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1. Giới thiệu:  
Bác sĩ tim mạch chu sinh phải chẩn đoán và tìm 

nguyên nhân mà có thể gây suy chức năng tim 

thai. 

Điều trị bảo tồn có làm cải thiện tình huống? và cân 

nhắc các phương thức điều trị. 

Cần được điều trị ở trung tâm tim mạch chu sinh. 

Thai nhi có nguy cơ suy tim phải được phát hiện 

trong khám nghiệm thường qui ở sản khoa   

  



2. Phù thai nhi 

Phù thai nhi = sự tích tụ dịch bất thường trong 
thai nhi và > một “khoang”.  

Xác định phù này có nguồn gốc tim mạch, 
viêm nhiễm (Parvovirus và adenorivus, 
VGSV), chuyển hóa ( giảm Pr), miễn dịch, 
thiếu máu...  

Có thể có nhiều cơ chế gây phù thai cùng tồn 
tại trên 1 thai nhi và nguyên nhân tiên phát 
có thể chưa bộc lộ ngay  



Chỉ điểm tiên lượng hữu ích của tử vong = “sóng TM 

rốn dao động”.  

Lý do hay gặp nhất của sẩy thai chu sinh là giảm 

cung lượng tim thai hoặc suy tim thai  

Cần thu thập các dữ kiện sau, khi siêu âm “thai phù”: 

 Kích thước tim/lồng ngực :0.25-0.35 

 Phổ Doppler xung ở TMC dưới 

 Phổ Doppler xung của TM rốn. 

 Phổ Doppler xung và Doppler màu của các van tim. 



3. Cơ sở lý luận 
Hệ tim mạch cung cấp 1 lượng lớn thông tin về 

sức khỏe thai nhi.  

Nguy cơ tử vong: 

- Theo dõi nhịp tim thai bằng siêu âm tim không 

“Focus”  thay đổi nhịp bất thường, thiếu sự 

biến đổi  thiếu máu cơ tim…. 

- Những kỹ thuật mới bắt đầu ghi nhận tín hiệu 

điện tim để phát hiện thay đổi sóng ST-T. 

- Có sóng dao động trong TM rốn 



 Jv: tổng lượng dịch qua màng mao mạch 

 Pc: áp lực thủy tĩnh trong mao mạch 

 Pi: áp lực thủy tĩnh trong mô kẽ 

 Πc: áp lực keo của huyết tương 

 Πi: áp lực keo của mô kẽ 

 CFC: Hiệu suất lọc 



 Các yếu tố làm chuyển dịch nước từ mao mạch 
vào mô kẽ: 

- Thai càng non tháng, lượng nước ngoại càng 
bào nhiều và áp lực mô kẽ càng thấp 

- Dịch chuyển nước giữa khoang nội bào và ngoại 
bào phụ thuộc vào áp lực thủy tĩnh và áp lực 
keo và hiệu suất lọc  

+ Hiệu suất lọc được xác định bằng màng mao 
mạch, mà ở thai nhi dễ thấm dịch và Protein 

+ Nồng độ Albumin, phản ánh áp lực keo, thấp ở 
thai nhi và tăng theo tuổi thai. 



 Có 6 cơ chế cổ điển gây phù thai: 

- Suy cơ tim tiên phát làm giảm CLT 

- Suy tim cung lượng cao 

- Giảm áp lực keo trong máu 

- Tăng tính thấm máo mạch đặc biệt thứ 
phát sau giảm oxy mô hoặc nhiễm trùng 

- Tắc nghẽn dòng chảy tĩnh mạch 

- Tắc nghẽn dòng chảy hệ bạch huyết 



 



4. Định nghĩa  

Suy tim xung huyết bào thai = không đủ tưới 

máu mô. 

Nó dẫn đến 1 loạt phản xạ (phức tạp) và thay đổi 

phức tạp để cải thiện lượng máu đến cơ quan 

sống quan trọng. 

Tiết ra nhiều Catecholamine.  

Các phản xạ thể dịch chủ lực được khởi kích để 

kiểm soát giữ muối, nước  



Tứ chứng cổ điển được sử dụng ở trẻ sơ 
sinh và trẻ em: tim to, nhịp nhanh, thở 
nhanh và gan to.  

Tình trạng lâm sàng ở bào thai có ít nhất 4 
dạng mà ghi nhận được lúc siêu âm: 

 Tái phân phối cung lượng tim 

 Tim to 

 Bất thường phổ doppler TM. 

 Bất thường chức năng cơ tim. 

 Bất thường doppler qua van nhĩ thất  



4.1. Tái phân phối CLT  

Đo vận tốc dòng máu trong ĐM rốn và giường 
mạch máu ngoại biên khác như là chỉ điểm gián 
tiếp của “kháng lực mạch máu” tương đối.  

Tăng chỉ số dao động ở ĐM rốn và ĐMC xuống và 
giảm chỉ số ở ĐM não giữa là dấu hiệu không 
xâm lấn của tái phân phối máu. 

Nguyên nhân thường gặp nhất của tăng sức cản 
mạch máu trong bào thai là rối loạn chức năng 
bánh nhau thứ phát do bệnh mạch máu, làm 
dẫn đến chậm phát triển không cân đối.   



Có sự tái phân phối dòng máu đến não (được gọi 
dự trữ não) do phản xạ dãn mạch. Biểu hiện 
bằng giảm chỉ số dao động ở ĐM não giữa do 
dòng máu thì tâm trương cao, với chỉ số dao 
động <-2SD.  

Ở bào thai có thiếu oxy máu, mạch máu ngoại vi 
co thắt và những ĐM lớn kém chun giãn hơn 
so với bình thường làm THA. 

Tình trạng sinh lý được đặc trưng bởi sự tăng 
sức đề kháng mạch máu và giai đoạn cuối là 
giảm cung lượng tim. (đôi khi dãn tim phải)  



Các hormon điều hòa vận mạch, NO và 
Prostacyclin giảm đáng kể khi có tổn thương ở 
bánh nhau.  

Thay đổi trở kháng  mạch máu có thể là chỉ điểm 
của suy tim tiềm ẩn ở thai nhi. 

Tái phân phối CLT: 

  Tăng chỉ số xung ĐM rốn hoặc không/ có phổ 
ngược (nặng) ở thì tâm trương. 

  Giảm chỉ số xung ĐM não giữa. 

 Việc phỏng đoán CLT rất nhạy để tìm dấu 
thiếu oxy máu và RLCN bánh nhau, nhưng 
không đặc hiệu trong giảm oxy mô hoặc toan 
hóa máu ở thai nhi.  



 









 



 



4.2 Tim lớn  

Dãn lớn các buồng tim là dấu hiệu chung của suy tim. 

Tim lớn có liên quan tăng áp lực TM rốn bằng đo trực 

tiếp trong TH phù thai.  

Phản xạ thần kinh Hormon được khởi phát ứ dịch 

ngoài TB  tăng thể tích cuối tâm trương của thất + 

 tăng áp lực cuối tâm trương.  

Ít khi thấy nhịp nhanh hằng định khi thừa Catecholamin.  



Buồng tim lớn hay gặp nhất là nhĩ phải trong suy 

tim tiềm ẩn: cánh cửa cuối cùng để máu về tim 

và dãn lớn khi tắc nghẽn tương đối lỗ bầu dục, 

quá tải thể tích, hở van 3 lá và tăng hậu tải. 

Thất phải có lẽ nhạy cảm hơn khi tăng “công” 

Nhịp chậm hơn bình thường hoặc nhịp nhanh 

hằng định cũng dẫn đến tim to. 

Tính toán kích thước tim bao gồm: 

 Tỷ lệ diện tích TT/LN: (N <0.3) 

 Tỷ lệ chu vi TT/LN : (N <0.5) 



 



 



 



4.3 Bất thường phổ Doppler tĩnh mạch.  

Phổ ở TMC dưới của thai nhi có dạng “dao động”. 

Tỉ lệ A/S, hoặc chỉ số tiền tải ở TMCD thường <0.4, và tỷ lệ 
diện tích của phổ ngược nhĩ thu với toàn bộ “dòng máu 
về” giảm theo tuổi thai từ 17% còn 5% từ lúc 19 tuần tuổi 
đến lúc sinh.  

  



 Diễn tiến phổ doppler ngược từ tim theo 
trình tự: 

- Tăng sóng nhĩ đảo ngược trong TMCD 

- Sóng nhĩ ngược trong ỐTM 

- Xung sóng nhĩ trong TM cửa 

- Xung sóng nhĩ trong TM rốn 

 















Liên quan đến độ chun giãn thất và áp lực thất 

cuối tâm trương, vì vậy nó phản ánh áp lực 

TM trung tâm.  

Ghi lại vận tốc dòng máu tĩnh mạch cung 

cấp thông tin quan trọng của chức năng 

bơm tim thai nhi.  

Bất thường đặc tính vận tốc TMCD: thiếu 

máu, phù thai không phải miễn dịch, loạn 

nhịp và chậm phát triển bào thai nặng, đặc 

trưng bởi không có dòng cuối tâm trương ở 

ĐM rốn. 



4.4 Phổ tĩnh mạch trong BTBS  

Phổ doppler TM ở thai nhi có BTBS thường 

bình thường, ngoại trừ không lỗ van lá, 

không lỗ van ĐMP với VLT kín (Jame C. 

Huhta & cs – 41TH) 

Sự lan truyền của sóng ngựơc nhĩ vào ống 

TM và sau đó vào TM cửa và dây rốn gợi ý 

tiến triển của suy tim. 



4.5 Bất thường chức năng cơ tim  
Chức năng tim được đánh giá gián tiếp qua phân xuất co 

rút, sự dày lên của thành tâm thất và chức năng của 
van NT và van tổ chim. 

FS bình thường của thất T và P là 28-40%. 

 FS = (DD – SD) /DD x 100. 

Cespondek & cs cho thấy 93% thai nhi không thấy hở 
van. Trong 7% thai nhi có hở van 3 lá nhẹ và nặng, đa 
số có lí do như: co thắt ống ĐM do điều trị 
Indomethacin trước sinh. Hở van 3 lá nhẹ = không 
kéo dài hết thì tâm thu (< 70ms). Hở các van khác 
thường là dấu hiệu suy tim nặng.  

Bất thường khi dp/dt <800mmHg/s và <400mm Hg/s  là 
tiên lượng nặng. 



 



 



 



 





  

 Đo bề dày thất trái cuối tâm trương > 4mm là 

bất thường. THA thai nhi mà phát hiện ở thai 

“lớn” của song sinh trong hội chứng truyền 

máu song thai có tỷ lệ tử vong bào thai > 70%. 

Điều trị trong bào thai là tìm nguyên nhân gây 

suy tim, bao gồm chọc hút ối, cắt bỏ các thông 

nối mạch máu bằng laser.  

  



 Sóng A “đổ đầy” luôn lớn hơn sóng E, nếu 

ngược lại hoặc không phân biệt thì cần SA tim 

“chi tiết” 

 



 Tei index = (ICT + IRT)/ET 

    = (a-b)/b 

 



In normal fetuses, the LV MPI was 0.36 + 0.06 
and the RV MPI was 0.35 + 0.05. 



Cardiovascular Profile Score in hydrops 

1 Điểm 2 Điểm 

Phù thai Báng, TDMP, TDMNT Phù dưới da 

Doppler TM Sóng A/ ỐTM Dao động TMR 

TT/LN >0.35 & <0.5 >0.5 or <0.2 

Chức năng 
Cơ tim 

FS<0.28, IT, IM, IA, IP, ∆TSTT dP/dt <400, sóng 
đơn dạng van NT 

Doppler ĐM Ko có dòng cuối TR ĐMR & Não Dòng đảo cuối TR ĐMR 

Falkensammer et al, Hofstaetter et al : điểm < 5 đều bị tử vong trước và sau sinh 





6. Điều trị  
 Chia thành 5 nhóm nhỏ 

 Bất thường trở kháng ngoại vi làm tái phân phối dòng 
chảy và chậm phát triển.  

 CLT cao do thiếu máu hoặc dò Đ-TM, không ỐTM, 
hoặc song thai với 1 thai không có tim 

 Hở van tiên phát hoặc thứ phát 

 Suy tim do RLCN cơ tim 

 Rối loạn nhịp tim: nhịp nhanh hoặc nhịp chậm. 

* Can thiệp nhằm mục đích cải thiện CLT và kéo dài 
thời gian mang thai nhằm phòng ngừa sinh non hoặc 
“ngạt” trước sinh. 



 Điều trị Digoxin cho TH giảm phân xuất co rút 
còn bàn cãi.  

 Terbutalin có tính inotropy và chronotropy, 
nhưng cần có những nghiên cứu về tác dụng 
phụ trên cơ tim thai nhi. 

 Digoxin cho suy tim thai do loạn nhịp và tăng 
CLT như dò động tĩnh mạch và thiếu máu.  

 Digoxin trong giảm co bóp thất còn bàn cãi 
(CPS < 7). 

 Trong các n/c gần đây: Dig có hiệu quả trong 
hỗ trợ kéo dài thai kỳ ở song thai có 1 thai 
không có tim. 

 



 

 Mức độ “khẩn cấp” trong điều trị giúp thai phục 
hồi nhanh  

 Laser hoặc cột dây rốn của thai không có tim trong 
truyền máu song thai. 

 Nếu thiếu máu: truyền máu qua TMR 

 Hở van bẩm sinh: IEC CCĐ, giảm catecholamin 
bằng Digoxin 

 Mẹ có nồng độ KT anti-Ro và anti La cao: 
Dexamethasone 4mg/d nếu có hở van, RLCN, tăng 
sáng cơ tim, TDMNT. Dùng sớm dự phòng BAV 
và tổn thương cơ tim 



 Khi không có nguyên nhân rõ cần loại trừ nhiễm 
trùng thai nhi, bệnh cơ tim do di truyền 

 Can thiệp tim thai trong bào thai 

 Nghỉ ngơi tại giường làm cải thiện dinh dưỡng 
hoặc oxy ở mẹ, làm chức năng bánh nhau cải 
thiện 

 Thuốc ức chế co bóp tử cung có thể “thư giãn” 
bánh nhau và cải thiện chức năng bánh nhau. 



7. Triển vọng tương lai  

Dấu hiệu suy tim trong 3 tháng đầu  

Dùng các kỹ thuật trên có thể nhận biết suy tim 

trong giai đoạn sớm thai kỳ.  

Đánh giá bằng doppler trong 3 tháng đầu sử 

dụng kỹ thuật siêu âm qua âm đạo phát hiện 

sớm suy thai. 

Có nhiều bất thường gene được chẩn đoán ở thai 

nhi bị tử vong do phù thai ở 3 tháng đầu  



 Tóm lại, đánh giá chức năng tim thai nhi trong 

tình huống sản khoa hoặc tim bệnh lý là phức 

tạp và cần được nghiên cứu thêm. Cần hiểu 

hơn về biểu hiện huyết động để có thể giúp ích 

lựa chọn điều trị hiệu quả khi bị suy tim. 

 Không phải TH nào cũng tìm ra nguyên nhân, 

nhưng cần tìm các nguyên nhân: nhiễm trùng, 

di truyền, bẩm sinh, hoặc nhiễm độc. 

 CPS dùng để nhận diện nguyên nhân phù thai 

do tim và phân độ nặng của suy tim 



 *TH1: Một thai phụ 30 tuần có song thai, với 1 thai 

không có tim. Mục đích trong tình huống này là xác 

định tim có khả năng hỗ trợ CLT cho khối lượng cơ 

thể “không tim”. 

 Dòng máu động mạch đảo ngược trong dây rốn của 

thai nhi “không tim” hoạt động giống như dò động 

tĩnh mạch. Kỹ thuật theo dõi hệ tim mạch thai nhi 

trong TH này là theo dõi mức độ hở van nhĩ thất và 

dấu hiệu phổ ngược trong TM hệ thống. Dùng 

Digoxin cho người mẹ để ổn định dấu hiệu doppler 

tim. Thai nhi được sinh lúc 34 tuần tuổi trong tình 

trạng không phù thai. 



* TH2: Nhịp nhanh ở thai nhi 28 tuần tuổi với 
tần số 280l/p và không có dấu phù thai. Bắt 
đầu điều trị bằng Digoxin nhưng 24h sau siêu 
âm tim thấy hở van 3 lá nhẹ và 2 lá nhịp và 
tràn dịch màng bụng ít. Doppler tĩnh mạch cho 
thấy có sóng ngược trong ống tĩnh mạch. Do 
đó, điều trị tăng cường bằng thêm 
procainamide và chuyển thành nhịp xoang sau 
24h. Hết hở van 2 lá và 3 lá, chứng minh rằng 
các dấu hiệu này có thể hồi phục khi điều trị 
bệnh nền trước khi phù thai nặng xảy ra. Phổ 
doppler tĩnh mạch cũng hồi phục. 


