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NỘI DUNG 

Định nghĩa: Xuất huyết vào đường sinh dục 
ở giai đoạn sau 22 tuần và trước khi thai 
sinh ra ngoài. 
1.  Nhau tiền đạo- Nhau cài răng lược 
2.  Dây rốn bám màng- Mạch máu tiền đạo 
3.  Nhau bong non 



NỘI DUNG 

1.  Nhau tiền đạo- Nhau cài răng lược 
2.  Dây rốn bám màng- Mạch máu tiền đạo 
3.  Nhau bong non 
 



NHAU TIỀN ĐẠO 

! Nhau tiền đạo là nguyên 
nhân hàng đầu  gây xuất 
huyết ở 3 tháng cuối thai kì. 

! Tần suất NTĐ: 0.2-1.2% tại 
thời điểm đủ ngày. 

! Tần suất nhau tiền đạo có 
cài răng lược : 3.3%, tăng 
lên 11% nếu có một VMC và 
40% nếu 2 VMC. 



!  Theo Mustafa: tần suất NTĐ là 42% lúc thai 
11-14 tuần, giảm còn 3.9% lúc thai 20-24 
tuần và 1.9% lúc thai đủ ngày. 

!  Nguy cơ NTĐ lúc thai đủ ngày rất thấp nếu 
thời điểm quí 1 và 2 nhau vượt qua lỗ trong 
CTC <10mm 

!  Chẩn đoán NTĐ: Qúi 3 thai kì 
!  SA ngã âm đạo được chấp nhận rộng rãi sử 

dụng ở bất cứ thời điểm nào của thai để giúp 
chẩn đoán chính xác và không làm tăng nguy 
cơ chảy máu. 

NHAU TIỀN ĐẠO 



CHẨN ĐOÁN NHAU TIỀN ĐẠO CỔ ĐIỂN 
 

TYPE  I: Bám thấp 
Bờ dưới cách lỗ 
trong <40mm 

TYPE II: bám mép 
Bờ dưới sát  lỗ 

trong CTC 

TYPE  III: Bán trung tâm 
Không đối xứng 

TYPE IV: Trung tâm 
Đối xứng 



!  Siêu âm ngã âm đạo, đo 
khoảng cách từ lỗ trong 
đến mép dưới nhau. 

!  Thuật ngữ mô tả chuẩn:  
"  Cách lỗ trong CTC bao 

nhiêu mm. 
"  Tràn qua lỗ trong CTC 

bao nhiêu mm. 
"  Nếu cách lỗ trong 

>20mm là nhau bám 
thấp hơn là NTĐ 

 
 

TIÊU CHUẨN CHẨN ĐOÁN MỚI NTĐ 



!  Siêu âm ngã âm đạo sau 35 tuần đo khoảng 
cách từ mép dưới nhau đến lỗ trong CTC. 

"  Cách xa lỗ trong >20mm: Nhau bám thấp, 
thai phụ có thể để chuyển dạ tự nhiên và khả 
năng thành công cao. 

"  Cách lỗ trong <20mm: Khả năng MLT cao, dù 
vẫn có thể sinh thường tuỳ theo từng ca. 

"  Tràn qua lỗ trong (>0mm): Chỉ định MLT 
 (Hướng dẫn thực hành lâm sàng của hội sản phụ khoa 
 Canada -SOGC 2013) 

XỬ TRÍ 



Lỗ trong CTC 

Mép dưới nhau 

Đo khoảng cách lỗ trong CTC  
đến mép dưới nhau 



Lỗ trong CTC 

Mép dưới nhau 

Nhau tiền đạo bán trung tâm 



Nhau tiền đạo trung tâm  



Lớp nội mạc 

Cơ tử cung 

Thanh mạc 

NHAU CÀI RĂNG LƯỢC 

Định nghĩa: lớp nguyên bào nuôi ăn xuyên qua lớp 
nội mạc do sự khiếm khuyết ở lớp màng rụng đáy. 



PHÂN LOẠI NHAU CÀI RĂNG LƯỢC 



Lacunae: xoang mạch máu không đều 
Bánh nhau dạng Moth eaten 



Mất lớp cơ tử cung 

Còn lớp cơ tử cung Mất lớp cơ tử cung 



Thành bàng quang bị gián đoạn,xâm lấn. 
Rất đặc hiệu nhưng độ nhạy  không cao  



Dòng chảy xoáy trên Doppler màu 



Cơ chế sinh lý bệnh học NCRL 
Thai bám vết mổ củ 



NỘI DUNG 

1.  Nhau tiền đạo- Nhau cài răng lược 
2.  Dây rốn bám màng- Mạch máu tiền đạo 
3.  Nhau bong non 



2. DÂY RỐM BÁM MÀNG MẠCH MÁU TIỀN ĐẠO 



VỊ TRÍ BÁM CỦA DÂY RỐN 
 VÀO BÁNH NHAU 

#  Dây rốn bám trung tâm 
 (Normal/centric  insertion) 
#  Dây rốn bám lệch tâm 
  (Eccentric insertion) 
#  Dây rốn bám mép nhau 
   (Marginal insertion) 
#  Dây rốn bám màng 
   (Velamentous cord 

insertion) 



ĐỊNH NGHĨA DÂY RỐN BÁM MÀNG 

! Dây rốn bám vào màng 
nhau-ối (chorioamniotic 
membrances) chứ không 
phải vào bánh nhau. 

! Không được bao bọc bởi 
mô nhau hay thạch 
Wharton => nguy cơ cao 
chảy máu khi vỡ màng ối 

 



TẦN SUẤT DÂY RỐN BÁM MÀNG 
 

" 1% đơn thai, 10% song thai 
" 10% dây rốn bám màng kèm mạch máu tiền đạo 



MẠCH MÁU TIỀN ĐẠO 
Vasa previa  

!  Điều kiện cần: Dây rốn 
bám màng nhau/mép 
nhau.  

   Điều kiện đủ: Bám ở cực 
dưới, gần lỗ  trong CTC 

!  Tần suất: 1/2500-1/5000 

 
  



Dây rốn bám màng 
kèm mạch máu tiền đạo  

Lỗ 
trong  
CTC 



Dây rốn bám màng  cực trên 
Không có mạch máu tiền đạo 



CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ  CAO 
CỦA MẠCH MÁU TIỀN ĐẠO 

Nhau bám 
thấp Song thai 

một nhau 
Nhau nhiều 

thùy Dây rốn bám 
màng 



Bánh nhau nhiều thùy  
kèm mạch máu tiền đạo 



Nhau bám thấp kèm mạch máu tiền đạo 







Cord presentation= Cord Funic 
Funic presentaion 



CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT 

   “Linear structures” ở phía trước lỗ trong CTC: 
! Xoang hồ huyết nhau (Maginal placental 

sinus) 
! Bóc tách  màng đệm màng ối 

(Chorioamniotic separation) 
! Nếp gấp màng ối (Fold of membranes) 

 
Color doppler: nhịp đập tim thai 

 
 



TIÊN LƯỢNG 

KHÔNG CHẨN 
ĐOÁN TRƯỚC SINH 

CÓ CHẨN ĐOÁN  
TRƯỚC SINH 

TỬ VONG 5-95% 5% 

APGAR 
SCORE 

1-4 8-9 

TRUYỂN MÁU 
CHO BÉ SAU 
SINH 

58% 3% 



NỘI DUNG 

1.  Nhau tiền đạo- Nhau cài răng lược 
2.  Dây rốn bám màng- Mạch máu tiền đạo 
3.  Nhau bong non 



!  Định nghĩa: Tình trạng nhau 
bị tách sớm khỏi thành tử 
cung sau tuần thứ 20 và 
trước giai đoạn 3 của 
chuyển dạ. 

!  Là nguyên nhân gây suy thai 
và xuất huyết mẹ nghiệm 
trọng ở quí 3 thai kì. 

3. NHAU BONG NON 



Phân loại 

A.Thể kín       B.Xuất huyết (+)    C.Hỗn hợp 



Tiêu chuẩn chẩn đoán trên SA 

!  Khối máu tụ sau bánh nhau  
!  Vùng echo trống trong bánh nhau 
!  Bánh nhau hình tròn và bị tách khỏi thành TC 
!  Bánh nhau dày (>5.5cm) 
!  Cơ sau nhau dày (bình thường 1-2mm) 
!  Vòng tuần hoàn sau nhau bị gián đoạn 
!  Nước ối có phản âm do xuất huyết. 
!  Dịch dạ dày có phản âm (máu) 
 



Khối máu tụ sau nhau 
Retro-placental Haematoma 

!  Tần suất: 1-25% NBN 
!  Mật độ phản âm thay đổi 

theo thời gian. 
!  Giai đoạn sớm echo kém  

hoặc đồng dạng với bánh 
nhau (dễ bỏ sót, do nghĩ 
bánh nhau dày) 

 



!  SA bình thường không loại 
trừ NBN, đặc biệt những 
thể nhau bong gây xuất 
huyết ra ngoài 

!  Theo thời gian, khối máu tụ 
có phản âm dày. 

Khối máu tụ sau nhau 
Retro-placental Haematoma 



Take home messages 

!  NTĐ: Là nguyên nhân hàng đầu gây xuất huyết 
3 tháng cuối. Siêu âm ngã âm đạo sau 3 tháng 
cuồi đo khoảng cách mép dưới nhau đến lỗ 
trong <20mm hoặc tràn qua lỗ trong. 

!  Yếu tố nguy cơ cao NCRL: VMC, mẹ lớn tuổi. 
!  Dây rốn bám màng chỉ có nguy cơ nếu kèm 

mạch máu tiền đạo. 
!  Nhau bong non: hình ảnh siêu âm thay đổi và 

không đặc hiệu, siêu âm bình thường không 
loại trừ NBN. 



CẢM ƠN


