
Một số yếu tố nguy cơ của thai ngoài tử cung 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Thai ngoài tử cung (TNTC) là trứng đã được thụ tinh, làm tổ và phát triển ở một vị trí bên ngoài buồng 

tử cung. Tần suất TNTC chiếm khoảng 2% tổng số thai kỳ. Nó không chỉ là nguyên nhân tử vong hàng 
đầu ở những thai kỳ sớm, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiên lượng về khả năng sinh sản của phụ 

nữ sau này. 95% TNTC nằm ở vòi trứng, còn lại là các vị trí khác. Các yếu tố nguy cơ cao của TNTC như 
tiền căn viêm vòi trứng, tiền căn nạo phá thai gây viêm nhiễm vùng chậu, tiền căn thai ở vòi trứng, phẫu 

thuật trên vòi trứng. 

  

       Hình 1: các vị trí thai ngoài tử cung.                  Hình 2: thai góc sừng phải. 

Hiện nay, mặc dù siêu âm đã được trang bị đầy đủ ở các trạm y tế, cũng như mạng lưới phòng siêu âm 

tư nhân rất nhiều kể cả ở vùng sâu vùng xa, tuy nhiên khoa sản Bệnh viện ĐKKV Long Khánh vẫn phải 
tiếp nhận những trường hợp TNTC vỡ choáng nặng, vừa phẫu thuật vừa truyền máu, kịp thời cứu sống 

người bệnh.  

Chúng tôi thực hiện nghiên cứu này để xác định một số yếu tố nguy cơ của TNTC nhằm kiến nghị những 

biện pháp giúp cho việc hạn chế và phòng ngừa TNTC, nhất là hạn chế các trường hợp TNTC vỡ, 
choáng, góp phần thiết thực cho chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng. 

II. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 

1. Đặt điểm chung của mẫu nghiên cứu 

Trong thời gian từ tháng 6-2014 đến tháng 10-2014, chúng tôi thu nhận vào mẫu nghiên cứu 60 trường 

hợp TNTC và 120 phụ nữ mang thai ≤ 12 tuần đến khám thai tại khoa sản bệnh viện, kết quả như sau: 



Tuổi trung bình của dân số nghiên cứu trong nhóm bệnh là 30,4(±6,3); nhỏ nhất 16 tuổi, lớn nhất 42 

tuổi. Độ tuổi trung bình của nhóm chứng 27,4(±5,3), nhỏ nhất 17 tuổi, lớn nhất 42 tuổi, nhóm tuổi từ 

21-30 chiếm tỷ lệ cao nhất 70,8%, tương đương với các nghiên cứu trước đây, dao động từ 26-28 tuổi. 
Nhóm tuổi 21-30, 31-40 là 2 nhóm chiếm tỷ lệ cao trong nhóm bệnh cho thấy bệnh TNTC có thể xảy ra ở 

nhiều độ tuổi, trong khi đó nhóm thai phụ đi sanh vẫn tập trung nhiều ở nhóm tuổi trẻ 21-30. 

Trong cả 2 nhóm nghiên cứu, hơn nửa số thai phụ từ nơi khác đến Bệnh viện ĐKKV Long Khánh khám 

bệnh và khám thai (50% và 55%), tương tự các nghiên cứu trước đây. Trong các nhóm nghề nghiệp, 

công nhân và nội trợ chiếm tỷ lệ cao hơn. Trình độ học vấn cấp 2-3 vẫn chiếm tỷ lệ cao. Về tình trạng 
hôn nhân, tỷ lệ kết hôn, sống với chồng cao đều ở cả 2 nhóm. 

Khi phân tích đơn biến, các yếu tố nhóm tuổi, trình độ học vấn, tình trạng hôn nhân, nghề nghiệp có liên 
quan có ý nghĩa thống kê với TNTC (p<0,05). Chúng tôi thấy nhóm tuổi từ 31-40 liên quan đến TNTC 

gấp 2,1 lần so với nhóm <20. Tương tự nghiên cứu của Nguyễn Hồng Cẩm, Trần Phương Nga tại Bệnh 
viện Từ Dũ cũng tìm thấy mối liên quan giữa nhóm tuổi >35 tuổi với TNTC. Trình độ học vấn cấp 3 giẩm 

tỷ lệ TNTC 0,3 lần (p=0,03). Về hôn nhân, sống với chồng giảm nguy cơ TNTC 0,2 lần (p=0,02). 

2. Tiền căn thai nghén và phụ khoa 

Bảng 1: Các yếu tố nguy cơ về tiền căn thai nghén và phụ khoa  

Yếu tố Nhóm bệnh 
(n=60), 

Tỷ lệ (%) 

Nhóm chứng (n=120) 

Tỷ lệ (%) 

OR 

KTC 95% 

P 

Tiền thai         

Con so 10(16,7) 52(43,3) 0,2(0,1-0,5) 0,0004 

Con rạ 50(83,3) 68(56,7) 3,8(1,6-9,2) 0,0004 

Sẩy thai 19(31,6) 32(26,7) 1,2(0,6-2,6) 0,48 

Thai ngoài TC 3(5,0) 5(4,2) 1,2(0,1-6,4) 0,79 

Nạo hút thai 21(35,0) 9(7,5) 6,6(2,6-17,7) 0,00001 

Tiền căn phẫu thuật 15(25,0) 9(0,07) 4,1(1,6-10,0) 0,002 

Viêm nhiễm phụ khoa 34(56,7) 12(10,0) 11,7(5,0-28,1) 0,00001 

Điều trị hiếm muộn 3(5,0) 4(3,3) 1,5(0,2-9,3) 0,58 

Chúng tôi thấy trong nhóm bệnh nhóm con rạ chiếm ưu thế 83,3%, trong nhóm chứng thì tỷ lệ con so, 
con rạ gần tương đương. Tiền căn nạo hút thai, tiền căn phẫu thuật, viêm nhiễm phụ khoa đều cao ở 

nhóm bệnh.  

Phân tích đơn biến yếu tố tiền thai, con rạ tăng nguy cơ TNTC 3,8 lần, con so giảm nguy cơ TNTC 0,2 lần 

(p=0,00), có lẽ do sanh nhiều, lớn tuổi hơn, cũng dễ viêm nhiễm phụ khoa hoặc có thể nạo phá thai 

nhiều hơn. 

Khi phân tích đơn biến chúng tôi thấy yếu tố nạo hút thai, tiền căn phẫu thuật và tiền căn viêm nhiễm 

phụ khoa tăng nguy cơ TNTC 6,6 lần, 4,1 lần và 11,7 lần (p=0,00), tương tự như nghiên cứu của 
Nguyễn Hồng Cẩm, Trần Phương Nga nạo hút thai tăng nguy cơ TNTC 3,6 lần, nghiên cứu của Phạm 

Văn Tự, Lê Minh Toàn thực hiện tại Bệnh viện Trung ương Huế nạo hút thai tăng tỷ lệ TNTC 3 lần, viêm 

phần phụ tăng nguy cơ TNTC 13,3 lần, phẫu thuật vòi trứng làm tăng khả năng TNTC 57 lần, mổ lấy thai 
tăng khả năng TNTC 5 lần. Tác giả Tuomivaara, Chavkin W cũng tìm thấy mối liên quan giũa TNTC với 

viêm nhiễm phụ khoa và tiền sử nạo phá thai, Cheng Li nghiên cứu trên 900 phụ nữ Trung Quốc bị TNTC 
tìm thấy mối liên quan giữa viêm vùng chậu và TNTC (OR=6,89). Shayesteh Parashi nghiên cứu 150 phụ 



nũ Iran bị TNTC thấy rằng tiền căn phẫu thuật vùng chậu tăng nguy cơ TNTC 5,2 lần (p<0,001). Jean 

Bouyer nghiên cứu trên 803 ca TNTC ở Pháp cũng tìm thấy mối liên quan giữa TNTC và yếu tố nạo phá 

thai, viêm nhiễm phụ khoa. 

3. Tiền căn ngừa thai và quan hệ tình dục 

Bảng 2: Các yếu tố nguy cơ về ngừa thai và quan hệ tình dục 

Yếu tố Nhóm bệnh 
(n=60), 

Tỷ lệ (%) 

Nhóm chứng 
(n=120) 

Tỷ lệ (%) 

OR 

KTC 95% 

P 

Ngừa thai 39(65,0) 27(22,5)     

Biện pháp ngừa thai (n=39) (n=27)     

Bao cao su 11(28,2) 14(51,9) 0,3(0,1-1,1) 0,051 

Vòng tránh thai 6(15,3) 4(14,8) 1,0(0,2-5,6) 0,94 

Thuốc ngừa thai khẩn cấp 15(38,5) 3(11,1) 5(1,1-29,7) 0,014 

Phương pháp khác 7(18,0) 6(22,2) 1,8(0,2-20,1) 0,48 

Quan hệ tình dục         

<20 2(3,3) 4(3,3) 1,3(0,1-11,9) 0,75 

20-30 58(96,7) 114(95,0) 1,2(0,2-13,7) 0,77 

>30 0 2(1,7)     

Số bạn tình         

1 người 52(86,7) 108(90,7) 0,6(0,2-2,02) 0,40 

≥ 02 người 8(13,3) 11(9,3) 1,5(0,4-4,4) 0,40 

Trong nghiên cứu này chúng tôi thấy tỷ lệ ngừa thai trong nhóm TNTC là khá cao 65%, vậy tại sao lại bị 

TNTC. Phân tích chúng tôi thu thập được các biện pháp ngừa thai như bao cao su 28,2%, vòng tránh 
thai 15,3%, thuốc ngừa thai khẩn cấp 38,5%, các phương pháp khác 18% như tránh ngày phóng noãn, 

xuất tinh ngoài âm đạo... Như vậy, hiệu quả của các phương pháp ngừa thai này khi bệnh nhân áp dụng 

không đúng rất thấp. Thực tế nếu ngừa thai bằng bao cao su, vòng tránh thai có hiệu quả cao từ 95-
98%. Thuốc ngừa thai khẩn cấp không phải là một biện pháp ngừa thai thường quy, nó chỉ dùng trong 

những trường hợp khẩn cấp, tuy nhiên nhiều bệnh nhân không hiểu rõ đã dùng nó như một biện pháp 
ngừa thai thường quy dẫn đến hiệu quả tránh thai không cao.  

Phân tích đơn biến chúng tôi thấy sử dụng thuốc ngừa thai khẩn cấp tăng nguy cơ TNTC gấp 5 lần 

(p=0,01). Chúng tôi không tìm được mối liên quan giữa TNTC với yếu tố quan hệ tình dục sớm <20 tuổi, 
quan hệ tình dục với nhiều bạn tình ≥ 02 người, có lẽ do mẫu nghiên cứu của chúng tôi chưa đủ lớn, có 

thể đây là vấn đề tế nhị nên khó khai thác, đây cũng là hạn chế của nghiên cứu. Tác giả Nguyễn Hồng 
Cẩm, Trần Phương Nga tìm thấy nguy cơ TNTC khi quan hệ tình dục trước 20 tuổi là 3 lần. 

4. Thông tin hiện tại 

Bảng 3: Các yếu tố thông tin hiện tại  



Yếu tố Nhóm bệnh (n=60) 

Tỷ lệ (%) 

Phá thai trong đợt trễ kinh này 8(13,2) 

Phá thai nội khoa 4(6,6) 

Hút thai 4(6,6) 

Siêu âm biết TNTC trước Nv 19(31,6) 

TNTC vỡ, choáng 24(40,0) 

Lý do nhập viện trễ(n=24)   

Sợ người khác biết 2(8,3) 

Không hiểu biết rõ về bệnh 20(91,4) 

Khác 2(8,3) 

Trong tổng số 60 trường hợp TNTC có 8 trường hợp (13,2%) đã phá thai trong đợt trễ kinh này, sau đó 
đã phải nhập viện vì TNTC. Siêu âm ngoại viện biết trước TNTC chiếm 31,6%. Tuy nhiên TNTC vỡ, 

choáng chiếm tỷ lệ khá cao 40%. Một trong những lý lo chính đến bệnh viện trễ do bệnh nhân không 

hiểu biết rõ về bệnh này. Do các trường hợp này khi trễ kinh, hoặc siêu âm có thai sớm nhưng chưa chắc 
chắn thai trong tử cung đã tiến hành phá thai. Sau phá thai họ không nghĩ đến bị TNTC nên có trường 

hợp đã đến nhập viện trễ trong tình trạng TNTC vỡ biến chứng choáng. Điều này là cảnh báo cho các 
nhân viên y tế cần chẩn đoán xác định thai trong tử cung mới tiến hành phá thai, chứ không chỉ làm 

theo yêu cầu người bệnh. 

Hiện nay, siêu âm đã được trang bị ở các vùng sâu vùng xa, tuy nhiên cũng không dễ để phát hiện các 

trường hợp TNTC sớm, nhất là không có siêu âm ngã âm đạo và trình độ của người làm siêu âm chưa 

đồng đều. Tỷ lệ TNTC vỡ, choáng trong nghiên cứu khá cao 40%. Một trong những lý do khi hỏi người 
bệnh vì sao nhập viện trễ đó là họ chưa hiểu biết rõ về bệnh, chưa thấy được tính chất nghiêm trọng của 

TNTC có thể dẫn đến tử vong, một số bệnh nhân chưa lập gia đình hoặc tình trạng ly hôn, ly dị, góa 
bụa... ngại đến khám tại bệnh viện vì sợ người khác biết, chỉ khi tình trạng nặng nề mới vào viện. Như 

vậy, chúng ta cần có nhiều thông tin hơn nữa tuyên truyền giáo dục sức khỏe sinh sản cho phụ nữ, nhất 

là vấn đề TNTC. Về phía nhân viên y tế khi thực hành siêu âm cần tích cực học tập nâng cao trình độ, 
cũng như không chủ quan để bỏ sót các trường hợp TNTC sớm.   

III. KẾT LUẬN 

Qua nghiên cứu chúng tôi nhận thấy một số yếu tố nguy cơ TNTC như sau: 

- Tiền căn nạo phá thai, tiền căn phẫu thuật, tiền căn viêm nhiễm phụ khoa làm tăng nguy cơ TNTC 6,6 

lần, 4,1 lần, 11,7 lần (p=0,00) 

- Sử dụng thuốc ngừa thai khẩn cấp tăng nguy cơ TNTC 5 lần (p=0,01) 

- Mang thai ≥30 tuổi, tiền thai, tình trạng hôn nhân, học vấn là các yếu tố có liên quan đến TNTC 
(p<0,05) 

- Tỷ lệ TNTC vỡ, choáng còn cao (40%) 

IV. KIẾN NGHỊ 

- Cần tăng cường hơn nữa giáo dục cho phụ nữ hiểu rõ về bệnh lý TNTC và các yếu tố nguy cơ TNTC 

cũng như các biện pháp ngừa thai. 



- Về phía nhân viên y tế, khi thực hành siêu âm cần quan sát kỹ để tránh bỏ sót các trường hợp TNTC 

sớm. Không nên phá thai khi chưa chẩn đoán xác định thai trong tử cung. 

 ThS.BS Nguyễn Thị Lan Phương và cộng sự 
 Bệnh viện ĐKKV Long Khánh  

 


