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GÓC NHÌN MỚI: THAY ĐỔI 

CTG TRONG CHUYỂN DẠ

BS.CKII. Trần Ngọc Hải



Moät soá thuaät ngöõ

 Bại não

 Gây ra bởi tình trạng thiếu oxy/toan máu/bất thường 

lưu lượng máu trong não thai nhi trước sanh

 Bệnh lý thiếu oxy não

 Gây ra bởi sự tăng lactate trong chuyển dạ hay vào lúc 

sanh



Bệnh lý thiếu oxy não

 Định nghĩa bao gồm

 Toan chuyển hóa thai (lactate cao)

 Trẻ “không khỏe” lúc sanh (Apgar thấp)

 Tổn thương đa cơ quan 

 Không do nhiễm trùng, các bất thường chuyển hóa 
hay các dị tật thai

 Độ 2,3 có đến 65% bất thường não kéo dài

 Xảy ra gần 4/1000 trường hợp sanh 



 Điều gì gây tổn thương hay gây chết thai nhi?

1. Giảm oxy?

2. pH thấp?

3. Tăng CO2?

4. Tăng Lactate?

5. (pH giảm khi tăng lactate và CO2 )



Lactate

1. Lactate thì nguy hiểm

2. Carbon dioxide thì không.

3. pH giảm thấp bằng 7.0 có thể là bình thường lúc
sanh nếu đó là do tăng CO2



Tăng lactate  

Gây co thắt mạch máu não và tích tụ các chất gây độc

thần kinh

1. Tăng glutamate

2. Tăng prostaglandins

3. Tăng hypoxanthine

4. Tăng thành lập gốc oxy tự do trong thì tái

tưới máu



CTG : BÌNH THƯỜNG
 CƠ BẢN      

 DAO ĐỘNG NT

 CÓ  TĂNG NHỊP TT

 KHÔNG  CÓ  NHỊP  GIẢM



Cung cấp máu nhau thai ở tình trạng nghỉ ngơi

pO2 = 2.0 – 4.0 kPa

Chức năng nhau thai bình thường



Cung cấp máu nhau thai trong cơn gò

pO2 = 1.8 – 2.5 kPa

Chức năng nhau thai bình thường



◼ CTG là một công cụ tầm soát 

◼ Có độ nhạy cao trong điều kiện bệnh lưu hành 

thấp

◼ Có tỷ lệ dương tính giả cao

◼ Nhưng tỷ lệ âm tính giả rất thấp

◼ Phải kết hợp một kỹ thuật khác để cải thiện giá trị 

tiên đoán dương



NHỊP GIẢM SỚM



Tim

ÑM chủ

Động mạch phổi

Đến não

Rốn

Chèn ép đầu thai nhi

Áp lực đầu

Áp lực máu

Nhịp tim

Áp cảm thụ quan



Nhịp giảm bất định



Tim

Động 
mạch 
chủ

Động mạch phổi

Đến não

Đến rốn

Áp cảm thụ quan

Chèn ép rốn

Áp lực ÑM chủ
Hoạt động áp cảm 
thụ  quan
Nhịp tim



Nhịp giảm muộn

 Thiếu máu nhau

 Nhiễm toan máu







Tim

ÑM chủ

Động mạch phổi

Đến não

Rốn

Xoang động mạch cảnh

IVC



Cung cấp máu nhau thai ở tình trạng nghỉ ngơi

pO2 = 1.8 – 2.5 kPa

Thiếu máu nhau



Cung cấp máu nhau thai trong cơn gò

pO2 < 1.5 kPa

thiếu máu nhau

pO2 = 1.8 – 2.5 kPapO2 = 1.5 – 1.8 kPa



Cung cấp máu nhau thai sau cơn gò

pO2 < 1.5 kPa

Thiếu máu nhau

pO2 = 1.8 – 2.5 kPa



Mất dao động nội  tại



Mất DĐ nội tại + nhịp giảm bất  định



MẤT DĐ – NHỊP GIẢM BẤT ĐỊNH







Dấu hiệu trước sanh- Tiên luợng

 Dấu hiệu giảm nhịp tim thai kết hợp với cơn gò Braxton-

Hicks: 

 97% khả năng thai bị bệnh (toan hóa máu thai nhi)

 45% khả năng thai chết trong vòng 3 ngày. 



 Dấu hiệu nhịp giảm dao động không kết hợp với thay đổi 

tình trạng thai, các dấu hiệu không đáp ứng khác: 

▪ 95% khả năng thai bị bệnh (toan hóa máu)

 45% khả năng thai chết trong vòng 3 ngày

Dấu hiệu trước sanh - Tiên luợng







HIỆN DIỆN PHÂN SU NƯỚC ỐI
 Thai đủ trưởng thành

 Chèn ép bụng thai nhi

 Rối loạn cơ vòng hậu môn do thiếu Oxy



◼ Các dấu hiệu tiên lượng kém (theo mức 

độ quan trọng tăng dần)

◼ Mất dao động tim thai 

◼ Không có cử động thai 

◼ Nhịp giảm dao động tự nhiên 

◼ Nhịp giảm sau cơn gò Braxton-Hicks.

◼ (Lavery, Clin Obstet Gynecol, 1982, 25, 689)



Biểu đồ bệnh lí - Xử trí

 Đối với biểu đồ bất thường nghiêm trọng

 Nhịp tăng phức tạp với sự hiện diện phân xu

 Nhịp chậm trầm trọng

 Đường biểu diễn hình sin bệnh lí

 Mất dao động nội tại + kết hợp nhịp giảm

 Nhịp  giảm kéo  dài cắt đứt TH mẹ - con

Cho sanh ngay



KẾT LUẬN

❖ Nhịp giảm sớm – muộn : do chèn ép đầu thai và do 

chèn ép rốn.  Sinh lý

❖ Nhịp giảm muộn và các nhịp TT thay đổi kết hợp

nhau là biểu hiện HIE nhiễm toan máu cần lấy thai

ra ngay.

❖ NN chính HIE tăng nồng độ lactate máu thai nhi

❖ Tôn trọng sinh lý sổ thai: không thúc – không giục 

– không ép – không nong – không ép âm đạo.


