỳ thông 
qua sự gia tăng sản xuất PIBF.3

Sự	 điều	 hòa	 cytokine	 bằng	
dydrogesterone

Cytokine liên quan đến phản ứng miễn dịch 
tế bào có thể chịu trách nhiệm 40-60% những 
trường hợp sẩy thai tự nhiên liên tiếp không rõ 
nguyên. Tăng nồng độ của cytokine Th1 (IL-
2, IFN-), giảm nồng độ cytokine Th2 (IL-10), 
đã được ghi nhận trong những trường hợp sẩy 
thai tự nhiên liên tiếp. Khả năng kết hợp giữa 
sẩy thai tự nhiên liên tiếp với cytokine Th1 
người mẹ sai lệch tăng khả năng kiểm soát 
cân bằng cytokine Th1/Th2 để điều hoà giảm 
cytokine Th1, và tăng cơ hội duy trì thai kỳ 
thành công. Progesterone, có đặc tính kháng 
viêm và ức chế miễn dịch, giúp tế bào T sản 
xuất cytokines Th2. Progesterone cũng ngăn 
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chặn lympho bào sản xuất cytokines Th1 đáp 
ứng với kích thích in-vitro bởi kháng nguyên 
trophoblast. 

  Dydrogesterone có tác dụng đáng kể đến sự 
sản xuất PIBF. PIBF ức chế một vài phản ứng 
miễn dịch qua trung gian tế bào đặc biệt là 
hoạt động của độc tế bào qua trung gian tế bào 
và NK (natural killer) nên đóng vai trò bảo vệ 
miễn dịch trong thai kỳ. Dydrogesterone điều 
hoà giảm cytokines Th1 và điều hoà tăng 
cytokines Th2. 

Xuất	huyết	dưới	màng	đệm

Khối máu tụ dưới màng đệm hay xuất huyết 
dưới màng đệm là tình trạng đặc trưng ở 3 
tháng đầu thai kỳ. Khối máu tụ có thể giới 
hạn hoặc lan rộng xung quanh túi thai tách 
màng đệm với màng rụng.

  Khối máu tụ dưới màng đệm có thể kèm với 
tình trạng suy hoàng thể ở mức độ khác nhau. 
Khối máu tụ dưới màng đệm có thể do sự 
xung đột miễn dịch ở giao diện thai nhi – mẹ. 
Xung đột này do sự thất bại của cơ chế điều 
hòa miễn dịch qua trung gian progesterone. 
Cơ chế liên quan với khối máu tụ dưới 
màng đệm được dẫn dắt bởi cytokine Th1. 
Interleukin (IL-1), tumor necrosis factor – α 
(TNF-α) và interferon-λ (INF-λ) kích hoạt 
tế bào nội mô phóng thích prothrombinase, 
chuyển prothrombin thành thrombin hoạt 
hóa. Thrombin hoạt hóa kích thích tế bào nội 
mô tiết ra IL-8, chiêu mộ tế bào nhân đa hình 
(Polymorphonuclear cell: PMN). Những tế 
bào PMN phá hủy tế bào nội mô màng rụng 
dẫn đến đông các mạch máu màng rụng. 
Trong trường hợp bình thường tình trạng 
đông này được ngăn chặn bởi IL-4 và IL-10, 
ức chế hoạt động của prothombinase tế bào 
nội mô. Tế bào Th1 liên quan đến khối máu 
tụ dưới màng đệm nhưng Th2 có cơ chế bảo 
vệ chống đông máu nội mạch và cắt cụt mạch 
máu màng rụng. Dydrogesterone được biết là 
có ảnh hưởng đến quá trình miễn dịch của 
màng rụng bằng cách kích thích tiến trình 
miễn dịch dưới sự kiểm soát Th2. Vì vậy 
dydrogesterone đã được sử dụng để điều trị 
tình trạng này và đã được chứng minh hiệu 

quả qua nhiều nghiên cứu. 

  Trong một nghiên cứu của Pelinescu trên 
100 bệnh nhân mang thai 3 tháng đầu thai 
kỳ, có phôi thai sống, với dấu hiệu ra máu âm 
đạo và bằng chứng máu tụ dưới màng đệm 
qua siêu âm. Những bệnh nhân này được điều 
trị 40mg dydrogesterone uống mỗi ngày đến 
khi thai 16 tuần. Qua nghiên cứu ghi nhận: 
93 trường hợp duy trì được thai kỳ, chỉ có 7% 
sẩy thai tự nhiên. Vì thế tỷ lệ sẩy thai chỉ là 
7% so với 18,7% ở những nghiên cứu trước 
đây sử dụng micronized progesterone. Khi 
so sánh với 2 nghiên cứu nhận thấy sử dụng 
dydrogesterone giảm 37% tỷ lệ sẩy thai.5

Kết	luận

Dydrogesterone (6-dehydroretroprogesterone) 
là một loại progestogen có tính khả dụng cao 
qua đường uống, đã được chứng minh qua 
nhiều nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng ngẫu 
nhiên có nhóm chứng là hiệu quả duy trì thai 
kỳ trong các trường hợp dọa sẩy thai. Đây 
là một hướng điều trị hứa hẹn cho những 
trường hợp có tiền sử sẩy thai liên tiếp không 
rõ nguyên nhân ■
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Bệnh nha chu là một tình trạng nhiễm trùng 
mạn tính vùng miệng liên quan đến các bộ 
phận nâng đỡ răng như nướu răng, dây chằng 
nha chu, lớp xê măng bọc quanh chân răng 
và xương ổ răng. Bệnh nha chu, bao gồm cả 
viêm nướu và viêm nha chu, được bắt đầu do 
sự tích lũy các vi khuẩn xung quanh răng, có 
thể ảnh hưởng đến một hoặc nhiều răng và 
nếu không được điều trị, có thể dẫn đến mất 
răng, mặc dù răng không bị sâu. Đây là một 
tình trạng bệnh lý răng miệng thường gặp nhất 
ở người trưởng thành, và cũng là một trong 
những bệnh viêm mạn tính phổ biến nhất ảnh 
hưởng đến phần lớn dân số trên toàn thế giới. 
Tại Hoa Kỳ, tỉ lệ bệnh nha chu lên đến 30% 
người trưởng thành, tuy nhiên chỉ khoảng 
10% bị viêm nha chu nặng1. Năm 2010, trên 
toàn thế giới có khoảng 750 triệu người bị 
viêm nha chu mạn tính, chiếm khoảng 10,8% 
dân số thế giới.1

Đo túi nha chu bằng cây thăm dò William có khắc vạch 
từng mm

  Chẩn đoán bệnh nha chu chủ yếu dựa 
vào thăm khám lâm sàng với cây thăm dò 
William có khắc vạch từng mm để ghi nhận 
5 thông số: chỉ số mảng bám (Plaque Index: 
PlI), chỉ số nướu (Gingival Index: GI), độ 
sâu qua thăm dò túi nha chu (Probing Pocket 

Depht: PPD), độ mất bám dính lâm sàng 
(Clinical Attachment loss: CAL), chỉ số phần 
trăm chảy máu khi thăm dò (%Bleeding on 
Probing: %BOP).

Ảnh	hưởng	của	viêm	nha	chu	với	kết	
cuộc	thai	kỳ

Môi trường răng miệng tuy chỉ là một phần 
nhỏ của cơ thể, nhưng có thể xem như một 
tấm gương phản ánh sức khoẻ toàn thân. Ở 
phương Tây, từ xưa, đã có quan niệm “mỗi 
lần có thai người phụ nữ lại mất một chiếc 
răng”2,3 cho thấy rằng sức khoẻ răng miệng 
trong thai kỳ từ lâu đã là một vấn đề thu hút 
được sự quan tâm của cộng đồng. Tương tự, 
ở nước ta, có thể do bị viêm nha chu mà sau 
sinh con răng bị lung lay, nhưng vì không 
hiểu nguyên nhân gây bệnh, nên các sản phụ 
có những kiêng khem vô lý như không chải 
răng mà chỉ súc miệng.

  Ở người phụ nữ có thai, do nội tiết tố 
progesterone làm giảm sức đề kháng miễn 
nhiễm, những bệnh lý răng miệng như viêm 
nướu, viêm nha chu tiến triển rất nhanh1. Nếu 
không điều trị kịp thời, lớp mô nâng đỡ, các 
dây chằng giữ răng sẽ bị phá hủy làm tiêu 
xương ổ răng, răng bị lung lay và cuối cùng 
sẽ mất răng dù răng còn nguyên vẹn.

  Mối liên quan giữa viêm nha chu và sinh 
non-sinh nhẹ cân (SN-SNC) phải đợi đến 
thập niên 90 của thế kỷ trước, những nghiên 
cứu thực nghiệm trên thú vật mới chứng 
minh được vai trò của các vi khuẩn gram 
âm ở dưới nướu răng như: Actinobacillus 
actinomycetemcomitans, Porphyromonas 
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gingivalis và những độc tố lipopolysaccharide 
(LPS) của chúng có thể gây nên một đáp ứng 
miễn dịch toàn thân.2,4,5 Năm 1994, Collins 
và cộng sự 6 đã chứng minh cơ chế vi khuẩn 
hoạt hoá các tế bào trung gian miễn dịch, 
sản xuất ra cytokines (như interleukins IL-1 
và IL-6), yếu tố hoại tử khối u alpha (tumor 
necrosis factor alpha: TNF- α), prostaglandin 
(đặc biệt prostaglandin E2: PGE2). Những 
chất nói trên có thể gây ra cơn co tử cung, 
dẫn đến tình trạng sinh non, sinh nhẹ cân. 

  Sinh non (tuổi thai dưới 37 tuần) và sinh 
nhẹ cân (trọng lượng thai dưới 2500 gram) là 
nguyên nhân chính gây nên tử suất và bệnh 
suất sơ sinh cao với những di chứng dài lâu, 
ảnh hưởng đáng kể đến tình trạng y khoa và 
kinh tế của xã hội. Tại Hoa kỳ, năm 2011, 
tỉ lệ sinh non - sinh nhẹ cân (SN-SNC) là 
6,1% (theo số liệu của Agency for Healthcare 
Research and Quality). Bệnh viện Từ Dũ là 
một bệnh viện sản khoa đầu ngành ở phía 
nam nước ta với số sinh trong năm 2012 lên 
đến 62.022 ca, số trẻ sinh non - sinh nhẹ cân 
(SN-SNC) là 6.051 bé, chiếm tỉ lệ khoảng 
10% (theo số liệu của phòng kế hoạch tổng 
hợp bệnh viện Từ Dũ), con số này cho thấy 
đây là một vấn đề rất đáng quan tâm. Đã có 
nhiều nghiên cứu về vai trò của các yếu tố 
nguy cơ gây SN-SNC như tuổi thai phụ quá 
trẻ (<17 tuổi) hoặc quá lớn (>34 tuổi), khó 
khăn về kinh tế, đa thai, chăm sóc tiền sản 
kém, thai phụ hút thuốc lá, uống rượu, tăng 
huyết áp, đái tháo đường, lao động cực nhọc, 
hoặc nhiễm khuẩn niệu phụ khoa... Tuy vậy, 
vẫn còn khoảng 25% trường hợp SN-SNC 
xảy ra ở những thai phụ không có các yếu tố 
nguy cơ nói trên,4,7 đó là lý do khiến các nhà 
khoa học không ngừng tìm kiếm các nguyên 
nhân khác dẫn đến tình trạng SN-SNC.

  Trên thế giới, về phương diện Y Học Chứng 
Cứ, đã có nhiều nghiên cứu cho thấy viêm 
nha chu là yếu tố nguy cơ độc lập gây ra SN-
SNC8, tuy nhiên ở nước ta, chưa có nhiều 
nghiên cứu về vấn đề này.

Nghiên cứu bệnh chứng tìm hiểu nguy cơ 
gây sinh non-sinh nhẹ cân của bệnh viêm nha 
chu. 9

Tại bệnh viện Từ Dũ, khoa Hậu Sản thường, 
trong khoảng từ tháng 9/2013 đến tháng 
1/2014, một nghiên cứu bệnh chứng không 
bắt cặp được thực hiện với tỉ lệ 1 bệnh/2 
chứng. Nhóm bệnh gồm 76 sản phụ sinh con 
non tháng (tuổi thai dưới 37 tuẩn) sinh nhẹ 
cân (cân nặng< 2.500 gram) và nhóm chứng 
gồm 152 sản phụ sinh đủ tháng – đủ cân 
nặng. Những thông tin về tiền sử sản khoa 
liên quan đến thai kỳ được bác sĩ Sản phỏng 
vấn trực tiếp. Khám nha chu do bác sĩ răng 
hàm mặt thực hiện trên tất cả các răng cho 
các sản phụ tại giường bệnh trong vòng 48 
giờ sau sinh.

  Kết quả nghiên cứu: hai nhóm bệnh-chứng 
tương đối đồng nhất về tuổi, nghề nghiệp, 
trình độ học vấn, tình trạng kinh tế. Về tình 
trạng sức khỏe răng miệng: tỉ lệ viêm nướu 
ở nhóm bệnh là 98,7%, ở nhóm chứng là 
87,5%. Tỉ lệ viêm nha chu ở nhóm bệnh: 
30,3%, ở nhóm chứng: 16,4%. Phân tích hồi 
quy logistic cho thấy viêm nha chu là yếu 
tố nguy cơ gây SN-SNC với OR=2,2 (95% 
KTC: 1,2-4,3) p=0,009. 

Kết	luận	và	đề	xuất

Nghiên cứu nói trên có kết luận: sản phụ bị 
viêm nha chu có nguy cơ SN-SNC tăng gấp 
2,2 lần so với sản phụ không bị viêm nha chu, 
và khuyến cáo thai phụ nên đi khám răng để 
được điều trị nếu có viêm nha chu, nhờ đó 
tránh được nguy cơ SN-SNC.

Trong chăm sóc tiền sản, các nhà sản khoa 
nên chú ý thêm vấn đề sức khỏe răng miệng 
của thai phụ:3 

1. Hướng dẫn chải răng đúng cách, ít nhất 2 
lần mỗi ngày.

2. Hướng dẫn làm sạch kẽ răng bằng chỉ nha 
khoa, ít nhất 1 lần mỗi ngày.
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3. Nên đi khám răng để được làm sạch răng 
(cạo vôi răng) nếu cần thiết, thời điểm thích 
hợp là trong khoảng 3 tháng giữa thai kỳ.
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Viêm âm hộ-âm đạo (ÂH-ÂĐ) ở các bé gái 
tuổi teen thường xảy ra khi có sự mất quân 
bình của nấm và vi khuẩn (VK) trong âm đạo 
(ÂĐ) với nhiều nguyên nhân. Vào giai đoạn 
trước dậy thì, do thiếu oestrogen, da ở xung 
quanh âm đạo mỏng manh, dễ bị kích thích 
bởi sự tiếp xúc với hóa chất hoặc do chùi rửa 
không đúng cách tạo cơ hội cho viêm nhiễm 
xảy ra.

Đặc	điểm	giải	phẫu	cơ	quan	sinh	dục	
bé	gái	trước	dậy	thì

Cấu tạo giải phẫu, sinh lý và vi khuẩn chí 
của âm đạo cũng như những tác nhân gây 
nhiễm khuẩn âm đạo tùy thuộc vào tuổi của 
trẻ gái. Ở giai đoạn sơ sinh, dưới ảnh hưởng 
của estrogen từ mẹ sang thai nhi, âm đạo bé 
được lót bởi những tế bào lát tầng. Những 
ngày tháng tiếp theo, nồng độ estrogen giảm 
dần nên niêm mạc âm đạo teo dần, pH âm 
đạo thay đổi từ 6,5-7,5.1 Tận đến khi dậy thì 
âm đạo được lót bởi các tế bào lập phương 
và pH khoảng 7,0. Âm đạo có pH trung tính, 
niêm mạc teo, ẩm, nóng ấm là môi trường 
thuận lợi cho sự phát triển của vi khuẩn. Sau 
dậy thì, estrogen làm thay đổi lớp tế bào lót 
bằng tế bào lát tầng. Vi khuẩn thường trú chủ 
yếu ở lứa tuổi này là lactobacilli, pH âm đạo 
giảm còn 4,0 - 4,5 nhờ sự sản sinh lactic acid 
bởi lactobacilli. 

Viêm âm hộ âm đạo là tình trạng thường xảy 
ra cho bé gái trước dậy thì (tần suất: 17-50%)2

Những yếu tố thuận lợi cho viêm âm hộ âm 
đạo trong lứa tuổi này là:

- Âm môi nhỏ chưa phát triển, chỉ dài bằng 
1/3 chiểu dài môi lớn, môi lớn không che kín 
lỗ ÂĐ nên dễ trầy sướt do cọ sát, vi khuẩn dễ 

xâm nhập do vệ sinh kém.

- Khoảng cách giữa âm đạo và hậu môn ngắn 
→ vi khuẩn từ phân xâm nhập vào âm hộ.

- Nồng độ estrogen thấp → niêm mạc âm đạo 
mỏng, dễ bị kích thích, nhiễm trùng.

- pH kiềm (khoảng 7,0) của dịch âm đạo thích 
hợp cho vi khuẩn phát triển.

- Vi khuẩn thường trú nổi trội thuộc nhóm 
VK yếm khí, Escherichia coli, diphtheroids  
và coagulase negative staphylococci.

- Trẻ nhỏ có thể nhét vật lạ vào ÂĐ.

- Vi khuẩn từ phân xâm nhập vào âm hộ, âm 
đạo và giun kim từ hậu môn chui vào ÂĐ. 

- Béo phì.

- Thủ dâm thường xuyên có thể dẫn đến dày 
đầu âm vật.

Nguyên	 nhân	 và	 tác	 nhân	 gây	 viêm	
âm	hộ	-	âm	đạo	ở	bé	gái	trước	dậy	thì.

1. Nhiễm khuẩn: 

- Do vi khuẩn không đặc hiệu chiếm 75% 
viêm âm hộ âm đạo1: Streptococcus pyogenes, 
Escherichia coli, Enterococcus species, 
Hemophilus influenzae, Coagulase - negative 
staphylococci, Staphylococcus aureus.

- Ký sinh trùng: giun kim.

- Nấm Candida albicans ít khi xảy ra nhưng 
có thể xảy ra sau khi trẻ uống kháng sinh dài 
ngày.

   Một nghiên cứu hồi cứu của T. Stricker ở 
Zurich (Thụy Sĩ) 2002 4 khảo sát dịch âm đạo 
của 80 trẻ từ 2-12 tuổi bị viêm âm hộ âm đạo 
cho thấy vi khuẩn gây bệnh tìm thấy trong 
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36% các trường hợp. Trong đó, 59% trường 
hợp là vi khuẩn thuộc nhóm A β-haemolytic 
streptococcus. Nấm Candida không có trong 
số các bệnh nhân này. Sự hiện diện của bạch 
cầu trong dịch âm đạo là chất biểu thị của sự 
hiện diện vi khuẩn gây bệnh với độ nhạy là 
83% và độ đặc hiệu là 59%. Tuy nhiên, điều 
trị phải dựa trên sự tìm thấy vi khuẩn trong 
dịch âm đạo chứ không phải chỉ dựa vào sự 
có mặt của bạch cầu mà thôi.

2. Dị ứng với vải quần, xà phòng hoặc những 
chất liệu tiếp xúc với cơ quan sinh dục. Mặc 
quần jeans chật.

3. Vết cào sướt, tổn thương sinh dục do nhét 
dị vật vào âm đạo. Dị vật trong âm đạo là 
nguyên nhân thường xảy ra của tiết dịch âm 
đạo (17,6% bệnh nhân nhiều khí hư có dị vật 
âm đạo).2

4. Vệ sinh kém: đưa vi khuẩn từ vùng hậu 
môn đến vùng sinh dục.

5. Chấn thương sinh dục do bị lạm dụng tình 
dục.

6. Dị ứng với chất tạo bọt bồn tắm, chất thêm 
vào nước tắm.

7. Nguy cơ xảy ra nhiễm khuẩn khi có thêm 
vệ sinh kém, viêm họng hay nhiễm khuẩn 
khác xảy ra cùng lúc.

Chẩn	đoán

Bệnh viêm ÂH-ÂĐ ở bé gái trước dậy thì có 
đặc điểm:   

- Ít khi do lây nhiễm qua đường tình dục.

- Chủ yếu là do vệ sinh kém sau khi tiểu tiện.

- Do bị dị ứng, bị kích thích bởi hóa chất, 
giấy vệ sinh dính ở âm hộ chưa lau sạch.

- Mặc quần bó chật, quần áo ẩm ướt.

Chẩn đoán viêm âm hộ âm đạo dựa vào:

Triệu chứng lâm sàng

Triệu chứng cơ năng: 

- Đau, ngứa âm hộ, âm đạo.

- Nóng, rát ÂH, ÂĐ kèm theo tiểu khó.

- Tiểu nhiều, tiểu buốt, nhiễm trùng tiểu tái 
phát nhiều lần.

- Ngứa hậu môn.

- Nhiều dịch âm đạo gây khó chịu.

Triệu chứng thực thể:

- Nhiều dịch tiết âm đạo (khí hư), mùi hôi, 
màu vàng, xanh.

- Sưng nề, viêm đỏ âm hộ.

- Chảy máu chỗ viêm nhiễm.

- Có vết trầy sướt da do gãi, chấn thương 
vùng âm hộ.

- Bệnh ngoài da ở hội âm: viêm da, viêm 
tuyến mồ hôi, psoriasis, lichen sclerosis.

- Dị vật trong ÂĐ.

Lichen sclerosis      

Nguồn: The Royal Children’s hospital Melbourne 

Viêm da

Nguồn: http://emedicalppt.blogspot.com
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Cận lâm sàng
Xét nghiệm dịch âm đạo: soi tươi, nhuộm 
Gram, cấy định danh vi khuẩn và kháng sinh 
đồ.

Các vi khuẩn thường gặp: S. pyogenes, 
S. aureus, H. influenzae, N. meningitidis, 
Shigella, Yersinia entercolitica, E. coli.
Tìm giun kim: 
Dùng băng keo trong dán vào hậu môn vào 
buổi sáng mới ngủ dậy, chưa làm vệ sinh và 
được khảo sát trên kính hiển vi để tìm giun 
kim và trứng giun (Lấy mẫu 3 lần trong 3 
ngày)

Xét nghiệm phân tìm trứng giun

Điều	trị	và	dự	phòng

Nguyên tắc điều trị là loại bỏ các yếu tố thuận 
lợi dẫn đến ÂH-ÂĐ.

1. Cần hỏi kỹ bệnh sử.

2. Khám kỹ để tìm dấu chứng của sự bị lạm 
dụng tình dục.

3. Xét nghiệm dịch âm đạo, lấy dị vật nếu có.

4. Thuốc bôi tại chỗ (steroid) để giảm đau, 
giảm ngứa.

5. Thuốc: Kháng sinh (Augmentin, 
Clindamycin), kháng nấm (Miconozole, 
Clotrimazole cream).

6. Thuốc trị giun: Mebendazole hoặc 
Albendazole 100mg. Liều thứ 2 được chỉ 

Giun kim

Nguồn: http://www.marksimonianmd.com/ 

định sau liều đầu khoảng 2 tuần. Có khuyến 
cáo là nên điều trị cho cả gia đình để ngăn 
ngừa tái nhiễm giun kim.3

Biện	pháp	phòng	bệnh	giun	kim

- Phát hiện bệnh và điều trị kịp thời.

- Rửa hậu môn cho trẻ vào buổi tối trước khi 
đi ngủ và sáng sớm.

- Đối với trẻ nhỏ: Không nên để trẻ mặc quần 
thủng đáy hoặc không mặc quần, không để 
trẻ chơi lê la ở nền đất bẩn.

- Giữ tay sạch, cắt ngắn móng tay, rửa tay 
sạch trước khi ăn và sau khi đi đại tiện.

Viêm ÂH-ÂĐ có thể điều trị và phòng ngừa 
bằng phương pháp giữ vệ sinh cá nhân tốt: 

- Bình thường chỉ cần rửa ÂH bằng nước sạch 
thông thường, dùng tay để rửa nhẹ nhàng.

- Lau chùi âm hộ theo hướng từ trước ra sau

- Thay quần lót thường xuyên khi vấy bẩn, 
tránh mặc quần chật. Mặc vải quần lót bằng 
cotton (không dùng vải nylon) để không ẩm 
mồ hôi.

- Tránh dùng những chất tạo bọt trong nước 
bồn tắm, không để trẻ ngồi lâu trong nước 
tắm pha xà phòng.

- Tránh dùng xà phòng thơm rửa âm hộ.

- Tránh chà sát, cào mạnh ÂH.

- Lau khô ÂH nhẹ nhàng bằng khăn sạch 

Trứng giun kim

Nguồn: http://www.intownpediatrics.com/ 
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mềm sau tắm, sau rửa.

- Trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh phải rửa tay 
với xà phòng hay dung dịch sát khuẩn.

Kết	luận	

Viêm âm hộ - âm đạo là một trong những 
bệnh phụ khoa thường gặp ở bé gái trước dậy 
thì. Cần phát hiện bệnh và điều trị kịp thời, 
cách điều trị tủy theo nguyên nhân nhưng vấn 
đề chính vẫn là làm vệ sinh cơ quan sinh dục 
ngoài cho trẻ đúng cách sau khi tiểu tiện. Cần 
tập cho trẻ thói quen: trước và sau khi ăn rửa 
tay với xà phòng hay dung dịch sát khuẩn ■
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Bảo	vệ	sàn	chậu	nữ	trong	thực	hành	sản	khoa
Nguyễn Thị Thanh Tâm*
* ThS. BS - Bệnh viện Phụ sản MêKông
   Email: bs.thanhtam@gmail.com, ĐT: 01684613838

Giới	thiệu

Thiên chức làm mẹ đã mang lại cho người 
phụ nữ và gia đình của họ niềm hạnh phúc 
vô bờ bến khi có được những thiên thần bé 
nhỏ chào đời. Tuy nhiên đằng sau hạnh phúc 
đó, người phụ nữ phải đối diện với những 
tổn thương sàn chậu từ trong quá trình mang 
thai, chuyển dạ và sanh dẫn đến các rối loạn 
chức năng sàn chậu như tiêu tiểu không kiểm 
soát, rối loạn hoạt động tình dục, sa tạng 
vùng chậu, đau vùng chậu mạn tính. Theo 
thống kê, 24% phụ nữ có ít nhất một triệu 
chứng của rối loạn chức năng sàn chậu, tần 
suất này tăng theo tuổi, số lần sanh và tình 
trạng béo phì. Bên cạnh đó các tổn thương 
ảnh hưởng chức năng sàn chậu trong phẫu 
thuật phụ khoa và vùng bụng chậu cũng đặt 
ra cho các nhà phụ khoa thách thức cần nắm 
rõ giải phẫu và bệnh lý liên quan để tránh 
làm tổn thương thêm các cấu trúc và phân 
bố thần kinh cho sàn chậu gây các rối loạn 
sau này cho người bệnh. Việc hạn chế tối đa 
và dự phòng các tổn thương sàn chậu trong 

thực hành sản phụ khoa đóng vai trò thiết yếu 
trong giảm tỷ lệ bệnh, nâng cao chất lượng 
cuộc sống người bệnh.

Các	cấu	trúc	giải	phẫu	sàn	chậu	bị	tổn	
thương	trong	quá	trình	mang	thai	và	
sanh	

Hệ thống cơ nâng hậu môn: nhóm cơ nâng 
hậu môn đóng vai trò chính về chức năng 
trong việc đóng mở và kiểm soát theo ý muốn 
của đường tiểu, tiêu hóa dưới và sinh dục. Cơ 
nâng hậu môn gồm hai loại sợi cơ: sợi chậm 
góp 70% trương lực cơ, và sợi nhanh góp 
30% trương lực cơ nâng hậu môn khi nghỉ 
và chịu trách nhiệm kìm giữ nước tiểu, hơi, 
phân khi có tăng áp lực ổ bụng đột ngột như 
ho, hắt hơi, cười, mang vác nặng, chạy, nhảy. 
Việc rèn luyện cơ sàn chậu bằng các phương 
pháp vật lý trị liệu tập trung chủ yếu vào hai 
loại sợi cơ trên và 3 nhóm cơ chính của cơ 
nâng hậu môn giúp cải thiện và điều trị hiệu 
quả các triệu chứng rối loạn chức năng sàn 
chậu như: tiêu tiểu không kiểm soát, tiểu khó, 

Hình 1. Cấu trúc giải phẫu cơ thắt hậu môn. Phân loại rách tầng sinh môn độ 3 – 4 (RCOG và ICS): độ 3a rách < 50% bó cơ 
thắt ngoài, 3b rách > 50% bó cơ thắt ngoài nhưng cơ thắt trong còn nguyên, 3c rách đến cơ thắt trong hậu môn nhưng chưa 
đến niêm mạc trực tràng, 4 rách vào lòng trực tràng.
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táo bón, sa tạng vùng chậu, rối loạn cảm giác 
và hoạt động tình dục, đau vùng chậu mạn 
tính liên quan đến cân cơ vùng sàn chậu .

Cơ thắt hậu môn gồm hai phần: cơ thắt trong 
và cơ thắt ngoài hậu môn. Cơ thắt trong hậu 
môn là cơ trơn, tạo bởi bó cơ vòng trong của 
cơ thành trực tràng, hoạt động không tự ý, 
tạo nên 70% trương lực ống hậu môn. Khi 
cơ thắt trong bị tổn thương, người bệnh sẽ 
có biểu hiện tiêu gấp, són hơi, són phân dạng 
nước, dát phân mỏng. Cơ thắt ngoài hậu môn 
là cơ vân thực sự, hoạt động theo ý, tạo nên 
30% trương lực ống hậu môn, đóng vai trò 
quan trọng trong việc cầm giữ hơi, phân trong 
hoàn cảnh không thuận lợi hoặc khi có tăng 
áp lực ổ bụng đột ngột. Hoạt động cơ thắt hậu 
môn được chi phối bởi thần kinh thẹn.

Các	cấu	 trúc	nâng	đỡ	cơ	quan	vùng	
chậu

Sự nâng đỡ và treo các cơ quan vùng chậu 
phụ thuộc vào các cơ vân, mô kiên kết đáy 
chậu, sự bám dính của cơ và mô liên kết vào 
xương chậu qua các mạc chậu. Cơ nâng hậu 
môn tạo nên các thành phần của hoành chậu 
và cơ mu bàng quang. Sợi cơ loại 1 (sợi chậm) 
của cơ này giúp giữ trương lực cơ lúc nghỉ và 
sợi loại 2 (sợi nhanh) có thể chịu với áp lực 
và vì vậy nó giúp giữ việc đóng niệu quản 
và chống lại sự kéo căng của các dây chằng 
vùng chậu. DeLancey đã mô tả sự nâng đỡ 
của âm đạo qua ba mức. 

- Mức I bao gồm cổ tử cung và một phần ba 
trên âm đạo, chúng được treo vào thành chậu 
gần như thẳng đứng bởi tấm mô liên kết được 
gọi là mô quanh âm đạo, bao gồm dây chằng 
tử cung cùng. Khi sự nâng đỡ ở tầng này bị 
mất sẽ dẫn đến sa tử cung và vòm âm đạo. 

- Mức II bao gồm một phần ba giữa âm đạo 
được gắn từng bên với thành chậu bởi những 
tấm cân nằm ngang giữa bàng quang và trực 
tràng, chúng bao gồm cân mu cổ tử cung và 
cân trước trực tràng gắn từng bên với cung 
gân cân đáy chậu và lớp cân trên của cơ nâng 
hậu môn. Khi sự nâng đỡ ở tầng này bị mất sẽ 
dẫn đến sa bàng quang và sa trực tràng. 

- Mức III bao gồm một phần ba dưới âm 
đạo được gắn trực tiếp với các cấu trúc xung 
quanh, phía trước hòa lẫn với niệu đạo, phía 
sau với đáy chậu và hai bên với cơ nâng hậu 
môn. 

Ở những phụ nữ tiểu có kiểm soát, khi tăng 
áp lực ổ bụng thì niệu đạo được nâng đỡ bởi 
các tổ chức gắn kết bên của nó và được chống 
đỡ phía dưới bởi thành trước âm đạo và cân 
đáy chậu.1

Tổn	thương	cấu	trúc	sàn	chậu	trong	
thực	hành	sản	khoa	và	các	biện	pháp	
dự	phòng

Cơ nông tầng sinh môn
Cắt tầng sinh môn hiện nay không được 
khuyến cáo như một thực hành thường quy 
khi sanh ngả âm đạo vì điều này làm tăng 
nguy cơ đau tầng sinh môn, dị cảm, giao hợp 
đau kéo dài sau sanh. 

  Cắt tầng sinh môn phải đúng chỉ định, đúng 
thời điểm và đúng kỹ thuật. 
- Cắt tầng sinh môn khi: 

+ Cần lấy thai nhanh qua ngả âm đạo 
trong trường hợp có biểu hiện suy thai để 
hồi sức sơ sinh kịp thời
+ Giúp sinh. 

- Thời điểm cắt tầng sinh môn thích hợp là 
khi đầu thai cúi tì dưới xương vệ để chuẩn 
bị sổ ra ngoài, tầng sinh môn căng mỏng đi, 
các cơ nông dạt sang hai bên, lỗ hậu môn nở 
tối đa. 
- Góc cắt từ 45 đến 60 độ theo đường đứng 
dọc giữa qua vị trí 6g mép sau màng trinh, cắt 
đủ dài và sâu để tránh bị rách thêm ra ngoài 
đường cắt.

Cơ nâng hậu môn và thần kinh thẹn 
Về lý thuyết, khi các cơ vân kéo căng gấp 
2 lần chiều dài cơ đều khó tránh khỏi bị đứt 
rách. Cơ nâng hậu môn bị kéo căng gấp 3,3 
lần trong quá trình sanh và tổn thương trong 
13-36% trường hợp sanh ngả âm đạo dẫn 
tới giảm sức mạnh của cơ sàn chậu, tăng bề 
rộng khe niệu dục, sa tạng vùng chậu, tiêu 
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tiểu không kiểm soát. Các yếu tố góp phần 
tổn thương cơ nâng hậu môn trong quá trình 
sanh như sanh kềm làm tăng 3,4 lần nguy 
cơ, chuyển dạ giai đoạn 2 kéo dài > 110 phút 
tăng nguy cơ 2,27 lần, chu vi đầu thai lớn hơn 
35,5cm tăng nguy cơ 3,34 lần, những phụ nữ 
bị tiểu không kiểm soát khi gắng sức trước 
sanh cũng tăng nguy cơ 3,1 lần sau sanh. Mặc 
dù ở những phụ nữ có hoạt động co cơ nâng 
hậu môn sau sanh bình thường, nhưng qua 
siêu âm vẫn phát hiện 16,1% tổn thương cơ 
nâng hậu môn. Trong trường hợp cơ nâng hậu 
môn hoạt động co yếu hoặc không hoạt động 
thì siêu âm phát hiện 53,8% tổn thương. Tổn 
thương diện lớn cơ nâng hậu môn dẫn đến sự 
nâng đỡ kém cho các tạng vùng chậu, không 
chỉ tăng nguy cơ sa các tạng này mà còn tăng 
nguy cơ sa tái phát sau mổ như: 
- Sau phẫu thuật cắt tử cung vì sa tử cung từ 
độ 2 trở lên, nguy cơ tái phát tăng 5,99 lần.
- Sau phẫu thuật tiểu không kiểm soát hoặc 
sa tạng vùng chậu, nguy cơ tái phát tăng 4,35 
lần.
- Sau sửa thành trước, nguy cơ tái phát tăng 
3,37 lần
- Sau phẫu thuật treo tử cung, nguy cơ tái 
phát tăng 4,33 lần. 
Để dự phòng các tổn thương cơ nâng hậu môn 
trong quá trình mang thai, chuyển dạ sanh, 
các phẫu thuật phụ khoa và điều trị rối loạn 
chức năng sàn chậu chúng ta cần chú ý đến 
vai trò của tập luyện cơ sàn chậu trước sanh 
(Kegel), massage cơ sàn chậu vào 4 tuần cuối 
thai kỳ (từ 35 tuần), tránh để chuyển dạ giai 
đoạn 2 kéo dài trên 1 giờ, thận trọng với chỉ 
định và kỹ thuật giúp sanh bằng kềm, tiếp tục 
hướng dẫn người bệnh duy trì tập luyện cơ 
sàn chậu sớm ngay từ những ngày đầu sau 
sanh, sau phẫu thuật 2,3.

Cơ thắt hậu môn
Tổn thương cơ thắt trong và ngoài hậu môn 
trong quá trình sanh được phân tích thành 3 
cơ chế chính: tổn thương trực tiếp thường 
gặp trong rách tầng sinh môn độ 3 – 4, tổn 
thương thần kinh thẹn do chèn ép đầu thai, 
chuyển dạ giai đoạn 2 kéo dài hoặc thần kinh 

thẹn bị kéo căng kéo dài sau sanh do trương 
lực cơ sàn chậu yếu, dạng phối hợp cả hai 
cơ chế trên. Các đường cắt tầng sinh môn có 
nguy cơ gây tổn thương cơ thắt hậu môn như: 
quá ngắn, góc cắt > 60 độ hoặc < 15 độ, cắt 
không đủ sâu (qua lớp cơ). Một phân tích gộp 
tại Anh cho thấy 27% phụ nữ sanh con so và 
8,5% phụ nữ sanh con rạ bị tổn thương cơ 
thắt hậu môn qua khám lâm sàng, tuy nhiên 
70% trường hợp tổn thương cơ thắt hậu môn 
không biểu hiện triệu chứng rối loạn nào. Tổn 
thương cơ thắt kéo dài không được phục hồi 
hoặc không hồi phục tự nhiên dẫn tới triệu 
chứng tiêu không kiểm soát về sau ở 21% 
phụ nữ sinh con so và 5% phụ nữ sinh con rạ.4 
Việc thăm khám trực tràng đánh giá cơ thắt 
hậu môn sau sanh thường quy và được thực 
hiện bởi bác sĩ có kinh nghiệm đóng vai trò 
quan trọng trong phát hiện sớm tổn thương 
cơ thắt hậu môn để có kế hoạch phục hồi giải 
phẫu chức năng cơ thắt và theo dõi sau sanh, 
cũng như chuẩn bị cho lần mang thai và sanh 
sau. Các bác sĩ tham gia khâu phục hồi cơ 
thắt hậu môn cũng cần được huấn luyện cách 
khâu đúng kỹ thuật như phục hồi riêng cơ 
thắt trong hậu môn và dùng mũi Overlap, chỉ 
tan chậm, sức căng tốt (ví dụ: chỉ PDS) đối 
với cơ thắt ngoài hậu môn. Khi so sánh giữa 
khâu phục hồi cơ thắt ngoài hậu môn bằng 
mũi End-to-End kinh điển với mũi Overlap 
các nhà nghiên cứu nhận thấy, tỷ lệ khuyết 
cơ thắt trên siêu âm với kỹ thuật End-to-End 
là 85% so với Overlap 15%, tỷ lệ són hơi 
42% so với 8% và són phân nhiều hơn ở kỹ 
thuật End-to-End.5 Nghiên cứu tiền cứu của 
tác giả Katariina Laine năm 2012 tại Na - Uy 
trên 31.709 sản phụ gồm hai giai đoạn: giai 
đoạn không có chương trình tập huấn bảo vệ 
tầng sinh môn lúc sanh từ năm 2003–2005 
và  giai đoạn áp dụng chương trình bảo vệ từ 
năm 2008–2010 (trong thì sổ đầu thai, người 
đỡ sanh dùng một tay áp lên đầu thai nhi để 
sổ đầu thai từ từ, tay còn lại chẹn lên vùng 
tầng sinh môn theo đường cắt bên, hướng về 
đường giữa nhằm giảm lực tác động và tránh 
rách sang đường giữa. Cắt tầng sinh môn 
đúng lúc và đúng chỉ định đã giảm 50% tỷ 
suất mới mắc tổn thương cơ thắt hậu môn khi 
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sanh, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (4% 
xuống 1,9%).6 Trong bài tổng quan của tác 
giả Andrea Lemos trên 675 phụ nữ mang thai 
cho thấy việc tập luyện cơ sàn chậu trong thai 
kỳ có hiệu quả ngăn ngừa tiểu không kiểm 
soát trong khoảng từ 6 tuần đến 3 tháng sau 
sanh.7

Các khuyến cáo thực hành lâm sàng nhằm 
hạn chế tổn thương cơ thắt hậu môn và tiêu 
không kiểm soát:8

- Tránh gây tổn thương cơ thắt hậu môn khi 
sanh là yếu tố lớn nhất trong việc dự phòng 
tiêu không kiểm soát ở phụ nữ (A).
- Bất cứ dạng giúp sanh nào cũng làm tăng 
nguy cơ tổn thương cơ thắt và tiêu không 
kiểm soát từ 2 đến 7 lần (A).
- Cắt tầng sinh môn không nên thực hiện 
thường quy (A).
- Cắt tầng sinh nên được cân nhắc trường hợp 
cần cho sanh nhanh cấp cứu (A).
- Đường cắt tầng sinh môn chéo bên nên sử 
dụng thay đường giữa do nguy cơ tổn thương 
cơ thắt hậu môn sau sanh (A).
- Cơ thắt trong hậu môn nên được phục hồi 
riêng khi bị rách (A).
- Phụ nữ bị tổn thương tới cơ thắt trong 
hoặc niêm mạc trực tràng có tiên lượng xấu 
về kiểm soát hơi, phân trong tương lai (A). 
Tất cả phụ nữ đặc biệt người có nguy cơ tổn 
thương cơ thắt hậu môn phải được theo dõi 
các triệu chứng tiêu không kiểm soát trong 
thời kỳ hậu sản (C).

Bàng quang kém hoạt động sau sanh
Tình trạng bàng quang kém hoạt động sau 
sanh dẫn đến việc tiểu tồn lưu, tiểu khó, bí 
tiểu sau sanh. Theo nghiên cứu năm 1994 
thì 1,7 – 17% phụ nữ không thể làm trống 
bàng quang dược sau sanh. Tuy vậy nếu 
không được xử trí thích hợp thì chỉ có 1% 
những phụ nữ này cải thiện tự nhiên sau đó. 
Mặc dù sau mổ lấy thai, thông tiểu được lưu 
12g – 24g nhưng vẫn có 3,38% phụ nữ gặp 
khó khăn trong việc làm trống bàng quang 
sau rút thông tiểu. Gây tê ngoài màng cứng 
giảm đau trong chuyển dạ (chiếm 27% các ca 

sanh) và gây tê tủy sống để mổ lấy thai là hai 
phương pháp vô cảm được ứng dụng nhiều 
hiện nay. Tuy nhiên hai phương pháp này làm 
giảm cảm giác bàng quang (trong vòng 10 
giờ sau mổ lấy thai và 6 giờ sau sanh ngả âm 
đạo) khiến người bệnh không cảm nhận được 
bàng quang đầy, dẫn đến thành bàng quang 
căng dãn quá mức, bàng quang co bóp kém 
và tiểu tồn lưu nên cần thông tiểu lưu.9

Kết	luận

Các tổn thương sàn chậu luôn rình rập trong 
các cuộc sanh gây ra các rối loạn chức năng 
sàn chậu ảnh hưởng đến chất lượng cuộc 
sống của phụ nữ sau đó. Vai trò của những 
nhà thực hành sản khoa hết sức quan trọng 
trong việc tiên lượng các yếu tố nguy cơ để 
chọn phương pháp sanh và kỹ thuật sanh cho 
phù hợp, đánh giá cẩn thận và phục hồi tốt 
các tổn thương sàn chậu xảy ra để hạn chế tối 
đa những bệnh lý sàn chậu mà người phụ nữ 
phải chịu đựng dai dẳng về sau ■

Tài	liệu	tham	khảo
1. Ashton-Miller JA, DeLancey JO. Functional anatomy of 

the female pelvic floor. Annals of the New York Academy 
of Sciences. 2007;1101:266-96.

2. Heit M, Mudd K, Culligan P. Prevention of childbirth 
injuries to the pelvic floor. Current women’s health reports. 
2001;1(1):72-80. Epub 2002/07/13.

3. Aasheim V, Nilsen AB, Lukasse M, Reinar LM. Perineal 
techniques during the second stage of labour for reducing 
perineal trauma. The Cochrane database of systematic 
reviews. 2011(12):CD006672.

4. Oberwalder M, Connor J, Wexner SD. Meta-analysis 
to determine the incidence of obstetric anal sphincter 
damage. The British journal of surgery. 2003;90(11):1333-
7.

5. Fernando RJ, Sultan AH, Kettle C, Thakar R. Methods of 
repair for obstetric anal sphincter injury. The Cochrane 
database of systematic reviews. 2013;12:CD002866.

6. Laine K, Skjeldestad FE, Sandvik L, Staff AC. Incidence 
of obstetric anal sphincter injuries after training to protect 
the perineum: cohort study. BMJ open. 2012;2(5).

7. Lemos A, de Souza AI, Ferreira AL, Figueiroa JN, Cabral-
Filho JE. Do perineal exercises during pregnancy prevent 
the development of urinary incontinence? A systematic 
review. International journal of urology : official journal of 
the Japanese Urological Association. 2008;15(10):875-
80.

8. Power D, Fitzpatrick M, O’Herlihy C. Obstetric anal 
sphincter injury: how to avoid, how to repair: a literature 
review. The Journal of family practice. 2006;55(3):193-
200.

9. Panayi DC, Khullar V. Urogynaecological problems in 
pregnancy and postpartum sequelae. Current opinion in 
obstetrics & gynecology. 2009;21(1):97-100.



50

THỜI SỰ Y HỌC, Chuyên đề SỨC KHỎE SINH SẢN, Tập 76, Số 1, Tháng 6 – 2014

Nghiên	cứu	chẩn	đoán	trước	sinh	
các	bất	thường	tim	thai	bằng	siêu	âm
Trần Danh Cường,* Phạm Quang Anh,* Trương Quang Hưng**
* Đại học Y Hà Nội, ** Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Tóm	tắt	
Bất thường tim thai là một trong những bất thường hình thái của thai khá hay gặp, có thể phát hiện và 
chẩn đoán trước sinh bằng siêu âm hình thái và thậm chí có thể làm được ngay ở quí đầu của thai kỳ. 
Mục	tiêu	nghiên	cứu:	mô tả các loại bất thường tim thai được chẩn đoán trước sinh bằng siêu âm 
tại bệnh viện Phụ sản trung ương. Đối	tượng	và	phương	pháp	nghiên	cứu:	hồi cứu trên 276 hồ sơ 
được siêu âm chẩn đoán trước sinh có các bất thường của tim thai, tiến hành phân loại các bất thường 
này tùy theo tổn thương.	Kết	quả: tuổi thai phát hiện bất thường tim trung bình là 25,9 tuần. Tỷ lệ bất 
thường tim thai trong tổng số các bất thường hình thái được chẩn đoán trước sinh là 10,8%, trong đó 
tỷ lệ thông liên thất 32,2%, tứ chứng Fallot 11,9%, thiểu sản tâm thất 21,4%, bệnh ống nhĩ thất 9,4% 
và các bất thường tim phức hợp (có từ hai tổn thương trở lên) là 16,3%. Tỷ lệ bất thường tim đơn độc 
(không kèm theo các bất thường hình thái khác) là 58%. Kết	luận: các bất thường tim thai có thể chẩn 
đoán trước sinh bằng siêu âm hình thái, thông liên thất chiếm tỷ lệ cao nhất và phần lớn bất thường tim 
là đơn độc.

Từ	khóa: bất thường tim, thông liên thất, tứ chứng Fallot, thiểu sản tâm thất

Summary

Research on prenatal diagnosis of fetal heart defects by ultrasound

Fetal heart defects (FHDs) can be diagnosed prenatally by morphologic ultrasound in first 
trimester of pregnancy. Objectives: to describe types of FHDs diagnosed by ultrasound in 
National hospital of Obstetrics and Gynecology (NHOG). Materials and methodology: this 
is a restrospective study in 276 cases of FHDs and classification of kinds of FHDs based on 
ultrasound findings. Results: gestation age is 25,9 week on average. The rate of FHDs is 10,8% 
among all types of fetal abnormalities. In FHDs groups, CIV is 32,2%, Fallot tetratology is 
11,9%, ventricular hypoplasia is 21,4%, canal atrioventricular 9,4% and complex heart 
defects is 16,3%. The rate of single heart defect is 58%. Conclusion: FHDs can be diagnosed 
prenatally by morphologic ultrasound. CIV is the highest rate and most of the defects is single 
abnormalities. 
Keywords: fetal heart defects, CIV, Fallot tetratology, ventricular hypoplasia.

Đặt	vấn	đề

Dị dạng tim chiếm một tỷ lệ khá lớn trong số 
các dị dạng hình thái của thai,1 theo một số 
nghiên cứu ngoài nước tỷ lệ này ước khoảng 
8-10/1000 trong số những thai đẻ sống, theo 
Lưu Thị Hồng (2008) là 7,04% trong tổng số 
trẻ mang dị tật bẩm sinh (DTBS),4 Nguyễn 
Việt Hùng (2006) tỷ lệ này là 12,89% trong 

tổng số DTBS.5 Bất thường tim (BTT) thai 
nhi hoàn toàn có thể chẩn đoán trước sinh 
(CĐTS) bằng siêu âm (SÂ) và có thể điều trị 
sau sinh được, tuy nhiên điều trị BTBS rất tốn 
kém về kinh tế. Từ năm 2006 với sự ra đời của 
Trung tâm chẩn đoán trước sinh (TTCĐTS) 
tại Bệnh Viện Phụ Sản Trung ương, thì SÂ 
hình thái thai nhi được thực hiện một cách 
khá hệ thống. Với những máy SÂ thế hệ mới, 
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cùng với sự hiểu biết về cấu trúc siêu âm tim 
thai nhi cho nên tất cả các cấu trúc này đều 
có thể quan sát được từ khi thai 16 - 17 tuần, 
do đó có thể chẩn đoán được rất nhiều những 
bất thường về cấu trúc giải phẫu của tim thai 
nhi cũng từ tuổi thai này. Trên Thế giới, ở các 
nước tiên tiến đã có nhiều nghiên cứu CĐTS 
các BBT thai, về thái độ xử trí trước sinh và 
sau sinh của những bất thường này. Nhưng ở 
Việt Nam chưa có một công trình nghiên cứu 
nào về vấn đề này, chính vì vậy chúng tôi tiến 
hành nghiên cứu đề tài này nhằm mục tiêu:

Nhận xét các loại dị tật tim thai nhi được 
chẩn đoán trước sinh bằng siêu âm tại Bệnh 
viện Phụ Sản Trung ương.

Đối	 tượng	 và	 phương	 pháp	 nghiên	
cứu

Đối tượng nghiên cứu
Là 276 hồ sơ SÂ chẩn đoán có bất thường 
cấu trúc của tim thai nhi tại TTCĐTS Bệnh 
viện Phụ Sản Trung ương: từ tháng 7-2007 
đến tháng 6-2010. Có đủ các tiêu chuẩn như: 
chẩn đoán xác định có bất thường cấu trúc 
của tim và các mạch máu lớn, ghi rõ tuổi 
thai phát hiện, được hội chẩn SÂ với bác sỹ 
tim mạch nhi khoa của khoa Phẫu thuật tim 
mạch - lồng ngực Bệnh viện Việt Đức, được 
hội chẩn của Hội đồng liên bệnh viện. Loại 
ra khỏi nghiên cứu khi không đủ những tiêu 
chuẩn trên

Phương pháp nghiên cứu
Là nghiên cứu mô tả cắt ngang, hồi cứu, mẫu 
thuận lợi không xác xuất lấy toàn bộ hồ sơ 
đủ tiêu chuẩn nghiên cứu trong thời gian từ 
tháng 7-2007 đến tháng 6-2010 

Các biến số nghiên cứu
Tuổi thai phát hiện BTBS trên SÂ (tuần). 
Các BTT: thông liên thất, bệnh ống nhĩ thất, 
đảo gốc động mạch, bệnh Ebstein, tứ chứng 
Fallot, thất phải hai đường ra, thiểu sản tâm 
thất, bệnh tim phối hợp.

Các tiêu chuẩn chẩn đoán siêu âm. 
Thông liên thất (TLT): đường cắt bốn buồng 
tim và mặt cắt dọc tim trái ở vị trí xuất phát 
của động mạch chủ sẽ thấy hình ảnh gián 
đoạn của vách liên thất. Qua Doppler màu có 
thể thấy luồng thông giữa hai tâm thất qua vị 
trí lỗ hở.2,3

Bệnh ống nhĩ thất: đường cắt tim bốn buồng 
trong thì tâm thu và thì tâm trương. Mất hình 
ảnh điển hình của chữ thập của tim (không 
nhìn thấy hình ảnh của vách nguyên thuỷ).2,3

Một buồng thất: đường cắt tim bốn buồng: 
hai tâm nhĩ bơm máu vào một tâm thất rộng 
qua hai van nhĩ thất.2,3

Đảo gốc động mạch: đường cắt dọc cũng như 
đường cắt ngang tim: động mạch chủ và động 
mạch phổi chạy song song với nhau tạo ra 
một hình ảnh nòng súng.2,3

Bệnh Ebstein: đường cắt tim bốn buồng: nhĩ 
phải to, kích thước động mạch phổi nhỏ, van 
ba lá nằm thấp hơn van hai lá, thường hở van 
ba lá do đó khi làm Doppler màu sẽ thấy máu 
phụt ngược qua van ba lá, tim trái và động 
mạch chủ bình thường.2,3

Tứ chứng Fallot: đường cắt bốn buồng tim từ 
đỉnh tim hoặc đường cắt bốn buồng tim bên 
ta thấy hình ảnh thông liên thất, động mạch 
chủ cưỡi lên vách liên thất và hẹp động mạch 
phổi.2,3

Thất phải hai đường ra: đường cắt dọc tâm 
thất phải: động mạch chủ và động mạch phổi 
đều xuất phát từ tâm thất phải.2,3

Thiểu sản tâm thất trái (phải): đường cắt 
bốn buồng tim thấy: thất trái và động mạch 
chủ lên nhỏ hơn bình thường, nhỏ tới mức 
quan sát thấy như một khe nhỏ, cơ tim tăng 
âm vang. Thất phải và động mạch phổi giãn 
to. Tỷ số giữa kích thước thất phải trên kích 
thước thất trái > 1,4.2,3

Bệnh tim phối hợp: có ≥ 2 tổn thương tim trở 
lên.2,3
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Kết	quả	nghiên	cứu

Tổng số đối tượng nghiên cứu 276, tỷ lệ bất 
thường tim trong tổng số bất thường hình thái 
của thai là 10,8%.

  Tuổi thai trung bình phát hiện BTT là 25,9 ± 
5,6. tuổi thai nhỏ nhất là 14 tuần, tuổi thai lớn 
nhất là 38 tuần. Lớp tuổi thai phát hiện BTT 
nhiều nhất là 20 – 24 tuần (30,1%).

  Tỷ lệ BTT cao nhất là TLT: 32,2%, thấp nhất 
là thất phải hai đường ra 2,5% (bảng 1).

  BTT đơn độc là 58%, phối hợp là 42%, TLT 
đơn độc 11,9%, TLT có dị dạng kèm theo là 
20,3% (bảng 2).

Bảng	2.	Tỷ	lệ	BTT	đơn	độc	và	kèm	theo	bất	thường	các	cơ	quan	khác	của	thai

Các loại BTBS
Có dị tật kèm theo Không có dị tật kèm theo Tổng số

N % n % N %

Thông liên thất (TLT) 56 20,3 33 11,9 89 32,2

Bệnh ống nhĩ thất 9 3,5 17 6 26 9,5

Đảo gốc động mạch 3 1,1 6 2,2 9 3,3

Ebstein 2 0,72 6 2,2 8 2,9

Tứ chứng Fallot 11 3,9 22 8,0 33 11,9

Thất phải hai đường ra 4 1,4 3 1,1 7 2,5

Thiểu sản tâm thất 16 5,8 43 15,6 59 21,4

Bệnh tim phối hợp 15 5,4 30 10,9 45 16,3

Tổng số 116 42 160 58 276 100

Bàn	luận

Nhóm đối tượng nghiên cứu.
Tổng số đối tượng nghiên cứu là 276 hồ sơ có 
siêu âm chẩn đoán có bất thường tim. So với 
nghiên cứu của Nguyễn Việt Hùng (2006), 
nghiên cứu từ năm 1999-2005, có đối chiếu 
chẩn đoán BTT trước sinh bằng SÂ và kiểm 
chứng sau sinh nên có giá trị thuyết phục 
hơn.5 Nghiên cứu của Isaksen (1999) trong 
khoảng thời gian từ 1985-1994 có so sánh 
chẩn đoán BTT bằng SÂ và đối chiếu với 
kết quả chẩn đoán sau sinh, và khám nghiệm 
tử thi ở những thai nhi chết trong quá trình 

mang thai có bất thường do đó có giá trị 
thuyết phục hơn.6 Nghiên cứu này không thể 
thực hiện như các tác giả trên vì thời gian tiến 
hành hạn hẹp. 

  Kết quả nghiên cứu này cho thấy độ tuổi 
của thai phụ có thai bị BTT nhiều nhất 25-
29 tuổi (37,3%). Kết quả này tương tự như 
nghiên cứu khác vì 25-29 tuổi là độ tuổi sinh 
đẻ nhiều nhất, do đó không chỉ nghiên cứu về 
BTT mà ở hầu hết các nghiên cứu bất thường 
hình thái khác của thai đều thấy tỷ lệ cao ở 
độ tuổi này.6

  Tuổi thai trung bình phát hiện BTT trong 

Bảng	1.	Tỷ	lệ	các	loại	BTT	được	chẩn	đoán	SÂ

Các loại bệnh tim bẩm sinh N %

Thông liên thất (TLT) 89 32,2

Bệnh ống nhĩ thất 26 9,4

Đảo gốc động mạch 9 3,3

Ebstein 8 2,9

Tứ chứng Fallot 33 11,9

Thất phải hai đường ra 7 2,5

Thiểu sản tâm thất 59 21,4

Bệnh tim phức hợp 45 16,3

Tổng số 276 100
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nghiên cứu này là 25,9 tuần, sớm nhất là 
14 tuần và muộn nhất là 38 tuần. Lớp tuổi 
thai phát hiện BTT nhiều nhất là 20-24 tuần 
chiếm 30%. Kết quả nghiên cứu này cho thấy 
tuổi thai trung bình để phát hiện BTT còn cao 
giải thích điều này là do tổ chức khám siêu 
âm hình thái thai nhi chưa được hệ thống, 
siêu âm tim thai là một trong những kỹ thuật 
siêu âm trước sinh khó. Ngày nay với sự phát 
triển của y học, các cấu trúc của tim thai nhi 
có thể quan sát bằng SÂ ngay từ khi thai 17-
18 tuần và có thể sớm hơn với việc sử dụng 
SÂ đầu dò âm đạo.2,7 Theo Isaksen (1999), 
tuổi thai trung bình phát hiện BTBS theo SÂ 
là 21 tuần.6 Hy vọng trong tương lai việc chẩn 
đoán BTT sẽ được làm ở tuổi thai sớm hơn.

Các loại BTT được chẩn đoán trước sinh 
tại TTCĐTS
Tỷ lệ thai nhi BTT trong tổng số thai có DTBS 
là 10,8%. Kết quả nghiên cứu này tương tự 
như của Nguyễn Việt Hùng (2006) tỷ lệ này 
là 12,98%.5 Của Lưu Thị Hồng (2008), tỷ lệ 
này là 7,04%.4 Theo Iraksen (1999) tỷ lệ BTT 
trong số thai có biểu hiện bất thường chiếm 
26%. Đây là tỷ lệ cao hơn rất nhiều so với 
nghiên cứu này là do phương pháp nghiên 
cứu bao gồm cả khám nghiệm tử thi ở thai 
nhi chết hoặc sảy thai. Điều này đã phát hiện 
ra một số lượng đáng kể những thai nhi bị 
BTT mà SÂ không phát hiện được.6 Tỷ lệ này 
chưa thể đại diện cho quần thể vì nghiên cứu 
chỉ giới hạn ở trung tâm chẩn đoán trước sinh 
của bệnh viện Phụ sản trung ương. 

  Trong nghiên cứu này tỷ lệ thông liên thất 
chiếm 32,2% cao nhất, thứ hai là bệnh thiểu 
sản tâm thất 21,4%, thứ ba là BTT phối hợp 
(có ít nhất từ hai tổn thương tim trở lên) 
chiếm 16,3% và thấp nhất là bệnh thất phải 
hai đường ra chiếm 2,5%. Theo Nguyễn Việt 
Hùng (2006) tỷ lệ này là 25%5, theo Lưu 
Thị Hồng (2008) tỷ lệ bệnh thông liên thất 
23,5%.4 Theo Isaksen (1999) tỷ lệ bệnh thông 
liên thất là 28,6% và Marides (2001) tỷ lệ này 
cũng là cao nhất.6

  Tỷ lệ thai nhi BTT có kèm dị tật cơ quan 
khác là 42% và tỷ lệ thai nhi BTT không kèm 
cơ quan khác là 58%, như vậy bất kỳ một 
thai nhi bị BTT cũng có thể có kèm dị tật 
cơ quan khác, điều này giúp các bác sỹ khi 
SÂ khi phát hiện ra thai nhi bị BTT cần kiểm 
tra thật kỹ lưỡng từng cơ quan khác tránh bỏ 
sót các bất thường cơ quan khác phối hợp. 
Kết quả này cũng tương tự như của Nguyễn 
Việt Hùng (2006) và Lưu Thị Hồng (2008).4,5 
Theo Isaksen (1999) tỷ lệ thai nhi bị BTT 
đơn độc thấp hơn chiếm 23%.6

Kết	luận

Tỷ lệ thai nhi BTT trong tổng số thai nhi có 
BTT theo SÂ là 10,8%. Trong đó thông liên 
thất cao nhất chiếm 32,2%, BTT có kèm theo 
bất thường cơ quan khác chiếm 42%. Tuổi 
thai trung bình phát hiện BTT là 26 tuần ■
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Đặt	vấn	đề

Các dị dạng tim thai là một trong những dị 
dạng hình thái khá thường gặp với tần suất 
khoảng 8-10/1000 trường hợp đẻ sống.2 Theo 
Lưu Thị Hồng (2008), tỷ lệ dị dạng tim ước 
chiếm 7,04% trong tổng số có bất thường 

hình thái5 và theo Nguyễn Việt Hùng (2006) 
tỷ lệ này là 12,89%.6 Chúng hoàn toàn có thể 
chẩn đoán trước sinh bằng siêu âm (CĐTS), 
đa số các bất thường tim đều có thể điều trị 
sau khi sinh bằng phẫu thuật nhưng chi phí 
điều trị rất tốn kém. Siêu âm CĐTS các bất 

Tóm	tắt
Bất thường tim thai là một trong những dị dạng khá thường gặp và hoàn toàn có thể chẩn đoán trước 
sinh bằng siêu âm, nó cũng có thể được điều trị sau đẻ cho kết quả tốt. Mục	tiêu:	đánh giá thái độ xử trí 
thai nhi sau khi chẩn đóan có bất thường tim tại bệnh viện Phụ sản trung ương. Đối	tượng	và	phương	
pháp	nghiên	cứu: hồi cứu trên 276 hồ sơ chẩn đoán trước sinh có bất thường tim tại Trung tâm chẩn 
đoán trước sinh của Bệnh viện Phụ sản trung ương, phân loại các bất thường tim thai, xem xét thái độ 
xử trí đối với từng loại bất thường tim thai. Kết	quả	nghiên	cứu: tuổi thai trung bình phát hiện 25,9 tuần, 
tỷ lệ bất thường tim chung 10,8% trong số các bất thường thai nhi được chẩn đoán trước sinh, trong đó 
thông liên thất chiếm 32,2%, tứ chứng Fallot 11,9%, thiểu sản tâm thất 21,4%. Tỷ lệ đình chỉ thai nghén 
chung là 67%, tỷ lệ đình chỉ thai nghén ở tuổi thai trước 28 tuần là 91% do tâm lý lo ngại tính chất nặng 
nề của bất thường tim, về khả năng điều trị sau khi sinh và chi phí điều trị tốn kém. Kết	luận:	các bất 
thường tim có khả năng chẩn đoán trước sinh bằng siêu âm, có khả năng điều trị sau đẻ nhưng tỷ lệ 
đình chỉ thai nghén còn rất cao theo kết quả của nghiên cứu này.

Từ	khóa: bất thường tim, thông liên thất, tứ chứng Fallot, đình chỉ thai nghén 

Summary

Evaluation of management of fetal heart defects prenatally diagnosed by 
ultrasound

Fetal heart defects (FHDs) are very common and can be diagnosed by prenatal ultrasound. 
However, physicians can treat those abnormalities postpartum. Objectives: evaluate management 
of FHDs after prenatal diagnosis at National hospital of Obstetrics and Gynecology (NHOG). 
Materials and methodology: restrospective study with 276 FHDs cases at Prenatal diagnosis 
Centre; NHOG. Results: average gestation age is 25,9 week, rate of FHDs is 10,8% including 
32,2% of CIV, Fallot tetratology 11,9%, ventricular hypoplasia 21,4%. Rate of termination of 
pregnancy (TOP) is 67%, rate of TOP before 28 gestation week is 91%. Conclusion: FHDs can 
be prenatally diagnosed by ultrasound, and can be treated after delivery however the rate of 
TOP is very high in this study due to patient’s emotion and costly treatment. 
Keywords: fetal heart defects, CIV, Fallot tetratology, termination of pregnancy. 
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thường tim thai được thực hiện trên thế giới 
từ khá lâu.7 Song ở Việt Nam việc siêu âm 
hình thái cung như tim thai được làm một 
cách hệ thống từ khi ra đời của Trung tâm 
chẩn đoán trước sinh (TTCĐTS) Bệnh Viện 
Phụ Sản Trung ương. Với những thế hệ máy 
siêu âm (SÂ) mới, cùng với sự hiểu biết tường 
tận về phôi thai học và các cấu trúc siêu âm 
của tim thai cho nên siêu âm tim thai có thể 
được thực hiện từ thai 16 - 17 tuần, một số 
bất thường lớn của tim thai có thể được chẩn 
đoán từ tuổi thai này và qua đó đề xuất thái 
độ xử trí trước sinh và sau sinh cho những bất 
thường này chính vì vậy chúng tôi tiến hành 
nghiên cứu này nhằm mục tiêu: Đánh giá thái 
độ xử trí trước sinh các bất thường tim thai 
được chẩn đoán tại Bệnh viện Phụ Sản Trung 
ương từ 2007-2010. 

Đối	 tượng	 và	 phương	 pháp	 nghiên	
cứu

Đối tượng nghiên cứu
Toàn bộ 276 hồ sơ SÂ chẩn đoán trước sinh 
có bất thường tim (BTT) tại TTCĐTS Bệnh 
viện Phụ Sản Trung ương, từ 7/2007 đến 
6/2010 có đầy đủ các thông tin cần thiết cho 
nghiên cứu như chẩn đoán loại bệnh tim, theo 
dõi thai nghén hay đình chỉ thai nghén sau 
khi chẩn đoán.

Phương pháp nghiên cứu.
Là nghiên cứu mô tả cắt ngang, hồi cứu, mẫu 
thuận lợi không xác xuất 

Các biến số sử dụng trong nghiên cứu
 Tuổi thai nhi phát hiện BTT, các loại bất 
thường tim, quyết định ĐCTN hay tiếp tục 
theo dõi thai 

Tiêu chuẩn siêu âm chẩn đoán bất thường 
tim (BTT) thai 
Thông liên thất: mặt cắt tim 4 buồng và dọc 
tim trái ở vị trí xuất phát của động mạch chủ 
thấy hình ảnh gián đoạn của vách liên thất.
Doppler màu có thể thấy luồng thông giữa 

hai tâm thất.2,3

Bệnh ống nhĩ thất: đường cắt tim 4 buồng ở 
thì tâm thu và tâm trương. Mất hình ảnh điển 
hình của chữ thập của tim, không nhìn thấy 
hình ảnh của vách nguyên thuỷ.2,3

Một buồng thất: đường cắt tim 4 buồng: hai 
tâm nhĩ bơm máu vào một tâm thất rộng qua 
hai van nhĩ thất.2,3

Đảo gốc động mạch: đường cắt dọc cũng như 
đường cắt ngang tim: động mạch chủ và động 
mạch phổi đi ra song song với nhau tạo ra 
một hình ảnh nòng súng.2,3

Bệnh Ebstein: đường cắt tim 4 buồng: nhĩ 
phải to, lá thành của van ba lá nằm thấp về 
phía mõm tim, hở van ba lá xác định bằng 
Doppler màu.2,3

Tứ chứng Fallot: đường cắt 4 buồng tim từ 
đỉnh tim hoặc đường cắt bên thấy hình ảnh 
thông liên thất, động mạch chủ cưỡi lên vách 
liên thất và hẹp động mạch phổi.2,3

Thất phải hai đường ra: đường cắt dọc tâm 
thất phải: động mạch chủ và động mạch phổi 
đều xuất phát từ tâm thất phải.2,3

Thiểu sản tâm thất: đường cắt bốn buồng tim: 
thất trái và động mạch chủ lên nhỏ, đôi khi 
như một khe nhỏ, cơ tim tăng âm vang. Thất 
phải và động mạch phổi cũng giãn to. Tỷ số 
giữa kích thước thất phải trên kích thước thất 
trái > 1,4.2,3

Bệnh tim phức hợp: có ≥ 2 tổn thương ở tim.2,3

Các thông tin cần thiết của thai phụ và thai 
nhi thu thập bằng phiếu nghiên cứu, các 
số liệu được xử lý bằng SPSS 15.0 và các 
phương pháp thông thường

Kết	quả

Tổng số đối tượng nghiên cứu 276 BTT, tổng 
số 2549 thai nhi có DTBS, chiếm 10,8%. 
Tuổi thai trung bình phát hiện BTT là 25,9 
± 5,6, nhỏ nhất là 14 tuần và lớn nhất là 38 
tuần. 
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  Bảng 1 cho thấy thông liên thất chiếm tỷ 
lệ cao nhất 32,2%. thất phải hai đường ra là 
thấp nhất chiếm 2,5%. 

ĐCTN 185 trường hợp chiếm tỷ lệ 67%. 
không ĐCTN 91 trường hợp chiếm 33% 
(bảng 2). ĐCTN chiếm 91%, không ĐCTN 
chiếm tỷ lệ 9% (bảng 3). ĐCTN là 30,3%. 
Không ĐCTN là 69,7% (bảng 4).

Bàn	luận
Bảng	1.	Tỷ	lệ	các	loại	BTT	được	chẩn	đoán	SÂ

Các loại bệnh tim bẩm sinh N %

Thông liên thất 89 32,2
Bệnh ống nhĩ thất 26 9,4
Đảo gốc động mạch 9 3,3
Ebstein 8 2,9
Tứ chứng Fallot 33 11,9
Thất phải hai đường ra 7 2,5
Thiểu sản tâm thất 59 21,4
Bệnh tim phối hợp 45 16,3

Tổng số 276 100

Tỷ lệ bất thường tim
Tuổi thai trung bình phát hiện BTT trong 
nghiên cứu này là 25,9 tuần, sớm nhất là 14 
tuần và nhất là 38 tuần. Trên 1/3 được phát 
hiện vào tuổi thai 20-24 tuần vì đây là tuổi 
thai siêu âm hình thái Theo Isaksen (1999), 
tuổi thai trung bình phát hiện BTT là 21 tuần.7

Tỷ lệ bất thường tim trong tổng số các bất 
thường hình thái được chẩn đoán trước sinh 
là 10,8%. Kết quả nghiên cứu này tương 
tự như của Nguyễn Việt Hùng (2006), tỷ 
lệ bất thường của hệ tim mạch ở thai nhi là 
12,98%. Theo Lưu Thị Hồng (2008) tỷ lệ này 
là 7,04%. Tỷ lệ này thấp hơn so với nghiên 
cứu này, do đối tượng của các nghiên cứu đó 
chỉ là những thai phụ được khám và quản lý 
thai nghén tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương 
mà không nghiên cứu những thai phụ ở tuyến 
dưới chuyển lên.5,6

  Theo Iraksen (1999) tỷ lệ BTT chiếm 26%. 
Tỷ lệ này cao hơn rất nhiều so với nghiên cứu 

này do tác giả là lấy cả các trường hợp BTT 
qua khám nghiệm tử thi ở thai nhi chết hoặc 
sảy thai cho nên đã phát hiện ra một số lượng 
đáng kể những thai nhi bị BTT mà SÂ không 
phát hiện được.7

  Trong nghiên cứu này tỷ lệ thông liên thất 
chiếm 32,2%, thiểu sản tâm thất 21,4%, BTT 
phối hợp 16,3% và thất phải hai đường ra 
chiếm 2,5%. Kết quả này tương tự như một 
số nghiên cứu khác như Nguyễn Việt Hùng 
(2006) thông liên thất 25%, Lưu Thị Hồng 
(2008) thông liên thất 23,5% và Tô Văn An 
(2007) thông liên thất là 25%.1,5,6 Isaksen 
(1999) bệnh thông liên thất là cao nhất 28,6% 
và Marides (2001) tỷ lệ này cũng là cao nhất, 
tất cả các nghiên cứu trong và ngoài nước 
đều thống nhất là tỷ lệ thông liên thất là cao 
nhất.4,7

Thái độ xử trí trước sinh với thai nhi bị 
bệnh tim bẩm sinh tại TTCĐTS.
  Tỷ lệ ĐCTN trong nghiên cứu này là 67% và 
không ĐCTN là 33%. Ở tuổi thai < 28 tuần 
tỷ lệ ĐCTN là 91% và không ĐCTN là 9%. 
Tuổi thai ≥ 28 tuần tỷ lệ ĐCTN là 30,3%, 
không ĐCTN là 69,7%. Kết quả nghiên cứu 
này tương tự như của Isaksen (1999), 66% 
ĐCTN hoặc sảy thai tự nhiên, 34% tiếp tục 
theo dõi thai nghén đến khi đủ tháng. ĐCTN 
ở tuổi thai < 28 tuần chiếm 91%. Kết quả này 
cũng tương tự của Isaksen (1999), tuổi thai 
trung bình kết thúc thai nghén là 26 tuần.7

  Thông liên thất có kèm theo bất thường khác 
của thai tỷ lệ ĐCTN ở tuổi thai < 28 tuần là 
100%, tuổi thai ≥ 28 tuần ĐCTN là 63,2% lý 
do BTT là một trong những DTBS nặng của 
thai nhi, cho nên khi phát hiện được ở tuổi 
thai < 28 tuần thì đa số ĐCTN. Ngược lại 
ở tuổi thai ≥ 28 tuần, lúc này thai nhi có thể 
sống cho nên tỷ lệ ĐCTN giảm đi nhiều. Kết 
quả nghiên cứu này tương tự như của Isaksen 
(1999)7. Nhóm thai nhi thông liên thất đơn 
độc ở tuổi thai < 28 tuần có tỷ lệ ĐCTN chiếm 
tỷ lệ 46,1%. Còn ở tuổi thai ≥ 28 tuần tỷ lệ 
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Bảng	2.	Tỷ	lệ	đình	chỉ	thai	nghén

Các loại BTBS
Có dị tật kèm theo Không có dị tật kèm theo Tổng số

N % n % N %

Thông liên thất 58 21 31 11,2 89 32,2

Bệnh ống nhĩ thất 15 5,4 11 4 26 9,4

Thiểu sản tâm thất 46 16,6 13 4,7 59 21,3

Đảo gốc động mạch 7 2,5 2 0,7 9 3,3

Ebstein 0 0 8 2,9 8 2,9

Tứ chứng Fallot 25 9,1 8 2,9 33 11,9

Thất phải hai đường ra 5 1,8 2 0,7 7 2,5

Bệnh tim phối hợp 29 10,5 16 5,8 45 16,3

Tổng số 185 67 91 33 276 100

Bảng	3.	Xử	trí	BTT	ở	tuổi	thai	<	28	tuần.

Các loại BTBS
Có dị tật kèm theo Không có dị tật kèm theo Tổng số

N % n % N %

Thông liên thất 45 26,9 7 4,1 52 31,0

Bệnh ống nhĩ thất 13 7,9 0 0 13 7,9

Thiểu sản tâm thất 41 24,6 0 0 41 24,6

Đảo gốc động mạch 6 3,6 0 0 6 3,6

Ebstein 0 0 1 0,6 1 0,6

Tứ chứng Fallot 20 12 4 2,4 24 14,4

Thất phải hai đường ra 4 2,4 1 0,6 5 3,0

Bệnh tim phối hợp 23 13,8 2 1,2 25 15,0

Tổng số 152 91 15 9 167 100

Bảng	4.Thái	độ	xử	trí	với	thai	có	tuổi	thai	≥	28	tuần

Các loại BTBS
Có dị tật kèm theo Không có dị tật kèm theo Tổng số

N % n % N %

Thông liên thất 13 11,9 24 12 37 33,9

Bệnh ống nhĩ thất 2 1,8 11 10,1 13 11,9

Thiểu sản tâm thất 5 4,5 13 12,1 18 16,6

Đảo gốc động mạch 1 0,9 2 1,9 3 2,8

Ebstein 0 0 7 6,4 7 6,4

Tứ chứng Fallot 5 4,6 4 3,6 9 8,2

Thất phải hai đường ra 1 0,9 1 0,9 2 1,8

Bệnh tim phối hợp 6 5,5 14 12,8 20 18,3

Tổng số 33 30,3 76 69,7 109 100
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ĐCTN chiếm tỷ lệ 5,6%. Nghiên cứu của 
Mavrides, tất cả các trường hợp thông liên 
thất đều được theo dõi đến sau đẻ và phẫu 
thuật,4 sở dĩ có sự khác biệt trong thái độ xử 
trí là do sự hiểu biết về các tiến bộ trong lĩnh 
vực điều trị tim mạch của thai phụ và điều 
kiện kinh tế còn hạn chế nên các thai phụ lựa 
chọn ĐCTN. 

  Đối với thiểu sản tâm thất có kết hợp bất 
thường khác tỷ lệ ĐCTN 100%, do tính chất 
nặng nề của bệnh và do khả năng không thể 
sửa chữa được sau khi sinh kết quả này tương 
tự như ở một số nghiên cứu ngoài nước. Theo 
nghiên cứu của Mavrides (2001) 3 trường 
hợp thiểu sản tâm thất và cả 3 trường hợp 
này đều sảy thai trước 22 tuần.4

  Đảo gốc động mạch ở tuổi thai < 28 tuần tất 
cả trường hợp đều ĐCTN, tỷ lệ 100%. Đảo 
gốc động mạch cũng là một bệnh tim nặng, 
nếu không có kèm theo thông liên thất, thông 
liên nhĩ, hoặc còn ống động mạch thì trẻ 
thường chết ở tháng đầu sau đẻ. Do vậy khi 
phát hiện sớm thì ĐCTN là một quyết định 
đúng đắn.2 Theo nghiên cứu của Mavrides 
các trường hợp này đều không ĐCTN.4

  Tứ chứng Fallot ở tuổi thai < 28 tuần tỷ lệ 
ĐCTN chiếm 77,8%, ở tuổi thai ≥ 28 tuần 
ĐCTN tỷ lệ 42,9%. Tứ chứng Fallot có khả 
năng phẫu thuật sau đẻ và phẫu thuật này 
thường được thực hiện trong năm đầu sau đẻ. 
Mặc dù vậy chi phí cho cuộc phẫu thuật là rất 
lớn do đó tùy thuộc hoàn cảnh gia đình mà có 
chỉ định ĐCTN hay tiếp tục giữ thai.2 Theo 
nghiên cứu của Mavides có 2 trường hợp tứ 
chứng Fallot, 1 trường hợp đẻ non lúc 24 
tuần và 1 trường hợp theo dõi sau đẻ đã phẫu 

thuật.4 BTT kết hợp ở tuổi thai < 28 tuần tỷ lệ 
ĐCTN là 92%, tuổi thai ≥ 28 tuần tỷ lệ này là 
30%, kết quả này tương tự như một số nghiên 
cứu ngoài nước.2

Kết	luận

Các bất thường tim thai là một trong những 
bất thường có khả năng sửa chữa bằng phẫu 
thuật sau đẻ. Tuy nhiên tỷ lệ ĐCTN trong 
nghiên cứu này còn khá cao chiếm 67% và 
không ĐCTN là 33%, trong đó ở tuổi thai < 
28 tuần tỷ lệ ĐCTN chiếm 91% ■
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Dậy	thì	sớm
Huỳnh Thị Vũ Quỳnh*
* ThS. BS - BV Nhi Đồng 2 
   Email: huynhvuquynhnt@yahoo.com; DĐ: 0989350127

Thế	nào	là	dậy	thì	sớm?

Dậy thì sớm là sự xuất hiện những đặc tính sinh dục thứ phát ở trẻ trai trước 9 tuổi và trẻ gái 
trước 8 tuổi.1,2

Các giai đoạn phát triển sinh dục theo tuổi (Marshall và Tanner)

Giai	
đoạn

Phát	triển	vú	(nữ)	(Tuổi) Phát	triển	lông	mu	(Tuổi) Phát	triển	cơ	quan	sinh	dục	
ngoài	(nam)	(Tuổi)

1 Không sờ thấy tuyến vú Không có Tiền dậy thì
2 Có nụ vú, quầng vú hơi nhô và 

hơi nở rộng (11)
Vài lông /môi lớn hay bìu 
(11,5)

Tinh hoàn tăng kích thước bìu sậm 
màu (12)

3 Quầng vú & vú nở rộng (bờ 
không phân biệt) (12)

Lông lan lên vùng mu (12,5) Dương vật tăng kích thước (13)

4 Quầng vú & núm vú nở rộng 
và nhô lên (13)

Lông dạng người lớn nhưng 
ít dày (13)

Dương vật và tinh hoàn tiếp tục 
tăng kích thước (14)

Vú phát triển hoàn toàn (15) Lông dạng người lớn (14) Dương vật, bìu, tinh hoàn dạng 
trưởng thành (15)

Phân	loại	3,4

- Dậy thì sớm trung ương (hoặc dậy thì sớm 
thật sự): do hoạt động sớm của trục hạ đồi 
- tuyến yên - sinh dục, phụ thuộc hormone 
hướng sinh dục.

- Dậy thì sớm ngoại biên (hoặc dậy thì sớm 
giả): độc lập với sự kích thích của tuyến yên, 
không phụ thuộc hormone hướng sinh dục.

- Dậy thì sớm một phần (hoặc dậy thì sớm 
riêng lẻ, không hoàn toàn): phát triển sớm và 
riêng lẻ một đặc tính sinh dục thứ phát.
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Tiếp	cận	chẩn	đoán

Hỏi bệnh sử:
- Lý do khám bệnh: vú to, có lông mu, lông 
nách, tiết dịch âm đạo, có kinh...

- Triệu chứng: các triệu chứng xuất hiện từ 
lúc nào, thứ tự xuất hiện các triệu chứng, tốc 
độ tăng trưởng chiều cao như thế nào?

- Tiền căn: bệnh lý hệ thần kinh trung ương 
(u, chấn thương, viêm nhiễm, xạ trị...), tăng 
sinh thượng thận bẩm sinh, suy giáp, u buồng 
trứng, u thượng thận, u tinh hoàn, tiền căn 
tiếp xúc với estrogen hoặc androgen ngoại 
sinh,... Tiền căn dậy thì của cha, mẹ và các 
anh chị em trong gia đình.

Khám lâm sàng 5,6

- Đo chiều cao, cân nặng và tốc độ phát triển 
chiều cao (cm/năm), so sánh với biểu đồ tăng 
trưởng. 

- Đánh giá các dấu hiệu phát triển sinh dục 
thứ phát: đo đường kính mô tuyến vú, thể tích 
tinh hòan và kích thước dương vật, đánh giá 
sự phát triển của lông mu. 

- Tìm các dấu hiệu gợi ý nguyên nhân: soi 
đáy mắt tìm dấu hiệu phù gai (tăng áp lực nội 
sọ), khám thị trường bị giới hạn (u thần kinh 
trung ương), sang thương da màu cà phê sữa 
(hội chứng McCune-Albright).

Xét nghiệm 4

1. Xét nghiệm chẩn đoán
- FSH, LH /máu, tính tỉ lệ FSH/LH, Estradiol, 
Testosterone/máu

- X Quang xương bàn tay trái đánh giá tuổi 
xương.

- Siêu âm bụng: đo kích thước tử cung, buồng 
trứng, tinh hoàn. Tìm nang, u buồng trứng, 
tinh hoàn, thượng thận.

- Một khi có chẩn đoán dậy thì sớm, cần làm 
thêm nghiệm pháp kích thích bằng GnRH 
(phân biệt dậy thì sớm trung ương và ngoại 
biên), với liều 100µg/lần tiêm dưới da. Xét 
nghiệm FSH, LH vào thời điểm trước khi 
tiêm, 30, 60, 120 phút sau khi tiêm để tìm 
đỉnh LH, FSH.

- Dậy thì sớm ngoại biên: mức LH và FSH 
ban đầu thấp và không tăng sau khi kích thích 
bằng GnRH.

- Dậy thì sớm trung ương: FSH, LH ban đầu 
thường ở ngưỡng dậy thì và sẽ tăng khi kích 
thích bằng GnRH. Đỉnh LH từ 5-8 IU/L gợi ý 
dậy thì sớm trung ương.

2. Xét nghiệm tìm nguyên nhân
- Dậy thì sớm trung ương: MRI tuyến yên

- Dậy thì sớm ngoại biên: testosterone,  
estradiol, cortisol, DHEAS, 17-hydroxy- 
-progesterone, hCG máu, siêu âm bụng, siêu 
âm tinh hoàn. 

Chẩn	đoán

Đặc	điểm Trung	ương Ngoại	biên Một	phần
Đặc tính sinh dục 
thứ phát

+, nhiều đặc tính +, nhiều đặc tính +, đơn độc

Tăng tốc độ tăng 
trưởng thể chất

+ + -

Tuổi xương Tăng Tăng Bình thường
E s t r a d i o l , 
Te s t o s t e r o n e 
máu*

Tăng Tăng Bình thường

FSH, LH/máu Thường tăng Bình thường Bình thường
LH/FSH >1 <1 <1
Test GnGH Đỉnh LH >6 IU/L, LH/

FSH>1
Đỉnh LH thấp, LH/FSH 
<1

Đỉnh LH thấp, LH/FSH 
<1
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Đặc	điểm Trung	ương Ngoại	biên Một	phần
Siêu âm bụng Tăng kích thước tử cung 

buồng trứng, có thể có 
nang buồng trứng

Tăng kích thước tử cung, 
Buồng trứng, có thể có 
nang buồng trứng

Bình thường

MRI tuyến yên Tổn thương tuyến yên 
hoặc bình thường (vô 
căn) 

Bình thường Bình thường

CT bụng Bình thường/nang buồng 
trứng

nang, u buồng trứng, 
thượng thận, tinh hoàn.

Bình thường

*Tăng testostérone huyết tương: > 0,5 ng/ml (bình thường < 0,2 ng/ml)

*Tăng estradiol: > 20 pg/ml (ngưỡng trước dậy thì < 20 pg/ml)

Điều	trị	7,8,9

1. Nguyên tắc điều trị
- Mục đích cải thiện chiều cao, ngưng trưởng 
thành sinh dục, giảm nguy cơ quan hệ sinh 
dục sớm, lạm dụng tình dục.

- Điều trị tùy theo nguyên nhân. 

- Dự phòng những rối loạn tâm lý.

2. Điều trị 
- Dậy thì sớm trung ương: 

- Bướu thần kinh trung ương: phẫu thuật, xạ 
trị. Riêng hamartoma thì điều trị nội khoa (vì 
bướu không tiến triển).

- Dậy thì sớm trung ương vô căn: dùng chất 
đồng vận LH-RH (LH-RHa).

a. Chỉ định: Dậy thì sớm trung ương vô căn 
tiến triển.

• Tăng trưởng thành xương quan trọng (≥ 2 
tuổi xương).

• Hoặc tiên lượng chiều cao giảm ở tuổi 
trưởng thành qua hai đánh giá liên tiếp mỗi 
sáu tháng.

b. Liều lượng LH-RHa dạng chậm: 
Triptoreline (Diphereline®, Decapeptyl®)            
một ống 3.75 mg/lần tiêm bắp mỗi 4 tuần.

c. Kết quả điều trị 

• Ngưng tiến triển các đặc tính sinh dục thứ 
phát.

• Thể tích buồng trứng và tinh hoàn nhỏ lại.

• Estradiol, Testosterone và Gonadotrophine 
trở về bình thường.

• Vận tốc tăng trưởng trở về mức trước dậy 
thì.

• Ngưng tiến triển trưởng thành xương.

d. Thời gian điều trị: đến tuổi trung bình của 
dậy thì (khoảng 11 tuổi), khi ngưng điều trị 
thì sự phát triển dậy thì về lâm sàng và sinh 
học sẽ được lặp lại.

- Dậy thì sớm ngoại biên: tuỳ thuộc vào bệnh 
nguyên.

- Phẫu thuật: bướu buồng trứng, tinh hoàn, 
thượng thận.

- Cortisol: tăng sinh thượng thận bẩm sinh.

- Hội chứng McCune- Albright: sử dụng 
thuốc ức chế sự chuyển estrogen từ androgen 
nhờ ức chế men acromatase (Letrozole, 
Anastrozole), Ketoconazole (ức chế tổng 
hợp androgen), Tamoxifen (chất đối vận 
estrogen) có thể có hiệu quả, tuy nhiên việc 
sử dụng các thuốc này vẫn trong vòng nghiên 
cứu và theo dõi .

- Dậy thì sớm một phần: không điều trị, theo 
dõi định kỳ mỗi 3 tháng.

Theo	dõi	8

- Theo dõi mỗi 4-6 tháng để chắc chắn quá 
trình dậy thì đã ngưng tiến triển.

- Theo dõi chiều cao, tốc độ tăng trưởng, các 
đặc tính sinh dục phụ, nồng độ LH, FSH, 
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estradiol (nữ) và testosterone (nam), tuổi 
xương.

- Làm test GnRH khoảng 4 tháng sau điều trị 
GnRH để khẳng định quá trình dậy thì đã bị 
ức chế và mỗi năm sau đó ■
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THÔNG	TIN	HOẠT	ĐỘNG

22/3/2014:	 Hội	 thảo	 Miễn	 dịch	 dự	
phòng	 viêm	 gan	 B	 và	 globulin	miễn	
dịch	trong	các	bệnh	lý	hiếm	gặp.

Hội nghị đã được tổ chức thành công tại 
Hội trường khách sạn Equatorial, Tp Hồ Chí 
Minh. Nhiều kiến thức và quy trình đã được 
trình bày và thông qua nhằm nâng cao hiệu 
quả bảo vệ của chương trình miễn dịch dự 
phòng viêm gan B.

Hội nghị đã thu hút gần 400 khách đến tham dự. Họ là những chuyên gia, giáo sư, tiến sĩ và các 
bác sĩ đã và đang tham gia vào công tác điều trị, chăm sóc sức khỏe sinh sản, chăm sóc trẻ sơ 
sinh và các bệnh truyền nhiễm. Hội nghị đã có những báo cáo rất chi tiết về việc đánh giá các 
bước cần thực hiện để bảo vệ bà mẹ và trẻ em trước viêm gan B.

29/3/2014:	 Hội	 thảo	 Những	 bất	
thường	ở	bé	gái	trước	tuổi	dậy	thì.	

Hội thảo cũng đã thu hút được hơn 200 

chuyên gia, bác sĩ tham dự. Các vấn đề bất 

thường sinh dục, viêm sinh dục ở tuổi dậy thì 

được các bác sĩ quan tâm thảo luận và trao 

đổi kinh nghiệm.
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Lớp	soi	Cổ	tử	cung	ngày	19-20/4/2014	

Lớp học đã thu hút 120 học viên tham dự. GS 

Jeffrey Tan tham gia giảng dạy về soi CTC, 

bệnh lý âm hộ âm đạo và hướng dẫn thực 

hành. GS Jeffrey Tan là một trong những giáo 

sư nước ngoài đã có sự gắn kết lâu dài, hỗ trợ 

những hoạt động đào tạo liên tục của Hội Phụ 

sản Tp Hồ Chí Minh.

Theo kế hoạch của Hội Phụ sản Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội Hội Phụ sản Thành 

phố Hồ Chí Minh sẽ được tổ chức ngày 2/8/2014 tại Hội trường khách sạn Equatorial, 

Tp Hồ Chí Minh.

Chương trình gồm 2 phần:

- Phần I: Đại hội bầu lại Ban Chấp hành Hội cho nhiệm kỳ mới (nhiệm kỳ 2014 - 2019)

- Phần II: Báo cáo khoa học về chủ đề Ảnh hưởng của mổ lấy thai đối với sức khỏe của 

mẹ và con.

Rất mong quý vị Khách mời và quý vị Hội viên đến tham gia Đại hội.

Ban	Chấp	hành	 
Hội	Phụ	sản	Thành	phố	Hồ	Chí	Minh

THÔNG	BÁO	CHƯƠNG	TRÌNH	ĐẠI	HỘI	
HỘI	PHỤ	SẢN	TP	HỒ	CHÍ	MINH	-	NHIỆM	KỲ	2014	-	2019

Ngày	2/8/2014	tại	Hội	trường	Khách	sạn	Equatorial






