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1- Giới thiệu:

Bệnh tim bẩm sinh chiếm khoảng 1% trẻ sinh sống và nguyên nhân chính

tử vong chu sinh[23]. Đây cũng là bệnh hay bị bỏ sót trong chẩn đoán tiền sản,

điều này để lại hậu quả y khoa, tâm lý, kinh tế xã hội và pháp y rất nặng nề.

Phát hiện trước sinh có thể cải thiện dự hậu sau sinh ít nhất trong một vài dạng

bệnh tim bẩm sinh (BTBS)[6].

Siêu âm tim thai được giới thiệu cách đây khoảng 30 năm[3], ngày này nó

là phương tiện chính thức trong chẩn đoán tiền sản. Các hướng dẫn đối với siêu

âm hai bình diện đã được thiết lập[13]. Đa số các tầm soát thường qui mục đích

phát hiện bệnh tim thai lúc khoảng 20 tuần, nhưng các nổ lực để chẩn đoán sớm

hơn từ 11-14 tuần cũng được tiến hành và đánh giá[19]. Trong thập kỷ qua, siêu

âm 3-4 chiều được sử dụng rộng rãi trong chẩn đoán hình ảnh nói chung và

cũng như trong tim thai nói riêng[8].

Siêu âm tim thai cho phép phát hiện hầu hết các bất thường cấu trúc tim

cũng như rối loạn nhịp[4]. Trước đây siêu âm tim thai chỉ tiến hành ở thai có

nguy cơ cao mắc BTBS (bảng 1), chỉ 20% trẻ sinh ra có BTBS được phát hiện

nếu giới hạn nhóm này [7]; tuy nhiên đa số trẻ mắc BTBS là ở nhóm không có

yếu tố nguy cơ[4]. Để cải thiện khả năng phát hiện BTBS, thì siêu âm tim thai

phải được xem như một xét nghiệm sàng lọc và cần được chỉ định ở tất cả các

thai phụ. Những tiến bộ đáng kể trong kĩ thuật siêu âm và mối quan hệ chặt chẽ

giữa các chuyên khoa: tim mạch và sản khoa làm tăng khả năng chẩn đoán

BTBS trong 30 năm qua.

Hình 1 minh họa đa số các bệnh tim bẩm sinh được phát hiện nằm trong nhóm

không có yếu tố nguy cơ tại bệnh viện Guy’s Luân Đôn
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Hình 1 – Nguyên nhân chuyển viện của 2758 trường hợp tim bẩm sinh ở khoa tim thai bệnh
viện Guy’s Luân Đôn. ?CHD: nghi ngờ BTBS; FH: tiền sử gia đình; Fabn: bất thường ngoài
tim; FARR: loạn nhịp tim thai; Fhyd: phù thai; Diabetic: mẹ bị tiểu đường; other: các chỉ
định nguy cơ cao khác[24].

Các lợi ích của chẩn đoán bệnh tim bẩm sinh trước sinh :

- Phát hiện các bất thường khác phối hợp, hướng dẫn thầy thuốc chọn lựa

đúng bệnh nhân để làm nhiễm sắc thể đồ.

- Điều trị trong bào thai: rối loạn nhịp, hẹp van, thiếu máu, v.v.

- Tham vấn và tiên lượng trong thai kỳ cũng như sau sinh. Hướng dẫn bố/mẹ

chuẩn bị tốt về mặt tâm lý lúc sinh. Trấn an những trường hợp tiền căn có

con bị BTBS nhưng kiểm tra bình thường ở lần siêu âm này.

- Tổ chức và lập kế hoạch trước sinh để trẻ được sinh ở nơi có đầy đủ trang

thiết bị và chăm sóc tim mạch sơ sinh, tránh nguy hiểm khi chuyển viện sau

sinh.

Mặc dù siêu âm tim thai có độ chính xác cao, nhưng hiện nay tỷ lệ phát

hiện BTBS sinh ở 3 tháng giữa trong cộng đồng chưa cao. Tầm soát ở nhóm

không yếu tố nguy cơ (YTNC) cho mức độ chính xác thấp hơn ở nhóm có

YTNC[22]. Trong một nghiên cứu ngẫu nhiên ở Hoa Kỳ, tỷ lệ phát hiện BTBS ở

3 tháng giữa là 4/22(18%) và 0/17(0%) ở trung tâm chuyên khoa và không

chuyên khoa[24]. Tương tự tỉ lệ thấp đáng thất vọng: 15% lúc thai 18 tuần, trong
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một nghiên cứu ngẫu nhiên lớn tại Châu Âu[24]. Tỉ lệ phát hiện BTBS trước sinh

là 21% trong một nghiên cứu 77.000 trẻ trong 5 năm (1999 – 2003)[17] và tỉ lệ

phát hiện 35% ở nghiên cứu cộng đồng lớn có đánh giá nguy cơ ở 3 tháng đầu

dựa vào độ mờ da gáy[25]. Các nghiên cứu khác cho thấy có tăng tỉ lệ phát hiện

BTBS trước sinh và có một vài tiến bộ nhỏ trong chẩn đoán. Một nghiên cứu

cộng đồng không chọn lọc cho thấy 57% các BTBS nặng được phát hiện trước

sinh với 44% là bệnh tim đơn độc[26]. Các trường hợp chẩn đoán BTBS trước

sinh gửi đến bác sĩ tim mạch tăng từ 8% lên 50% từ 1992-2002 ở một trung tâm

tại Hoa Kỳ[24]. Mặc dù nhiều nghiên cứu có kết quả đáng khích lệ, tỉ lệ phát hiện

BTBS vẫn còn thấp dưới 50%, và vẫn còn thua xa tỉ lệ phát hiện các dị tật khác.

Gần đây các nghiên cứu kỹ thuật siêu âm ít phụ thuộc vào người thực hiện như

siêu âm 3 chiều tự động hóa có nhiều hứa hẹn[1]. Đến khi kỹ thuật siêu âm trở

nên chuẩn hóa và tự động hóa, chú ý giải phẫu chi tiết tim thai nên là một phần

trong khám nghiệm thường qui.

Bảng 1 : Các yếu tố nguy cơ mắc bệnh tim bẩm sinh
Yếu tố thai Yếu tố mẹ

Siêu âm tầm soát sản khoa bất thường

Các dấu chỉ điểm “mềm”: xương đùi ngắn,

tăng cản âm ruột, chậm tăng trưởng cân đối

Bất thường ngoài tim

Bất thường NST

Đa thai và nghi ngờ HC truyền máu song thai

Rối loạn nhịp tim

Phù nhau thai

Tăng độ mờ da gáy

Tiền căn gia đình / Mẹ bị TBS

Rối loạn chuyển hóa (vd, tiểu đường, PKD)

Tiếp xúc chất gây quái thai

Dùng các chất ức chế sinh tổng hợp PG

(ibuprofen, salicylic acid, indomethacin)

Thuốc (ví dụ: lithium, chống động kinh)

Nhiễm Rubella

Bệnh tự miễn (vd, SLE, Sjogren’s)

Bệnh di truyền có tính chất gia đình

(Ellisvan Creveld, Marfan, Noonan’s,…)

Thụ tinh trong ống nghiệm
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2. Kỹ thuật cơ bản siêu âm tim thai - mặt cắt 4 buồng:

Nhờ việc sử dụng rộng rãi siêu âm thường qui trong sản khoa, mặt cắt 4

buồng tim được xem như một xét nghiệm tầm soát BTBS[24] (hình 2). Mặt cắt 4

buồng tim có một số đặc điểm là một xét nghiệm tầm soát tốt đối với BTBS. Nó

là một phần trong khám nghiệm siêu âm cơ bản. Nó không đòi hỏi có kĩ năng

siêu âm đặc biệt vì hình ảnh dễ thực hiện ở mặt cắt ngang ngực. Nó có thể ghi

nhận được ở mọi tư thế thai nhi và đạt được hơn 95-98% ở thai sau 19 tuần

trong lần khám đầu và mất 1-2 phút[24].

Hình 2: Mặt cắt 4 buồng

Một vài bệnh tim có mặt cắt 4 buồng bình thường. Đây cũng là hạn chế

lớn nhất của việc sử dụng thường qui mặt cắt 4 buồng trong tầm soát BTBS.

Bảng 2 liệt kê các bất thường tim mà có mặt cắt 4 buồng bình thường, bảng 3

liệt kê các bệnh tim có mặt cắt 4 buồng bất thường.
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Bảng 2: Các bất thường tim mà có mặt cắt 4 buồng bình thường[2] .

Tứ chứng Fallot

Chuyển vị đại động mạch

Thất phải hai đường ra

Thông liên thất nhỏ

Thân chung động mạch

Hẹp nhẹ van tổ chim

Bất thường cung động mạch chủ

Bảng 3: Các bệnh tim có mặt cắt 4 buồng bất thường[2]

Không lỗ van động mạch chủ/ hai lá

Không lỗ van động mạch phổi/ ba lá

Bệnh Ebstein/ Loạn sản van ba lá

Kênh nhĩ thất

Thông liên thất lỗ lớn

Tâm thất độc nhất

Hẹp nặng van động mạch chủ/ động mạch phổi

Hẹp nặng eo động mạch chủ

Kết nối tĩnh mạch bất thường toàn phần

Bệnh cơ tim/ U tim

Mặt cắt 4 buồng tim được xem là bình thường với các điều kiện sau :

- Định vị phủ tạng thai nhi bình thường.

- Kích thước tim/lồng ngực : bình thường.

- Trục tim thai bên trái: 30-60 độ

- Nhịp tim đều 100-180l/p

- Kích thước 2 nhĩ bằng nhau và thấy van của lỗ bầu dục trong nhĩ trái.

- Kích thước 2 thất bằng nhau, co bóp tốt, dải điều hòa ở mỏm thất phải.

- Vách liên nhĩ và vách liên thất bình thường.
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- Vị trí và chức năng van 2 lá và 3 lá

- Kết nối tĩnh mạch phổi (TMP) vào nhĩ trái: Thấy ít nhất 2 TMP ở hai bên

cột sống đổ về nhĩ trái.

Giá trị của mặt cắt 4 buồng trong tầm soát BTBS thai nhi được thẩm định

qua nhiều nghiên cứu[24]. Tỉ lệ BTBS khác nhau trong các nghiên cứu do tỉ lệ

mắc bệnh của dân số đích, kinh nghiệm người làm, sai số, thiết kế nghiên cứu.

Những khác biệt này chắc chắn làm độ nhạy của mặt cắt 4 buồng trong tầm soát

BTBS thai nhi có sự sai biệt lớn. Các yếu tố lâm sàng có thể ảnh hưởng khả

năng ghi nhận 4 buồng chuẩn bao gồm : mẹ béo phì, sẹo mổ cũ, tuổi thai, tư thế

thai, thiểu ối[5]. Nói chung các nghiên cứu đánh giá mặt cắt 4 buồng ở cộng

đồng không có nguy cơ có độ nhạy thấp trong phát hiện BTBS[24]. Thậm chí

trong cùng 1 bệnh viện, có sự khác biệt đáng kể về độ nhạy của mặt cắt 4 buồng

giữa nhóm có nguy cơ cao và nhóm không có nguy cơ[22]. Các số liệu đánh giá

độ chính xác của mặt cắt 4 buồng trong tầm soát BTBS (bảng 4).
Bảng 4: Mặt cắt 4 buồng tim và tầm soát BTBS trước sinh[2]

Tác giả/ năm Cỡ mẫu Tỷ lệ BTBS Nguy cơ Độ nhạy (%)

Copel & cs 1987

Sharland & Allan 1992a

Vergani & cs 1992

Achiron & cs 1992

Bromley & cs 1992

Wigton & cs 1993

Kirk & cs 1994

Tegnander & cs 1995

1022

23861

5336

5347

_

10004

5111

7459

72/1000

2.8/1000

5.9/1000

4.3/1000

_

3.6/1000

10/1000

12/1000

Cao

Thấp

Thấp

Thấp

Hỗn hợp

Thấp

Thấp

Thấp

92

77

81

48

63

38

47

39

a : Giới hạn các bất thường được phát hiện bởi mặt cắt 4 buồng.
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3. Khám nghiệm cơ bản mở rộng :

Nếu điều kiện cho phép, mặt cắt đường thoát thất nên cố gắng như là một

phần trong khám nghiệm tầm soát “cơ bản mở rộng” của tim thai, bởi vì các bất

thường mạch máu lớn có mặt cắt 4 buồng bất thường chỉ chiếm 30%[24]. Khám

nghiệm tầm soát cơ bản mở rộng bao gồm: thấy được đường ra của thất phải và

thất trái và chúng xuất phát từ thất tương ứng.

Mặt cắt đường ra thất trái được mô tả gồm 4 buồng tim và động mạch chủ

(ĐMC) đi ra từ thất trái, thường được gọi là mặt cắt 5 buồng (hình 3) và có thể

ghi nhận được ở 90% thai nhi đối với nhà siêu âm được huấn luyện đầy đủ và

có kinh nghiệm[5]. Mặt cắt 5 buồng cho thấy đường ra thất trái và vách liên thất

phần màng. Có sự liên tục của thành trước ĐMC với vách liên thất phần màng

(hình 3) là điểm chính trong đánh giá tim thai, vì nó loại trừ ĐMC cưỡi ngựa là

một trong các bệnh: tứ chứng Fallot, thân chung động mạch và thất phải hai

đường ra.

Mặt cắt đường ra thất phải có thể thực hiện bằng cách từ mặt cắt 4 buồng di

chuyển đầu dò song song về hướng đầu thai nhi (hình 4). Mặt cắt này cho thấy

ĐMP xuất phát từ thất phải và hướng về bên trái. ĐMP chia hai nhánh trái và

phải, các lá van ĐMP chuyển động tự do và kích thước ĐMP tại gốc hơi lớn

hơn ĐMC.
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Hình 3: Mặt cắt 5 buồng

Hình 4: Động mạch phổi chia đôi
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Đánh giá đường ra thất:

- Kết nối bình thường của ĐMC với thất trái và ĐMP với thất phải

- Hai đại động mạch bắt chéo

- So sánh thân ĐMC và ĐMP (ĐMP>ĐMC)

- Đánh giá biên độ mở của van ĐMC và ĐMP

- Sự liên tục của vách liên thất với thành trước ĐMC

- Lộ trình bình thường và kích thước đại động mạch và tĩnh mạch chủ trên

(TMCT) ở ngực cao

- Đánh giá eo ĐMC và ống ĐM

- Tìm ra các mạch máu bất thường: ví dụ  tồn tại TMCT trái

Nói chung, các nghiên cứu đánh giá khám nghiệm tim cơ bản mở rộng

của tim (buồng thoát) trong tầm soát BTBS cho thấy việc phát hiện BTBS tốt

hơn so với mặt cắt 4 buồng. Điều này có thể liên quan một phần đến tay nghề để

thực hiện được mặt cắt này. Số liệu từ các nghiên cứu khác nhau để đánh giá sự

thêm vào của tầng động mạch so với mặt cắt 4 buồng trong tầm soát BTBS thai

nhi được tóm tắt trong  bảng 5[21,24].
Bảng 5: So sánh các nghiên cứu tầm soát BTBS bằng mặt cắt 4 buồng và “buồng tống”

Tác giả/ năm Thiết kế
nc Nguy cơ Độ nhạy 4CV

(%)
Độ nhạy

“mở rộng” (%)
Achiron & cs 1992

Bromley & cs 1992

Wigton & cs 1993

Kirk & cs 1994

Rustico & cs 1995

Stumpflen & cs 1996

Kirk & cs 1997

Stoll & cs 2002

Carvalho & cs 2002

Tegnander & cs 1995

Ogge & cs 2006

Tiền cứu

Hồi cứu

Hồi cứu

Tiền cứu

Tiền cứu

Tiền cứu

Tiền cứu

Hồi cứu

Tiền cứu

Tiền cứu

Tiền cứu

Thấp

Hỗn hợp

Không chọn lọc

Thấp

Thấp

Không chọn lọc

Không chọn lọc

Không chọn lọc

Không chọn lọc

Không chọn lọc

Thấp

48

63

33.3

47

Không biết

Không biết

Không biết

Không biết

Không biết

Không biết

60.3

78

83

38.9

78

35.4

88.5

66

19.9

76

57

65.5

Ngày nay nhiều nghiên cứu cho thấy có thêm 20-30% BTBS được phát hiện nếu
xem thêm buồng tống[24].



12

4. Siêu âm tim thai chi tiết :

Cũng giống như trường hợp sau sinh, tiếp cận theo tầng được sử dụng để khám

nghiệm tim thai. Đầu tiên được đưa ra để mô tả BTBS phức tạp bởi nhà giải

phẫu bệnh (Van Praagh 1972). Tiếp cận theo tầng được áp dụng vào siêu âm tim

thai, (Huhta 1982) dùng TMCD để nhận diện nhĩ phải, vì hình thái học nhĩ phải

không dễ nhận biết trên siêu âm. Đối với siêu âm tim thai, xác định tư thế thai

và vị trí đầu, nhận diện các cơ quan ổ bụng, TMP và TM hệ thống đổ về nhĩ trái

và nhĩ phải (kết nối hệ TM-nhĩ), rồi đến hình thái học của thất và van nhĩ thất

(kết nối nhĩ-thất) và nguồn gốc đại động mạch (ĐM) (kết nối thất-đại ĐM) bao

gồm ống ĐM và cung ĐMC với các mạch máu lên đầu[24]. Các mặt cắt trước

sinh cũng tương tự như sau sinh, và do phổi không có không khí, xương sườn ít

cản âm nên cho hình ảnh trong tim thai rõ hơn sau sinh. Tiếp cận này được áp

dụng từ tuần thứ 13. Thêm doppler màu trong tiếp cận theo tầng cho phép khảo

sát dòng chảy, tạo điều kiện nhận ra dòng chảy tĩnh mạch và hình ảnh đại ĐM.

Các mặt cắt chuẩn được sử dụng trong siêu âm tim thai bao gồm:

Các mặt cắt ngang:

1. mặt cắt ngang bụng cao

2. mặt cắt 4 buồng

3. mặt cắt đường ra ĐMC (5 buồng)

4. mặt cắt đường ra ĐMP (3 mạch máu)

5. mặt cắt ngang cung ĐMC

Các mặt cắt trục dọc:

1. trục ngang thất trái

2. ngang ĐMC/ 3 lá

3. cung ống động mạch

4. cung ĐMC

5. mặt cắt dọc 2 tĩnh mạch

Các mặt cắt chéo góc
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1. trục dọc của thất trái

2. cung ĐMC và ống động mạch đồng thời

 Một vài mặt cắt ngang không phải hoàn toàn cắt ngang thai nhưng cần xoay

nhẹ đầu dò. Tương tự, một vài trục dọc không bắt buộc thẳng đứng. Chúng

không phải tất cả đều cần thiết cho một siêu âm tim thai hoàn chỉnh. Bất kể mặt

cắt nào khi thu được thập nên sử dụng để nhận diện kết nối buồng tim, và nhìn

thấy vách liên thất và vách liên nhĩ, cung ĐMC và cung ống động mạch. Một

khi tất cả các cấu trúc này đã được kiểm tra, thì cuộc khám nghiệm được hoàn

tất.

Đo đạc các thông số

Không cần thiết phải đo đạc hết các cấu trúc tim trong một siêu âm tim thai bình

thường. Tuy nhiên, nếu có mất cân đối các buồng tim, hoặc nếu một cấu trúc có

kích thước bất thường, nên tiến hành các đo đạc thích hợp để so sánh với chỉ số

bình thường . Các đo đạc trên hình ảnh 2 chiều nên đo kích thước bên trong (bờ

trong đến bờ trong) theo cách chuẩn. Kích thước thất được đo theo chiều rộng

tối đa hoặc chiều dài từ vòng van nhĩ thất đến mỏm tim. Vòng van nhĩ thất và

van tổ chim được đo ở thì tâm trương. Các thành tâm thất và độ dày vách được

đo ở giữa buồng tim. Các tỷ lệ như ĐMC/ĐMP hoặc thất trái/ thất phải thường

có ích hơn giá trị tuyệt đối.

Sử dụng siêu âm một bình diện

Phương thức này hiếm khi được sử dụng trong đánh giá thai nhi, và là không

cần thiết trong lúc tầm soát tim bình thường. Nó có thể được sử dụng để đánh

giá chức năng tâm thất trong một số ít trường hợp, khi chức năng tâm thu thất

có bất thường, và nó rất hữu ích trong đánh giá loạn nhịp tim.

Hướng dẫn của hiệp hội siêu âm tim Hoa Kỳ năm 2004 đưa ra 9 mặt cắt cơ bản

trong siêu âm tim thai (hình 5,6), và các thành phần cơ bản khi thực hiện siêu

âm tim thai (bảng 6)
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Bảng 6: các thành phần cơ bản của siêu âm tim thai

Đặc điểm Thành phần cơ bản

Giải phẫu

tổng quan

Khám nghiệm

đo đạc sinh học

Các mặt cắt hình

ảnh tim mạch

Khám nghiệm

doppler

Số lượng và tư thế thai nhi trong tử cung

Xác định vị trí dạ dày và định vị phủ tạng

Xác định vị trí tim

Tỉ lệ tim/ ngực

Đường kính lưỡng đỉnh

Chiều dài xương đùi

Mặt cắt 4 buồng

Mặt cắt 5 buồng

Mắt cắt trục dọc (đường ra thất trái)

Mặt cắt trục dọc (đường ra thất phải)

Mặt cắt trục ngang (hướng về phía đầu bao gồm 3 mạch máu)

Mặt cắt 2 tĩnh mạch

Mặt cắt cung ống động mạch

Mặt cắt cung ĐMC

TMC trên và dưới

TM phổi

Tĩnh mạch gan

Lỗ bầu dục thông thương

Van nhĩ thất

Van tổ chim

Ống động mạch

ĐMC ngang

ĐM rốn

TM rốn
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Số liệu đo đạc

Khám nghiệm

tần số và nhịp

tim

Đường kính vòng van nhĩ thất

Đường kính vòng van tổ chim

Thân động mạch phổi

ĐMC lên

Nhánh ĐMP

Cung ĐMC ngang

Chiều dài tâm thất

Đường kính trục ngắn tâm thất

Siêu âm 1 bình diện xem hoạt động của nhĩ và thất

Khám nghiện doppler đặc tính dòng chảy của nhĩ và thất

Độ nhạy của siêu âm tim thai chi tiết đạt khoảng 80% và độ đặc hiệu gần

100%[24]. Kleinert 1996 dự phỏng ở Anh cần thêm 400 BS chuyên khoa tim

mạch để đạt được điều này!

Hướng dẫn của ISUOG 2006 (International Society of Ultrasound in

Obstetrics)[13]:

- Mặt cắt 4 buồng chuẩn

- Đường ra thất trái và thất phải với dấu bắt chéo ĐMC và ĐMP

- Mặt cắt 3 mạch máu

- Mặt cắt trục ngang thất và đại ĐM

- Cung ĐMC và ống ĐM

- Tĩnh mạch chủ trên và chủ dưới.
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Hình 5: Minh họa các mặt cắt lớp được sử dụng để có hình ảnh của hệ thống tim

mạch thai nhi bình thường.  Bắt đầu từ góc trên trái, các hình ảnh lần lượt được

thể hiện theo chiều kim đồng hồ: 1, mặt cắt 4 buồng từ mỏm; 2, mặt cắt 5 buồng

từ mỏm; 3, mặt cắt trục dọc đường ra thất trái; 4, mặt cắt trục dọc đường ra thất

phải; 5, mặt cắt ngang van ĐMC; 6, mặt cắt ngang van 2 lá; 7, mặt cắt trục dọc

2 tĩnh mạch; 8, mặt cắt cung ống động mạch; 9, mặt cắt cung ĐMC.
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Hình 6: Minh họa của tương quan giải phẫu với mỗi mặt cắt lớp được sử dụng
để có hình ảnh của hệ thống tim mạch thai nhi. Số trên mỗi hình để minh họa
tim thai trên hình 1 theo chiều kim đồng hồ. Ao, ĐMC; IVC, TMCD; LA, nhĩ
trái; LV, thất trái; MV, van 2 lá; PA, ĐMP; PD, ống động mạch; RA, nhĩ phải;
RV, thất phải; SVC, TMCT.
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5- Tầm soát BTBS trong giai đoạn sớm của thai kỳ :

Hình ảnh tim thai 3 tháng đầu được mô tả đầu những năm 1990[24]. Hiện

nay siêu âm tim thai sớm tiến hành ở 1 vài trung tâm, và trở nên dễ thực hiện do

tiến bộ kỹ thuật của trang thiết bị siêu âm có độ phân giải cao; đầu dò qua âm

đạo và thành bụng tần số cao kèm theo cải thiện xử lý tín hiệu, cho phép khảo

sát sớm giải phẫu tim thai và chẩn đoán bệnh tim.

Một vài nghiên cứu cho thấy rằng độ mờ da gáy (ĐMDG) được đo từ

tuần 11 tới tuần 14 thai kỳ là một dấu hiệu sàng lọc tốt đối với BTBS[9,12]. Có sự

liên quan giữa tăng ĐMDG và  BTBS nặng[12]. Các báo cáo gần đây ghi nhận

ĐMDG > 99% theo chiều dài đầu mông có độ nhạy chẩn đoán BTBS nặng là

40%[12], các nghiên cứu trước đây cho độ nhạy thấp từ 13- 36%[9,25]. Sự khác

nhau về độ nhạy là do mức độ nguy cơ của dân số nghiên cứu, bao gồm thai nhi

có “nang nước” trong nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu, và sai số. Mặc dù có độ

nhạy khá thấp được ghi nhận trong các nghiên cứu gần đây, đo ĐMDG được

xem sẽ cải thiện việc phát hiện BTBS, vì nó hướng dẫn thai nhi có ĐMDG cao

để khảo sát tim thai kỹ bởi bác sĩ chuyên khoa. Trong một phân tích gộp đánh

giá việc đo ĐMDG để tầm soát BTBS sẽ có lợi trong chẩn đoán tiền sản,

Chaoui cho rằng sử dụng ĐMDG tỉ lệ phát hiện ước lượng 52% (42-71% ; CI

95%), với dương tính giả 5%[28], đo ĐMDG từ tuần 11- 14 > 3.5 mm là có chỉ

định siêu âm tim thai. Tần suất thấy mặt cắt 4 buồng là 17% ở tuần 11+0 đến

11+6, lên 36% ở tuần 12+0 đến 12+6, và 100% ở 13 tuần[24]. Bảng 6 so sánh các

nghiên cứu khác nhau về điều này. Achiron sử dụng đầu dò 6.5 và 7.5 MHz để

khảo sát giải phẫu tim thai nhi từ 13-15 tuần: 100% mặt cắt 4 buồng, buồng

tống 95% và 98% sau tuần 13+6[24]. Siêu âm 2 chiều mở rộng được thực hiện

bởi các chuyên gia qua đường âm đạo lúc 13-16 tuần có độ nhạy trên 60%, thấp

hơn 17% so với qua thành bụng lúc 20-22 tuần[24].
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Hình 7: Siêu âm 2 chiều qua thành bụng và qua âm đạo của mặt cắt 4 buồng từ

mỏm, đường ra thất trái và thất phải a-f.

Bảng 7 : Độ mờ da gáy và tầm soát trước sinh BTBS

Tác giả/ năm Cỡ mẫu

Tỉ lệ

BTBS

nặng

Ngưỡng

ĐMDG

(%)

Độ

nhạy

(%)

TĐD

(%)

Hyett & cs 1999

Michailidis & cs 2001

Hafner & cs 2003

Bahado-Singh &cs 2005

Simpson & cs 2007

29154

6606

12978

8167

34266

1.7/1000

1.7/1000

2.1/1000

2.1/1000

1.5/1000

99th

99th

95th

95th

99th

40

27

25.9

29.4

13.5

6.3

4.1

1.1

0.8

3.3

BTBS : bệnh tim bẩm sinh ; ĐMDG : độ mờ da gáy ; TĐD : tiên đoán dương

Những cạm bẫy khi siêu âm sớm: Bất lợi lớn nhất của siêu âm sớm là một số

bệnh tim có biểu hiện bất thường về cấu trúc và chức năng ở giai đoạn sau (âm

tính giả). Bệnh cơ tim phì đại, thiểu sản một buồng tim hoặc một đại động mạch

khi có tắc nghẽn đường ra (hẹp/không lỗ van ĐMP, hẹp/không lỗ van ĐMC, tứ

chứng Fallot, hẹp eo ĐMC), hoặc dãn ĐMC trong tứ chứng Fallot chỉ có thể

thấy rõ ở 3 tháng giữa hoặc 3 tháng cuối thai kỳ[4,10].  So với siêu âm qua thành

bụng lúc 20-24 tuần, siêu âm sớm cho kết quả kém tin cậy hơn, có tỷ lệ dương



20

tính giả và âm tính giả cao hơn[24], vì vậy nên siêu âm bổ sung vào tuần 20-22.

Hơn nữa siêu âm sớm mất nhiều thời gian và cần người có trình độ cao. Do hạn

chế nguồn nhân lực, và kết quả tầm soát kém trong cộng đồng, có vẻ không hợp

lý khi dùng siêu âm sớm để tầm soát, mặc dù có nhiều tiềm năng. Vì vậy siêu

âm tim thai sớm nên thực hiện ở nhóm có nguy cơ cao:

 Thai có bất thường bẩm sinh khác thường kèm theo BTBS : ĐMDG cao,

nang nước, phù thai, thoát vị rốn, đảo ngược phủ tạng, rối loạn nhịp[11]. Ở

gia đình có nguy cơ cao : có tiền căn bị BTBS hoặc bệnh tim do di truyền

theo quy luật Menden (khiếm khuyết đơn gen, mất đoạn CATCH 22)

hoặc một phần của hội chứng hiếm.

 Thai nhi có mẹ bị tiểu đường trước đó hoặc tiểu đường được chẩn đoán

sớm trong thai kỳ.

 Siêu âm tim thai sớm được xem một phần của “ siêu âm di truyền” sớm,

đối với người mẹ có nguy cơ cao bị bất thường NST do lớn tuổi mà từ

chối các xét nghiệm xâm lấn.
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6 - Siêu âm 3-4 chiều :

Chưa có bằng chứng đầy đủ để chứng minh siêu âm 3-4 chiều cải thiện

độ chính xác trong chương trình tầm soát tim thai, tuy nhiên siêu âm 3-4 chiều

chắc chắn cho chúng ta một cách nhìn khác về tim thai.

Siêu âm 3-4 chiều còn có thể đánh giá chức năng tim thai, trong chẩn

đoán liên chuyên khoa và trong dạy học. Ngoài ra, dữ liệu khối được xem như

các tiêu bản số hóa của trái tim, gần giống với các tiêu bản của tim thật được

phân tích bởi nhà giải phẫu bệnh lúc tử thiết[8]. Lợi ích của “tiêu bản số hóa” so

với “tiêu bản thực”:

- Thông tin về chức năng được bảo tồn với quả tim đang đập

trong khối dữ liệu

- Hướng của dòng máu có thể phân tích được trong khối dữ liệu

có doppler màu hoặc doppler năng lượng

- Nếu người xem vô tình làm sai trong quá trình phân tích kết

quả, “tiêu bản số hóa” không bị hư và có thể bắt đầu khám

nghiệm lại bằng cách đưa về trạng thái ban đầu bằng một cú

nhấp chuột.

Do vậy siêu âm tim thai 3-4 chiều có thể giúp vượt qua trở ngại về tính

phụ thuộc người làm siêu âm (đặc trưng của 2D), làm cải thiện khả năng chẩn

đoán BTBS phức tạp trước sinh[24].

Khám nghiệm bằng STIC (Spatio-Temporal Image Correlation), nếu dữ

liệu được ghi hình bằng các mặt cắt ngang thì phân tích theo 5 mặt cắt do Yoo

và cs[29], Yagel và cs[28] đề nghị (hình 8):

- Mặt cắt ngang bụng trên

- Mặt cắt 4 buồng

- Mặt cắt 5 buồng

- Mặt cắt 3 mạch máu

- Mặt cắt 3 mạch máu và khí quản
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Vinal và cs[27] nghiên cứu trên 100 dữ liệu khối ghi lại bởi nhà siêu âm ít

kinh nghiệm trong siêu âm tim thai. Một chuyên gia về siêu âm tim thai tiến

hành phân tích dữ liệu, tỷ lệ thấy 5 mặt cắt trên từ 81-100%, tần suất thấp nhất

là mặt cắt ngang bụng cao và mặt cắt ngang ngực cao.

Hiện nay một số hãng sản xuất máy siêu âm cung cấp các phần mềm tự

động cắt khối dữ liệu 3-4 D. Kỹ thuật này cho phép người khám nghiệm tự động

có một loạt ảnh song song trên màn hình tương tự như trong CT và MRI[18]. Có

thể tiếp cận theo tầng như trong siêu âm tim thai chi tiết.

Như vậy kỹ thuật siêu âm 3-4 D cho phép:

- Thám sát toàn bộ khối dữ liệu và khám nghiệm tim thai khi

không có mặt bệnh nhân

- Xem lại có hệ thống đường ra của thất từ khối dữ liệu thu thập

với điểm khởi đầu là mặt cắt 4 buồng

- Khám nghiệm tim thai bằng tiếp cận giải phẫu tương tự như trên

khám nghiệm CT và MRI

- Tái tạo cấu trúc tim mạch trên 3-4D để thấy mối tương quan,

kích thước, buồng thoát ở thai bình thường và thai có BTBS.

Đặc biệt tái tạo mạch máu trên không gian 3-4D mà trước đây

chỉ có thể thực hiện được bằng tim cao su silicone để định hình

hệ thống tim mạch

Các cạm bẫy: các yếu tố gây nhiễu tương tự như trong siêu âm 2 bình diện, và

một vài tình huống đặc trưng khi ghi hình và xử lý sau ghi hình: chất lượng ghi

hình (thai cử động, thở), góc quét chưa đủ, bóng che, tái tạo chưa chuẩn (nên so

sánh 2D)

Chưa có nghiên cứu lớn bằng siêu âm 3-4 chiều để tầm soát BTBS!.
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Hình 8: 5 mặt cắt ngang trong siêu âm tim thai được đề nghị bởi Yagel và cs. (a)

mặt cắt ngang bụng cao; (b) mặt cắt 4 buồng; (c) mặt cắt 5 buồng; (d) mặt cắt 3

mạch máu; (e) mặt cắt 3 mạch máu và khí quản. IVC, TMCD; LV, thất trái; RV,

thất phải; RA, nhĩ phải; LA, nhĩ trái; Ao, ĐMC; SVC, TMCT; PA, ĐMP; T, khí

quản.
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7 – Làm cách nào để cải thiện tỉ lệ phát hiện BTBS trước sinh :

Thành công của từng đơn vị trong phát hiện BTBS trong siêu âm sản

thường qui chưa lan tỏa đến mọi nơi. Đây là điểm yếu trong tầm soát BTBS

trước sinh. Để đạt được trình độ chuẩn đồng nhất của siêu âm tim trong bối

cảnh siêu âm sản thường qui, cần giáo dục rộng rãi và huấn luyện mọi người

chủ yếu là người làm siêu âm. Bao gồm thực hành lâm sàng cũng như các bài

diễn thuyết/ hội thảo. Huấn luyện là quá trình liên tục với sự hỗ trợ và phản hồi

từ các trung tâm chuyên khoa. Thực tế đây là nhiệm vụ to lớn, nhưng có thể làm

được.

8 – Điều trị trong bào thai :

Đây là khía cạnh lý thú nhất của tim thai đối với bác sĩ tim mạch, và siêu

âm là rất cần thiết cho việc phát triển chuyên khoa này

8.1. Loạn nhịp:

Tỷ lệ loạn nhịp tim thai là 1-2%, 90% là ngoại tâm thu nhĩ hoặc thất đơn

độc, thường là lành tính. Block nhĩ thất hoàn toàn (BAVc) chỉ xảy ra khoảng

1/20 000 trẻ sơ sinh. Nhịp nhanh thường gặp hơn với tỉ lệ 1/3000. Điều trị thành

công nhịp nhanh thai nhi có thể cứu sống trẻ, vì nếu không điều trị những thai

nhi này có thể bị phù và tử vong. Đa số nhịp nhanh có nguồn gốc từ nhĩ và ở

thai nhi không có bất thường cấu trúc. Chỉ định điều trị là nhịp nhanh hằng định

hoặc phù thai vì nguy cơ tử vong trong bào thai từ 20-50%[24]. Chẩn đoán bằng

siêu âm một bình diện (M mode) hoặc phổ doppler và phổ doppler đồng thời

ĐMC & TMCT cung cấp thông tin hữu ích (hình 9): như sóng a đảo ngược do

nhĩ bóp và liên hệ với phổ ĐMC để đánh giá hoạt động thất và nhĩ, tính khoảng

thời gian thất-nhĩ; do vậy nhịp nhanh chia làm 2 loại: khoảng thất-nhĩ dài (nhịp

nhanh do tăng tự động tính và nhịp nhanh có vòng vào lại ở bộ nối) và thất-nhĩ

ngắn (nhịp nhanh do vòng vào lại nhĩ thất) để có hướng dẫn điều trị. Hình ảnh

doppler mô ở chỗ nối nhĩ thất được dùng để tính thời gian nhĩ-thất và thất-nhĩ

cho nhiều hứa hẹn, các tiến bộ như ECG thai và điện từ tim cũng có nhiều hứa

hẹn nhưng M mode và doppler vẫn còn áp dụng nhiều nhất trong thực hành lâm
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sàng ngày nay. Nếu không có phù thai, liều cao Digoxin qua đường uống người

mẹ (qua bánh nhau), có thể thêm Flecainide hoặc verapamil nếu không cắt cơn.

Điều trị trực tiếp thai qua đường TM rốn dưới sự hướng dẫn siêu âm có thể

thành công ở thai bị phù.

Các phương pháp tương tự được sử dụng để đánh giá nhịp tim chậm. Siêu

âm tim thai là cần thiết để loại trừ bất thường về định vị phủ tạng, vì 40% BAVc

có BTBS phức tạp, thường là đồng dạng trái với kênh nhĩ thất toàn phần hoặc

bất tương hợp đôi. Những thai này cần theo dõi để dự đoán suy tim và phù thai

và những trẻ có nhịp tim rất chậm (tần số nhĩ < 100lần/p, và thất< 45lần/p),

thường tử vong trong bào thai. Dùng steroide, thuốc tăng co bóp đường uống và

tạo nhịp tim thai đều được thử nghiệm nhưng chưa có hiệu quả điều trị ưu việt

rõ ràng. Cần xét nghiệm kháng thể kháng Rho và SSA ở mẹ, nếu dương tính:

tham vấn gia đình có nguy cơ tái phát lên đến 30%.

Hình 9: Dùng doppler xung và siêu âm 1 bình diện để khảo sát rối loạn nhịp
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8.2 Can thiệp bào thai :

Đầu tiên Maxwell và cs năm 1991 báo cáo về nong van có tỉ lệ thành

công về mặt kĩ thuật khoảng 50% (hơn 40 trường hợp nong van). Hiện nay chỉ

định can thiệp trong bào thai bị hạn chế và cần cân nhắc nguy cơ – lợi ích của

thủ thuật. Cần có tiêu chuẩn chọn bệnh để áp dụng kĩ thuật này:

1. Thai có nguy cơ tử vong

2. Khả năng diễn tiến sau sinh xấu

3. Can thiệp giúp phòng ngừa bệnh hoặc cải thiện dự hậu

4. Thủ thuật không nên thực hiện nếu bệnh không thể đảo ngược

5. Thủ thuật không làm người mẹ rơi vào tình huống xấu hơn

Các thủ thuật can thiệp tim mạch trong bào thai[19]: hẹp/ không van ĐMC

(hình 10), lỗ bầu dục hạn chế, hẹp/ không lỗ van ĐMP.

Can thiệp tim mạch với trợ giúp nội soi[15]: Khi can thiệp hình ảnh qua

thành bụng bị che khuất do dụng cụ, ngày nay nhờ nội soi và siêu âm qua thực

quản thai nhi (hình 11), giúp hình ảnh rõ ràng hơn trong lúc can thiệp.

Hội chứng truyền máu song thai: Cắt bỏ mạch máu nhau thai bệnh lý

bằng laser[16] là thủ thuật được chọn lựa trong trường hợp song thai 1 bánh nhau

có biến chứng “truyền máu song thai”, cứu sống ít nhất 1 thai khoảng 80% (hình

12).

Ngoài ra còn ứng dụng trong hẹp thanh quản, tràn dịch màng phổi, dò

động tĩnh mạch[17].
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Hình 10: Minh họa can thiệp trong bào thai
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Hình 11: Minh họa siêu âm qua thực quản thai nhi và can thiệp trong bào thai
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Hình 12: Minh họa can thiệp trong hội chứng truyền máu song thai
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9 – Kết luận:

Đối với người có kinh nghiệm siêu âm tim thai là phương tiện đáng tin

cậy trong chẩn đoán tiền sản, khi hình ảnh tối ưu. Chẩn đoán sẽ bị hạn chế ở

bệnh nhân có hình ảnh không rõ hoặc không đầy đủ và bệnh nhân nên biết

những hạn chế này. Tất cả bệnh nhân nên có tham vấn trung thực và chính xác

về những gì có thể và không thể phát hiện cũng như dự hậu của thai nhi.

Siêu âm tim thai bao gồm phát hiện BTBS trước sinh và còn hơn thế nữa.

Dùng siêu âm Doppler để đánh giá tuần hoàn thai nhi trong quá trình phát triển

và có khả năng làm thay đổi có hiệu quả tuần hoàn thai nhi trước sinh (hiện nay

vẫn còn hạn chế) với hy vọng diễn tiến sau sinh được cải thiện. Tiến bộ trong

hình ảnh siêu âm và mối liên hệ chặt chẽ giữa các chuyên khoa làm cải thiện

đáng kể việc chăm sóc trẻ chu sinh

Các nhân viên làm siêu âm sản thường qui nên được huấn luyện đầy đủ

về siêu âm tim thai, để đạt được việc tầm soát BTBS ở nhóm nguy cơ thấp. Tuy

nhiên, điều này cần đến sự tận tâm và nỗ lực của người làm siêu âm cũng như

người hướng dẫn. Cần học những kỹ thuật đơn giản để khám nghiệm tim thai và

áp dụng được cho mọi bệnh nhân. Tính kiên nhẫn, kinh nghiệm và sự quyết tâm

sẽ cải thiện tỉ lệ phát hiện BTBS trước sinh. Thêm vào đó hệ thống phản hồi cần

được thiết lập để chỉ ra những trường hợp dương giả và âm giả cũng như khẳng

định những trường hợp dương tính thật và âm tính thật

Một tương lai thật của siêu âm tim thai không chỉ ở nhận ra BTBS và

chấm dứt thai kỳ ở bệnh tim nặng, mà còn trong chuyên khoa mới đầy thú vị:

can thiệp tim thai, trong đó siêu âm tim thai như nhà thám hiểm. Những mơ hồ

về khía cạnh đạo đức, tinh thần, pháp lý và tôn giáo lâu nay vẫn đang theo sau

và cần được trả lời trong tương lai.
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