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ĐẶT VẤN ĐỀ 

 

Bệnh nguyên bào nuôi là bệnh do thai nghén gây ra, có tính chất đặc 

biệt về mặt thai sản, có biến chứng nguy hiểm tới tính mạng và phần lớn có 

thể chữa khỏi hoàn toàn nếu được phát hiện sớm, điều trị đầy đủ, kịp thời. 

Hai nhóm bệnh nguyên bào nuôi thường gặp là chửa trứng và u nguyên 

bào nuôi.  

Chửa trứng là hình thái thai nghén bất thường gồm chửa trứng hoàn 

toàn và chửa trứng bán phần. Đặc điểm chung nhất của chửa trứng là luôn có 

sự biến đổi, thoái hóa của gai rau. Biến chứng trầm trọng của chửa trứng là u 

nguyên bào nuôi. Theo nhiều nghiên cứu, tỷ lệ chửa trứng khoảng 0,5 - 1‰ 

phụ nữ mang thai. Tỷ lệ biến chứng u nguyên bào nuôi của chửa trứng hoàn 

toàn khoảng 15 - 20%, của chửa trứng bán phần khoảng 1 - 5%.1,2 

U nguyên bào nuôi là bệnh lý ác tính của nguyên bào nuôi. Phần lớn u 

nguyên bào nuôi xuất hiện sau chửa trứng với những đặc điểm và tính chất 

bệnh của ung thư. Các biến chứng của u nguyên bào nuôi là các tổn thương 

của cơ quan sinh dục hay tạng có nhân di căn như gan, phổi, não… trong đó 

biến chứng nguy hiểm là vỡ nhân di căn chảy máu và có thể gây tử vong. 

HCG (Human Chorionic Gonadotropin) là hormone đặc biệt, phần lớn 

do rau thai chế tiết, có nhiều chức năng đối với sự phát triển của phôi thai. 

Đối với bệnh nguyên bào nuôi, vai trò của hCG cũng rất quan trọng và là chỉ 

dấu trong chẩn đoán, theo dõi và điều trị. Trong cơ thể người, hCG tồn tại 

dưới nhiều dạng và có nhiều cách xét nghiệm khác nhau. Thông thường, xét 

nghiệm hCG được thực hiện bằng cách gắn các kháng thể với các kháng 

nguyên ở vị trí trên chuỗi beta của phân tử hCG (xét nghiệm βhCG).2,3 Đây là 

xét nghiệm phổ biến nhất vì có tính đặc hiệu, dễ chế tạo kháng thể. Tuy nhiên, 

do xét nghiệm này đo cả hCG còn nguyên vẹn (có hoạt tính sinh học) và 

chuỗi βhCG tách từ hCG nguyên vẹn (không có hoạt tính sinh học) nên không 



 
2 

phản ánh chính xác tác động của hCG trên cơ thể người. Xét nghiệm hCG 

nguyên vẹn là xét nghiệm chỉ đo nồng độ phân tử hCG còn đầy đủ, còn tác 

động sinh học và được thực hiện nhiều trong chẩn đoán trước sinh (triple 

test).4 Xét nghiệm βhCG tự do là xét nghiệm đo loại hCG đặc biệt khác với 

hCG thông thường và cũng thực hiện nhiều trong chẩn đoán trước sinh 

(double test).4 HCG toàn phần là cách tính gián tiếp gồm các hCG có hoạt 

tính sinh học mà chủ yếu gồm hCG nguyên vẹn và βhCG tự do.5 

Mặc dù xét nghiệm βhCG huyết thanh rất phổ biến và có nhiều ứng 

dụng trong chẩn đoán, điều trị các bệnh lý của thai nghén nhưng trong một số 

trường hợp rất khó áp dụng để chẩn đoán phân biệt giữa chửa trứng, chửa 

thường hay u nguyên bào nuôi. Sử dụng βhCG huyết thanh cũng ít giá trị 

trong tiên lượng biến chứng u nguyên bào nuôi từ chửa trứng.  

Một số nghiên cứu về βhCG tự do, hCG toàn phần huyết thanh như 

nghiên cứu của Van Tromel,5 nghiên cứu của Ozturk,6 nghiên cứu của 

Berkowitz,7 … cho thấy các xét nghiệm này có thể sử dụng để chẩn đoán và 

tiên lượng bệnh nguyên bào nuôi. Ứng dụng của các xét nghiệm này tại Việt 

Nam chưa phổ biến và đây là lý do để tác giả thực hiện nghiên cứu này với 

mong muốn tìm ra được kết quả có thể áp dụng được trong thực tiễn. 

Đề tài “Nghiên cứu giá trị của beta hCG tự do và hCG toàn phần huyết 

thanh trong bệnh nguyên bào nuôi” có hai mục tiêu:  

1.  Xác định trị số βhCG tự do, hCG nguyên vẹn, hCG toàn phần và tỷ 

lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết thanh ở bệnh nguyên bào nuôi, 

chửa thường. 

2.  Xác định giá trị của βhCG tự do, hCG nguyên vẹn, hCG toàn phần 

và tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết thanh trong tiên lượng 

biến chứng u nguyên bào nuôi sau điều trị chửa trứng. 
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CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

 

1.1. Tổng quan về bệnh nguyên bào nuôi 

Bệnh nguyên bào nuôi là khái niệm về nhóm bệnh lý do nguyên bào 

nuôi gây ra. Đây là nhóm bệnh hiếm gặp, có nhiều hình thái lâm sàng, điều trị 

phức tạp và có nhiều biến chứng. 

1.1.1. Phân loại mô bệnh học của bệnh nguyên bào nuôi  

Tổ chức Y tế thế giới8 phân loại bệnh nguyên bào nuôi gồm bốn nhóm 

theo đặc điểm tế bào học gồm:  

➢ Nhóm bệnh chửa trứng  

• Chửa trứng hoàn toàn   

• Chửa trứng bán phần Còn cấu trúc 

• Chửa trứng xâm nhập gai rau 

➢ Nhóm u nguyên bào nuôi  

• Ung thư biểu mô màng đệm  

• U nguyên bào nuôi vùng rau bám  

• U nguyên bào nuôi dạng biểu mô Mất cấu trúc 

➢ Nhóm các tổn thương nguyên bào nuôi không u  gai rau 

• Mở rộng hay phì đại vùng rau bám  

• Các nốt, mảng vùng rau bám  

➢ Nhóm các bất thường khác của gai rau  

Hai nhóm thường gặp trong bệnh nguyên bào nuôi là chửa trứng và u 

nguyên bào nuôi (UNBN). 
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1.1.1.1. Đặc điểm mô bệnh học của chửa trứng 

- Chửa trứng hoàn toàn (CTHT):9,10 toàn bộ bánh rau bị thoái hóa, biến 

đổi thành các nang chứa dịch; các nang này chiếm toàn bộ lòng tử cung, 

không thấy tổ chức phôi thai hoặc rau thai trong tổ chức sau nạo, hút.  

Hình ảnh đại thể: các nang to nhỏ không đều nhau, mỗi nang có đường 

kính khoảng 3-5mm, dịch nang trong suốt hoặc đục lờ nhờ như sữa loãng, có 

ít mạch máu giữa các nang, các nang liên kết với nhau bởi các mô liên kết tạo 

thành khối như chùm nho.  

Hình ảnh vi thể: các nang thoái hóa thường được bao quanh bởi các tế 

bào nuôi với sự tăng sản quá mức, nhiều lớp. Không thấy tổ chức phôi thai, 

không thấy sự hiện diện của hồng cầu có nguồn gốc từ phôi. Các tế bào nuôi 

tăng sản có sự biến đổi về cấu trúc nhân, thường xảy ra hiện tượng vỡ nhân 

(karyorrhexis) và cho hình ảnh khác so với các tế bào nuôi trong thai nghén 

bình thường; glycogen, glycoprotein, acid nucleic phân bố đều trong nguyên 

sinh chất. Dịch bên trong nang trước khi trưởng thành là các túi chứa các dịch 

nhầy, có chứa các reticulin (lipoprotein) bao quanh bởỉ các mạch máu. Khi 

các nang trưởng thành đầy đủ người ta thấy chất dịch bên trong có chứa các 

collagen ở vùng ngoại vi và dịch này có tính chất ái kiềm (basophilic).10 

- Chửa trứng bán phần (CTBP):10 sự thoái hóa, biến đổi thành các nang 

chứa dịch chỉ diễn ra trên một phần bánh rau. 

Hình ảnh đại thể: các nang chứa dịch xen kẽ với các vùng có cấu trúc 

rau thai bình thường, số lượng các nang dịch thoái hóa ít hơn so với CTHT, 

có thể thấy mô thai. 

Hình ảnh vi thể: sự thoái hóa không phải xảy ra ở tất cả các gai rau, có 

sự tăng sinh của các nguyên bào nuôi ở cả các gai rau thoái hóa và gai rau 

không thoái hóa, có sự hiện diện của hồng cầu phôi thai trong mạch máu gai 

rau, không xảy ra hiện tượng vỡ nhân ở các tế bào nuôi, hình thái gai rau 
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không thoái hóa cũng bất thường, các nang thoái hóa có nhiều collagen và có 

thể thấy cấu trúc của phôi thai. 

- Chửa trứng xâm nhập (CTXN):11,12 CTXN có thể gặp trong cả CTHT 

và CTBP. Sự xâm nhập của các nguyên bào nuôi có thể đến nhiều cơ quan 

trong cơ thể nhưng hay gặp nhất là tử cung và các cơ quan lân cận. 

Đối với CTXN tại tử cung, hình ảnh đại thể là các tổn thương tại lớp cơ 

mà bên trong đó có chứa các nang giống như các nang thoái hóa trong chửa 

trứng nhưng kích thước thường nhỏ hơn và ít khi xâm lấn sâu. Tuy nhiên 

cũng có trường hợp mô trứng xâm nhập làm thủng lớp cơ, đẩy các nang trứng 

vào ổ bụng gây chảy máu. Hình ảnh vi thể thấy có sự hiện diện của các nang 

trứng thoái hóa xâm nhập vào lớp cơ, có sự tăng sản của các nguyên bào nuôi 

với các đặc điểm tế bào nuôi của chửa trứng. 

Với tính phá hủy các mô, trong thực tiễn lâm sàng CTXN được coi như 

là một trong các hình thái bệnh nguyên bào nuôi ác tính. 

1.1.1.2. Đặc điểm mô bệnh học của u nguyên bào nuôi  

- Ung thư biểu mô màng đệm (choriocarcinoma):2,12 là hình thái ác tính, 

thường xuất hiện sau chửa trứng, đặc biệt hay gặp là CTHT; một số hiếm xuất 

hiện sau sẩy, sau đẻ. Đại đa số bệnh thường xuất hiện trong vòng 6 tháng sau 

loại bỏ chửa trứng với các biểu hiện lâm sàng tại chỗ và biến chứng di căn. 

Ung thư biểu mô màng đệm thường biểu hiện tổn thương tại cơ quan 

sinh dục và một số hay bị di căn như gan, phổi, não. Với tổn thương ở bộ 

phận sinh dục ngoài, các nhân di căn có thể quan sát ngay trên cơ thể với đặc 

điểm là khối hình tròn, màu tím sẫm, dễ vỡ gây chảy máu. Đối với nhân di 

căn ở các cơ quan khác, hình ảnh đại thể sau khi phẫu tích khối u là các khối 

có khác với tính chất của tổ chức di căn, độ liên kết kém, bờ sù sì, có hình ảnh 

xuất huyết và hình ảnh hoại tử của tổ chức bên trong.  
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Đặc điểm vi thể: nhân choriocarcinoma là các khối có viền gồm hai loại 

tế bào giống đặc tính của cấu trúc gai rau nhưng không tìm thấy gai rau bình 

thường. Có hình ảnh tế bào ung thư là tế bào có nhân gồ ghề, bố trí loạn xạ, 

chất màu thô, có nhiều múi và có nguyên sinh chất lớn. Trong khối các tế bào 

ung thư đan xen với các đơn bào nuôi, nguyên bào nuôi trung gian và hợp bào 

nuôi và có thể thấy các hình hảnh xuất huyết bên trong. 

Một số trường hợp choriocarcinoma có thành phần chủ yếu là các đơn 

bào nuôi xen lẫn tế bào ung thư, thành phần hợp bào nuôi rất ít. Các trường 

này có nồng độ hCG không cao nhưng đặc tính xâm lấn rất mạnh. 

Một số báo cáo đã ghi nhận các trường hợp choriocarcinoma xuất hiện 

ngay khi mang thai. Về cơ bản các tính chất vi thể giống như các trường 

choriocarcinoma xuất hiện sau các trường hợp thai thường và các nhân chorio 

có thể di căn cho cả mẹ và em bé.13 

- UNBN tại vùng rau bám (placental site trophoblastic tumor):là loại 

UNBN hiếm gặp, chiếm tỷ lệ khoảng 0,2 - 1,4% bệnh nguyên bào nuôi.13,14 

Đây là hình thái ác tính và đa số xuất hiện trong các trường hợp thai nghén 

bình thường. Ban đầu khối u xuất hiện tại vùng bám của rau thai, các tế bào 

ác tính xâm nhập vào lớp cơ tử cung gây tổn thương dưới nhiều mức độ.15  

Về mặt vi thể các tế bào trong khối u có nhiều hình dạng khác nhau 

nhưng chủ yếu là các tế bào nuôi trung gian. Các tế bào này có đặc điểm nhân 

lớn, nhiều nhân, bờ nhân không đều, nguyên sinh chất ưa eosin. Trên tiêu bản 

có thể thấy các tế bào này xen lẫn vào lớp cơ gây phá hủy tổ chức. 

- UNBN dạng biểu mô (epithelioid trophoblastic tumour): một số tác giả 

coi hình thái ung thư này là một biến thể của UNBN vùng rau bám do có tính 

chất lâm sàng và cận lâm sàng gần tương tự như nhau. Bệnh thường xuất hiện rất 

muộn sau thai nghén với tỷ lệ khoảng 1 trên 50000 phụ nữ mang thai.16  
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Trên lâm sàng UNBN dạng biểu mô được thể hiện như những khối u 

của tử cung. Trên hình ảnh vi thể chúng được thể hiện dưới những nốt đặc 

trưng là vùng tổn thương có xu hướng khu trú, các nguyên bào nuôi ác tính 

xen lẫn các nguyên bào nuôi trung gian không điển hình. Đây là sự khác biệt 

với hình thái UNBN vùng rau bám là có tính xâm nhập và lan tỏa. Các 

nguyên bào nuôi trung gian không điển hình có đặc điểm tế bào là các tế bào 

đơn nhân, nguyên sinh chất sáng, ưa eosin. Xét nghiệm mô bệnh học cho thấy 

UNBN dạng biểu mô luôn dương tính với p63, PLAP và cytokeratin trong khi 

hCG và hPL huyết thanh thường ở mức độ thấp.17 

1.1.2. Tính chất di truyền của bệnh nguyên bào nuôi 

1.1.2.1. Đặc điểm về bộ nhiễm sắc thể 

Đặc điểm bộ nhiễm sắc thể của chửa trứng CTHT: bằng các đánh dấu 

các vị trí trên hai nhiễm sắc thể trong cấu tạo của tế bào người ta thấy CTHT 

được tạo ra dưới ba hình thái: thứ nhất một tinh trùng thụ tinh với một trứng, 

bộ nhiễm sắc thể của trứng bị mất (có thể mất trước hoặc sau khi thụ tinh), 

sau đó xảy ra quá trình nhân đôi tế bào, bộ nhiễm sắc thể của tế bào sau nhân 

đôi là 46XX, đây là hình thái đồng hợp tử, chiếm tỷ lệ chủ yếu khoảng  75% - 

80% các trường hợp CTHT; thứ hai là hai tinh trùng cùng thụ tinh với một 

trứng, bộ nhiễm sắc thể của trứng cũng có thể mất trước hoặc sau thụ tinh, 

hình thái karyotypes  của tế bào sau thụ tinh là 46XY hoặc 46XX, đây là hình 

thái dị hợp tử; hình thái thứ ba là các trường hợp thụ tinh bình thường giữa 

một trứng và một tinh trùng mà trong bào tương của trứng có chứa các gene 

bị đột biến như NLRP7 hay KHDC3L, các gene này làm bất hoạt hoạt động 

của các nhiễm sắc thể, hình thái karyotypes của tế bào là 46XY hoặc 46XX. 

Trong tất cả các nghiên cứu người ta không bao giờ gặp CTHT với bộ nhiễm 

sắc thể 46YY.18,19,20   
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Đặc điểm bộ nhiễm sắc thể của CTBP: khác với CTHT, karyotypes 

trong CTBP là dạng tam bội với các hình thái có thể gặp là 69XXX, 69XXY 

hoặc 69XYY trong đó có một bộ nhiễm sắc thể có nguồn gốc từ mẹ và hai bộ 

nhiễm sắc thể có nguồn gốc từ bố.21,22 Quá trình hình thành bộ nhiễm sắc thể 

như vậy tạo ra sau quá trình thụ tinh giữa hai tinh trùng và một trứng. Ngoài 

ra trong một số ít trường hợp CTBP cũng được là do có sự rối loạn trong quá 

trình phân chia tế bào của người bố, tạo ra các tinh trùng có bộ nhiễm sắc thể 

lưỡng bội và CTBP là do sự thụ tinh của các tinh trùng này với các trứng bình 

thường của người mẹ.23,24  

Các hình thái bất thường khác: một số trường hợp hiếm gặp người ta 

vẫn thấy các tế bào trong chửa trứng có hình thái nhiễm sắc thể thuộc loại 

khác mà cơ chế chưa được giải thích rõ ràng như bộ nhiễm sắc thể ở dạng tứ 

bội;25 tăng cặp nhiễm sắc thể riêng lẻ trong đó chỉ có một nhiễm sắc thể có 

nguồn gốc từ mẹ (ba nhiễm sắc thể số 6, ba nhiễm sắc thể số 11…).26,27 

Một số ít trường hợp bất thường cấu trúc bánh rau có hai dòng tế bào 

hoàn toàn khác biệt, trên bánh rau xuất hiện hai dòng tế bào có chung nguồn 

gốc từ một hợp tử mà bộ nhiễm sắc thể hoàn toàn khác nhau, một dòng tế bào 

ở dạng lưỡng bội thể và một dòng tam bội thể và người ta coi các trường hợp 

này là các dạng mang thai có thể khảm ở dạng chửa trứng.28,29 

1.1.2.2. Đặc điểm về hệ gene 

Bằng các phương pháp xét nghiệm hóa mô miễn dịch người ta cũng 

thấy có sự thay đổi về hệ gene trong chửa trứng. Một số gene xuất hiện hoặc 

biến mất một các bất thường trong các tế bào mô trứng, đặc biệt là các gene 

có tính chất đặc trưng đánh giá sự nguồn gốc di truyền từ bố hoặc mẹ. 

Hai gene được nghiên cứu nhiều nhất đều nằm trên nhiễm sắc thể số 11 

của người mẹ là gene CDKN1C (cyclin-dependent kinase inhibitor 1C) quy 

định hình thành protein p57KIP2 và gene IPL (Imprinted in placenta and liver) 
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quy định hình thành nên protein IPL. Do cả hai gene này đều có nguồn gốc từ 

mẹ và hầu như không được di truyền từ bố nên khi xét nghiệm các mô bệnh 

phẩm, nếu mô trứng có bộ nhiễm sắc thể có nguồn gốc hoàn toàn từ bố thì sẽ 

không thấy sự xuất hiện của các protein do các gene này tạo ra. Trong CTHT, 

do bộ nhiễm sắc thể chỉ có nguồn gốc từ bố nên khi xét nghiệm không thấy 

xuất hiện các protein p57KIP2 và IPL; trong CTBP hoặc chửa thường, do bộ 

nhiễm sắc thể có nguồn gốc cả bố và mẹ nên khi xét nghiệm sẽ có sự hiện 

diện của các protein này. Qua đó người ta phân biệt được các hình thái chửa 

trứng trong và giúp ích rất nhiều trong việc theo dõi và tiên lượng.30,31 

Phân tích các đặc điểm của bộ nhiễm sắc thể, các đặc điểm về gene hay 

các sản phẩm của chúng trong mô bệnh phẩm chửa trứng ngày càng quan 

trọng và giúp ích nhiều trong chẩn đoán điều trị. Trong nhiều trường hợp, khi 

mà phương pháp phân tích mô bệnh học không thể xác định được chắc chắn 

thì các phương pháp này đã giúp ích rất nhiều để chẩn đoán rõ ràng hơn. 

Nghiên cứu của Fisher cho thấy có khoảng 10% các trường hợp sẩy thai 

không thể chẩn đoán rõ ràng tình trạng bệnh lý và việc chẩn đoán phải thực 

hiện thông qua việc phân tích bộ nhiễm sắc thể và đặc điểm về gene.32 

1.1.3.3. Yếu tố gia đình trong bệnh nguyên bào nuôi 

Yếu tố gia đình trong chửa trứng đến nay vẫn chưa được xác nhận đầy 

đủ. Trong một số nghiên cứu khoa học người ta đề cập đến yếu tố gia đình 

trong chửa trứng (FRHM - familial recurrent hydatidiform moles) và thấy 

rằng dường như cả bố hoặc mẹ đều có tính chất di truyền, đặc biệt là ở các gia 

đình mà ở thế hệ trước có tiền sử chửa trứng. Các phân tích về hệ gene gần 

đây người ta thấy có khoảng 75% bị chửa trứng có sự đột biến gene NLRP7 

trên nhiễm sắc thể 19q13.42 ở dạng đồng hợp tử hoặc dị hợp tử;33 có khoảng 

14% có sự đột biến gene KHDC3L trên nhiễm sắc thể 6q13.34 
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1.1.3. Chẩn đoán bệnh nguyên bào nuôi 

1.1.3.1. Chẩn đoán chửa trứng 

* Các dấu hiệu lâm sàng: 

Các dấu hiệu lâm sàng của chửa trứng thường nghèo nàn, biểu hiện với 

hai nhóm đặc điểm chính bao gồm các dấu hiệu của người có thai và các dấu 

hiệu do bệnh chửa trứng gây nên.35,36  

- Các dấu hiệu của có thai được thể hiện qua việc chậm kinh, có biểu 

hiện nôn nghén. Khi khám thấy tử cung lớn hơn bình thường, mềm, có thể 

thấy nang hoàng tuyến. Các biểu hiện nôn nghén thường xảy ra ở mức độ vừa 

phải do có mặt của hCG trong huyết thanh.  

- Các dấu hiệu do bệnh chửa trứng gây nên bao gồm: ra máu âm đạo, tỷ 

lệ khoảng 46 - 55%; tử cung to hơn so với tử cung của thai bình thường ở 

cùng tuổi thai, tỷ lệ khoảng 24 - 46%; nang hoàng tuyến, tỷ lệ khoảng 6 - 

20%; dấu hiệu tiền sản giật, tỷ lệ khoảng 1,3 - 13%; cường giáp, tỷ khoảng 

0,7 - 7%; khó thở, suy hô hấp, tỷ lệ khoảng 0,9 - 1,6%. Cá biệt người ta đã gặp 

các trường hợp chửa trứng biểu hiện rất nặng của hội chứng HELLP.37,38 

* Siêu âm trong chửa trứng 

Hình ảnh trên siêu âm của chửa trứng thường được mô tả với hình ảnh 

đặc trưng giống như hình ảnh ruột bánh mỳ hay hình ảnh tuyết rơi ở vùng rau 

bám. Đó là hình ảnh của các nang thoái hóa với đặc điểm cấu trúc thưa âm có 

đường kính khoảng 1,5mm xen lẫn hình ảnh âm vang bình thường. Đối với 

CTHT, hình ảnh đặc trưng của chửa trứng chiếm toàn bộ buồng tử cung; đối 

với CTBP, hình ảnh đặc trưng của chửa trứng chỉ chiếm một phần vùng rau 

bám và phần còn lại là hình ảnh vùng rau thai bình thường, thậm chí thấy cả 

cấu trúc phôi thai.39,40 
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Ngoài ra siêu âm cũng có vai trò trong việc xác định sự xuất hiện của 

nang hoàng tuyến trong chửa trứng. Sự có mặt của nang hoàng tuyến trong 

chửa trứng là một trong các yếu tố làm tăng nguy cơ biến chứng UNBN.41 

Vai trò của siêu âm ngày nay được coi là chỉ định đầu tay để gợi ý chẩn 

đoán chửa trứng. Tuổi thai càng thấp chẩn đoán chửa trứng trên siêu âm càng 

khó và dễ nhầm lẫn với các trường hợp thai lưu, dọa sẩy thai. Theo Kirk, khả 

năng chẩn đoán của siêu âm khi thai 7-12 tuần là 44% và sau 12 tuần là 

100%.40 Vì lý do đó người ta thường kết hợp siêu âm với đo nồng độ hCG 

huyết thanh hay một số yếu tố khác để chẩn đoán chửa trứng. 

* Xét nghiệm hCG huyết thanh trong chửa trứng 

HCG đóng vai trò quan trọng và hết sức đặc biệt trong chẩn đoán, điều 

trị và tiên lượng bệnh chửa trứng.  

Xét nghiệm βhCG huyết thanh: là xét nghiệm thường xuyên được sử 

dụng nhất do có tính chất đặc trưng đối với thai nghén. Trong chửa trứng 

nồng độ βhCG huyết thanh thường tăng cao so với thai nghén bình thường 

cùng tuổi thai. Nghiên cứu của Phạm Huy Hiền Hào cho thấy có tới 95% 

CTHT có βhCG huyết thanh vượt ngưỡng thai nghén bình thường.2 Các 

nghiên cứu khác cho thấy có khoảng 41 – 46 (%) chửa trứng có nồng độ 

βhCG huyết thanh trên 100000 IU/L và đã ghi nhận nhiều trường hợp nồng độ 

βhCG huyết thanh có thể lên đến hàng triệu IU/L.42,43  

Theo FIGO, có tới ba trong bốn tiêu chuẩn chẩn đoán biến chứng 

UNBN của chửa trứng là xét nghiệm βhCG huyết thanh  

 - Xét nghiệm các loại hCG khác: gần đây người ta thấy vai trò của xét 

nghiệm các hCG khác như hCG-H (hCG hyperglycosylated), βhCG tự do (free 

βhCG), hCG nguyên vẹn (intact hCG) hay các cách tính gián tiếp như hCG 

toàn phần (total hCG), tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần cũng được sử dụng để 

tiên lượng biến chứng của chửa trứng. Tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần xấp 

xỉ 1% trong thai thường và tăng cao hơn trong chửa trứng, đặc biệt là CTXN 

hay các trường hợp có biến chứng UNBN.6,7,42  
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1.1.3.2. Chẩn đoán u nguyên bào nuôi 

UNBN là bệnh lý ác tính do thai nghén gây ra. Đa số UNBN xuất phát 

từ chửa trứng. Các trường hợp UNBN xuất phát từ các hình thái thai nghén 

khác như sau sẩy thai, sau đẻ, sau chửa ngoài tử cung,... thường được phát 

hiện muộn do không được theo dõi hCG.44 

Theo FIGO, chẩn đoán UNBN sau thai nghén (gồm cả chửa trứng) khi 

xuất hiện một trong bốn tiêu chuẩn gồm:44,45 

• Nồng độ hCG lần thử sau cao hơn lần thử trước (tăng > 10%) trong 

hai tuần, các lần thử vào các ngày 1, 7, 14. 

• Nồng độ hCG bình nguyên sau 3 tuần (thay đổi < 10%), các lần thử 

vào các ngày 1, 7, 14, 21. 

• Nồng độ hCG > 5 UI/L sau loại bỏ chửa trứng sáu tháng. 

• Mô bệnh học là UNBN. 

Khi UNBN gây tổn thương ở cơ quan nào sẽ biểu hiện bệnh lý ở có 

quan đó. Các cơ quan hay bị di căn gồm: cơ quan sinh dục, phổi, gan, não, 

ruột. Nguy hiểm nhất đối với người bệnh là biến chứng chảy máu của các 

nhân di căn, có thể gây tử vong. 

UNBN hoàn toàn có thể chữa khỏi bằng các phác đồ hóa trị liệu trong 

điều trị ung thư. 

1.1.4. Điều trị bệnh nguyên bào nuôi 

1.1.4.1. Điều trị chửa trứng 

Có hai phương pháp điều trị chửa trứng là nạo hút và phẫu thuật cắt tử 

cung cả khối với mục đích chung là loại bỏ mô trứng khỏi cơ thể. Hiện nay, 

thủ thuật hút trứng gần như là chỉ định đầu tiên đối với chửa trứng do tương 

đối dễ thực hiện, ít tai biến. Phẫu thuật cắt tử cung cả khối được cân nhắc thực 

hiện khi người bệnh lớn tuổi, không còn nhu cầu sinh sản hoặc có các biến 

chứng di căn xa.  
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Sau điều trị, chửa trứng cần phải theo dõi về lâm sàng, siêu âm và đo 

nồng độ hCG huyết thanh để phát hiện biến chứng UNBN. Theo nghiên cứu 

của Phạm Huy Hiền Hào,2 chẩn đoán UNBN dựa vào nồng độ βhCG huyết 

thanh có giá trị khác nhau phụ thuộc vào tuần thai và rất có ý nghĩa trong theo 

dõi sau nạo trứng. 

Bảng 1.1. Chẩn đoán UNBN dựa vào giới hạn tối đa của nồng độ βhCG 

huyết thanh hàng tuần trong nghiên cứu của Phạm Huy Hiền Hào 20042 

Tuần Nồng độ βhCG tối đa (IU/L) Độ nhạy Độ đặc hiệu 

2 23408 0,158 1,000 

3 12966 0,211 0,927 

4 1610 0,579 0,987 

5 1425 0,579 0,987 

6 811 0,632 0,986 

7 646 0,684 0,986 

8 577 0,737 0,986 

9 570 0,789 0,986 

10 414 0,789 0,986 

1.1.4.2. Điều trị UNBN 

Hầu hết UNBN có thể điều trị khỏi hoàn toàn bằng hóa trị liệu. Tuy 

nhiên để rút ngắn thời gian điều trị hóa chất, tránh các tác dụng phụ, tránh 

nguy cơ kháng hóa chất người ta cân nhắc việc cắt tử cung hay cắt bỏ các 

nhân di căn trong quá trình điều trị. 

Phác đồ điều trị hóa chất cần dựa vào phân loại các yếu tố tiên lượng 

UNBN theo bảng phân loại của Tổ chức Y tế thế giới.45 Các trường hợp nguy 

cơ thấp (điểm tiên lượng ≤ 6) được khởi phát điều trị đơn hóa chất  với các 

phác đồ thường sử dụng gồm: methotrexate, Actinomycin D hoặc kết hợp 

methotrexate - folinic acid (MTX- FA) trong đó phác đồ điều trị MTX-FA là 



 
14 

phác đồ được áp dụng rộng rãi vì ít tác dụng phụ. Các trường hợp nguy cơ cao 

(điểm tiên lượng ≥ 7) được chỉ định điều trị đa hóa chất với các phác đồ 

thường sử dụng gồm EMA-CO, EP-EMA, TP-TE hoặc các phác đồ ít thông 

dụng như phác đồ MBE, ICE, EMA-CE, EMA-POMB.44,45 

1.1.5. Theo dõi sau điều trị 

Theo dõi bệnh nguyên bào nuôi sau điều trị bao gồm thăm khám lâm 

sàng, siêu âm đặc biệt là siêu âm bộ phận sinh dục và theo dõi nồng độ hCG 

huyết thanh nhằm phát hiện sớm các trường hợp biến chứng UNBN sau chửa 

trứng hoặc các trường hợp UNBN tái phát. Trong các phương pháp này thì đo 

nồng độ hCG huyết thanh có vai trò quan trọng nhất vì kết quả này cho phép 

chẩn đoán UNBN rất sớm ngay cả khi người bệnh chưa có biểu hiện di căn. 

1.1.5.1. Theo dõi sau điều trị chửa trứng 

Theo FIGO, sau khi nạo hút chửa trứng cần theo dõi như sau:45  

- Xét nghiệm hCG huyết thanh 1-2 tuần mỗi lần cho đến khi nồng độ 

hCG huyết thanh trở về bình thường. 

- Sau khi hCG huyết thanh trở về bình thường: đối với CTBP cần xét 

nghiệm lại sau một tháng; đối với CTHT cần xét nghiệm lại hCG huyết 

thanh mỗi tháng một lần trong vòng sáu tháng. Người bệnh chửa trứng chỉ 

được khẳng định khỏi bệnh khi các xét nghiệm này âm tính. 

Trong thời gian theo dõi nếu người bệnh có thai trở lại cũng không có 

chỉ định đình chỉ thai nghén do tỷ lệ chửa trứng tái phát thấp (0,6 - 2%). Với 

các trường hợp này người bệnh được khuyến cáo làm thêm các xét nghiệm 

NLRP7 và KHDC3L để đánh giá nguy cơ chửa trứng tái phát. Một số tài liệu 

cũng cho thấy có thể phân biệt được có thai lại bình thường hay chửa trứng tái 

phát qua đánh giá hCG tự do hay tỷ lệ hCG/hCG huyết thanh.5,6 



 
15 

1.1.5.2. Theo dõi sau điều trị u nguyên bào nuôi 

Theo FIGO hiện nay, người bệnh sau điều trị UNBN cần được theo dõi 

hCG huyết thanh hàng tháng trong vòng ít nhất 1 năm tiếp theo. Khuyến 

khích sử dụng các biện pháp tránh thai trong thời gian theo dõi và người bệnh 

cần được tư vấn tâm lý. Tỷ lệ tái phát trong thời gian theo dõi là 3% đến 9% 

và chủ yếu trong vòng 6 tháng đầu tiên.44,45 

1.2. Đặc điểm cấu trúc và chức năng sinh học của hCG 

HCG được coi là hormone rau thai vì phần lớn hCG chế tiết bởi các tế 

bào lá nuôi trong thai kỳ. Tất cả các trường hợp sinh lý và bệnh lý làm gia 

tăng tế bào lá nuôi đều làm gia tăng nồng độ hCG trong cơ thể. 

Các nghiên cứu gần đây cho thấy có ít nhất bốn loại hCG ở dạng 

nguyên vẹn mà vai trò và chức năng sinh học khác nhau. Loại thứ nhất là 

hCG thông thường, được tiết bởi các hợp bào nuôi của bánh rau, có chức năng 

là kiểm soát chế tiết progesterone của thể vàng và rất nhiều chức năng sinh 

học khác trong thai nghén. Loại thứ hai là hyperglycosylated hCG (hCG-H), 

được tiết bởi các đơn bào nuôi, có chức năng sinh học như là chất kích thích 

sự xâm nhập của các tế bào lá nuôi vào cơ thể mẹ. Loại thứ ba là βhCG tự do, 

được tiết bởi các tế bào không phải là tế bào lá nuôi (non-trophoblastic cell) 

có xu hướng ác tính hoặc các tế bào ác tính, loại hCG này tác dụng tương tự 

như hCG-H và tăng cao trong các trường hợp ung thư. Loại thứ tư là hCG 

sulfated, được tiết bởi các tế bào tuyến yên ở các phụ nữ trong giai đoạn sinh 

sản, có chức năng sinh học tương tự LH.46 Một số tác giả còn cho rằng các 

tiểu đơn vị βhCG hay βhCG hyperglycosylated cũng được chế tiết nguyên 

vẹn từ tế bào nhưng cơ chế chưa được biết rõ.47,48,49  
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1.2.1. Cấu trúc phân tử hCG 

Tương tự như các glycoprotein hormone (GPH) khác, cấu tạo phân tử 

hCG có hai dạng lên kết là các liên kết peptide (polypeptide) và các liên kết 

đường (polysaccharide). Các liên kết peptide gắn các acid amin với nhau tạo 

thành tiểu đơn vị alpha (αhCG) và tiểu đơn vị beta (βhCG). Các liên kết 

đường gắn các cấu trúc đường với các tiểu đơn vị alpha và beta tạo thành các 

chuỗi đường bên. 

Các tiểu đơn vị αhCG và βhCG của các phân tử hCG, hCG-H, hCG 

tuyến yên khi còn nguyên vẹn có số lượng acid amin là như nhau và liên kết 

với nhau bởi các liên kết cộng hóa trị.50 Sự khác biệt giữa các phân tử này là 

do sự khác biệt về các liên kết đường bên. 

Cấu trúc của phân tử βhCG tự do tương tự như cấu trúc của tiểu đơn vị 

βhCG-H nhưng có hoạt tính sinh học. 

1.2.1.1. Cấu trúc peptide của các loại phân tử hCG 

Đối với tiểu đơn vị alpha: tiểu đơn vị alpha của các loại hCG giống hệt 

nhau và giống hệt tiểu đơn vị alpha của các glycoprotein hormone khác. 

Thành phần cấu tạo có 92 acid amin, có hai mối liên kết đường N ở vị trí acid 

amin số 53 và 78. 

Đối với tiểu đơn vị beta: tiểu đơn vị beta có 145 acid amin và có tính 

chất đặc hiệu của hCG. Theo trình tự sắp xếp, tiểu đơn vị beta có 6 chuỗi 

đường trong đó có 2 mối liên kết đường N (N-linked oligosaccharides) ở vị trí 

acid amin số 13 và 30 cùng với 4 mối liên kết đường O (O-linked 

oligosaccharide) ở vị trí acid amin số 121, 127,132, 138 trên đoạn peptid C 

tận cùng (hình 1.1).  
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Hình 1.1: Thành phần các acid amin của phân tử hCG nguyên vẹn51 

Gene 12q21.1-23 là gene duy nhất mã hóa để hình thành tiểu đơn vị 

αhCG. Các gene CGβ6/7, CGβ3/9, CGβ5 và CGβ8 là các gene phát triển từ 

gene CGβ54 trên nhiễm sắc thể 19q13.3 mã hóa hình thành nên tiểu đơn vị 

βhCG trong đó  gene CGβ5 hình thành nên khoảng 65% số bản sao βhCG trên 

bánh rau.52,53,54 

1.2.1.2. Cấu trúc đường của phân tử của các loại hCG 

Các tiểu đơn vị βhCG thông thường chứa khoảng 86% các mối liên kết 

đường O là loại trisaccharide hoặc tetrasaccharide; 15% các mối liên kết là 

loại hexasaccharide  hoặc pentasaccharide.55  

Có tổng cộng tám chuỗi đường trong cấu trúc phân tử hCG ở cả αhCG và 

βhCG trong đó có bốn chuỗi đường N, bốn chuỗi đường O. Đối với phân tử hCG 

do các hợp bào nuôi chế tiết thì các liên kết đường gồm có tám liên kết đường N 

ở dạng đường đơn (monoantennary N-linked oligosaccharides); 11 liên kết 

đường N ở dạng đường đôi (biantennary N-linked oligosaccharides) và hầu hết 

các liên kết đường O ở dạng đường ba (trisaccharide O-linked oligosaccharides). 

Các chuỗi đường N trong phân tử hCG-H lại có cấu trúc chủ yếu ở dạng đường 
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ba (15 chuỗi triantennary N-linked oligosaccharides) và các liên kết đường O ở 

dạng đường sáu (hexasaccharide O-linked oligosaccharide).56,47 Sự  khác biệt này 

làm cho phân tử hCG-H có kích thước gấp đôi so với phân tử hCG và cấu trúc 

của các chuỗi đường chiếm tới 39% trọng lượng phân tử.48 

Cấu trúc đường của tiểu đơn vị βhCG tự do tương tự như cấu trúc của 

tiểu đơn vị βhCG hyperglycosylated của phân tử hCG-H và vì vậy người ta 

coi cấu trúc này là một biến thể hyperglycosylated của chuỗi βhCG. Cụ thể là 

các cấu trúc đường N trong phân tử này chủ yếu là mối liên kết đường ba 

(triantennary N-linked oligosaccharides) và cấu trúc đường O chủ yếu là các 

liên kết đường sáu (hexasaccharide O-linked oligosaccharide).46 

Đối với hCG tuyến yên: phân tử này còn được gọi là hCG sulfated do có 

sự thay đổi về các đuôi sulfated ở các chuỗi đường. So với các phân tử hCG do 

rau thai tiết ra thì các các mối liên kết đường N và liên kết đường O với 

galactose và acid sialic được thay thế bằng các liên kết N-acetylgalactosamine 

có gắn đuôi sulfated.57   

1.2.1.3. Trọng lượng phân tử hCG 

Theo một số nghiên cứu thì phân tử hCG thông thường ở dạng nguyên 

vẹn có trọng lượng xấp xỉ 36500 dalton trong đó tiểu đơn vị αhCG có trọng 

lượng khoảng 14000 dalton, tiểu đơn vị βhCG có trọng lượng khoảng 23500 

dalton; phân tử hCG-H có trọng lượng từ 39000 đến 42800 daltons phụ thuộc 

vào thay đổi cấu trúc đường bên. Cấu trúc đường bên chiếm khoảng 30% trọng 

lượng phân tử hCG và chiếm  khoảng 39% trọng lượng của phân tử hCG-H.55,58 

Chính vì sự khác nhau về cấu trúc đường bên và trọng lượng phân tử 

mà người ta còn gọi hCG là phân tử không đồng nhất.59  

1.2.1.4. Cấu trúc không gian của hCG 

Hình ảnh không gian ba chiều của các HCG qua việc chụp X quang về 

cấu trúc phân tử (X-ray crystallographic) cho thấy cấu trúc tương tự như 
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GPH khác với đặc điểm là một trong hai chuỗi có ba cầu nối disulphide 

quanh nút cystine. Trên phân tử hCG, chuỗi beta bao quanh chuỗi alpha và 

hai chuỗi nối với nhau bằng các liên kết cộng hóa trị. Cấu trúc này không chỉ 

tương đồng trong nhóm glycoprotein mà còn tương đồng với một số phần tử 

khác như yếu tố tăng trưởng thần kinh (NGF), yếu tố tăng trưởng có nguồn 

gốc tiểu cầu (PDGF) và yếu tố tăng trưởng chuyển dạng β (TGF-β).60   

1.2.2. Chuyển hóa của hCG  

Sự thay đổi về cấu trúc trong chuyển hóa của các phân tử hCG được 

gọi là sự giáng hóa. Quá trình giáng hóa bao gồm các quá trình tách rời của 

các acid amin, sự mất dần của các acid amin, sự thay đổi của các liên kết 

đường…trên các cấu trúc peptid, cấu trúc carbohydrates để tạo ra các sản 

phẩm giáng hóa là các phân tử hCG không còn nguyên vẹn và không có hoạt 

tính sinh học.61,62  

Trên cấu trúc peptide của tiểu đơn vị αhCG, sự thay đổi diễn ra ở các vị 

trí giữa acid amin 1 và 2, giữa 2 và 3 và vị trí N tận cùng. Trên cấu trúc 

peptide của tiểu đơn vị βhCG, các vị trí thay đổi là các vị trí giữa 43 và 44, 

giữa 44 và 45, giữa 47 và 48 và ở chuỗi peptid C tận cùng. Trên các cấu trúc 

carbohydrates của cả hai tiểu đơn vị, sự thay đổi là sự mất liên kết của các 

liên kết đường O và đường N.55  

Sự giáng hóa của hCG tạo ra nhiều loại hCG trong cơ thể. Các loại 

hCG trong cơ thể đã phân tích được hiện nay gồm:46 

- Phân tử hCG trực tiếp do tế bào chế tiết, có chức năng sinh học: 

+ Phân tử hCG thông thường, còn đầy đủ cấu trúc (hCG nguyên vẹn). 

+ Phân tử hCG hyperglycosylated còn đầy đủ cấu trúc (hCG-H). 

+ Phân tử hCG tuyến yên còn đầy đủ cấu trúc (hCG sulfated). 

+ Phân tử βhCG tự do còn đầy đủ cấu trúc (free βhCG hay non-nicked 

free βhCG). 
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- Các sản phẩm giáng hóa từ hCG, không có chức năng sinh học: 

+ Các loại phân tử hCG mất đoạn (nicked hCG). 

+ Các loại phân tử hCG mất đoạn có kèm mất peptid C tận cùng của 

chuỗi beta (nicked hCG missing beta-subunit C-terminal peptide). 

+ Các loại chuỗi αhCG nguyên vẹn, mất đoạn. 

+ Các chuỗi βhCG nguyên vẹn (non-nicked βhCG). 

+ Các chuỗi βhCG mất đoạn (nicked βhCG). 

+ Các chuỗi βhCG mất đoạn có kèm mất peptid C tận cùng của chuỗi beta 

(nicked free beta-subunit missing beta-subunit C-terminal peptide). 

+ Đoạn βhCG lõi (β core fragment-hCGβcf). 

Quá trình giáng hóa của hCG chủ yếu xảy ra ở gan. Thải trừ của hCG 

chủ yếu qua nước tiểu và khác nhau tùy vào loại hCG do có sự khác nhau của 

độ đẳng điện cơ bản. Theo một số nhà khoa học, thời gian thải trừ của hCG 

được chia thành nhiều pha và khi so sánh giữa các hCG người ta thấy thời 

gian thải trừ của βhCG tự do hay hCG-H và dài hơn nhiều so với hCG thông 

thường.55,63 Sự khác nhau về thời gian thải trừ của các hCG dẫn tới tỷ lệ βhCG 

tự do/hCG toàn phần thay đổi khi có sự mất cân bằng của các loại hCG trong 

cơ thể. Khi nồng độ βhCG tự do tăng thì tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần 

càng tăng hơn nữa. Do tỷ lệ này có tính chất khách quan nên trong các nghiên 

cứu người ta thường sử dụng để đánh giá nguy cơ khi không thể so sánh 

βhCG tự do giữa các nhóm.  

Trong huyết thanh, nồng độ hCG nguyên vẹn là chủ yếu. Ngược lại 

trong nước tiểu, thành phần chính của hCG là các phần hCG đã giáng hóa 

trong đó chủ yếu là đoạn beta lõi.61  

1.3. Chức năng sinh học của hCG trong thai nghén56,64 

 Trong các loại hCG thì chỉ phân tử hCG còn nguyên vẹn mới có tác dụng 

sinh học, các sản phẩm giáng hóa không có tác dụng sinh học. 
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 Bốn loại hCG có tác dụng sinh học gồm: hCG thông thường ở dạng 

nguyên vẹn (gọi tắt: hCG nguyên vẹn), hCG-H ở dạng nguyên vẹn (gọi tắt: 

hCG-H), βhCG tự do ở dạng nguyên vẹn (gọi tắt: βhCG tự do) và hCG tuyến 

yên ở dạng nguyên vẹn (gọi tắt: hCG tuyến yên). 

1.3.1. Chức năng sinh học của phân tử hCG thông thường  

Do đặc điểm cấu trúc phân tử có nhiều điểm tương đồng mà hCG và 

LH có nhiều điểm chung về mặt tác dụng sinh học. Khi hoạt động cả hai 

hormone này cùng gắn với một loại receptor trên bề mặt tế bào đích (hCG/LH 

receptor) và sự khác nhau có liên quan đến thời gian tồn tại của chúng trong 

huyết thanh. Phân tử hCG thông thường có nhiều chức năng sinh học và có 

vai trò rất quan trọng đối với thai nghén giai đoạn đầu. Đây là hormone chiếm 

tỷ lệ cao nhất trong các loại hCG. 

- Tác dụng lên buồng trứng: kích thích thể vàng sản xuất progesterone, 

ngăn cản sự xuất hiện của kinh nguyệt. Tác dụng kích thích buồng trứng sản 

xuất progesterone của hCG chỉ kéo dài trong khoảng 3-4 tuần sau khi thụ thai, 

tức là đến khi tuổi thai khoảng 5 đến 6 tuần. 

- Tác dụng trên tử cung: hCG có tác dụng thúc đẩy sự hình thành và phát 

triển của các mạch máu giúp cho bánh rau được phát triển đầy đủ và thai nhi 

được cung cấp chất dinh dưỡng tối đa. Trong cấu tạo của các mạch máu ở tử 

cung, các thụ thể hCG/LH receptor sắp xếp trên các tế bào động mạch theo 

hình xoắn ốc. Khi có tác động của hCG các mạch máu này tăng sinh và phát 

triển để nuôi dưỡng thai nhi. Đây có lẽ là tác dụng chính của hCG trên cơ thể 

mẹ trong suốt quá trình thai nghén. 

- Tác dụng trên bánh rau: hCG có tác dụng thúc đẩy sự hợp nhất của 

các đơn bào nuôi thành hợp bào nuôi, tránh việc các đơn bào nuôi chế tiết quá 

nhiều hCG-H, làm giảm sự xâm nhập của tế bào nuôi vào cơ tử cung trong 

các bệnh lý nguyên bào nuôi.65,66 
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- Tác dụng trên dây rốn:  hCG và hCG-H cùng kích thích và phát triển 

các tế bào dây rốn, giúp dây rốn phát triển trong suốt thời kỳ mang thai.56  

- Tác dụng trên thai nhi: một số nghiên cứu cho thấy các thụ thể 

hCG/LH receptor có mặt ở rất nhiều các cơ quan trên cơ thể thai nhi như gan, 

thận, lách, phổi …mà không có mặt ở người trưởng thành và qua đó người ta 

cho rằng hCG còn có tác dụng kích thích sự phát triển của các cơ quan này.56  

- Các tác dụng khác:56 

+ Gắn với các receptor ở vòi trứng, làm thay đổi niêm mạc vòi tạo tiền 

đề cho tinh trùng đến trước khi thụ thai. 

+ Biến đổi niêm mạc tử cung để phù hợp với việc làm tổ của phôi. 

+ Ức chế quá trình xâm nhập của các nguyên bào nuôi xâm lấn. 

+ Kích thích cytotrophoblast chế tiết metalloproteinases. 

+ Làm giảm sự xuất hiện của cơn co tử cung. 

+ Gắn với các thụ thể ở vùng hải mã, vùng dưới đồi gây nôn nghén. 

1.3.2. Chức năng sinh học của hCG-H 

Phân tử hCG-H là một loại hCG đặc biệt được chế tiết bởi các đơn bào 

nuôi từ rất sớm, ngay trong giai đoạn phôi dâu. Sự có mặt của hCG-H giúp 

cho việc xâm nhập của tế bào lá nuôi vào niêm mạc tử cung được dễ dàng, 

thúc đẩy quá trình làm tổ của phôi thai. Vì thế hCG-H được coi là kháng 

nguyên tế bào nuôi xâm lấn.67 

Vì chỉ được chế tiết tại chỗ, không chế tiết trực tiếp vào máu nên hCG-

H không được coi là hormone. 

Phân tử hCG-H do các đơn bào nuôi chế tiết và chính hCG-H cũng là 

chất kích thích đơn bào nuôi phát triển. Ngược lại, hCG thông thường là chất 

có vai trò biến đổi các đơn bào nuôi thành các hợp bào nuôi và như vậy cấu 

trúc gai rau đều có mặt của hai loại tế bào này. Sự phối hợp của hCG và hCG-

H một các hợp lý giúp phôi thai xâm nhập và phát triển sinh lý trong cơ thể 
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mẹ. Khi hCG-H tăng quá cao, đặc biệt là các trường hợp chửa trứng thì nguy 

cơ xâm nhập của các tế bào lá nuôi vào cơ tử cung tăng lên, ngược lại khi 

hCG-H giảm thì lại tăng nguy cơ sẩy thai, thai lưu. 

Vai trò và chức năng của hCG-H còn được biết đến như là chất làm 

chậm đi quá trình thoái hóa tế bào. Các tác dụng của hCG-H đối kháng với 

các TGFβ bằng cách gắn với TGFβ receptor, làm giảm các tác dụng của 

TGFβ trong việc thúc đẩy quá trình thoái hóa của các đơn bào nuôi. Bằng 

cách này, hCG-H được coi là chất kìm hãm quá trình chết tế bào (blocking 

apoptosis), giúp vòng đời tế bào tăng lên. Tác dụng này tương tự như tác dụng 

của các metalloproteinase trên tế bào.56   

Tỷ lệ hCG-H trên tổng lượng hCG của cơ thể ở tuần thứ ba của thai kỳ 

là 87%, ở tuần thứ tư là 51%, ở tuần thứ sáu là 43% và giảm nhanh chóng 

xuống dưới 1% trong quý hai và quý ba.56 Điều này phù hợp với việc làm tổ 

của phôi thai vào cơ thể mẹ trong giai đoạn sớm. 

Trong UNBN, phân tử hCG-H kích thích các tế bào choriocarcinoma 

xâm nhập vào mô cơ thể và chính hCG-H cũng được tạo bởi các tế bào 

này.68,69 Các thử nghiệm gần đây cho thấy người ta có thể làm giảm sự tác 

dụng của hCG-H trong các người bệnh choriocarcinoma bằng cách sử dụng 

các chất đối kháng thì thấy quá trình suy giảm của khối u diễn ra rõ rệt.69 

1.3.3. Chức năng sinh học của βhCG tự do46,47,48,56  

Phân tử βhCG tự do là một loại hCG đặc biệt do các tế bào không phải 

là tế bào lá nuôi (non-trophoblastic cell) chế tiết. Sự chế tiết βhCG tự do được 

cho là từ các tế bào có tính tân sản cao, có xu hướng ác tính hoặc từ các tế bào 

ác tính.47,70 Một số nghiên cứu cho thấy βhCG tự do tăng cao trong chửa 

trứng, u nguyên bào nuôi và nhiều loại ung thư khác.48,71 

Phân tử βhCG tự do khác với chuỗi βhCG tách từ phân tử hCG thông 

thường bởi các cấu trúc đường. Phân tử βhCG tự do có cấu tạo giống với chuỗi 
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beta của phân tử hCG-H với đặc điểm là các cấu trúc đường bên lớn hơn chuỗi 

beta hCG thông thường, đặc biệt là ở vị trí liên kết Asn-13.47 Tuy nhiên cả ba 

loại βhCG thông thường, βhCG tự do, βhCG-H đều có số lượng và trình tự sắp 

xếp các acid amin là giống nhau nên chuỗi βhCG tự do được coi là một biến 

thể hyperglycosylated của chuỗi βhCG. Trong cấu trúc phân tử của βhCG tự do 

thì chuỗi đường N chủ yếu là liên kết đường ba (triantennary N-linked 

oligosaccharides) và chuỗi đường N chủ yếu là các liên kết đường sáu 

(hexasaccharide type O-linked oligosaccharides). 

Về vai trò sinh học, βhCG tự do có tính chất sinh học tương tự hCG-H 

là thúc đẩy các tế bào tăng trưởng và phát triển. Các tác động sinh học của 

βhCG tự do cũng như hCG-H có được là do chúng gắn với các thụ thể TGFβ 

receptor, làm cho TGFβ mất tác dụng sinh học và kết quả cuối cùng là làm 

kìm hãm quá trình thoái hóa tế bào, vòng đời tế bào tăng lên. 

1.3.4. Chức năng sinh học của hCG tuyến yên 

Để giải thích cho việc tồn tại của hCG huyết thanh ngoài thời kỳ thai 

nghén, trước đây người ta cho rằng là do các tác nhân bên ngoài cơ thể chế tiết 

như tác dụng của các vi khuẩn hay các vi sinh vật khác. Ngày nay người ta đã 

phân lập được hCG ngoài thời kỳ thai nghén và xác nhận do tuyến yên chế tiết.  

Về mặt cấu trúc thì cả phân tử hCG tuyến yên và hCG thông thường có 

số lượng acid amin giống hệt nhau. Tuy nhiên trong cấu trúc của các liên kết 

đường thì lại có sự khác nhau. Đối với hCG tuyến yên có sự thay đổi về các 

đuôi sulfated ở các chuỗi đường. Các nhóm sulfated được gắn vào đuôi liên 

kết N-acetylgalactosamine thay thế cho các mối liên kết đường N và liên kết 

đường O ở các phân tử hCG thông thường.48,71 Chính vì thế mà chu kỳ bán 

thải của hCG tuyến yên ngắn hơn so với hCG này.57 

Về nồng độ hCG của hCG tuyến yên trong cơ thể: trong cơ thể hCG 

tuyến yên có nồng độ rất thấp, trung bình khoảng 0,001mIU/ml ở nam giới và 
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khoảng 0,03 -1,7mIU/ml ở nữ giới. Đối với nữ, nồng độ hCG tuyến yên thay 

đổi cùng với sự thay đổi của LH. Ở giữa chu kỳ kinh nguyệt, hCG tuyến yên 

có nồng độ trong nước tiểu khoảng 1,54 + 0,9 mIU/l.57 

Về vai trò sinh học: cho đến thời điểm hiện nay người ta vẫn chưa biết 

cụ thể vai trò của hCG tuyến yên trong hoạt động của cơ thể người. Nhiều giả 

thuyết cho rằng hCG tuyến yên có tác dụng sinh học như LH vì có cấu trúc 

gần như nhau, cùng gắn với các thụ thể hCG/LH receptor.  

1.4. Các phương pháp xét nghiệm hCG  

1.4.1. Xét nghiệm hCG bằng phương pháp sinh vật.  

Đây là phương pháp cổ điển, được áp dụng nhiều khi phương pháp xét 

nghiệm miễn dịch chưa phát triển. Nguyên lý của phương pháp này dựa vào tác 

động của hCG trên động vật thí nghiệm bằng cách quan sát sự thay đổi của bộ 

phận sinh dục sau khi tiêm nước tiểu hoặc huyết thanh của phụ nữ có thai. 

Tỷ lệ dương tính đối với các phương pháp này đạt khoảng 99%. Tuy 

nhiên các phương pháp này có nhược điểm là cho kết quả chậm, tốn kém và 

không phân biệt được FSH, LH, hCG so với phương pháp xét nghiệm miễn 

dịch. Do vậy hiện nay rất ít dùng để áp dụng trong thực tiễn.  

1.4.2. Xét nghiệm hCG bằng phương pháp miễn dịch72,73,74  

1.4.2.1. Nguyên lý của xét nghiệm hCG bằng phương pháp miễn dịch 

Nguyên lý của xét nghiệm miễn dịch do nồng độ hCG dựa trên phản 

ứng kháng nguyên - kháng thể. Dựa trên các mối liên kết kháng - kháng thể 

đã có chất đánh dấu hoặc đo nồng độ kháng thể còn lại để tính toán ra nồng 

độ hCG trong mẫu thử. 

- Phương pháp xét nghiệm sử dụng một kháng thể kháng hCG: thực 

hiện trên phiến kính hoặc ống. Có hai loại xét nghiệm: nhanh thời gian từ 1 

đến 2 phút, chậm thời gian từ 1 đến 2 tiếng. Phương pháp này dựa trên hai 

phản ứng: 
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+ Phản ứng ức chế ngưng latex, hồng cầu cừu: khi đưa kháng thể kháng 

hCG vào trong mẫu nước tiểu có hCG, nó sẽ bị trung hòa hết bởi tạo thành 

phức hợp kháng nguyên kháng thể, do đó không còn kháng thể kháng hCG để 

ngưng kết với hCG gắn vào latex hoặc hồng cầu cừu đưa vào sau đó. 

+ Phản ứng ngưng kết latex trực tiếp: hạt latex có gắn kháng thể kháng 

hCG kết hợp với hCG trong nước tiểu tạo nên phức hợp kháng nguyên- kháng 

thể, do đó những hạt latex sẽ được ngưng kết lại. 

- Phương pháp xét nghiệm sử dụng hai kháng thể hCG:  

+ Phương pháp không cạnh tranh (sandwich): các ống xét nghiệm được 

tráng bởi những kháng thể kháng hCG gắn chỉ thị mầu hoặc men nhằm bắt 

giữ kháng nguyên hCG trong mẫu xét nghiệm, lượng kháng thể gắn chỉ thị 

mầu, men dư thừa sẽ được loại bỏ ra ngoài. Lượng kháng thể đã liên kết gắn 

chỉ thị mầu hoặc men tỷ lệ thuận với hCG và được xác định qua quang phổ 

kế. Thời gian xét nghiệm khoảng 1- 2 giờ. 

+ Phương pháp cạnh tranh: sử dụng một lượng hCG biết trước có gắn 

chất chỉ thị mầu, men, chất đồng vị phóng xạ. Lượng hCG này cạnh tranh với 

lượng hCG trong mẫu xét nghiệm để gắn kháng thể kháng hCG. Lượng hCG 

trong mẫu xét nghiệm tỷ lệ nghịch với lượng hCG gắn chất chỉ thị. Dựa vào 

phản ứng ngưng kết kháng nguyên - kháng thể và đo nồng độ phức hợp kháng 

nguyên kháng thể có gắn chất chỉ thị để tính toán nồng độ hCG trong mẫu 

thử. Thời gian xét nghiệm từ 1-24 tiếng. 

- Vị trí gắn kháng thể trên phân tử hCG khi thực hiện xét nghiệm3,72 

Có nhiều loại kháng thể gắn với hCG ở nhiều vị trí khác nhau. Hiện 

nay người ta đã tìm ra 69 kháng thể gắn với hCG ít nhất ở 17 vị trí khác nhau 

trong đó có tới 48 kháng thể gắn chuỗi beta, 8 kháng gắn chuỗi alpha và 13 

kháng thể gắn với cả alpha và beta. Các tên của kháng thể của các nhà sản 

xuất được mã hóa theo ISOBM (International Society of Oncology and 
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Biomarkers), các vị trí trên hCG được quy ước theo thứ tự gắn liền với tiền tố 

của chuỗi (ví dụ β1, β2 β3 …). 

Trên không gian ba chiều phần lớn vị trí gắn trên chuỗi beta nằm ở hai 

khu vực chính: khu vực thứ nhất nằm trên đỉnh của vòng một và ba (vị trí gắn 

từ β2 đến β6), khu vực thứ hai nằm quanh nút cystine (vị trí β1, β7 và β10). 

Các vị trí đặc thù trên đoạn beta lõi đã xác định được sáu vị trí, chuỗi peptid C 

tận cùng người ta xác định được bốn vị trí.  

 

Hình 1.2. Vị trí gắn kháng thể trên chuỗi βhCG3 

1.4.2.2. Máy xét nghiệm và các phương pháp kiểm chuẩn. 

- Máy xét nghiệm:75 có rất nhiều loại máy xét nghiệm có thể đo được 

nồng độ hCG trong mẫu thử. Mỗi loại máy thường sử dụng các công nghệ đặc 

thù của nhà sản xuất để thực hiện xét nghiệm. Các công nghệ để thực hiện xét 

nghiệm thường dựa trên các nguyên lý như phản ứng miễn dịch phóng 

xạ (RIA), phản ứng miễn dịch huỳnh quang (IA), phản ứng miễn dịch enzyme 

(ELISA; EIA), kỹ thuật miễn dịch hóa phát quang (CIA), kỹ thuật điện hóa 

phát quang (ECL). 

Đối với các máy xét nghiệm sử dụng công nghệ phát quang, việc tính 

toán nồng độ hCG trong mẫu thử dựa vào việc đo cường độ phát quang của 

phức hợp miễn dịch có hCG. Các hCG được coi là kháng nguyên và được kẹp 
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giữa hai kháng thể đơn dòng, kháng thể thứ nhất là kháng thể đơn dòng đặc 

hiệu kháng hCG có đánh dấu biotin, kháng thể thứ hai là kháng thể đơn dòng 

đặc hiệu kháng hCG có đánh dấu chất có khả năng phát quang (thường là 

ruthenium). Bằng cách đo cường độ phát quang của phức hợp miễn dịch gồm 

kháng nguyên (hCG) và hai kháng thể đơn dòng người ta có thể tính toán 

được nồng độ hCG trong mẫu thử. 

Với hệ thống AutoDELFIA 1235 của nhà sản xuất PerkinElmer, xét 

nghiệm hCG được thực hiện bằng cách gắn kháng thể trên phân tử hCG ở hai 

vị trí trên hai chuỗi alpha và beta của phân tử còn hCG nguyên vẹn. Trước 

tiên, kháng thể đơn dòng gắn với chuỗi βhCG, sau đó kháng thể còn lại có 

đánh dấu chất phát quang (europium) gắn với vị trí kháng thể trên chuỗi 

αhCG. Phức hợp kháng nguyên và hai kháng thể là phức hợp có khả năng 

phát quang. Kết quả đo hCG của máy là hCG còn nguyên vẹn.  

Hệ thống AutoDELFIA 1235 đo βhCG tự do bằng cách gắn kháng thể 

có gắn samarium trên vị trí đặc biệt của phân tử βhCG tự do tạo thành phức 

hợp βhCG tự do – kháng thể có gắn samarium. Phức hợp này lại phản ứng với 

loại kháng thể đặc hiệu hơn là các kháng thể cố định và giải phóng samarium. 

Samarium sau khi được giải phóng sẽ phản ứng tạo thành các phức chất có 

khả năng phát quang. Đo nồng độ samarium sẽ tính toán được nồng độ βhCG 

tự do trong mẫu thử.  

Hệ thống AutoDELFIA 1235 có khả năng pha loãng tự động khi nồng 

độ chất cần đo quá cao. Theo nhà sản xuất, máy sử dụng dung dịch pha loãng 

Diluent II khi thực hiện đo hCG và βhCG tự do với hệ số pha loãng từ 1:5  

đến 1:100.  

- Các phương pháp kiểm chuẩn: để đảm bảo tính chính xác của các 

máy xét nghiệm người ta sử dụng các phương thức nội kiểm tra hay ngoại 

kiểm tra để giám sát chất lượng.  
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Nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm thực hiện trên nguyên tắc kiểm tra 

những thông số có giá trị đã biết của mẫu nội kiểm để đánh giá những thông 

số có giá trị chưa biết (kết quả xét nghiệm). Khi phân tích mẫu nội kiểm, 

phòng xét nghiệm phải thực hiện trong cùng điều kiện như điều kiện phân tích 

mẫu bệnh phẩm kết hợp đánh giá kết quả dựa vào các phương pháp khác 

nhau. Khi kết quả nội kiểm nằm ngoài giới hạn kiểm soát, phòng xét nghiệm 

cần tìm các nguyên nhân có thể gây ra sai số như: thao tác thực hiện, tình 

trạng thiết bị, hóa chất sử dụng, chất lượng mẫu nội kiểm, phương pháp xét 

nghiệm, điều kiện phân tích (nguồn nước, dòng điện, nhiệt độ, ánh sáng…). 

Ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm được thực hiện trên nguyên tắc 

đánh giá so sánh liên phòng xét nghiệm bởi các đơn vị kiểm chuẩn độc lập. 

Có ba phương thức ngoại kiểm là thử nghiệm thành thạo (proficiency testing), 

kiểm tra lại/phân tích lại (rechecking/retesting) và đánh giá tại chỗ (on-site 

evaluation). Mục đích của ngoại kiểm là đảm bảo kết quả xét nghiệm được 

chính xác, tin cậy.  

Đối với phân tích hCG, kể cả khi chất lượng nội kiểm và ngoại kiểm 

được đảm bảo thì khi phân tích kết quả xét nghiệm ít nhiều vẫn có sự khác 

nhau giữa các máy đo. Đối với mỗi nhà sản xuất, mỗi loại kháng thể chỉ gắn 

với một hoặc một số loại hCG nên không phải tất cả hCG đều thể hiện trên 

kết quả xét nghiệm dẫn tới sự khác nhau giữa các máy.76 Tuy nhiên, do đa số 

hCG huyết thanh đều ở dạng hCG nguyên vẹn nên sự khác nhau về kết quả 

giữa các máy đo là không nhiều, kết quả xét nghiệm vẫn có tính ứng dụng cao 

trong chẩn đoán và điều trị. 

Một số trường hợp chửa trứng có nồng độ hCG quá cao dễ gây nhầm lẫn 

kết quả. Với các máy xét nghiệm không có hệ thống pha loãng tự động, khi 

nồng độ hCG quá cao vượt ngưỡng đo của máy, máy sẽ không hiển thị kết quả 

và người thực hiện xét nghiệm cần pha loãng huyết thanh thành nhiều đợt rồi 
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mới tiến hành đo để tránh sai sót. Với các máy xét nghiệm có hệ thống pha 

loãng tự động, sự sai sót ít xảy ra hơn do máy sẽ tự pha loãng mẫu huyết thanh 

đến ngưỡng đo được rồi mới tiến hành đo và tính toán kết quả.  

1.4.2.3. Chuẩn hóa đơn vị đo lường hCG (hCG International Standard)  

Năm 1938 Tổ chức Y tế thế giới lần đầu tiên đưa ra đơn vị hCG chuẩn 

hóa quốc tế thứ nhất (1st IS) qui định cho những chế phẩm sử dụng hCG. 

Năm 1964, Tổ chức Y tế thế giới đưa ra đơn vị hCG chuẩn hóa quốc tế 

thứ hai (2nd IS) bằng cách ước tính nồng độ hCG có hoạt tính sinh học qua xét 

nghiệm miễn dịch. Xét nghiệm này bao gồm cả hCG nguyên vẹn và các hCG 

bị giáng hóa. 

Năm 1980, đơn vị hCG chuẩn hóa quốc tế thứ ba (3rd IS) được sử dụng do 

yêu cầu phải chuẩn hóa xét nghiệm miễn dịch. Đơn vị đo lường này là các vị 

hCG nguyên vẹn, không bao gồm những tiểu đơn vị hCG. 

Chuẩn hóa quốc tế lần thứ tư (4th IS) được thực hiện vào năm 2001: chuẩn 

hóa thêm các thành phần là các tiểu đơn vị của hCG. 

Chuẩn hóa quốc tế lần thứ 5 (5th IS) vào năm 2009: chuẩn hóa lại tên, 

đơn vị chuẩn hóa đối với việc đo lường các thành phần của hCG.77  

Chuẩn hóa quốc tế lần thứ 6 (6th IS) vào năm 2020: chuẩn hóa tiêu chuẩn 

đo lường hCG, tuy nhiên chưa được xác nhận chính thức trên toàn cầu.78 

1.4.3. Tính đặc hiệu và ứng dụng của các phương pháp xét nghiệm74 

* Xét nghiệm bằng phương pháp sinh vật:  có độ nhạy rất hạn chế, cho 

kết quả chậm và không phân biệt được hCG và LH. Do vậy dễ gây nhầm lẫn 

giữa có thai với phụ nữ trong giai đoạn rụng trứng giữa kỳ, thậm chí cả phụ 

nữ giai đoạn tiền mãn kinh do nồng độ LH trong máu rất cao. Ngày nay 

phương pháp này hầu như không được sử dụng.  

* Xét nghiệm hCG bằng phương pháp miễn dịch: có hai cách để thực 

hiện xét nghiệm là phương pháp định tính và định lượng. 
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- Phương pháp định tính:79 sử dụng mẫu thử nước tiểu, người bệnh có 

thể tự thử tại nhà. Các kháng thể đơn dòng hoặc đa dòng gắn sẵn trong các 

que thử, khi nước tiểu có hCG sẽ xảy ra phản ứng làm thay đổi màu sắc trên 

que thử. Đây là phương pháp được ứng dụng rất phổ biến do có đặc điểm dễ 

thực hiện, giá thành rẻ, cho kết quả nhanh và tương đối chính xác. 

Hầu hết các que thử thai hiện nay có ngưỡng phản ứng dương tính khi 

nồng độ hCG từ 25 IU/L trở lên. Một số ít có ngưỡng thấp hơn như que thử 

Yes or No có ngưỡng 10 IU/L, que thử Cyclotest có ngưỡng 12 IU/L. 

Độ chính xác của que thử thai hiện đạt từ 95% đến 99% nhưng không 

phân biệt được LH và hCG và không có giá trị tiên lượng. 

- Phương pháp định lượng:75 là phương pháp chỉ có thể thực hiện tại 

phòng xét nghiệm. Ưu điểm của phương pháp này là cho kết quả chính xác, 

có thể phân biệt được các thành phần hCG. Xét nghiệm định lượng có thể đo 

rất nhiều loại hCG nhưng ba loại được ứng dụng nhiều nhất là βhCG thông 

thường, hCG nguyên vẹn, βhCG tự do. HCG-H ít phổ biến do đòi hỏi phương 

tiện rất hiện đại. 

+ Xét nghiệm βhCG thông thường (thường gọi: xét nghiệm βhCG): là 

xét nghiệm phổ biến nhất do có tính đặc hiệu, tính ứng dụng cao và dễ chế tạo 

kháng thể (do có nhiều vị trí gắn kháng thể trên phân tử hCG). Xét nghiệm 

βhCG đo cả hCG có hoạt tính sinh học (hCG nguyên vẹn) và hCG không có 

hoạt tính sinh học (các loại hCG giáng hóa có chuỗi βhCG). Theo chuẩn quốc 

tế hiện nay, ngưỡng βhCG dương tính ở mốc từ 5 IU/L trở lên. 

+ Xét nghiệm hCG nguyên vẹn (thường gọi: xét nghiệm hCG intact):80 

chỉ đo phân tử hCG còn nguyên vẹn. Đây là xét nghiệm đo hCG có hoạt tính 

sinh học, ứng dụng nhiều trong chẩn đoán trước sinh. 
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+ Xét nghiệm βhCG tự do, hCG-H: đo hCG có trọng lượng phân tử lớn. 

Xét nghiệm βhCG tự do được dùng nhiều trong chẩn đoán trước sinh để tiên 

lượng nguy cơ đối với thai nghén. 

+ HCG toàn phần: được hiểu theo nhiều cách khác nhau ngay cả trên 

các tạp chí quốc tế. Một số tác giả quan niệm hCG toàn phần bao gồm tất cả 

hCG nguyên vẹn, hCG bị giáng hóa mà bản chất chính là kết quả của xét 

nghiệm βhCG thông thường.4,81 Một số tác giả khác lại quan niệm hCG toàn 

phần là khái niệm chỉ bao gồm các loại hCG có tác dụng sinh học gồm hCG 

nguyên vẹn và βhCG tự do (không tính hCG-H do chỉ chế tiết tại chỗ, không 

tính hCG tuyến yên do có nồng độ rất thấp).5,82,83  

Theo tôi, quan niệm hCG toàn phần gồm tất cả các loại hCG có tác 

dụng sinh học là hợp lý bởi vì chỉ có những hCG này mới biểu hiện chính xác 

tình trạng bệnh lý của người bệnh. Quan điểm này cũng giống như một số tác 

giả có nghiên cứu gần tương tự và là khái niệm mà tác giả sử dụng xuyên suốt 

công trình khoa học này. 

1.5. Các vấn đề còn tồn tại trong chẩn đoán và tiên lượng bệnh nguyên 

bào nuôi và kết quả của một số nghiên cứu liên quan đến βhCG tự do, 

hCG toàn phần huyết thanh. 

- Chẩn đoán chửa trứng, đặc biệt là chửa trứng bán phần dễ nhầm lẫn 

với dọa sẩy thai, thai lưu.  

- Các trường hợp βhCG tăng sau nạo trứng dễ nhầm lẫn giữa chửa 

trứng tái phát, có thai lại bình thường và biến chứng u nguyên bào nuôi từ 

chửa trứng. Cụ thể là: 

+ Dễ nhầm lẫn giữa chửa trứng và chửa thường. 

+ Dễ nhầm lẫn giữa chửa thường và u nguyên bào nuôi. 

+ Dễ nhầm lẫn giữa chửa trứng và u nguyên bào nuôi. 

- Tiên lượng biến chứng u nguyên bào nuôi từ chửa trứng là tiên lượng 

khó nên khó đưa ra các khuyến cáo cho người bệnh, đặc biệt là các trường 

hợp ở xa, không có điều kiện đi khám chữa bệnh thường xuyên.   
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Do βhCG tự do dược chế tiết bởi các tế bào có xu hướng ác tính hoặc tế 

bào ác tính nên về mặt nguyên lý khi nồng độ βhCG tự do huyết thanh càng 

cao thì nguy cơ ung thư càng tăng.46,84,85 Trên cơ sở đó, một số nhà khoa học 

trên thế giới đã tiến hành nghiên cứu về βhCG tự do, hCG nguyên vẹn hay 

tính gián tiếp nồng độ hCG toàn phần, tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần để 

chẩn đoán và tiên lượng bệnh nguyên bào nuôi và có kết quả khả quan: 

- Năm 1980, Gaspard và cộng sự đã có nhận xét rằng tỷ lệ βhCG tự do trên 

hCG toàn phần tăng cao trong các bệnh nhân chửa trứng so với thai thường.86 

- Năm 1988, Ozturk và cộng sự đã sử dụng việc đo nồng độ βhCG tự do 

so với nồng độ hCG toàn phần để chẩn đoán phân biệt:6 

• Trong thai thường:     0,40 ± 0,26%. 

• Trong chửa trứng:      1,8 ± 1,0%. 

• Trong ung thư biểu mô màng đệm:   9,2 ± 4,8%. 

So sánh có sự khác biệt  giữa thai thường và chửa trứng hoàn toàn với 

p < 10-8, chửa trứng hoàn toàn và ung thư biểu mô màng đệm với p < 10-8. 

- Năm 1989, Berkowitz và cộng sự đã sử dụng xét nghiệm này để chẩn 

đoán phân biệt CTBP và CTHT. Nồng độ βhCG tự do trong CTBP chiếm 1% 

lượng hCG và tăng cao trong CTHT, chiếm tới 2,4%. Sự khác biệt giữa hai 

nhóm có ý nghĩa thống kê với p < 0,0005.7 

- Năm 2002, Vartianen và cộng sự nhận thấy rằng nồng độ βhCG huyết 

thanh tăng cao có giá trị trong dự báo nguy cơ kháng hóa chất trong điều trị.87 

- Năm 2005, nghiên cứu của Van Trommel và cộng sự cho thấy βhCG tự 

do, tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần có ý nghĩa trong chẩn đoán phân biệt các 

hình thái chửa trứng, phân biệt chửa trứng và chửa thường; tiên lượng biến 

chứng u nguyên bào nuôi từ chửa trứng.5 

- Năm 2017, Khosravirad đã nghiên cứu cho thấy tỷ lệ βhCG tự do/hCG 

toàn phần huyết thanh có giá trị tiên lượng UNBN sau 2 tuần đúng tới 80% và 

là có giá trị nhất trong các yếu tố theo dõi sau nạo trứng.88 
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Tại Việt Nam, xét nghiệm βhCG tự do mới phổ biến trong khoảng 10 

năm trở lại đây và chủ yếu trong chẩn đoán trước sinh. Chưa có nghiên cứu 

nào về βhCG tự do hay tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết thanh trong 

bệnh nguyên bào nuôi. Đề tài này được thực hiện với mong muốn tìm ra các 

giá trị có thể áp dụng trong thực tiễn để chẩn đoán và điều trị bệnh nguyên 

bào nuôi được tốt hơn. 

Để thực hiện đề tài, chúng tôi đã tiến hành một số khảo sát, nghiên cứu 

ở các khía cạnh liên quan:  

- Năm 2017: khảo sát về chẩn đoán chửa trứng. Nghiên cứu này nhận 

xét về giá trị của các phương pháp chẩn đoán chửa trứng tại Bệnh viện Phụ 

Sản Trung ương với số liệu trong vòng một năm. Mục đích chính của nghiên 

cứu này là đánh giá tính khả thi khi thực hiện đề tài.89  

- Năm 2019: Báo cáo ban đầu kết quả nghiên cứu về giá trị của beta 

hCG tự do và hCG toàn phần huyết thanh trong bệnh lý chửa trứng. Mục đích 

chính của báo cáo này là nhận xét về tính hiệu quả của đề tài.90 

- Năm 2020: Báo cáo về vai trò của các loại hCG huyết thanh trong 

chẩn đoán phân biệt chửa trứng hoàn toàn và chửa trứng bán phần, số liệu báo 

cáo là nhóm người bệnh chửa trứng trong nghiên cứu.91 

- Năm 2020: Báo cáo kết quả về vai trò của các loại hCG huyết thanh 

trong tiên lượng biến chứng u nguyên bào nuôi từ chửa trứng, số liệu báo cáo 

là nhóm người bệnh chửa trứng trong nghiên cứu.92 

- Năm 2021: Báo cáo giá trị của beta hCG tự do huyết thanh trong chửa 

trứng, chửa thường và u nguyên bào nuôi, số liệu báo cáo ngoài nhóm người 

bệnh chửa trứng còn có kết quả nghiên cứu từ nhóm UNBN và nhóm chửa 

thường.93 
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Chương 2 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Nghiên cứu được tiến hành trên người bệnh chửa trứng khám và điều 

trị tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương đồng ý tham gia nghiên cứu. 

Nghiên cứu cũng được thực hiện trên các thai phụ có thai nghén bình 

thường ở tuổi thai 9 đến 13 tuần và các trường hợp u nguyên bào nuôi để làm 

dữ liệu so sánh. 

2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn 

2.1.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn đối với nhóm chửa trứng.  

Tiêu chuẩn lựa chọn đối với nhóm chửa trứng bao gồm: 

- Chẩn đoán khi nhập viện là chửa trứng; khi nạo hút hoặc cắt tử cung 

có tổ chức chửa trứng. 

- Chẩn đoán mô bệnh học là chửa trứng. 

- Người bệnh đồng ý tham gia nghiên cứu. 

2.1.1.2. Tiêu chuẩn lựa chọn đối với nhóm so sánh 

* Tiêu chuẩn lựa chọn nhóm chửa thường: 

- Một thai, thai sống, tuổi thai từ 9 - 13 tuần  

- Không có các dấu hiệu dọa sẩy thai 

- Không có bất thường về hình thái trên siêu âm 

- Thai phụ đồng ý tham gia nghiên cứu. 

Ngưỡng tuổi thai từ 9 - 13 tuần (tháng thứ ba của thai kỳ) được lựa 

chọn với mong muốn tương đồng với tuổi thai của nhóm chửa trứng. Tuổi 

thai trung bình khi chẩn đoán chửa trứng của nhiều tác giả cũng nằm trong 

ngưỡng này và là những tuần thai có nồng độ hCG cao nhất.94,95 
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* Tiêu chuẩn lựa chọn nhóm UNBN: là các người bệnh được chẩn đoán 

UNBN khi vào viện, đồng ý tham gia nghiên cứu và có một trong bốn tiêu 

chuẩn chẩn đoán UNBN theo FIGO bao gồm: 

- Các trường hợp sau chửa trứng hoặc các hình thái thai nghén khác sau 

khi được xác định không có thai và có sự biến đổi βhCG huyết thanh thuộc 

một trong các trường hợp: 

+ Theo dõi βhCG huyết thanh, tăng > 10% sau hai tuần liên tiếp. 

+ Theo dõi βhCG huyết thanh, biến đổi < 10% trong ba tuần liên tiếp. 

+ Xét nghiệm βhCG huyết thanh > 5 IU/L sau 6 tháng. 

- Các trường hợp phẫu thuật bóc nhân UNBN hoặc cắt tử cung có kết 

quả mô bệnh học khẳng định là UNBN. 

2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ 

2.1.2.1. Tiêu chuẩn loại trừ đối với nhóm chửa trứng 

- Giải phẫu bệnh không phải là chửa trứng. 

- Các trường hợp bỏ theo dõi. 

- Không xác định được tuổi thai rõ ràng. 

- Các trường hợp có thai lại khi chưa kết thúc quá trình theo dõi. 

- Các trường hợp đã loại bỏ thai trứng ở cơ sở y tế khác. 

- Có dùng các thuốc có chứa hCG trong quá trình mang thai. 

- Các trường hợp có bệnh lý ác tính khác mà không phải là bệnh 

nguyên bào nuôi. 

- Các trường hợp bệnh lý kèm theo u buồng trứng mà kết quả giải phẫu 

bệnh là khối u tế bào mầm. 

2.1.2.2. Tiêu chuẩn loại trừ đối với nhóm so sánh 

* Tiêu chuẩn loại trừ đối với nhóm thai nghén bình thường 

- Không xác định được tuổi thai rõ ràng. 

- Có dùng các thuốc có chứa hCG trong quá trình mang thai 
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- Có biểu hiện dọa sẩy thai, đa thai, thai lưu. 

* Tiêu chuẩn loại trừ cho nhóm UNBN. 

- Không xác định được nguồn gốc bệnh lý. 

- Có kèm các bệnh lý ác tính khác. 

2.1.3. Tiêu chuẩn chẩn đoán u nguyên bào nuôi sau chửa trứng 

Dựa theo các tiêu chuẩn chẩn đoán UNBN của FIGO. Chẩn đoán 

UNBN sau khi người bệnh được xác định không có thai và có một trong bốn 

tiêu chuẩn sau:45 

- Nồng độ hCG huyết thanh tăng > 10% sau hai tuần liên tiếp. 

- Nồng độ hCG huyết thanh bình nguyên sau ba tuần liên tiếp (thay 

đổi < 10%). 

- Nồng độ hCG huyết thanh > 5 UI/L sau loại bỏ chửa trứng 6 tháng. 

- Mô bệnh học là UNBN. 

2.1.4. Tiêu chuẩn khỏi bệnh đối với theo dõi sau nạo trứng 

- Về lâm sàng: khám toàn thân và bộ phận sinh dục không còn dấu hiệu 

của có thai; không có nhân di căn. 

- Về siêu âm: không có dấu hiệu sót tổ chức sau khi loại bỏ chửa trứng. 

- Về xét nghiệm hCG huyết thanh : < 5IU/l trong vòng 06 tháng đối 

với CTHT và 01 tháng đối với CTBP. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Thiết kế nghiên cứu  

Đây là nghiên cứu lâm sàng tiến cứu theo chiều dọc. 

2.2.2. Cỡ mẫu nghiên cứu 

Với mục đích xác định giá trị tiên lượng: 

Với mục đích chính của nghiên cứu là xác định giá trị tiên lượng tỷ lệ 

biến chứng u nguyên bào nuôi sau chửa trứng (mục tiêu 2) nên cỡ mẫu đối 

với nhóm chửa trứng trong nghiên cứu được tính theo công thức:  
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                      p (1-p) 

n = Z2
(1-/2) ----------- 

           ε2 

Trong đó:  

n:   cỡ mẫu nghiên cứu cần có. 

Z2
(1-α/2):  hệ số tin cậy, với mức ý nghĩa thống kê  = 0,05 tương ứng với 

độ tin cậy là 95% thì Z(1-α/2) = 1,96. 

p:  tỷ lệ người bệnh chửa trứng có biến chứng u nguyên bào nuôi, 

ước tính khoảng 20% theo kết quả nghiên cứu của Phạm Huy 

Hiền Hào năm 2004.2 

ε:   sai số tương đối, lấy mức 6%. 

Thay vào công thức tính được n = 178 người bệnh chửa trứng cần 

nghiên cứu. 

Thực tế, nghiên cứu này thực hiện trên 191 người bệnh chửa trứng có 

đầy đủ các tiêu chuẩn theo tiêu chuẩn lựa chọn và tiêu chuẩn loại trừ. 

Với mục đích so sánh: 

Với mục đích xác định các giá trị và tìm sự khác biệt của các trị số 

hCG tự do, hCG nguyên vẹn, hCG toàn phần và tỷ lệ hCG tự do/hCG toàn 

phần ở các nhóm nghiên cứu (mục tiêu 1) đồng thời các giá trị hCG này là các 

giá trị lần đầu được nghiên cứu tại Việt Nam nên nghiên cứu này lựa chọn 

cách tính cỡ mẫu theo phương pháp thuận tiện dựa trên số lượng người bệnh, 

thai phụ nhập viện trong giai đoạn nghiên cứu. 

- Cỡ mẫu đối với nhóm chửa trứng: 191 trường hợp. 

- Cỡ mẫu đối với nhóm chửa thường: 86 trường hợp. 

- Cỡ mẫu đối với nhóm u nguyên bào nuôi: 33 trường hợp. 
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2.2.3. Phương pháp tiến hành nghiên cứu 

Nghiên cứu tiến cứu, mô tả cắt ngang, theo dõi dọc. 

2.2.3.1. Nghiên cứu đối với nhóm chửa trứng 

Đây là nhóm theo dõi chính, đối tượng nghiên cứu là các người bệnh 

chửa trứng có đầy đủ các tiêu chuẩn lựa chọn và được tư vấn đầy đủ.  

Mục tiêu chính của nhóm nghiên cứu này là: 

- Xác định trị số βhCG tự do, hCG nguyên vẹn, hCG toàn phần và tỷ lệ 

βhCG tự do/hCG toàn phần huyết thanh ở bệnh chửa trứng. 

So sánh các trị số hCG trên với các trị số hCG tương ứng ở các nhóm 

chửa thường, nhóm u nguyên bào nuôi. 

- Xác định giá trị của βhCG tự do, hCG nguyên vẹn, hCG toàn phần và 

tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết thanh trong tiên lượng biến chứng u 

nguyên bào nuôi sau điều trị chửa trứng. 

Các bước tiến hành đối với nhóm nghiên cứu này gồm: 

Bước 1: Tất cả đối tượng nghiên cứu được thu thập thông tin và được 

lấy máu để định lượng βhCG tự do, hCG nguyên vẹn ngay trước khi thực hiện 

thủ thuật hút chửa trứng hoặc phẫu thuật cắt tử cung cả khối. 

Bước 2: Đối tượng nghiên cứu được theo dõi bằng khám lâm sàng, siêu 

âm và định lượng βhCG huyết thanh một đến hai tuần một lần cho đến khi 

βhCG huyết thanh trở về bình thường hoặc xuất hiện biến chứng. Loại bỏ 

khỏi nghiên cứu nếu kết quả mô bệnh học không phải là chửa trứng hay có 

bất kỳ dấu hiệu nào trong tiêu chuẩn loại trừ. Phân loại đối tượng nghiên cứu 

sau quá trình theo dõi, điều trị sẽ thuộc một trong hai nhóm sau: 

- Nhóm khỏi bệnh: khám lâm sàng và kết quả cận lâm sàng có đủ các 

tiêu chuẩn đánh giá là chửa trứng không có biến chứng.45  

- Nhóm chửa trứng có biến chứng: có một trong các tiêu chuẩn để đánh 

giá UNBN sau chửa trứng. Nhóm đối tượng này được điều trị hóa chất dựa 

vào bảng điểm tiên lượng các yếu tố nguy cơ của Tổ chức Y tế thế giới. 



 
40 

2.2.3.2. Nghiên cứu đối với nhóm so sánh 

* Nhóm thai thường: các đối tượng nghiên cứu có đầy đủ các tiêu 

chuẩn theo tiêu chuẩn lựa chọn, được sàng lọc và loại bỏ theo tiêu chuẩn loại 

trừ. Các thai phụ thuộc nhóm này được lấy máu để xét nghiệm βhCG tự do và 

hCG nguyên vẹn sau đó tính toán các giá trị hCG toàn phần và tỷ lệ βhCG tự 

do/hCG toàn phần huyết thanh. 

Mục tiêu chính của nhóm nghiên cứu này là: 

- Xác định trị số βhCG tự do, hCG nguyên vẹn, hCG toàn phần và tỷ lệ 

βhCG tự do/hCG toàn phần huyết thanh ở tuổi thai 9 - 13 tuần. 

- So sánh các giá trị hCG trên với các giá trị hCG tương ứng ở các 

nhóm chửa trứng, nhóm UNBN. 

* Nhóm u nguyên bào nuôi: các đối tượng nghiên cứu là các người 

bệnh UNBN được lựa chọn ngẫu nhiên khi vào viện có đầy đủ các tiêu chuẩn 

lựa chọn, được sàng lọc và loại bỏ theo tiêu chuẩn loại trừ. Các người bệnh 

thuộc nhóm này cũng được tư vấn đầy đủ, được thu thập thông tin và được 

lấy máu để xét nghiệm βhCG tự do và hCG nguyên vẹn.  

Mục tiêu chính của nhóm nghiên cứu này là:  

- Xác định trị số βhCG tự do, hCG nguyên vẹn, hCG toàn phần và tỷ lệ 

βhCG tự do/hCG toàn phần huyết thanh trong UNBN. 

- So sánh các giá trị hCG trên với các giá trị hCG tương ứng ở các 

nhóm các nhóm chửa thường, chửa trứng.  
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SƠ ĐỒ NGHIÊN CỨU 

 

 

 

Các nhóm nghiên cứu 

Nhóm chửa trứng 

(năm 2017 - 2019) 

 - Khám và tư vấn tình trạng bệnh 

 - Xác định người bệnh tham gia nghiên cứu  

 - Hỏi bệnh án nghiên cứu 

 - Lấy máu làm xét nghiệm βhCG tự do và hCG 

nguyên vẹn 

(Lựa chọn: 216 người bệnh tham gia nghiên cứu) 

 

 Thực hiện thủ thuật/phẫu thuật: 

- Hút chửa trứng đối với các trường hợp trẻ tuổi 

hoặc lớn tuổi (≥ 40 tuổi) còn nhu cầu sinh đẻ. 

- Cắt tử cung cả khối đối với các trường hợp 

lớn tuổi (≥ 40 tuổi) không còn nhu cầu sinh đẻ. 

 

- Kiểm tra lại chẩn đoán bằng kết quả giải 

phẫu bệnh. 

- Loại trừ các trường hợp không phải chửa trứng 

(Loại trừ 11, còn lại 205 trường hợp) 

- Theo dõi định kỳ qua khám, siêu âm, xét nghiệm 

beta hCG huyết thanh hai tuần một lần cho đến khi 

βhCG âm tính hoặc khi có biến chứng. 

- Loại trừ các trường hợp bỏ theo dõi, có thai lại. 

(Loại trừ 14, còn lại 191 trường hợp) 

 

Nhóm chửa 

thường 

(năm 2020) 

 

Nhóm UNBN 

(năm 2020) 

 - Khám và 

tư vấn tình 

trạng bệnh 

 - Xác định 

người bệnh 

tham gia 

nghiên cứu  

 - Hỏi câu hỏi 

nghiên cứu  

 - Lấy máu 

làm xét 

nghiệm βhCG 

tự do và hCG 

nguyên vẹn 

 

 

 

* Đối tượng 

lựa chọn: 87 

thai phụ 

 

* Đối tượng 

loại trừ: 01 

trường hợp 

* Còn lại: 86 

trường hợp 

 

 - Khám và tư 

vấn tình trạng 

bệnh 

 - Xác định 

người bệnh 

tham gia 

nghiên cứu  

 - Hỏi bệnh án 

nghiên cứu 

 - Lấy máu 

làm xét 

nghiệm βhCG 

tự do và hCG 

nguyên vẹn 

  

 

 

* Đối tượng 

lựa chọn: 38 

người bệnh 

UNBN 

* Đối tượng 

loại trừ: 05 

trường hợp 

* Còn lại: 33 

trường hợp 

 
Nhóm βhCG âm tính 

(156 trường hợp) 

 

Nhóm biến chứng 

UNBN (35 trường hợp) 

 

Khỏi bệnh khi βhCG âm tính 

sau 06 tháng đối với CTHT; 

01 tháng đối với CTBP. 

(156 trường hợp) 

 

Điều trị hóa chất 

(35 trường hợp) 
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2.2.4. Thu thập các thông tin cho nghiên cứu 

Thu thập các thông tin cho nghiên cứu được thực hiện ở các đối tượng 

có đủ tiêu chuẩn lựa chọn và sàng lọc, loại bỏ theo tiêu chuẩn loại trừ. Các 

thông tin chính cần thu thập gồm:  

* Thông tin về các đặc điểm chung (chung cho cả ba nhóm) 

- Tên, tuổi, nơi ở người bệnh. 

- Ngày vào viện, ngày ra viện  

* Thông tin cần thu thập đối với nhóm chửa trứng: 

Biến số thu thập Phương pháp xác định 
Mô tả/phân loại/cách 

tính/đơn vị tính 

Tuổi thai Hỏi bệnh, xác định qua 

ngày kinh cuối cùng 

Tính theo tuần 

Ra máu âm đạo Hỏi bệnh và khám  Xác định: có/không 

Nôn nghén Hỏi bệnh và khám  Xác định: có/không 

Kích thước tử 

cung 

Khám trực tiếp So sánh với tử cung tương 

đương tuần thai ở thai phụ 

bình thường 

Nang hoàng tuyến Khám, siêu âm hoặc nhận 

định khi phẫu thuật 

Xác định: có/không 

Nồng độ Hb Xác định qua xét nghiệm 

máu ngoại vi 

Đơn vị: g/l 

Siêu âm chẩn 

đoán chửa trứng 

Siêu âm khi vào viện, siêu âm 

trước khi loại bỏ thai trứng 

Phân loại theo hình ảnh đặc 

trưng: CTHT hoặc CTBP 

βhCG huyết thanh Xác định qua xét nghiệm 

máu ngoại vi 

Đơn vị: IU/L 

Phương pháp loại 

bỏ thai trứng 

Mô tả theo phương pháp 

thực hiện 

Phân loại: hút hoặc phẫu 

thuật 

Khỏi bệnh Theo dõi sau khi loại bỏ 

thai trứng 

Xác định: khỏi/không khỏi 
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Biến số thu thập Phương pháp xác định 
Mô tả/phân loại/cách 

tính/đơn vị tính 

Thời gian trở về 

âm tính 

Tính từ khi loại bỏ thai 

trứng đến khi xác định khỏi  

Tính theo tuần 

Biến chứng 

UNBN 

Theo dõi sau khi loại bỏ 

thai trứng 

Xác định: có biến 

chứng/không biến chứng 

Thời gian xuất 

hiện biến chứng u 

nguyên bào nuôi 

Tính từ khi loại bỏ thai 

trứng đến khi xác định có 

biến chứng 

Tính theo tuần 

βhCG tự do huyết 

thanh 

Xác định qua xét nghiệm 

máu ngoại vi 

Đơn vị: ng/ml; chuyển đổi 

kết quả: nmol/l 

HCG nguyên vẹn 

huyết thanh 

Xác định qua xét nghiệm 

máu ngoại vi 

Đơn vị: IU/L; chuyển đổi 

kết quả: nmol/l 

HCG toàn phần 

huyết thanh 

Tính gián tiếp qua βhCG 

tự do, hCG nguyên vẹn 

Đơn vị: nmol/l 

Tỷ lệ βhCG tự 

do/hCG toàn phần  

Tính gián tiếp qua βhCG 

tự do, hCG toàn phần 

Tỷ lệ phần trăm (%) 

* Các thông tin cần thu thập đối với nhóm chửa thường: 

Biến số thu thập Phương pháp xác định 
Mô tả/phân loại/cách 

tính/đơn vị tính 

Tuổi thai Hỏi bệnh, siêu âm Tính theo tuần 

βhCG tự do huyết 

thanh 

Xác định qua xét nghiệm 

máu ngoại vi 

Đơn vị: ng/ml; chuyển đổi 

kết quả: nmol/l 

HCG nguyên vẹn 

huyết thanh 

Xác định qua xét nghiệm 

máu ngoại vi 

Đơn vị: IU/L; chuyển đổi 

kết quả: nmol/l 

HCG toàn phần 

huyết thanh 

Tính gián tiếp qua βhCG 

tự do, hCG nguyên vẹn 

Đơn vị: nmol/l 

Tỷ lệ βhCG tự 

do/hCG toàn phần  

Tính gián tiếp qua βhCG 

tự do, hCG toàn phần 

Tỷ lệ phần trăm (%) 
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* Các thông tin cần thu thập đối với nhóm u nguyên bào nuôi:  

Biến số thu thập Phương pháp xác định 
Mô tả/phân loại/cách 

tính/đơn vị tính 

Nguồn gốc bệnh lý Hỏi bệnh, bệnh án Phân loại theo nguồn gốc bệnh 

βhCG tự do huyết 

thanh 

Xác định qua xét 

nghiệm máu ngoại vi 

Đơn vị: ng/ml; chuyển đổi 

kết quả: nmol/l 

HCG nguyên vẹn 

huyết thanh 

Xác định qua xét 

nghiệm máu ngoại vi 

Đơn vị: IU/L; chuyển đổi kết 

quả: nmol/l 

HCG toàn phần 

huyết thanh 

Tính gián tiếp qua βhCG 

tự do, hCG nguyên vẹn 

Đơn vị: nmol/l 

Tỷ lệ βhCG tự 

do/hCG toàn phần  

Tính gián tiếp qua βhCG 

tự do, hCG toàn phần 

Tỷ lệ phần trăm (%) 

2.2.5. Xét nghiệm βhCG tự do và hCG nguyên vẹn huyết thanh96 

2.2.5.1. Phương tiện thực hiện xét nghiệm 

 - Máy thực hiện: AutoDELFIA 1235, nhà sản xuất PerkinElmer. 

 

Hình 2.1. Hệ thống AutoDELFIA 1235 của nhà sản xuất PerkinElmer tại 

Trung tâm Chẩn đoán trước sinh Bệnh viện Phụ Sản Trung ương 
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Hệ thống AutoDELFIA 1235 là hệ thống miễn dịch tự động sử dụng 

phương pháp huỳnh quang phân lập theo công nghệ DELFIA®.   

- Kit thử: bộ kit AutoDELFIA® hCG 

  + Xét nghiệm βhCG tự do huyết thanh: kit thử B097-101 

  + Xét nghiệm hCG nguyên vẹn huyết thanh: kit thử B082-101 

 

Kit thử B097-101 

 

Kit thử B082-101 

Hình 2.2. Bộ kit thử AutoDELFIA® hCG B097-101 và B082-101 của nhà 

sản xuất PerkinElmer sử dụng khi thực hiện nghiên cứu 

2.2.5.2. Quy trình thực hiện 

 * Phương pháp lấy mẫu và bảo quản mẫu xét nghiệm: 

 - Tư vấn cho đối tượng nghiên cứu 

 - Lấy 2 ml máu tĩnh mạch vào ống không có chất chống đông 

 - Sau khi lấy máu, đem ly tâm tách lấy huyết thanh. Trong trường 

hợp chưa thực hiện được xét nghiệm ngay thì mẫu huyết thanh được bảo quản 

ở nhiệt độ - 20oC. 

 * Các bước thực hiện xét nghiệm: 

  - Nhập chỉ định xét nghiệm vào máy phân tích. 

 - Nạp mẫu bệnh phẩm vào máy phân tích. 

 - Ra lệnh cho máy thực hiện phân tích mẫu bệnh phẩm. 

 - Thu thập kết quả sau khi phân tích. 

Kết quả xét nghiệm được lưu vào hồ sơ bệnh án hoặc trả cho người 

bệnh đồng thời được thu thập vào hồ sơ phục vụ nghiên cứu.  



 
46 

2.2.5.3. Thời gian thực hiện: từ năm 2017 đến năm 2020 

2.2.5.4. Địa điểm thực hiện xét nghiệm: Trung tâm chẩn đoán trước sinh, 

Bệnh viện Phụ Sản Trung ương 

2.2.6. Tính nồng độ hCG toàn phần và tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần 

huyết thanh 

 Các giá trị hCG toàn phần, tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết thanh 

được tính toán sau khi chuyển đổi kết quả xét nghiệm βhCG tự do và hCG 

nguyên vẹn huyết thanh thành cùng đơn vị. 

* Chuyển đổi kết quả: chuyển đổi các đơn vị dựa theo chuẩn quốc tế. Cơ sở 

của chuyển đổi dựa vào trọng lượng phân tử của mỗi loại hCG. Công thức 

chuyển đổi đơn vị của hCG được tính như sau:5,61,75,97 

 - Đối với βhCG tự do: 1 ng/ml = 0,0426 nmol/l = 1 IU/l. 

 - Đối với hCG nguyên vẹn: 1 ng/ml = 0,0267 nmol/l = 9,29 IU/l. 

* Tính nồng độ hCG toàn phần, tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết thanh: 

 - Nồng độ hCG toàn phần huyết thanh: hCG toàn phần = βhCG tự do + 

hCG nguyên vẹn; đơn vị tính: nmol/l. 

 - Tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần: chỉ tính sau khi chuyển đổi βhCG tự 

do và hCG toàn phần thành cùng đơn vị nmol/l; đơn vị tính: tỷ lệ phần trăm. 

2.3. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu 

- Các số liệu được xử lý trên máy vi tính bằng phương pháp thống kê y 

học theo chương trình SPSS 20.0.  

- Trung bình, độ lệch chuẩn và tỉ lệ được dùng để mô tả đặc điểm của đối 

tượng nghiên cứu.  

- Test "χ2" dùng kiểm định sự khác biệt giữa 2 tỉ lệ 

- Test “t” dùng kiểm định sự khác biệt giữa 2 trị số trung bình. 
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- Test “Mann-Whitney U” dùng kiểm định sự khác biệt giữa hai giá trị 

trung vị, áp dụng đối với các biến không có phân phối chuẩn. 

- Tỉ suất chênh OR (odds radio) để đánh giá các yếu tố liên quan. 

- Biểu đồ đường cong ROC: sử dụng để tìm các giá trị trong chẩn đoán 

phân biệt chửa trứng, chửa thường và UNBN của hCG huyết thanh; sử dụng 

để tìm các giá trị tiên lượng biến chứng u nguyên bào nuôi sau chửa trứng của 

hCG huyết thanh.  

Điểm cắt trong chẩn đoán và tiên lượng là điểm có độ nhạy và độ đặc 

hiệu cao nhất. 

- Khoảng tin cậy 95% được áp dụng cho toàn bộ các test. Nhận định sự 

khác biệt khi giá trị p < 0,05. 

2.4. Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu 

- Người bệnh được thông báo, giải thích và tự nguyện tham gia nghiên 

cứu với mục đích cuối cùng nhằm nâng cao khả năng tiên lượng và nâng cao 

chất lượng điều trị bệnh nguyên bào nuôi mà không nhằm mục đích nào khác. 

Việc phỏng vấn người bệnh và làm xét nghiệm không ảnh hưởng đến sức 

khỏe cũng như tình trạng bệnh.  

- Các đối tượng nghiên cứu được miễn phí khám lâm sàng, siêu âm, 

theo dõi tiến triển bệnh và các xét nghiệm βhCG tự do và hCG nguyên vẹn 

khi đồng ý tham gia nghiên cứu. 

- Người bệnh có thể từ bỏ nghiên cứu ở bất kì thời điểm nào. 

- Tất cả các thông tin cá nhân và bệnh tật được giữ bí mật. 

- Nghiên cứu đã được thông qua Hội đồng Y đức của Bệnh viện Phụ 

Sản Trung ương và Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu Y sinh của Trường 

Đại học Y Hà Nội. 
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Chương 3 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

 

Nghiên cứu đã được tiến hành trên 191 người bệnh chửa trứng được theo 

dõi đầy đủ; 86 trường hợp chửa thường và 33 trường hợp u nguyên bào nuôi 

trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến năm 2020.  

Các trường hợp không đủ tiêu chuẩn nghiên cứu hoặc bỏ theo dõi trong 

quá trình điều trị đều được loại bỏ trong tính toán số liệu. 

3.1. Một số đặc điểm của các nhóm nghiên cứu 

3.1.1. Một số đặc điểm của nhóm chửa trứng (n = 191) 

3.1.1.1. Phân loại chửa trứng 
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50%

60%

70%

80%

Chửa trứng hoàn toàn Chửa trứng bán phần

72,8%

27,2%

 

Biểu đồ 3.1. Phân loại chửa trứng hoàn toàn và bán phần 

Nhận xét:  

Trong tổng số 191 trường hợp chửa trứng tham gia nghiên cứu có 139 

trường hợp CTHT và 52 trường hợp CTBP; tỷ lệ người bệnh CTHT cao gần 

gấp ba lần tỷ lệ người bệnh CTBP. 
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3.1.1.2. Một số đặc điểm của chửa trứng 

* Đặc điểm về độ tuổi 

Bảng 3.1. Đặc điểm về nhóm tuổi và loại chửa trứng 

        Loại CT 

Nhóm 

 tuổi (năm) 

CTHT CTBP Tổng 

p 
Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

< 20 10 7,2 4 7,7 14 7,3 

0,004(*) 

20 - 39 94 67,6 46 88,5 140 73,3 

≥ 40 35 25,2 2 3,8 37 19,4 

Tổng 139 100 52 100 191 100 

 ± SD 

 (Min - Max) 

31,76 ± 10,91 

(17 - 54) 

27,85 ± 6,08 

(17 - 42) 

30,69 ± 9,97 

(17 - 54) 
0,002(**) 

(*): χ2 test; (**): T test 

Nhận xét:  

- Đa số chửa trứng gặp trong nhóm tuổi từ 20 đến 39 kể cả CTHT và 

CTBP, tỷ lệ chung là 73,3%. 

- Độ tuổi trung bình của CTHT cao hơn CTBP, sự khác biệt có ý nghĩa 

thống kê với p < 0,01. 
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* Đặc điểm về tuổi thai khi chẩn đoán chửa trứng 

Bảng 3.2. Đặc điểm về tuổi thai khi chẩn đoán chửa trứng  

  Loại CT 

 

Tuổi thai 

CTHT CTBP Tổng 

p Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

≤ 8 tuần 50 36,0 27 51,9 77 40,3 

0,043(*) 
8-12 tuần 74 53,2 24 46,2 98 51,3 

> 12 tuần 15 10,8 1 1,9 16 8,4 

Tổng số 139 100 52 100 191 100 

 ± SD 

 (Min-Max) 

9,86 ± 2,10 

(7 -15) 

8,92 ± 1,76 

(7 -15) 

9,60 ± 2,05 

(7 -15) 
0,005(**) 

(*): χ2 test; (**): T test 

Nhận xét:  

- Đa số các trường hợp CTBP được chẩn đoán ở tuổi thai ≤ 8 tuần (tỷ lệ 

51,9 %), chỉ có 01 trường hợp trên 12 tuần được chẩn đoán CTBP.  

- Tuổi thai càng lớn thì tỷ lệ CTHT càng cao, sự khác biệt có ý nghĩa 

thống kê với p < 0,05. 
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* Các đặc điểm lâm sàng khi chẩn đoán chửa trứng 

Bảng 3.3. Một số đặc điểm lâm sàng khi chẩn đoán chửa trứng 

Loại CT 

 

Dấu hiệu  

CTHT CTBP Tổng 

p Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Ra 

máu 

Có  69 49,6 17 32,7 86 45,0 

0,036(*) Không 70 50,4 35 67,3 105 55,0 

Tổng 139 100 52 100 191 100 

 ± SD(1) 

(Min-Max) 

10,1 ± 7,5 

(1-30) 

5,5 ± 5,4 

(1-20) 

9,2 ± 7,4 

(1-30) 
0,003(**) 

Nôn 

nghén 

Có  57 41,0 17 32,7 74 38,7 

0,29(*) Không 82 59,0 35 67,3 117 61,3 

Tổng 139 100 52 100 191 100 

Kích 

thước 

TC(2) 

Lớn hơn  44 31,7 7 13,5 51 26,7 

0,011(*) 
Bằng hoặc 

nhỏ hơn 
95 68,3 45 86,5 74 73,3 

Tổng 139 100 52 100 191 100 

Nang 

hoàng 

tuyến 

Có  29 20,9 5 9,6 33 17,8 

0,07(*) Không 110 79,1 47 90,4 157 82,2 

Tổng 139 100 52 100 191 100 

(*): χ2 test; (**): T test. 

(1): số ngày ra máu trung bình.  

(2): kích thước tử cung - mô tả kết quả so sánh tử cung người bệnh 

chửa trứng với kích thước tử cung của thai phụ bình thường ở cùng tuổi thai. 

Nhận xét:  

- Dấu hiệu ra máu âm đạo: 

+ Có sự khác biệt về tỷ lệ ra máu âm đạo giữa CTHT và CTBP. Các 

trường hợp CTHT có tỷ lệ ra máu âm đạo nhiều hơn CTBP có ý nghĩa thống 

kê với p < 0,05. 

+ Số ngày ra máu trung bình trong nhóm CTHT dài hơn so với nhóm 

CTBP, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,01. 
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- Dấu hiệu nôn nghén: tỷ lệ người bệnh có triệu chứng nôn nghén trong 

CTHT cao hơn trong CTBP, tuy nhiên sự khác biệt giữa hai nhóm không có ý 

nghĩa thống kê (p > 0,05). 

- Đặc điểm của kích thước tử cung: tỷ lệ người bệnh có tử cung lớn hơn 

so với tử cung của thai phụ bình thường ở cùng tuổi thai trong nhóm CTHT 

cao hơn so với nhóm CTBP, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05.  

- Đặc điểm của nang hoàng tuyến: tỷ lệ CTHT có nang hoàng tuyến cao 

hơn không có ý nghĩa thống kê so với CTBP (p > 0,05). 

* Một số đặc điểm cận lâm sàng khi chẩn đoán chửa trứng 

Bảng 3.4. Đặc điểm về nồng độ Hb với loại chửa trứng 

Loại CT 

 

Hb (g/l) 

CTHT CTBP Tổng 

p Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

≥ 110 115 82,7 46 88,5 161 84,3 
0,33(*) 

< 110  24 17,3 6 11,5 30 15,7 

Tổng 139 100 52 100 191 100  

 ± SD 

 (Min - Max) 

120,2 ± 10,5 

(94 – 144) 

123,3 ± 12,9 

(79 - 147) 

121,0 ± 11,3 

(79 – 147) 
0,10(**) 

(*): χ2 test; (**): T test 

Nhận xét:  

- Đa số chửa trứng đều không có dấu hiệu thiếu máu (Hb ≥ 110 g/l), tỷ 

lệ thiếu máu chiếm khoảng 1/6 tổng số người bệnh chửa trứng (15,7%).  

- Không có sự khác biệt về tỷ lệ người bệnh thiếu máu giữa CTHT và 

CTBP (p > 0,05). Thiếu máu không liên quan đến loại chửa trứng. 
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Bảng 3.5. Kết quả βhCG huyết thanh trong chẩn đoán chửa trứng 

Loại chửa  

trứng 

Nồng độ  

βhCG (IU/L) 

CTHT CTBP Tổng số 

p Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

< 100.000 26 18,7 19 36,5 45 23,6 0,01(*)P1 

100.000 - 150.000 18 12,9 12 23,1 30 15,7 0,087(*)P2 

150.000 - 200.000 22 15,8 8 15,4 30 15,7 0,94(*)P3 

> 200.000 73 52,5 13 25,0 86 45,0 0,001(*)P4 

Tổng số 139 100 52 100 191 100 0,003(*)P5 

 ± SD 

Min - Max 

336.903 ± 380.184 

13.088 – 2.414.266 

156.245 ± 127.689 

1.529 – 665.835 

287.718 ± 340.380 

1.529 – 2.414.266 
0,005(**) 

Trung vị 

Tứ phân vị 

204.251 

48.078 – 1.014.250 

133.928 

20.102 – 474.533 

183.141 

30.849 – 916.520 

 < 

0,001(***) 

(*): χ2 test; (**): T test; (***): Mann-Whitney U test 

P1: so sánh giữa nhóm có βhCG < 100.000 IU/L và nhóm có βhCG ≥ 100.000 IU/L 

P2: so sánh giữa nhóm có βhCG từ 100.000 - 150.000 IU/L và nhóm còn lại 

P3: so sánh giữa nhóm có βhCG từ 150.000 - 200.000 IU/L và nhóm còn lại 

P4: so sánh giữa nhóm có βhCG < 200.000 IU/L và nhóm có βhCG ≥ 200.000 IU/L 

P5: so sánh khi gộp chung các nhóm. 

Nhận xét: 

- Đa số chẩn đoán chửa trứng có βhCG huyết thanh ≥ 100.000 IU/L. 

Các trường hợp βhCG huyết thanh < 100.000 IU/L chiếm tỷ lệ ít với khoảng 

gần 1/5 trong CTHT (18,7%) và khoảng hơn 1/3 số trong CTBP (36,5%). 

- Có sự khác biệt về tỷ lệ giữa CTHT và CTBP khi βhCG huyết thanh 

trên 200.000 hoặc dưới 100.000 IU/L (các giá trị p đều ≤ 0,01); tỷ lệ các 

trường hợp có βhCG huyết thanh từ 100.000 - 200.000 IU/L giữa hai nhóm 

không có sự khác biệt với p > 0,05. 

- Trung bình và trung vị của βhCG huyết thanh trong nhóm CTHT cao 

hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm CTBP với p < 0,01. 



 
54 

3.1.1.3. Phương pháp loại bỏ chửa trứng 

Bảng 3.6. Phương pháp loại bỏ chửa trứng 

Loại CT 

 

Điều trị 

CTHT CTBP Tổng 
p 

(χ2 test) Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Mổ cắt TC 36 25,9 2 3,8 38 19,9 
0,001 

Hút trứng 103 74,1 50 96,2 153 80,1 

Tổng số 139 100 52 100 191 100  

Nhận xét:  

- Hút chửa trứng là phương pháp chủ yếu để loại bỏ chửa trứng (74,1%), 

phẫu thuật cắt tử cung cả khối chiếm tỷ lệ thấp.  

- Chỉ định cắt TC cả khối trong CTHT cao hơn trong CTBP (25,9% so 

với 3,8%), sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p = 0,001.  

3.1.1.4. Theo dõi sau loại bỏ chửa trứng 

* Tỷ lệ biến chứng u nguyên bào nuôi của chửa trứng 

Bảng 3.7. Tỷ lệ biến chứng u nguyên bào nuôi của chửa trứng 

UNBN 

 

Loại CT 

Có Không 
OR 

(95% CI) 

p 

(χ2 test) Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

CTHT  32 23,0 107 77,0 4,89 

(1,43 - 16,73) 
0,006 

CTBP  3 5,8 49 94,2 

Tổng số 35 18,3 156 81,7   

Nhận xét:  

- Tỷ lệ biến chứng UNBN từ chửa trứng là 18,3%; đa số là chửa trứng 

không có biến chứng. 

- Tỷ lệ biến chứng UNBN ở nhóm CTHT cao gấp 4,89 lần (CI: 1,43 – 

16,73) nhóm CTBP; sự khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức p < 0,01.  

- Đa số chửa trứng có biến chứng UNBN có nguồn gốc từ CTHT. 
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* Thời gian βhCG về âm tính của nhóm chửa trứng không có biến chứng u 

nguyên bào nuôi (n = 156) 

 

Biểu đồ 3.2. Thời gian nồng độ βhCG về âm tính theo loại chửa trứng (n = 156) 

Nhận xét: thời gian trở về âm tính của βhCG huyết thanh trong CTBP nhanh 

hơn so với CTHT, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. 

* Thời gian xuất hiện UNBN của nhóm chửa trứng có biến chứng (n = 35) 

 

Biểu đồ 3.3. Thời gian xuất hiện u nguyên bào nuôi (n=35) 

Nhận xét:  

- Đa số UNBN xuất phát từ CTHT, số ca UNBN xuất phát từ CTBP 

chiếm tỷ lệ rất thấp. 

- Thời gian xuất hiện UNBN của các trường hợp từ CTHT nhanh hơn so 

với CTBP, UNBN từ CTBP xuất hiện muộn hơn. 
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* Một số yếu tố của chửa trứng liên quan đến biến chứng u nguyên bào nuôi. 

Qua tính toán số liệu, tác giả nhận thấy các yếu tố như tuổi người bệnh, ra 

máu âm đạo, kích thước tử cung, nang hoàng tuyến, nồng độ Hb huyết thanh, 

βhCG huyết thanh ≥ 200.000 IU/L có liên quan đến biến chứng UNBN sau chửa 

trứng (các giá trị p đều < 0,05). Các yếu tố như tuổi thai, dấu hiệu nôn nghén, 

phương pháp loại bỏ thai trứng không liên quan đến biến chứng UNBN (các giá 

trị p đều > 0,05) nên loại bỏ trong trình bày kết quả. 

Bảng 3.8. Một số yếu tố lâm sàng có liên quan đến biến chứng u nguyên bào nuôi 

UNBN   

 

Yếu tố liên quan 

Có Không 
OR 

(95% CI) 
p Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

 

Tuổi 

 

Tuổi ≥ 40 11 29,7 26 70,3 
2,29 

(1,00 - 5,25) 
0,046 Tuổi < 40 24 15,6 130 84,4 

Tổng số 35 18,3 156 81,7 

Ra 

máu 

Có  23 26,7 63 73,3 
2,83 

(1,31 - 6,10) 
0,006 Không 12 11,4 93 88,6 

Tổng 35 18,3 105 81,7 

Kích 

thước 

TC(1) 

Lớn hơn  17 33,3 34 66,7 
3,39 

(1,58 - 7,28) 
0,001 Không lớn hơn  18 12,9 122 87,1 

Tổng 35 18,3 156 81,7 

Nang 

hoàng 

tuyến 

Có 11 32,4 23 67,6 
2,65 

(1,14 - 6,14) 
0,02 Không 24 15,3 133 84,7 

Tổng 35 18,3 156 81,7 

χ2 test;  

(1): kích thước tử cung - so sánh tử cung người bệnh chửa trứng với kích 

thước tử cung của thai phụ bình thường ở cùng tuổi thai. 
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Nhận xét:  

- Tỷ lệ biến chứng UNBN của nhóm chửa trứng có tuổi ≥ 40 cao gấp 2,29 

lần nhóm tuổi < 40; sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05 (OR = 2,29; 

95% CI: 1,00 - 5,25; p = 0,046). 

- Nhóm chửa trứng có dấu hiệu ra máu âm đạo có nguy cơ biến chứng 

UNBN cao gấp 2,83 lần so với các trường hợp chửa trứng không có dấu hiệu 

ra máu âm đạo với p < 0,01 (95%CI: 1,31 – 6,10; p = 0,006). 

- Tỷ lệ biến chứng UNBN của nhóm chửa trứng có tử cung lớn hơn so 

với tử cung của thai phụ cùng tuổi thai cao gấp 3,39 lần (95% CI: 1,58 – 7,28) 

với nhóm chửa trứng có kích thước tương đương hoặc nhỏ hơn tử cung thai 

phụ cùng tuổi thai, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p = 0,001. 

- Tỷ lệ biến chứng UNBN của nhóm chửa trứng có nang hoàng tuyến cao 

gấp 2,65 lần (95% CI: 1,14 – 6,14) so với nhóm chửa trứng không có nang 

hoàng tuyến với p < 0,05. 

Bảng 3.9. Liên quan giữa nồng độ Hb và biến chứng u nguyên bào nuôi 

UNBN  

 

Hb (g/l) 

Có Không 
OR 

(95% CI) 

p 

(χ2 test) 
Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

< 110  10 33,3 20 66,7 2,72 

(1,14 – 6,50) 
0,021 

≥ 110 25 15,5 136 84,5 

Tổng 35 18,3 156 81,7   

Nhận xét:  

Tỷ lệ biến chứng UNBN trong nhóm chửa trứng có dấu hiệu thiếu máu 

cao gấp 2,72 lần (95% CI: 1,14 – 6,50) so với nhóm không thiếu máu, sự khác 

biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. 
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Bảng 3.10. Liên quan giữa βhCG huyết thanh và biến chứng u nguyên bào nuôi 

UNBN  

 

βhCG (IU/L) 

Có Không 
OR 

(95% CI) 

p 

(χ2 test) 
Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

≥ 100.000 31 21,2 115 78,8 
2,76 

(0,92 - 8,31) 
0,06 < 100.000 4 8,9 41 91,1 

Tổng 35 18,3 156 81,7 

≥ 150.000 26 22,4 90 77,6 
2,12 

(0,93 – 4,82) 
0,07 < 150.000 9 12,0 66 88,0 

Tổng 35 18,3 156 81,7 

≥ 200.000 22 25,6 64 74,4 
2,43 

(1,14 – 5,18) 
0,019 < 200.000 13 12,4 92 87,6 

Tổng 35 18,3 156 81,7 

Nhận xét: 

- Tỷ lệ biến chứng của nhóm chửa trứng có βhCG huyết thanh ≥ 

100.000 IU/L cao hơn không có ý nghĩa thống kê so với nhóm có βhCG huyết 

thanh < 100.000 IU/L (OR = 2,76; 95% CI: 0,92 – 8,31; p > 0,05).  

- Tỷ lệ biến chứng của nhóm chửa trứng có βhCG huyết thanh ≥ 

150.000 IU/L cũng cao hơn không có ý nghĩa thống kê so với nhóm có βhCG 

huyết thanh < 150.000 IU/L (OR = 2,12; 95% CI: 0,93 – 4,82; p > 0,05).  

- Tỷ lệ biến chứng UNBN của nhóm chửa trứng có nồng độ βhCG 

huyết thanh ≥ 200.000 IU/L cao gấp 2,43 lần (95% CI: 1,14 – 5,18) so với 

nhóm có nồng độ βhCG huyết thanh < 200.000 IU/L với p < 0,05. 
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3.1.2. Đặc điểm của nhóm đối chứng 

3.1.2.1. Đặc điểm của nhóm thai thường 

Bảng 3.11. Các đặc điểm của nhóm thai thường (n = 86) 

Đặc điểm 
 ± SD  

(Min - Max) 

Tuổi 

(năm) 

28,3 ± 5,2 

(20 - 43) 

Tuổi thai 

(tuần) 

12,4 ± 0,6 

(9 - 13) 

Nhận xét:  

- Độ tuổi trung bình của thai phụ được lựa chọn nằm trong độ tuổi sinh đẻ. 

- Tuổi thai của nhóm nghiên cứu nằm trong khoảng thai kỳ có nồng độ 

hCG huyết thanh cao nhất. 

3.1.2.2. Đặc điểm của nhóm người bệnh u nguyên bào nuôi đối chứng 

Bảng 3.12. Các đặc điểm của nhóm u nguyên bào nuôi đối chứng (n = 33) 

Đặc điểm 
 ± SD  

(Min - Max) 

Tuổi (năm) 
37,7 ± 11,0 

(19 - 64) 

Điểm FIGO 
6,4 ± 4,2 

(0 - 16) 

Nhận xét:  

- Độ tuổi trung bình của nhóm UNBN cao hơn độ tuổi trung bình của 

nhóm chửa trứng (37,7 ± 11,0 tuổi so với 30,69 ± 9,97 theo kết quả bảng 3.2). 

- Điểm FIGO có độ dao động của rất rộng, từ 0 đến 16 điểm. 
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Bảng 3.13. Nguồn gốc xuất phát và phương pháp chẩn đoán u nguyên bào 

nuôi ở nhóm đối chứng (n = 33) 

Đặc điểm Nhóm Số lượng Tỷ lệ (%) 

Nguồn gốc 

xuất phát 

Chửa trứng 21 63,6  

Sau đẻ 4 12,2 

Khác (sau sẩy, hút, tái phát…) 8 24,2 

Tổng 33 100 

Phương 

pháp chẩn 

đoán 

Xét nghiệm βhCG 28 84,8 

Giải phẫu bệnh 5 15,2 

Tổng 33 100 

Nhận xét: 

 - UNBN xuất phát từ nhiều hình thái khác nhau nhưng đa số có nguồn 

gốc sau chửa trứng 

 - Xét nghiệm βhCG là phương pháp chủ yếu để chẩn đoán UNBN 

3.2. Kết quả mục tiêu 1: Xác định trị số βhCG tự do, hCG nguyên vẹn, 

hCG toàn phần và tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết thanh ở bệnh 

nguyên bào nuôi, chửa thường 

 Bệnh nguyên bào nuôi chủ yếu gồm chửa trứng và UNBN, do vậy mục 

tiêu 1 của nghiên cứu là xác định các trị số hCG huyết thanh trên trong chửa 

trứng, UNBN và chửa thường.  

Sự khác biệt về kết quả hCG giữa các nhóm được so sánh qua các test 

thống kê, sự khác biệt này có thể sử dụng để chẩn đoán phân biệt, giá trị của 

chẩn đoán phân biệt được tính toán trên biểu đồ ROC. 
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3.2.1. Giá trị của các loại hCG huyết thanh trong chửa trứng 

Bảng 3.14. Giá trị của các loại hCG huyết thanh trong chửa trứng  

Loại chửa trứng 

hCG huyết thanh 

CTHT 

(n = 139) 

CTBP 

(n = 52) 

Chung 

(n = 191) 

βhCG tự do 

(ng/ml) 

 ± SD 

(Min - Max) 

529,4 ± 472,3 

(21,1 – 1991,1) 

174,0 ± 183,4 

(2,6 - 918) 

432,6 ± 443,0 

(2,6 – 1991,1) 

Trung vị 

(Tứ phân vị) 

362 

(55,9 – 1758,3) 

122,1 

(12,1 – 678,7) 

294,1 

(24,6 – 1580,6) 

HCG 

nguyên vẹn 

(IU/L) 

 ± SD 

(Min - Max) 

260.974 ± 241.073 

(13.526 - 1.430.298) 

127.543 ± 116.910 

(1392 - 5 92.589) 

224.647 ± 222.319 

(1392 - 1.430.298) 

Trung vị 

(Tứ phân vị) 

175.209 

(34.553 – 774.627) 

107.492 

(11.760 – 435.516) 

148.239 

(19.384 – 709.213) 

HCG toàn 

phần 

(nmol/l) 

 ± SD 

(Min - Max) 

772,6 ± 710,3 

(39,8 – 4163,8) 

374,0 ± 343,2 

(4,1 – 1742,3) 

664,1 ± 655,5  

(4,1 – 4163,8) 

Trung vị 

(Tứ phân vị) 

517,7 

(101,0 – 2277,0) 

316,6 

(34,3 – 1273,5) 

441,6 

(56,8 – 2118,0) 

βhCG tự 

do/hCG 

toàn phần 

(%) 

 ± SD 

(Min - Max) 

3,13 ± 1,06 

(1,27 - 5,99) 

1,88 ± 0,64 

(0,72 - 3,69) 

2,79 ± 1,11 

(0,72 - 5,99) 

Trung vị 

(Tứ phân vị) 

3,10 

(1,51 – 5,13) 

1,70 

(1,08 – 3,22) 

2,72 

(1,28 – 4,99) 

Nhận xét:  

- Các giá trị trung bình, trung vị của βhCG tự do, hCG nguyên vẹn, 

hCG toàn phần và tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết thanh trong CTHT 

cao hơn trong CTBP.  

- Tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết thanh có giá trị trung bình gần 

tương đương và trung vị. Beta hCG tự do, hCG nguyên vẹn và hCG toàn 

phần, giá trị trung bình cao gấp khoảng 1,5 lần giá trị trung vị.  
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3.2.2. Giá trị của các loại hCG huyết thanh trong chửa thường 

Bảng 3.15. Giá trị của các loại hCG huyết thanh chửa thường (n = 86) 

HCG huyết thanh 
 ± SD 

(Min - Max) 

Trung vị 

 (Tứ phân vị) 

βhCG tự do  

(ng/ml) 

71,2 ± 47,6 

(8,7 - 270,6) 

58,0 

(23,0 - 183,4) 

HCG nguyên vẹn  

(IU/L) 

103.930 ± 46.601 

(20.404 - 259.960) 

97.644 

(41.354 - 202.917) 

HCG toàn phần  

(nmol/l) 

301,7 ± 135,2 

(59,0 – 753,9) 

283,6 

(120,8 - 587,9) 

βhCG tự do/hCG toàn 

phần (%) 

1,01 ± 0,49 

(0,40 - 3,08) 

0,85 

(0,49 - 2,04) 

Nhận xét: Tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết thanh có giá trị trung 

bình gần tương đương với trung vị, dao động trong khoảng 1%. 

3.2.3. Giá trị của các loại hCG huyết thanh trong u nguyên bào nuôi 

Bảng 3.16. Giá trị của các loại hCG huyết thanh trong u nguyên bào nuôi (n = 33)  

HCG huyết thanh 
 ± SD  

(Min - Max) 

Trung vị 

 (Tứ phân vị) 

βhCG tự do 

(ng/ml) 

121,7 ± 154,7 

(0,14 – 508,0) 

53,1 

(0,2 – 494,0) 

HCG nguyên vẹn  

(IU/L) 

47.403 ± 89.489 

(10,6 – 390.030) 

8.328 

(65 – 321.122) 

HCG toàn phần 

(nmol/l) 

141,4 ± 261,6 

(0,08 – 1131,6) 

27,2 

(0,2 – 934,4) 

βhCG tự do/hCG toàn 

phần (%) 

10,87 ± 14,46 

(0,94 – 63,79) 

5,57 

(1,12 – 55,97) 

Nhận xét:  

Tất cả các giá trị hCG huyết thanh có độ dao động rất lớn và có sự khác 

biệt về giá trị giữa trung bình và trung vị. 



 
63 

3.2.4. So sánh các giá trị hCG huyết thanh giữa các nhóm  

3.2.4.1. So sánh các giá trị hCG huyết thanh giữa các hình thái chửa trứng  

Bảng 3.17. So sánh các giá trị hCG huyết thanh giữa chửa trứng hoàn toàn 

và chửa trứng bán phần 

Loại chửa trứng 

hCG huyết thanh 

CTHT 

(n = 139) 

CTBP 

(n = 52) 

p 

βhCG tự 

do 

(ng/ml) 

 ± SD 

(Min - Max) 

529,4 ± 472,3 

(21,1 – 1991,1) 

174,0 ± 183,4 

(2,6 - 918) 
< 0,001(*) 

Trung vị 

(Tứ phân vị) 

362 

(55,9 – 1758,3) 

122,1 

(12,1 – 678,7) 
< 0,001(**) 

HCG 

nguyên 

vẹn 

(IU/L) 

 ± SD 

(Min - Max) 

260.974 ± 241.073 

(13.526 - 1.430.298) 

127.543 ± 116.910 

(1392 - 592.589) 
< 0,001(*) 

Trung vị 

(Tứ phân vị) 

175.209 

(34.553 – 774.627) 

107.492 

(11.760 – 435.516) 
< 0,001(**) 

HCG 

toàn phần 

(nmol/l) 

 ± SD 

(Min - Max) 

772,6 ± 710,3 

(39,8 – 4163,8) 

374,0 ± 343,2 

(4,1 – 1742,3) 
< 0,001(*) 

Trung vị 

(Tứ phân vị) 

517,7 

(101,0 – 2277,0) 

316,6 

(34,3 – 1273,5) 
< 0,001(**) 

βhCG tự 

do/hCG 

toàn phần 

(%) 

 ± SD 

(Min - Max) 

3,13 ± 1,06 

(1,27 - 5,99) 

1,88 ± 0,64 

(0,72 - 3,69) 
< 0,001(*) 

Trung vị 

(Tứ phân vị) 

3,10 

(1,51 – 5,13) 

1,70 

(1,08 – 3,22) 
< 0,001(**) 

(*): T test; (**): Mann-Whitney U test 

Nhận xét: Giá trị trung bình và trung vị của βhCG tự do, hCG nguyên 

vẹn, hCG toàn phần và tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết thanh trong 

nhóm CTHT đều cao hơn nhóm CTBP có ý nghĩa thống kê với p < 0,001. 
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AUC = 0,82; 95% CI: 0,75 - 0,88; p < 0,001 

Điểm cắt: 239,35 ng/ml; độ nhạy: 71%; 

độ đặc hiệu: 85%. 

Beta hCG tự do 

 
AUC = 0,70; 95% CI: 0,62 – 0,78; p < 0,001 

Điểm cắt: 123.885 IU/L; độ nhạy: 66%; 

độ đặc hiệu 69%. 

HCG nguyên vẹn 

 
AUC = 0,71; 95% CI: 0,63 - 0,79; p < 0,001 

Điểm cắt: 404,53 nmol/l; độ nhạy 65%; 

độ đặc hiệu 71%. 

HCG toàn phần 

 
AUC: 0,85; 95% CI: 0,79 – 0,94; p < 0,001 

Điểm cắt: 2,70%; độ nhạy 66%; 

 độ đặc hiệu 89%. 

Tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần 

Biểu đồ 3.4. Biểu diễn đường cong ROC các giá trị hCG huyết thanh trong 

chẩn đoán phân biệt giữa chửa trứng hoàn toàn và chửa trứng bán phần 

Nhận xét:  

- Diện tích dưới đường cong (AUC) của tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần 

là 0,85 (95% CI: 0,79 - 0,94); của βhCG tự do là 0,82 (95% CI: 0,75 - 0,88). Giá 

trị chẩn đoán phân biệt giữa CTHT và CTBP của hai chỉ số này ở mức tốt. 

Điểm cắt tối ưu được xác định là điểm có có độ nhạy và độ đặc hiệu 

lớn nhất. Điểm cắt tối ưu của tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần là 2,7% với độ 

nhạy bằng 66% và độ đặc hiệu là 89%; điểm cắt tối ưu của βhCG tự do là 

239,35 ng/ml với độ nhạy bằng 71% và độ đặc hiệu là 85%. 

- HCG nguyên vẹn và hCG toàn phần có giá trị chẩn đoán phân biệt 

giữa CTHT và CTBP ở mức trung bình. 
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3.2.4.2. So sánh các giá trị hCG huyết thanh giữa chửa trứng với chửa thường 
Bảng 3.18. So sánh các giá trị trung bình của hCG huyết thanh giữa chửa 

trứng với chửa thường 
So sánh trung bình của hCG giữa chửa trứng hoàn toàn và chửa thường 

Loại thai nghén 

HCG huyết thanh 

CTHT 

(n = 139) 
Chửa thường 

(n = 86) 
p 

βhCG tự do 
(ng/ml) 

X ± SD 
(Min - Max) 

529,4 ± 472,3 
(21,1 – 1991,1) 

71,2 ± 47,6 
(8,7 - 270,6) 

< 0,001 

HCG nguyên 
vẹn (IU/L) 

X ± SD 
(Min - Max) 

260.974 ± 241.073 
(13.526 - 1.430.298) 

103.930 ± 46.601 
(20.404 - 259.960) 

< 0,001 

HCG toàn phần 
(nmol/l) 

X ± SD 
(Min - Max) 

772,6 ± 710,3 
(39,8 – 4163,8) 

301,7 ± 135,2 
(59,0 – 753,9) 

< 0,001 

βhCG tự do/hCG 
toàn phần (%) 

X ± SD 
(Min - Max) 

3,13 ± 1,06 
(1,27 - 5,99) 

1,01 ± 0,49 
(0,40 – 3,08) 

< 0,001 

 

So sánh trung bình của hCG giữa chửa trứng bán phần và chửa thường 

Loại thai nghén 

HCG huyết thanh 
CTBP 

(n = 52) 
Chửa thường 

(n = 86) 
p 

βhCG tự do 
(ng/ml) 

X ± SD 
(Min - Max) 

174,0 ± 183,4 
(2,6 - 918) 

71,2 ± 47,6 
(8,7 - 270,6) 

< 0,001 

HCG nguyên 
vẹn (IU/L) 

X ± SD 
(Min - Max) 

127.543 ± 116.910 
(1392 - 592.589) 

103.930 ± 46.601 
(20.404 - 259.960) 

0,17 

HCG toàn phần 
(nmol/l) 

X ± SD 
(Min - Max) 

374,0 ± 343,2 
(4,1 – 1742,3) 

301,7 ± 135,2 
(59,0 – 753,9) 

0,15 

βhCG tự do/hCG 
toàn phần (%) 

X ± SD 
(Min - Max) 

1,88 ± 0,64 
(0,72 - 3,69) 

1,01 ± 0,49 
(0,40 – 3,08) 

< 0,001 

 

So sánh trung bình của hCG giữa chửa trứng chung với chửa thường 

Loại thai nghén 
HCG huyết thanh 

Chửa trứng 
(n = 191) 

Chửa thường 
(n = 86) 

p 

βhCG tự do 
(ng/ml) 

X ± SD 
(Min - Max) 

432,6 ± 443,0 
(2,6 – 1991,1) 

71,2 ± 47,6 
(8,7 - 270,6) 

< 0,001 

HCG nguyên 
vẹn (IU/L) 

X ± SD 
(Min - Max) 

224.647 ± 222.319 
(1392 - 1.430.298) 

103.930 ± 46.601 
(20.404 - 259.960) 

< 0,001 

HCG toàn phần 
(nmol/l) 

X ± SD 
(Min - Max) 

664,1 ± 655,5  
(4,1 – 4163,8) 

301,7 ± 135,2 
(59,0 – 753,9) 

< 0,001 

βhCG tự do/hCG 
toàn phần (%) 

X ± SD 
(Min - Max) 

2,79 ± 1,11 
(0,72 - 5,99) 

1,01 ± 0,49 
(0,40 – 3,08) 

< 0,001 

 T test 
Nhận xét: 

- So sánh CTHT và chửa thường: trung bình của của cả bốn chỉ số hCG huyết 
thanh ở nhóm CTHT đều cao hơn nhóm chửa thường với độ tin cậy p < 0,001. 

- So sánh CTBP và chửa thường: hai giá trị βhCG tự do, tỷ lệ βhCG tự 
do/hCG toàn phần trong CTBP cao hơn trong chửa thường với p < 0,001; 
không có sự khác biệt về hCG nguyên vẹn, hCG toàn phần giữa CTBP và 
chửa thường (p > 0,05). 



 
66 

Bảng 3.19. So sánh các giá trị trung vị của hCG giữa chửa trứng với chửa thường 
So sánh trung vị của hCG giữa chửa trứng hoàn toàn và chửa thường 

Loại thai nghén 

HCG huyết thanh 

CTHT 

(n = 139) 

Chửa thường 

(n = 86) 
p 

βhCG tự do 

(ng/ml) 

Trung vị 

(Tứ phân vị) 

362,0 

(55,9 – 1758,3) 

58,0 

(23,0 – 183,4) 
< 0,001 

HCG nguyên 

vẹn (IU/L) 

Trung vị 

(Tứ phân vị) 

175.209 

(34.553 – 774.627) 

97.644 

(41.354 – 202.917) 
< 0,001 

HCG toàn phần 

(nmol/l) 

Trung vị 

(Tứ phân vị) 

517,7 

(101,0 – 2277,0) 

283,6 

(120,8 – 587,9) 
< 0,001 

βhCG tự do/hCG 

toàn phần (%) 

Trung vị 

(Tứ phân vị) 

3,10 

(1,51 – 5,13) 

0,85 

(0,49 – 2,04) 
< 0,001 

 

So sánh trung vị của hCG giữa chửa trứng bán phần và chửa thường 

Loại thai nghén 

HCG huyết thanh 

CTBP 

(n = 52) 

Chửa thường 

(n = 86) 
p 

βhCG tự do 

(ng/ml) 

Trung vị 

(Tứ phân vị) 

122,1 

(12,1 – 678,7) 

58,0 

(23,0 – 183,4) 
< 0,001 

HCG nguyên 

vẹn (IU/L) 

Trung vị 

(Tứ phân vị) 

107.492 

(11.760 – 435.516) 

97.644 

(41.354 – 202.917) 
0,97 

HCG toàn phần 

(nmol/l) 

Trung vị 

(Tứ phân vị) 

316,6 

(34,3 – 1273,5) 

283,6 

(120,8 – 587,9) 
0,91 

βhCG tự do/hCG 

toàn phần (%) 

Trung vị 

(Tứ phân vị) 

1,70 

(1,08 – 3,22) 

0,85 

(0,49 – 2,04) 
< 0,001 

 

So sánh trung vị của hCG giữa chửa trứng chung với chửa thường 

Loại thai nghén 

HCG huyết thanh 

Chửa trứng 

(n = 191) 

Chửa thường 

(n = 86) 
p 

βhCG tự do 

(ng/ml) 

Trung vị 

(Tứ phân vị) 

294,1 

(24,6 – 1580,6) 

58,0 

(23,0 – 183,4) 
< 0,001 

HCG nguyên 

vẹn (IU/L) 

Trung vị 

(Tứ phân vị) 

148.239 

(19.384 – 709.213) 

97.644 

(41.354 – 202.917) 
< 0,001 

HCG toàn phần 

(nmol/l) 

Trung vị 

(Tứ phân vị) 

441,6 

(56,8 – 2118,0) 

283,6 

(120,8 – 587,9) 
< 0,001 

βhCG tự do/hCG 

toàn phần (%) 

Trung vị 

(Tứ phân vị) 

2,72 

(1,28 – 4,99) 

0,85 

(0,49 – 2,04) 
< 0,001 

Mann-Whitney U test 
Nhận xét:  

- Trung vị của của cả bốn chỉ số hCG huyết thanh ở nhóm CTHT đều cao 

hơn nhóm chửa thường với độ tin cậy p < 0,001. 

- Trung vị của βhCG tự do và tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần trong 

CTBP cao hơn nhóm chửa thường với p < 0,001; trung vị của hCG nguyên 

vẹn và hCG toàn phần trong CTBP cao hơn chửa thường không có ý nghĩa 

thống kê với p > 0,05. 
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AUC = 0,94; 95% CI: 0,91 - 0,97; p < 0,001 

Điểm cắt: 167,68 ng/ml; độ nhạy: 86%; 

độ đặc hiệu: 95%. 

Beta hCG tự do 

 
AUC = 0,74; 95% CI: 0,67 - 0,80; p < 0,001 

Điểm cắt: 138.063 IU/L; độ nhạy: 63%; 

độ đặc hiệu 84%. 

HCG nguyên vẹn 

 
AUC = 0,75; 95% CI: 0,68 - 0,81; p < 0,001 

Điểm cắt: 403,53 nmol/l; độ nhạy: 65%; 

độ đặc hiệu: 84%. 

HCG toàn phần 

 
AUC = 0,98; 95% CI: 0,96 - 0,99; p < 0,001 

Điểm cắt: 1,63 %; độ nhạy: 94%;  

độ đặc hiệu: 91%. 

Tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần 

Biểu đồ 3.5. Biểu diễn đường cong ROC các giá trị hCG huyết thanh trong 

chẩn đoán phân biệt giữa chửa trứng hoàn toàn và chửa thường 

Nhận xét:  

- Diện tích dưới đường cong của tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần là 

0,98 (95% CI: 0,96 - 0,99) và của βhCG tự do là 0,94 (95% CI: 0,91 - 0,97). 

Hai giá trị hCG huyết thanh trên có giá trị trong chẩn đoán phân biệt giữa 

CTHT và chửa thường ở mức rất tốt. 

Đối với tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần: tại điểm cắt là 1,63% có độ 

nhạy và độ đặc hiệu lớn nhất, độ nhạy bằng 94% và độ đặc hiệu là 91%. 

Đối với βhCG tự do: tại điểm cắt là 167,68 ng/ml có độ nhạy và độ đặc 

hiệu lớn nhất, độ nhạy bằng 86% và độ đặc hiệu là 95%. 

- Giá trị hCG toàn phần và hCG nguyên vẹn có giá trị trong chẩn đoán 

phân biệt giữa CTHT và chửa thường ở mức trung bình. 
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AUC = 0,70; 95% CI: 0,60 – 0,80; p < 0,001 

Điểm cắt: 115,89 ng/ml; độ nhạy: 60%; 

độ đặc hiệu: 86%. 

Beta hCG tự do 

 
AUC = 0,50; 95% CI: 0,39 – 0,61; p = 0,97 

(Không tính điểm cắt do không có giá trị) 

 

HCG nguyên vẹn 

 
AUC = 0,51; 95% CI: 0,40 – 0,62; p = 0,91 

(Không tính điểm cắt do không có giá trị) 

 

HCG toàn phần 

 
AUC = 0,89; 95% CI: 0,83 – 0,94; p < 0,001 

Điểm cắt: 1,22%; độ nhạy: 89%;  

độ đặc hiệu: 78%. 

Tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần 

Biểu đồ 3.6. Biểu diễn đường cong ROC các giá trị hCG huyết thanh trong 

chẩn đoán phân biệt giữa chửa trứng bán phần và chửa thường 

Nhận xét:  

- Diện tích dưới đường cong của tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần là 0,89 

(95% CI: 0,83 - 0,94). Đây là giá trị cao nhất và có giá trị nhất trong các giá 

trị hCG huyết thanh. Sử dụng tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần có khả năng 

chẩn đoán phân biệt giữa CTBP và chửa thường ở mức tốt.  

Tại điểm cắt là 1,22% có độ nhạy và độ đặc hiệu lớn nhất. Độ nhạy bằng 

89% và độ đặc hiệu là 78%. 

- Giá trị βhCG tự do có giá trị trong chẩn đoán phân biệt giữa CTBP và 

chửa thường ở mức trung bình. Điểm cắt tối ưu là 115,89 ng/ml với độ nhạy 

60% và độ đặc hiệu 86%. 

- Giá trị hCG nguyên vẹn và hCG toàn phần không có giá trị trong chẩn 

đoán phân biệt giữa CTBP và chửa thường. 
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AUC = 0,87; 95% CI: 0,83 - 0,92; p < 0,001 

Điểm cắt: 159,67 ng/ml; độ nhạy: 74%; 

độ đặc hiệu: 95%. 

Beta hCG tự do 

 

AUC = 0,67; 95% CI: 0,61 – 0,74; p < 0,001 

Điểm cắt: 138.063; độ nhạy: 54%;  

độ đặc hiệu: 84%. 

HCG nguyên vẹn 

 

AUC = 0,68; 95% CI: 0,62 - 0,74; p < 0,001 

Điểm cắt: 399,4 nmol/l; độ nhạy: 56%;  

độ đặc hiệu: 84%. 

HCG toàn phần 

 

AUC = 0,95; 95% CI: 0,92 - 0,98; p < 0,001 

Điểm cắt: 1,45%; độ nhạy: 91%;  

độ đặc hiệu 85%. 

Tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần 

Biểu đồ 3.7. Biểu diễn đường cong ROC các giá trị hCG huyết thanh giữa 

chửa trứng chung và chửa thường 
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Nhận xét:  

- Diện tích dưới đường cong của tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết 

thanh là 0,95 (95% CI: 0,92 - 0,98) có giá trị trong chẩn đoán phân biệt giữa 

chửa trứng và chửa thường ở mức rất tốt. 

Điểm cắt để chẩn đoán phân biệt giữa chửa trứng và chửa thường của 

tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết thanh là 1,45% với độ nhạy bằng 91% 

và độ đặc hiệu là 85%. 

- Diện tích dưới đường cong của βhCG tự do huyết thanh là 0,87 (95% 

CI: 0,83 - 0,92) có giá trị trong chẩn đoán phân biệt giữa chửa trứng và chửa 

thường ở mức tốt. 

Điểm cắt βhCG tự do huyết thanh để chẩn đoán phân biệt giữa chửa 

trứng và chửa thường là 159,67 ng/ml với độ nhạy 74% và độ đặc hiệu 95%. 

- Giá trị hCG toàn phần và hCG nguyên vẹn chỉ có giá trị trong chẩn 

đoán phân biệt giữa chửa trứng và chửa thường ở mức trung bình. 

3.2.4.3. So sánh tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết thanh giữa chửa 

trứng và u nguyên bào nuôi 

Các giá trị βhCG tự do, hCG nguyên vẹn, hCG toàn phần huyết thanh 

không thể sử dụng để phân biệt giữa chửa trứng và u nguyên bào nuôi do khác 

nhau về tính chất của biến số nghiên cứu. Các giá trị này trong chửa trứng có 

tính chất khách quan, ngẫu nhiên còn trong UNBN có tính chất chủ quan, phụ 

thuộc vào theo dõi sau loại bỏ chửa trứng. 

Nghiên cứu này sử dụng tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết thanh để 

phân biệt hai nhóm do có sự tương đồng về tính chất của biến số, tỷ lệ này 

không phụ thuộc vào theo dõi sau loại bỏ chửa trứng. 
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Bảng 3.20. So sánh tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết thanh giữa 

chửa trứng hoàn toàn và u nguyên bào nuôi 

Nhóm 

Tỷ lệ (%) 

CTHT 

(n = 139) 

UNBN 

(n = 33) 

p 

 ± SD 

(Min - Max) 

3,13 ± 1,06 

(1,27 - 5,99) 

10,87 ± 14,46 

(0,94 – 63,79) 
0,004(*) 

Trung vị 

(Tứ phân vị) 

3,10 

(1,51 – 5,13) 

5,57 

(1,12 – 55,97) 
< 0,001(**) 

(*): T test; (**): Mann-Whitney U test 

Nhận xét: Giá trị trung bình và trung vị của tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn 

phần huyết thanh trong nhóm CTHT thấp hơn trong nhóm UNBN với p < 0,01. 

 

AUC = 0,77; 95% CI: 0,64 - 0,89; p < 0,001 

Điểm cắt: 4,25%; độ nhạy: 70%; độ đặc hiệu: 86%. 

Biểu đồ 3.8. Biểu diễn đường cong ROC tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần 

huyết thanh trong chẩn đoán phân biệt giữa CTHT và UNBN 

Nhận xét:  

- Diện tích dưới đường cong của tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần là 0,77 

(95% CI: 0,64 - 0,89; p < 0,001), tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần có giá trị 

trong chẩn đoán phân biệt giữa UNBN và CTHT ở mức trung bình.  

- Tại điểm cắt là 4,25% có độ nhạy và độ đặc hiệu lớn nhất. Độ nhạy 

bằng 70% và độ đặc hiệu là 86%. 
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Bảng 3.21. So sánh tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết thanh giữa 

chửa trứng bán phần và u nguyên bào nuôi 

Nhóm 

Tỷ lệ (%) 

CTBP 

(n = 52) 

UNBN 

(n = 33) 

p 

 ± SD 

(Min - Max) 

1,88 ± 0,64 

(0,72 - 3,69) 

10,87 ± 14,46 

(0,94 – 63,79) 
0,001(*) 

Trung vị 

(Tứ phân vị) 

1,70 

(1,08 – 3,22) 

5,57 

(1,12 – 55,97) 
< 0,001(**) 

(*): T test; (**): Mann-Whitney U test 

Nhận xét: Các giá trị trung bình và trung vị của tỷ lệ βhCG tự do/hCG 

toàn phần trong CTBP thấp hơn so với giá trị trong UNBN với p < 0,001. 

 

AUC = 0,87; 95% CI: 0,77 - 0,97; p < 0,001. 

Điểm cắt: 3,16%; độ nhạy: 79%; độ đặc hiệu: 96%. 

Biểu đồ 3.9. Biểu diễn đường cong ROC tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần 

huyết thanh trong chẩn đoán phân biệt giữa CTBP và UNBN 

Nhận xét: Diện tích dưới đường cong của tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn 

phần là 0,87 (95% CI: 0,77 - 0,97; p < 0,001). Giá trị trong chẩn đoán phân 

biệt giữa CTBP và UNBN của tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần ở mức tốt. 

Điểm cắt tối ưu đối với tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết thanh 

được xác định là 3,16% với độ nhạy bằng 79% và độ đặc hiệu là 96%. 
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Bảng 3.22. So sánh tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết thanh giữa 

chửa trứng chung và u nguyên bào nuôi 

Nhóm 

Tỷ lệ (%) 

Chửa trứng 

(n = 191) 

UNBN 

(n = 33) 

p 

 ± SD 

(Min - Max) 

2,79 ± 1,11 

(0,72 - 5,99) 

10,87 ± 14,46 

(0,94 – 63,79) 
0,003(*) 

Trung vị 

(Tứ phân vị) 

2,72 

(1,28 – 4,99) 

5,57 

(1,12 – 55,97) 
< 0,001(**) 

(*): T test; (**): Mann-Whitney U test 

Nhận xét: Giá trị trung bình và trung vị của tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn 

phần huyết thanh trong chửa trứng đều thấp hơn nhóm UNBN với độ tin cậy 

có ý nghĩa thống kê với p < 0,01.  

 

 AUC = 0,80; 95% CI: 0,68 - 0,91; p < 0,001  

Điểm cắt:  4,25%; độ nhạy: 70%; độ đặc hiệu: 90%. 

Biểu đồ 3.10. Biểu diễn đường cong ROC tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần 

huyết thanh trong chẩn đoán phân biệt giữa chửa trứng và u nguyên bào nuôi 
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Nhận xét:  

- Diện tích dưới đường cong của tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần là 0,80 

(95% CI: 0,68 - 0,91; p < 0,001), tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần có giá trị 

trong chẩn đoán phân biệt giữa chửa trứng và UNBN ở mức tốt.  

- Điểm cắt tối ưu của tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần để chẩn đoán 

phân biệt giữa chửa trứng và UNBN là 4,25% (UNBN có giá trị cao hơn) với 

độ nhạy bằng 70% và độ đặc hiệu là 90%. 

3.2.4.4. So sánh tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết thanh giữa chửa 

thường và u nguyên bào nuôi 

Bảng 3.23. So sánh tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết thanh giữa chửa 

thường và u nguyên bào nuôi 

Nhóm 

Tỷ lệ (%) 

Chửa thường 

(n = 86) 

UNBN 

(n = 33) 

p 

 ± SD 

(Min - Max) 

1,01 ± 0,49 

(0,40 – 3,08) 

10,87 ± 14,46 

(0,94 – 63,79) 

< 0,001(*) 

Trung vị 

(Tứ phân vị) 

0,85 

(0,49 – 2,04) 

5,57 

(1,12 – 55,97) 

< 0,001(**) 

(*): T test; (**): Mann-Whitney U test 

Nhận xét: Giá trị trung bình và trung vị của tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn 

phần huyết thanh trong nhóm chửa thường đều thấp hơn trong nhóm UNBN 

có ý nghĩa thống kê với độ tin cậy p < 0,001.  
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AUC = 0,97; 95% CI: 0,93 - 0,99; p < 0,001 

Điểm cắt: 1,90%; độ nhạy: 88%; độ đặc hiệu 95%. 

 

Biểu đồ 3.11. Biểu diễn đường cong ROC tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết 

thanh trong chẩn đoán phân biệt giữa chửa thường và u nguyên bào nuôi 

Nhận xét:  

- Diện tích dưới đường cong của tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần là 0,97 

(95% CI: 0,93 - 0,99; p < 0,001) có giá trị trong chẩn đoán phân biệt giữa 

chửa thường và UNBN ở mức rất tốt. 

- Tại điểm cắt là 1,9% có độ nhạy và độ đặc hiệu lớn nhất với độ nhạy 

bằng 88% và độ đặc hiệu là 95%. 
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3.3. Kết quả mục tiêu 2: Xác định giá trị của βhCG tự do, hCG nguyên 

vẹn, hCG toàn phần và tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết thanh 

trong tiên lượng biến chứng u nguyên bào nuôi sau điều trị chửa trứng. 

Bảng 3.24. Liên quan giữa các giá trị hCG với biến chứng u nguyên bào nuôi 

Loại chửa trứng 

 

hCG huyết thanh 

Có biến chứng 

UNBN 

(n = 35) 

Không có biến 

chứng UNBN 

(n = 156) 

p 

Beta 

hCG tự 

do 

(ng/ml) 

 ± SD 

(Min - Max) 

735,6 ± 547,4 

(41,1 – 1991,1) 

364,7 ± 386,5 

(2,6 – 1925,3) 
< 0,001(*) 

Trung vị 

(Tứ phân vị) 

620,7 

(68,9 – 1987,0) 

238,3 

(22,4 – 1358,0) 
< 0,001(**) 

HCG 

nguyên 

vẹn 

(IU/L) 

 ± SD 

(Min - Max) 

295.662 ± 245.479 

(14.970 ± 996.269) 

208.714 ± 214.415 

(1393 - 1.430.298) 
0,036(*) 

Trung vị 

(Tứ phân vị) 

270.302 

(20.583 – 831.289) 

141.634 

(18.512 – 661.937) 
0,027(**) 

HCG 

toàn 

phần 

(nmol/l) 

 ± SD 

(Min - Max) 

881,1 ± 727,5 

(44,8 – 2947,8) 

615,4 ± 630,6 

(4,1 – 4163,8) 
0,03(*) 

Trung vị 

(Tứ phân vị) 

806,6 

(62,1 – 2473,9) 

422,5 

(54,3 – 1979,9) 
0,023(**) 

βhCG tự 

do/hCG 

toàn 

phần (%) 

 ± SD 

(Min - Max) 

3,96 ± 1,00 

(2,02 - 5,99) 

2,53 ± 0,96 

(0,72 – 5,44) 
< 0,001(*) 

Trung vị 

(Tứ phân vị) 

3,76 

(2,12 – 5,76) 

2,42 

(1,23 – 4,32) 
< 0,001(**) 

(*): T test; (**): Mann-Whitney U test 

Nhận xét:  

Giá trị trung bình và trung vị của βhCG tự do, hCG nguyên vẹn, hCG 

toàn phần và tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết thanh trong nhóm chửa 

trứng có biến chứng UNBN đều cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm 

chửa trứng không có biến chứng UNBN (p < 0,05). 
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AUC = 0,76; 95% CI: 0,67 – 0,85; p < 0,001 

Điểm cắt: 337,65 ng/ml; độ nhạy: 83%; 

độ đặc hiệu 66%. 

Beta hCG tự do 

 

AUC = 0,62; 95% CI: 0,51 – 0,73; p = 0,027 

Điểm cắt: 269.730 IU/L; độ nhạy 51%; 

độ đặc hiệu 78%. 

HCG nguyên vẹn 

 

AUC = 0,62; 95% CI: 0,52 – 0,73; p = 0,023 

Điểm cắt: 798,59 nmol/l; độ nhạy 51%; 

độ đặc hiệu 78%. 

HCG toàn phần 

 

AUC = 0,85; 95% CI: 0,79 – 0,92; p < 0,001 

Điểm cắt: 3,18%; độ nhạy: 86 %;  

độ đặc hiệu: 76%. 

Tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần 

Biểu đồ 3.12. Biểu diễn đường cong ROC các giá trị hCG huyết thanh giữa 

chửa trứng có biến chứng và không có biến chứng 
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Nhận xét: 

- Diện tích dưới đường cong của tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần có giá 

trị cao nhất trong các giá trị hCG huyết thanh (AUC = 0,85; 95% CI: 0,79 - 

0,92; p < 0,001). Giá trị tiên lượng sớm chửa chứng có biến chứng của tỷ lệ 

βhCG tự do/hCG toàn phần huyết thanh ở mức tốt. 

Tại điểm cắt là 3,18% có độ nhạy và độ đặc hiệu lớn nhất. Độ nhạy bằng 

86 % và độ đặc hiệu là 76%. 

- Beta hCG tự do có giá trị trong tiên lượng các trường hợp chửa chứng 

có biến chứng mức trung bình (AUC = 0,76; 95% CI: 0,67 – 0,85; p < 0,001). 

Điểm cắt tối ưu là 337,65 ng/ml với độ nhạy: 83% và độ đặc hiệu 66%. 

- HCG nguyên vẹn và hCG toàn phần có giá trị trong tiên lượng các 

trường hợp chửa chứng có biến chứng ở mức thấp. 
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CHƯƠNG 4 

BÀN LUẬN 

 

4.1. Bàn luận về một số đặc điểm của các nhóm nghiên cứu 

4.1.1. Bàn luận về một số đặc điểm của nhóm chửa trứng (n = 191) 

4.1.1.1. Phân loại chửa trứng 

Biểu đồ 3.1 cho thấy tỷ lệ CTHT là 72,8%; tỷ lệ CTBP là 27,2%. Kết 

quả này phù hợp với các nghiên cứu về chửa trứng tại Việt Nam với đặc điểm 

chung là tỷ lệ CTHT luôn cao hơn CTBP. Nghiên cứu của Dương Thị Cương 

(1998) cho tỷ lệ CTHT là 88%, CTBP là 12%;98 nghiên cứu của Nguyễn 

Quốc Tuấn (2003) cho tỷ lệ CTHT là 77,8%, CTBP là 22,2%;99 nghiên cứu 

của Nguyễn Văn Thắng (2020) cho tỷ lệ CTHT là 66,5%, CTBP là 33,5%.100  

Kết quả nghiên cứu này cũng như nhiều nghiên cứu của các tác giả 

trong nước có sự khác biệt về tỷ lệ loại chửa trứng so với các nghiên cứu quốc 

tế. Trong các nghiên cứu quốc tế, tỷ lệ CTHT luôn thấp hơn CTBP: nghiên 

cứu của Lelic (2017) cho tỷ lệ CTHT là 6%, tỷ lệ CTBP là 93,5%;101 nghiên 

cứu của Eagles (2015) từ 16523 trường hợp chửa trứng cho thấy số ca CTBP 

là 8553 trường hợp là CTBP (tỷ lệ 52%), cao hơn CTHT;102 nghiên cứu của 

Mangili (2014) cho thấy trong số 365 trường hợp chửa trứng có tới 244 

trường hợp là CTBP (tỷ lệ 66,9%), chỉ có 121 trường hợp là CTHT.94 

Lý do của sự khác biệt giữa các nghiên cứu trong nước so với các 

nghiên cứu quốc tế theo tôi là do chúng ta không làm xét nghiệm mô bệnh 

học tất cả các trường hợp đình chỉ thai nghén. Rất có thể trong số này, đặc 

biệt là các trường hợp sẩy thai, thai lưu có các trường hợp là CTBP bị bỏ sót 

dẫn tới tỷ lệ CTBP thấp hơn. Trong nghiên cứu của Lelic, 67% CTBP có chẩn 

đoán khi vào viện là sảy thai, 19% được chẩn đoán chậm kinh và chỉ có 14% 

được chẩn đoán ban đầu là CTBP; kết quả này hoàn toàn ngược lại so với 

chẩn đoán CTHT với tỷ lệ chẩn đoán đúng ban đầu là 75% và tác giả nghiên 
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cứu này cũng chỉ rõ việc chẩn đoán chính xác trước khi hút là vô cùng khó 

khăn, tỷ lệ chẩn đoán đúng rất thấp.101  

4.1.1.2. Bàn luận về một số đặc điểm của chửa trứng 

* Đặc điểm về độ tuổi  

Kết quả bảng 3.1 cho thấy tuổi trung bình của người bệnh chửa trứng 

trong nghiên cứu này là 30,69 ± 9,97 tuổi (dao động từ 17 đến 54 tuổi); nhóm 

tuổi từ 20 - 39 có tỷ lệ cao nhất, chiếm 73,3%; nhóm dưới 20 tuổi có tỷ lệ 

thấp nhất, chiếm 7,3%; nhóm tuổi ≥ 40 chiếm tỷ lệ 19,4%. 

Kết quả trên có sự khác biệt không nhiều so với các nghiên cứu khác: 

nghiên cứu của Nguyễn Quốc Tuấn cho tuổi trung bình của người bệnh chửa 

trứng là 29,6 ± 9,5 tuổi;99 nghiên cứu của Soto-Wright là 27,7 tuổi;103 nghiên 

cứu của Wolfberg là 25,9 tuổi104 và nhiều nghiên cứu khác đều cho kết quả 

tương tự với độ tuổi trung bình từ 25 đến 30 tuổi.35,36,105 Đây cũng chính là lứa 

tuổi trong độ tuổi sinh sản có tỷ suất sinh cao nhất theo dữ liệu điều tra dân số 

năm 2019 tại nước ta.  

Phân bố tỷ lệ các nhóm tuổi trong nghiên cứu của tôi cũng tương đương 

nhiều nghiên cứu: nghiên cứu của Nguyễn Văn Thắng100 cho tỷ lệ nhóm dưới 

40 tuổi là 76,9%, trên 40 tuổi là 23,1%; nghiên cứu của Al-Talib106 có tỷ lệ 

nhóm tuổi ≤ 40 là 72,7%, trên 40 tuổi là 27,3%; nghiên cứu của Joneborg107 

cho tỷ lệ nhóm ≥ 40 tuổi là 22,6% đối với CTHT và 7,2% đối với CTBP; 

nhóm có độ tuổi < 40 là chủ yếu.  

Các so sánh trên cho thấy kết quả nghiên cứu của tôi là phù hợp vì tuổi 

< 40 là lứa tuổi mà tỷ lệ mang thai cao nhất, tỷ lệ mang thai càng tăng thì tỷ lệ 

gặp người bệnh chửa trứng cũng tăng lên.  

Dù rằng kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ người bệnh ở nhóm tuổi 20 – 

39 là cao nhất nhưng không có nghĩa là độ tuổi này dễ mắc chửa trứng nhất. 

Theo nhiều tác giả, phân bố tỷ lệ các nhóm tuổi không liên quan đến xác suất 

bị chửa trứng ở mỗi lần mang thai, xác suất bị chửa trứng ở mỗi lần mang thai 
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tăng lên khi tuổi người mẹ quá nhỏ hoặc lớn tuổi.108,109 Nghiên cứu của 

Savage cho thấy độ tuổi có nguy cơ bị chửa trứng thấp nhất là 24 và tăng dần 

lên tuổi tiến dần về các cực bên của độ tuổi sinh sản.1 Một số nghiên cứu kết 

luận tỷ lệ chửa trứng tăng lên khi thụ thai dưới 15 tuổi và trên 35 tuổi: đối với 

nhóm lớn tuổi, tuổi càng cao thì tỷ lệ mắc chửa trứng càng tăng, nguy cơ chửa 

trứng tăng lên gấp 5-10 lần nếu thụ thai sau 45 tuổi; đối với các trường hợp vị 

thành niên, tỷ lệ chửa trứng có nguy cơ tăng gấp đôi so với nhóm còn lại và 

nếu có tiền sử chửa trứng, nguy cơ tăng gấp 10 lần.1,45,110  

* Đặc điểm về tuổi thai 

Kết quả bảng 3.2 cho thấy tuổi thai trung bình khi loại bỏ thai trứng là 

9,60 ± 2,05 tuần (dao động từ 7 đến 15 tuần) trong đó CTHT có tuổi thai 

trung bình là 9,86 ± 2,10 tuần; CTBP có tuổi thai trung bình là 8,92 ± 1,76 

tuần; có sự khác nhau giữa hai nhóm với p = 0,005.  

Các kết quả trên tương đồng với kết quả của các nghiên cứu trong 

khoảng 10 năm trở lại đây và thấp hơn so với kết quả của các nghiên cứu 

trong các giai đoạn trước. Nghiên cứu của Mangili năm 2014 có tuổi thai 

trung bình khi chẩn đoán chửa trứng là 10 tuần;94 nghiên cứu của Karimi-

Zarchi năm 2015 là 10,85 ± 3,8 tuần;111 nghiên cứu của Usui năm 2018 là 

10,1 ± 2,1 tuần.95 Trong các giai đoạn trước, tuổi thai khi loại bỏ thai trứng 

thường cao hơn: nghiên cứu của Nguyễn Quốc Tuấn năm 2004 có tuổi thai 

trung bình khi loại bỏ thai trứng là 14,2 ±  4,8 tuần;99 nghiên cứu của Phạm 

Huy Hiền Hào năm 2004 là 15,1 ± 1,1 tuần;2 nghiên cứu của Nguyễn Phương 

Mai năm 2004 là 13,6 ± 1,0.112  

So sánh giữa các nghiên cứu, tôi cho rằng kết quả trong nghiên cứu của 

tôi là hợp lý và phù hợp với xu thế chung là tuổi thai khi chẩn đoán chửa 

trứng ngày càng giảm: nghiên cứu của Soto-Wright cho thấy tuổi thai trung 

bình khi chẩn đoán chửa trứng là 16 tuần vào giai đoạn những năm 1965 – 

1975 giảm còn 12 tuần vào giai đoạn 1988 – 1993;103 nghiên cứu của 
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Lertkhachonsuk năm 2012 cũng cho thấy tuổi thai được chẩn đoán chửa trứng 

giảm từ 16,8 tuần trong giai đoạn 1978 – 1987 xuống còn 12,2 tuần trong giai 

đoạn 1998 – 2007;113 trong nghiên cứu của Sun năm 2015 cũng cho thấy tuổi 

thai trung bình được chẩn đoán chửa trứng đã giảm từ 12 tuần xuống còn 9 

tuần khi so sánh hai giai đoạn 1988–1993 và 1994–2013.36  

Xu hướng chẩn đoán chửa trứng ngày càng sớm, tuổi thai khi chẩn 

đoán ngày càng giảm ngay cả khi các triệu chứng lâm sàng còn chưa rõ ràng 

được lý giải là do sự phát triển của hệ thống cận lâm sàng và sự hiểu biết về 

bệnh lý chửa trứng ngày càng rõ ràng hơn. Thực tế thì hệ thống cận lâm sàng 

phát triển càng ngày càng hiện đại, siêu âm chẩn đoán ngày càng chi tiết và rõ 

nét, các phương pháp xét nghiệm trong đó có xét nghiệm hCG ngày càng 

chính xác và phổ quát nên chẩn đoán chửa trứng dễ dàng hơn nhiều so với 

trước đây. Chẩn đoán chửa trứng sớm hơn so với trước đây còn là do người 

dân có xu hướng đi khám bệnh sớm khi điều kiện kinh tế đầy đủ hơn.  

* Ra máu âm đạo 

Nghiên cứu này xác định triệu chứng ra máu qua khai thác người bệnh 

và nhận định khi thăm khám lâm sàng. 

Kết quả bảng 3.3 cho thấy tỷ lệ người bệnh chửa trứng có dấu hiệu ra 

máu âm đạo là 45% trong đó tỷ lệ đối với CTHT là 49,6%; đối với CTBP là 

32,7%; tỷ lệ ra máu âm đạo trong CTHT cao hơn CTBP có ý nghĩa thống kê 

với p = 0,036. 

Cũng theo bảng 3.3: thời gian ra máu âm đạo trung bình đối với chửa 

trứng chung là 9,2 ± 7,4 ngày; đối với CTHT là 10,1 ± 7,5 ngày; đối với 

CTBP là 5,5 ± 5,4 ngày; có sự khác biệt giữa CTHT và CTBP về thời gian ra 

máu trung bình với p = 0,003. 

So sánh với các nghiên cứu khác, tôi cho rằng các kết quả trên là hợp lý 

với đặc điểm là tỷ lệ người bệnh có dấu hiệu ra máu âm đạo trong CTHT luôn 

cao hơn so với CTBP.99,107,114 Hơn nữa, kết quả của các nghiên cứu cũng cho 

thấy tỷ lệ chửa trứng ra máu âm đạo có xu hướng giảm dần trong thời gian 
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gần đây. Nghiên cứu của Braga trong hai giai đoạn 1988-1992 và 2008-2012 

cho thấy tỷ lệ ra máu âm đạo đối với chửa trứng lần lượt là 89% và 55%. 35 

Nghiên cứu của Sun cũng cho thấy tỷ lệ này giảm dần trong hai giai đoạn 

1988-1993 và 1994-2013 với tỷ lệ tương ứng là 84% và 46%;36 nghiên cứu 

của Mangili (2008) cũng cho kết luận tương tự với tỷ lệ ra máu âm đạo giữa 

hai giai đoạn 1970-1982 và 1994-2004 lần lượt là 74% và 51%.115  

* Dấu hiệu nôn nghén 

Kết quả bảng 3.3 cho thấy tỷ lệ người bệnh có triệu chứng nôn nghén 

trong chửa trứng chung là 38,7% trong đó tỷ lệ đối với CTHT là 41,0%; tỷ lệ 

đối với CTBP là 32,7%; sự khác biệt giữa hai nhóm CTHT và CTBP không 

có ý nghĩa thống kê với p = 0,29.  

Tỷ lệ người bệnh có dấu hiệu nôn nghén rất khác nhau giữa các nghiên 

cứu và xu hướng chung thì tỷ lệ người bệnh có dấu hiệu này cũng giảm dần 

theo thời gian.36,103,94 Kết quả của nghiên cứu này tương tự như nghiên cứu 

của Igwegbe với tỷ lệ người bệnh có triệu chứng này là 38,7%.116 Kết quả của 

các nghiên cứu khác: nghiên cứu của Zhao có tỷ lệ người bệnh nôn nghén là 

15,2%;117 nghiên cứu của Joneborg cho tỷ lệ 5,6% đối với CTHT và 1,2% đối 

với CTBP;107 nghiên cứu của Braga cho tỷ lệ dao động từ 5,6% đến 61% tùy 

từng giai đoạn nghiên cứu.35  

Sự khác nhau về kết quả giữa các nghiên cứu được cho là do cách thu 

thập dữ liệu. Một số nghiên cứu xác định người bệnh có dấu hiệu này khi xuất 

hiện các triệu chứng của nôn nghén ít nhất 5 lần mỗi ngày mà không có rối 

loạn chuyển hóa35,115 hoặc xuất hiện các triệu chứng buồn nôn hay nôn mà 

người bệnh yêu cầu phải dùng thuốc.36 Trong nghiên cứu này người bệnh 

được xác nhận có dấu hiệu nôn nghén khi có triệu chứng nôn, buồn nôn mà 

không có sự biến đổi các dấu hiệu sinh hóa khác. 

Nguyên nhân của nôn nghén được cho là do hCG gắn với các thụ thể 

hCG receptor ở hồi hải mã, vùng dưới đồi và thân não gây ra.56 
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* Đặc điểm về kích thước tử cung 

Đánh giá về kích thước tử cung là đánh giá chủ quan, phụ thuộc vào tay 

nghề của thầy thuốc. Nghiên cứu này đánh giá kích thước tử cung so với tử 

cung của thai phụ bình thường cùng tuổi thai dựa vào nhận định của ít nhất 

của hai người khám khi thu thập thông tin và có tính chất tương đối. 

Nguyên nhân sự thay đổi kích thước tử cung trong chửa trứng được cho 

là do phát triển của các nguyên bào nuôi và sự thoái hóa nước của các tế bào 

rau thai tạo ra các nang trứng. Khi có sự tăng sản quá mức của các nguyên 

bào nuôi so với sự phát triển của gai rau và phần phụ của rau thai trong thai 

nghén bình thường thì kích thước tử cung sẽ lớn hơn tử cung của thai nghén 

bình thường và ngược lại. 

Kết quả bảng 3.3 cho thấy có 26,7% người bệnh chửa trứng có tử cung 

lớn hơn tử cung của thai phụ cùng tuổi thai và 73,3% người bệnh chửa trứng 

có tử cung tương đương hoặc nhỏ hơn tử cung của thai phụ cùng tuổi thai. 

Trong CTHT, các tỷ lệ này lần lượt là 31,7% và 68,3%; trong CTBP, các tỷ lệ 

này lần lượt là 13,5% và 86,5%; sự khác nhau về đặc điểm này giữa CTHT và 

CTBP có ý nghĩa thông kê với p = 0,011.  

Do đây là nhận định chủ quan nên trong các báo cáo quốc tế cũng cho 

các kết quả rất khác nhau. Trong nghiên cứu của Ocheke, tỷ lệ người bệnh 

chửa trứng có kích thước tử cung lớn hơn tử cung cùng tuổi thai là 44%; tử 

cung tương xứng tử cung cùng tuổi thai là 40% và nhỏ hơn tử cung cùng tuổi 

thai là 16%.118 Nghiên cứu của Lertkhachonsuk trong giai đoạn 1988 – 2007 

cho thấy có 37,7% số người bệnh chửa trứng có tử cung lớn hơn tử cung cùng 

tuổi thai.113 Nghiên cứu của Sun năm 2016 cho thấy có 23,6% số người bệnh 

CTHT có tử cung lớn hơn tử cung cùng tuổi thai và 3,6% số người bệnh 

CTBP có tử cung lớn hơn tử cung cùng tuổi thai.114  

Tôi cho rằng kết quả của các nghiên cứu khác nhau là do phương pháp 

đánh giá khác nhau và do nhận định của các thầy thuốc. Braga xác định tử 

cung lớn hơn tử cung cùng tuổi thai khi kích thước tử cung lớn hơn ít nhất 4 
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cm so với tử cung ở tuổi thai tương ứng;35 nghiên cứu của Sun hay nghiên cứu 

của Lertkhachonsuk thì lại đánh giá tử cung lớn hơn tử cung cùng tuổi thai 

khi kích thước tử cung lớn hơn ít nhất 4 tuần so với kính thước tử cung ước 

tính theo tuổi thai.36,113 Thực tế thì việc nhận định kích thước tử cung qua 

thăm khám lâm sàng luôn là vấn đề khó đòi hỏi nhiều yếu tố như có kinh 

nghiệm, phương pháp đo, phương pháp ước tính. 

* Đặc điểm về nang hoàng tuyến 

Nghiên cứu này xác định nang hoàng tuyến trong chửa trứng qua thăm 

khám lâm sàng, siêu âm và kiểm tra trong phẫu thuật đối với các trường hợp 

chửa trứng phải cắt tử cung. 

Kết quả bảng 3.3 cho thấy tỷ lệ người bệnh chửa trứng có nang hoàng 

tuyến là 17,8%; không có nang hoàng tuyến là 82, 2%. Đối với CTHT, tỷ lệ 

người bệnh có nang hoàng tuyến là 20,9%, không có nang hoàng tuyến là 

79,1%; đối với CTBP, tỷ lệ người bệnh có hoàng tuyến là 9,6%, không có 

nang hoàng tuyến là 90,4%; sự khác biệt giữa hai nhóm không có ý nghĩa 

thống kê với p = 0,07.  

So sánh kết quả giữa các nghiên cứu, nghiên cứu sinh có nhận định rằng 

tỷ lệ các trường hợp chửa trứng có nang hoàng tuyến luôn thấp hơn các trường 

hợp không có nang: nghiên cứu của Braga cho tỷ lệ chửa trứng có nang hoàng 

tuyến trên 6 cm là 7%;35 nghiên cứu của Mangili cho tỷ lệ chửa trứng có nang 

hoàng tuyến ≥ 30 mm là 13%;115 nghiên cứu của Sun cho tỷ lệ chỉ 6%;36 nghiên 

cứu của Ocheke là 20%;118 nghiên cứu của Al-Talib cho kết quả là 13,6%.106 

Có một số khác biệt về tỷ lệ chửa trứng có nang hoàng tuyến giữa các 

nghiên cứu. Theo tôi sự khác biệt này là do phương pháp xác định nang hoàng 

tuyến khác nhau. Trong nghiên cứu của tôi, nang hoàng tuyến được xác định 

tương tự như trong nghiên cứu của Sun hay của Ocheke.36,118 Trong khi đó 

nghiên cứu của Braga chỉ xác định nang hoàng tuyến khi kích thước nang trên 

6cm.35 Nghiên cứu của Mangili lại xác định khi kích thước nang trên 30mm.115 
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Nang hoàng tuyến hình thành có nguyên nhân từ sự tăng cao của hCG 

và E2 trong máu mẹ. Nồng độ hCG tăng cao sẽ kích thích các tế bào thuộc 

lớp trong của vỏ buồng trứng (lớp tế bào theca interna) tăng sản và kích thích 

quá trình hoàng thể hóa tạo nang trứng. 

* Đặc điểm về thiếu máu trong chửa trứng 

Nghiên cứu này đánh giá mức độ thiếu máu dựa vào kết quả đo 

Haemoglobin (Hb) khi xét nghiệm tế bào máu ngoại vi. Phân loại mức độ thiếu 

máu được chia thành bốn mức độ dựa vào bảng phân loại của WHO dành cho 

phụ nữ có thai: không thiếu máu khi Hb ≥ 110g/l; thiếu máu nhẹ khi Hb từ 100-

109g/l; thiếu máu vừa khi Hb từ 70-99 g/l; thiếu máu nặng khi Hb < 70 g/l.119 

Kết quả bảng 3.4 cho thấy giá trị Hb trung bình của người bệnh chửa 

trứng là 121,0 ± 11,3 g/l trong đó người bệnh không thiếu máu chiếm phần 

lớn với tỷ lệ 84,3%; người bệnh thiếu máu chỉ chiếm tỷ lệ 15,7%; sự khác biệt 

về mức độ thiếu máu giữa CTHT và CTBP không có ý nghĩa thống kê với p = 

0,33. Trong nghiên cứu này, các trường hợp thiếu máu chủ yếu ở mức độ nhẹ 

(24/30 trường hợp), chỉ có 6 trường hợp người bệnh thiếu máu ở mức độ vừa 

(6/30) và không có trường hợp nào thiếu máu trầm trọng.  

Nồng độ Hb trong nghiên cứu cỏa tôi gần tương đương với giá trị 125 g/l 

trong nghiên cứu của Usui năm 2018.95 Đặc điểm về tỷ lệ và mức độ thiếu 

máu cũng tương tự như nghiên cứu của Sun trong giai đoạn 1994-2013: người 

bệnh chửa trứng không bị thiếu máu chiếm đa số với tỷ lệ là 87,1%, người 

bệnh thiếu máu vừa hoặc nặng chỉ chiếm tỷ lệ 4%.36 Nghiên cứu của Soto-

Wright trong giai đoạn 1988 – 1993 có tỷ lệ người bệnh thiếu máu vừa hoặc 

nặng là 5% và khác biệt rõ ràng với tỷ lệ người bệnh thiếu máu trong giai 

đoạn 1965-1975 là 54%.103  

Nhận xét chung, kết quả nghiên cứu này cũng như các nghiên cứu gần 

đây cho thấy người bệnh chửa trứng bị thiếu máu có tỷ lệ thấp. Lý do là người 

bệnh hiện nay có xu hướng đi khám bệnh sớm và ít có các trường hợp  để tình 

trạng ra máu kéo dài, ra máu trầm trọng mới đến bệnh viện. 
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Nguyên nhân thiếu máu trong chửa trứng được cho là do tình trạng ra 

máu âm đạo kéo dài bởi sự đứt và mất liên kết của các nang trứng gây xuất 

huyết và do tình trạng tăng cung lượng tuần hoàn bởi thai nghén. 

* Xét nghiệm βhCG huyết thanh 

Kết quả bảng 3.5 cho thấy nồng độ βhCG huyết thanh trung bình đối 

với chửa trứng chung là 287.718 ± 340.380 IU/L; trong CTHT là 336.903 ± 

380.184 IU/L; trong CTBP là 156.245± 127.689 IU/L; có sự khác nhau giữa 

hai nhóm CTHT và CTBP với p = 0,005. 

Giá trị trung vị của βhCG huyết thanh cũng có sự khác biệt giữa CTHT 

và CTBP. Trung vị của βhCG huyết thanh trong CTHT là 204.251 IU/L; 

trong CTBP là 133.928 IU/L và tính chung trong chửa trứng là 183.141 IU/L. 

Sự khác nhau về giá trị trung vị của βhCG huyết thanh giữa CTHT và CTBP 

có ý nghĩa thống kê với p < 0,001 (bảng 3.5.). 

Kết quả trên và kết quả của nhiều nghiên cứu khác cho thấy nồng độ 

βhCG huyết thanh trong CTHT luôn cao hơn CTBP nhưng giá trị cụ thể của 

các nghiên cứu rất khác nhau. Nồng độ βhCG huyết thanh trong nghiên cứu 

của Phạm Huy Hiền Hào2 đối với CTHT là 1.158.656 IU/L, đối với CTBP là 

176.221 IU/L và tính chung cho chửa trứng là 771.953 IU/L; kết quả trong 

nghiên cứu của Sun114 đối với CTHT là 164.579 IU/L, đối với CTBP là 

71.000 IU/L; nghiên cứu của Joneborg107 cho kết quả trong CTHT là 172.000 

IU/L, trong CTBP là 35.000 IU/L và nhiều nghiên cứu khác cũng cho kết quả 

không đồng nhất.113,120,121  

Do sự tăng sản của nguyên bào nuôi trong CTHT luôn nhiều hơn so với 

CTBP nên nồng độ βhCG huyết thanh trong CTHT cao hơn. Sự khác nhau về 

kết quả giữa các nghiên cứu theo tôi có nguyên nhân chính là do tuổi thai khi 

chẩn đoán chửa trứng khác nhau. Trước đây, chửa trứng thường được chẩn 

đoán khi tuổi thai đã lớn, sự quá sản của các nang trứng đã xảy ra quá nhiều 

dẫn đến sự tăng cao của βhCG huyết thanh. Ngày nay, chửa trứng được chẩn 
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đoán sớm hơn nên nồng độ βhCG huyết thanh khi chẩn đoán chửa trứng có xu 

hướng giảm xuống.  

Mặc dù có rất nhiều nghiên cứu về nồng độ βhCG huyết thanh trong 

chửa trứng nhưng cho đến nay các tác giả vẫn không xác định được ngưỡng 

cụ thể của βhCG để phân biệt các hình thái chửa trứng hoặc phân biệt chửa 

trứng và các hình thái thai nghén khác. Kết quả nghiên cứu tại bảng 3.5 cũng 

cho thấy trong ngưỡng 100.000 IU/L đến 200.000 IU/L, rất khó để phân biệt 

CTHT và CTBP nếu không dựa vào các phương pháp khác. Trong nghiên cứu 

của Mai Trọng Dũng năm 2018 ở các người bệnh chửa trứng đã được chẩn 

đoán trên siêu âm, nếu lấy mốc chẩn đoán với ngưỡng là 100.000 IU/L thì xét 

nghiệm βhCG huyết thanh chỉ có độ nhạy là 0,66; độ đặc hiệu là 0,88; nếu lấy 

mốc chẩn đoán với ngưỡng là 200.000 IU/L thì xét nghiệm βhCG huyết thanh 

có độ nhạy là 0,33; độ đặc hiệu là 0,99; nếu lấy mốc chẩn đoán với ngưỡng là 

500.000 IU/L thì xét nghiệm βhCG huyết thanh có độ nhạy là 0,08; độ đặc 

hiệu là 1.89 Nghiên cứu của Genest cho thấy có 46% số trường hợp chửa trứng 

có nồng độ βhCG huyết thanh trên 100.000 IU/L.9  

Tuy nhiên, theo nhiều tác giả thì mốc βhCG huyết thanh 100.000 IU/L 

trong là mốc để hướng tới chẩn đoán chửa trứng.43,122,123  

Hầu hết các báo cáo khoa học đều cho rằng với cùng tuổi thai, nồng độ 

βhCG huyết thanh trong chửa trứng cao hơn chửa thường, trong CTHT cao 

hơn CTBP. Diễn biến nồng độ βhCG huyết thanh trong chửa trứng và chửa 

thường cũng có sự khác nhau. Đối với chửa thường, nồng độ βhCG huyết 

thanh thường cao nhất vào tuần thai thứ 10 tuần sau đó giảm dần dến một 

mức độ nhất định rồi đi ngang.55,124 Đối với chửa trứng, do có sự quá sản của 

các nguyên bào nuôi liên tục nên tuổi thai càng lớn thì nồng độ βhCG huyết 

thanh càng tăng và vì vậy biểu đồ tăng dần của nồng độ βhCG huyết thanh 

sau tuần thứ 10 cũng là một yếu tố để hướng tới chẩn đoán chửa trứng. Chẩn 

đoán chửa trứng cần dựa vào siêu âm, βhCG huyết thanh và trong các trường 

hợp đặc biệt cần phải theo dõi diễn biến nồng độ βhCG huyết thanh.  
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4.1.1.3. Bàn luận về phương pháp loại bỏ chửa trứng 

Có hai phương pháp được thực hiện loại bỏ chửa trứng: hút thai trứng và 

cắt tử cung cả khối. Phương pháp hút thai trứng được chỉ định cho các người 

bệnh trẻ tuổi hoặc các trường hợp còn mong muốn có con; phương pháp cắt 

tử cung cả khối được chỉ định cho các người bệnh lớn tuổi, đủ con, có mong 

muốn cắt tử cung dự phòng biến chứng.  

Kết quả bảng 3.6 cho thấy tỷ lệ hút thai trứng là 80,1%; tỷ lệ cắt tử 

cung cả khối là 19,9% tổng số chửa trứng. Có sự khác nhau về chỉ định thực 

hiện loại bỏ thai trứng giữa CTHT và CTBP với độ tin cậy p = 0,001. 

Các kết quả trên tương đối phù hợp so với kết quả của các nghiên cứu 

trong nước đã báo cáo: nghiên cứu của Nguyễn Quốc Tuấn cho tỷ lệ người 

bệnh được thực hiện nạo hút thai trứng là 79,2%; cắt tử cung cả khối là 

20,8%;99 nghiên cứu của Nguyễn Văn Thắng có các tỷ lệ tương ứng là 

72,25% và 27,75%.100 Sự khác nhau về chỉ định đối với CTHT và CTBP được 

lý giải là do tỷ lệ biến chứng của CTBP thấp hơn nhiều so với CTHT nên tỷ lệ 

cắt tử cung trong hình thái này cũng thấp hơn.  

- Đối với các trường hợp hút thai trứng: nghiên cứu của tôi thực hiện 

loại bỏ thai trứng bằng cách sử dụng bơm hút chân không Karman với các 

ống hút có kích cỡ khác nhau tùy thuộc tuổi thai, không trường hợp nào áp 

dụng phương pháp loại bỏ chửa trứng bằng thìa nạo hay máy hút. Phương 

pháp thực hiện trong nghiên cứu này cũng phù hợp với xu hướng chung trong 

việc loại bỏ thai trứng bảo tồn tử cung. Nghiên cứu của Braga từ năm 1988 

đến năm 2012, tỷ lệ số người bệnh được chỉ định hút thai trứng tăng dần từ 

25% đến 75%; số người bệnh được chỉ định nạo thai trứng giảm dần từ 67% 

còn 14%; số người bệnh được chỉ định phẫu thuật loại bỏ thai trứng và bảo 

tồn tử cung có tỷ lệ  6% đến 9% và số người bệnh thai trứng được chỉ định 

phẫu thuật cắt tử cung từ 1% đến 2% ở tất cả các giai đoạn.35 Các nghiên cứu 
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sau năm 2000 hầu hết đều đề cập đến việc loại bỏ thai trứng bằng phương 

pháp hút chân không mà ít sử dụng phương pháp khác.16,45,107,118,122  

-  Đối với các trường hợp cắt tử cung: kết quả bảng 3.6 cho thấy tỷ lệ 

các người bệnh được phẫu thuật cắt tử cung là 19,9%. Đây là tỷ lệ còn cao so 

với các báo cáo quốc tế gần đây: nghiên cứu của Braga (2016) cho thấy chỉ 

định cắt tử cung trong chửa trứng chiếm tỷ lệ rất thấp, chỉ từ 1% - 2%;35 

nghiên cứu của Giorgione (2017) cho thấy chỉ có 4 trong số  442 ca chửa 

trứng được thực hiện cắt tử cung và số người bệnh này cũng chỉ chiếm 5% 

(4/72 số ca) các trường hợp chửa trứng ≥ 40 tuổi.125 Kết quả này cho thấy 

trong tương lai, có thể chúng ta cũng cần thay đổi về quan điểm, phương pháp 

điều trị đối với các trường hợp chửa trứng lớn tuổi dù rằng trên thế giới hiện 

nay vẫn tồn tại hai luồng quan điểm khác nhau.  

Về quan điểm cắt tử cung dự phòng đối với chửa trứng lớn tuổi: đây là 

quan điểm phổ biến và được coi như là một phương pháp tối ưu dự phòng 

biến chứng trong giai đoạn trước đây. Theo Ilancheran, cho đến trước năm 

1970, cắt tử cung cả khối được chỉ định cho tất cả các trường hợp chửa trứng 

có ba con trở lên hoặc trên 40 tuổi;126 nghiên cứu của Soma  khuyến nghị đây 

là phương pháp đầu tiên nên được áp dụng cho phụ nữ lớn tuổi, đủ con;127 

nghiên cứu của Bahar cho rằng cắt tử cung cả khối không làm xấu đi tiên 

lượng của chửa trứng nhưng có tác động tâm lý tốt trong điều trị.128 Phân tích 

từ trên 500 bài báo quốc tế ở các tạp chí trên thế giới phát hành trước tháng 6 

năm 2017 về chửa trứng lớn tuổi của Zhao về nhiều tiêu chí cho thấy số liệu 

về cắt tử cung cả khối có vẻ có ưu thế hơn quá trình loại bỏ thai trứng bằng 

phương pháp hút chân không và khuyến nghị cần có các nghiên cứu ngẫu 

nhiên có kiểm soát ở đa trung tâm về vấn đề này.129 

Quan điểm bảo tồn tử cung đối với chửa trứng lớn tuổi: đây là quan 

điểm phổ biến của hầu hết các tác giả hiện nay do việc cắt tử cung là một 

phẫu thuật lớn, lượng máu mất và những rủi ro trong và sau phẫu thuật nhiều 
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hơn so với hút chân không. Berkowitz (2009) khuyến cáo chỉ định cắt tử cung 

đối với chửa trứng chỉ nên áp dụng đối với các trường hợp trên 40 tuổi, đủ 

con và có kèm các yếu tố làm gia tăng nguy cơ biến chứng UNBN.43 Nghiên 

cứu Bahar (1989) ở trường hợp chửa trứng lớn tuổi, tỷ lệ biến chứng của 

những có cắt tử cung cả khối và nạo hút trứng là như nhau.128 Nghiên cứu của 

Giorgione (2017) cho thấy cắt tử cung cả khối không làm giảm đi tỷ lệ người 

bệnh bị biến chứng UNBN và lượng hóa chất điều trị cho các trường hợp có 

biến chứng.125 Các tác giả: Pissal (2002), Doll (2013), Brown (2017), Ngan 

(2018) và nhiều tác giả khác đều có chung quan điểm cho rằng không cần 

thiết phải cắt tử cung mà quan trọng hơn là theo dõi βhCG sau khi loại bỏ thai 

trứng.45,130,131,132  

4.1.1.4. Bàn luận về một số đặc điểm sau loại bỏ thai trứng 

* Tỷ lệ biến chứng UNBN 

Kết quả bảng 3.7 cho thấy tỷ lệ biến chứng UNBN từ chửa trứng là 

18,3% trong đó tỷ lệ biến chứng của CTHT là 23,0%; của CTBP là 5,8%. Sự 

khác biệt về tỷ lệ biến chứng giữa CTHT và CTBP có ý nghĩa thống kê với 

p = 0,006 (OR = 4,89; 95% CI: 1,43 – 16,73). 

Về tỷ lệ biến chứng chung: với tỷ lệ biến chứng UNBN là 18,3%, kết 

quả này hợp lý và phù hợp với kết quả của nhiều nghiên cứu đã báo cáo: 

nghiên cứu của Dương Thị Cương98 cho tỷ lệ biến chứng khoảng 20%; nghiên 

cứu của Phạm Huy Hiền Hào2 là 20,2%; của Nguyễn Văn Thắng100 là 20,2%. 

Các nghiên cứu quốc tế phần lớn cũng cho kết quả tương tự: nghiên cứu của 

Khosravirad88 cho tỷ lệ 15%; của Sun36 trong giai đoạn 1994 – 2013 là 19%; 

nghiên cứu của Braga35 cho tỷ lệ từ 20 đến 24%; các nghiên cứu tại Mỹ133 dao 

động từ 18,7% - 29,1%. 

 Đối với tỷ lệ biến chứng của từng loại chửa trứng, kết quả nghiên cứu 

của tôi cũng tương đồng với nhiều nghiên cứu khác: nghiên cứu của Phạm 

Huy Hiền Hào2 cho tỷ lệ biến chứng trong CTHT là 28,1%, trong CTBP là 



 
92 

8,1%; nghiên cứu của Nguyễn Quốc Tuấn99 có tỷ lệ tương ứng là 45,5% và 

5,7% (gồm cả CTXN); nghiên cứu của Sun114 là 17,7% và 4,7%; nghiên cứu 

của Usui95 là 15,1% và 1,7%. 

Nhìn chung, tỷ lệ biến chứng UNBN sau chửa trứng của các nghiên 

cứu phần lớn đều cho tỷ lệ xung quanh ngưỡng 20%.  

* Diễn biến của các trường hợp không có biến chứng UNBN 

Theo biểu đồ 3.2, thời gian trung bình để βhCG huyết thanh để trở về 

bình thường đối với chửa trứng chung là 8,2 ± 2,9 tuần; đối với nhóm CTHT 

là  8,5 ± 3,1 tuần; đối với nhóm CTBP là 7,4 ± 2,1 tuần; có sự khác biệt giữa 

hai nhóm với p = 0,023.  

Các kết quả trên cũng tương đương với nhiều nghiên cứu khác. Trong 

nghiên cứu của Nguyễn Văn Thắng, thời gian trung bình để βhCG huyết thanh 

để trở về bình thường đối với chửa trứng chung là 7,17 ± 2,25 tuần; đối với 

CTHT là 7,56 ± 2,33 tuần đối với CTBP là 6,57 ± 1,99 tuần.100 Giá trị này 

trong nghiên cứu của Eysbouts đối với CTHT là 7 tuần, đối với CTBP là 6 

tuần;134 trong nghiên cứu của Braga đối với chửa trứng chung là 12 ± 6 tuần.135  

Các so sánh trên cho thấy kết quả trong nghiên cứu của tôi là phù hợp. 

Giá trị 8,2 ± 2,9 tuần (biểu đồ 3.2) cũng rất gần mốc 8 tuần mà nhiều tác giả 

lựa chọn là mốc để tiên lượng nguy cơ biến chứng UNBN từ chửa trứng. 

Nghiên cứu của Coyle cho thấy các trường hợp có βhCG huyết thanh về âm 

tính muộn hơn 8 tuần thì nguy cơ biến chứng UNBN cao gấp 3,8 lần các 

trường hợp βhCG trở về âm tính trước 8 tuần.136 Hiệp hội nguyên bào nuôi thế 

giới cũng lấy mốc 8 tuần (hay 56 ngày) để đánh giá nguy cơ biến chứng: các 

trường hợp có βhCG trở về âm tính trước 56 ngày sẽ có nguy cơ biến chứng 

UNBN thấp hơn so các trường hợp βhCG trở về âm tính sau 56 ngày, nguy cơ 

biến chứng UNBN của các trường hợp βhCG trở về âm tính trước 56 ngày là 

1/1536; của các trường hợp về âm tính sau 56 ngày là 1/464.133  
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* Diễn biến của các trường hợp có biến chứng UNBN 

Theo biểu đồ 3.3, thời gian trung bình để xác định biến chứng UNBN 

sau chửa trứng là 7,6 ± 3,6 tuần trong đó đối với CTHT là 6,9 ± 3,0 tuần; đối 

với CTBP là 14,2 ± 3,1 tuần; sự khác biệt giữa hai nhóm có ý nghĩa thống kê 

ở mức p < 0,001.  

Kết quả trên cũng gần tương tự như nhiều nghiên cứu khác: nghiên cứu 

của Tôn Nữ Tuyết Trinh41 (2003) cho thấy thời gian trung bình xuất hiện biến 

chứng UNBN của chửa trứng là 8,1 ± 16 tuần; nghiên cứu của Nguyễn Văn 

Thắng100 (2020) là 6,86 ± 2,3 tuần; nghiên cứu của Wolfberg137 là 66 ngày 

(tương ứng 9,4 tuần); nghiên cứu của Bakhtiyari138 (2015) cho kết quả của nhóm 

chửa trứng nguy cơ cao là 7 tuần, của nhóm chửa trứng nguy cơ thấp là 9 tuần. 

Toàn bộ các trường hợp UNBN trong nghiên cứu của tôi đều xuất hiện 

trong vòng sáu tháng sau khi loại bỏ thai trứng, không gặp trường hợp nào 

xuất hiện biến chứng UNBN sau khi nồng độ βhCG huyết thanh đã về âm 

tính. Kết quả này phù hợp khi so sánh với các báo cáo trước đây: Nghiên cứu 

của Braga trong 12 năm (từ 2002 đến 2013) tại Brazil trong trên tổng số 3684 

người bệnh sau điều trị chửa trứng cho kết quả tỷ lệ biến chứng UNBN sau 

khi βhCG huyết thanh đã trở về âm tính chỉ 0,4% (10/2284 trường hợp) trong 

đó tỷ lệ của CTHT là 0,6% (9/1424 trường hợp); của CTBP là 0,1% (1/849 

trường hợp).135 Nghiên cứu của Schmitt cũng cho thấy tỷ lệ biến chứng 

UNBN sau khi βhCG huyết thanh đã trở về âm tính cũng chỉ 0,34% đối với 

chửa trứng nói chung (6/1747 trường hợp) trong đó của CTHT là 0,36% 

(4/1122 trường hợp); của CTBP là 0% (0/593 trường hợp) và CTHT ở trường 

hợp đa thai là  9,5% (2/21 trường hợp).139 Nghiên cứu của Coyle (2018) cũng 

cho thấy số ca có biến chứng UNBN sau khi βhCG huyết thanh đã trở về âm 

tính chỉ ở mức 29/20.144 trong đó của CTTP là 1/406 và CTBP là 1/3195 

trường hợp.136 

Nghiên cứu của tôi không gặp trường hợp nào xuất hiện biến chứng 

UNBN sau khi βhCG huyết thanh đã về âm tính có lẽ là do cỡ mẫu chưa đủ lớn. 
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* Một số yếu tố liên quan đến biến chứng u nguyên bào nuôi 

-  Liên quan biến chứng u nguyên bào nuôi với tuổi người bệnh 

Kết quả bảng 3.8 cho thấy có sự khác biệt rõ ràng về tỷ lệ biến chứng ở 

hai nhóm ≥ 40 tuổi và dưới 40 tuổi với p = 0,046. Tỷ lệ biến chứng UNBN 

của nhóm < 40 tuổi là 15,6%; của nhóm ≥ 40 tuổi là 29,7%; sự khác biệt có ý 

nghĩa thống kê với p = 0,046. Nguy cơ biến chứng UNBN của người bệnh 

chửa trứng ≥ 40 tuổi cao gấp 2,29 lần so với người bệnh dưới 40 tuổi (OR = 

2,29; 95% CI: 1,00 - 5,25).  

Kết quả trên một lần nữa khẳng định tuổi ≥ 40 tuổi là một yếu tố nguy 

cơ biến chứng UNBN. Các nghiên cứu khác cũng có nhận định tương tự: 

Nghiên cứu của Smith cho thấy nhóm tuổi trên 40 có tỷ lệ biến chứng UNBN 

cao gấp 3,54 lần so với nhóm tuổi từ 25 - 29 và tỷ lệ biến chứng UNBN cũng 

cao hơn hầu hết các nhóm tuổi khác.140 Nghiên cứu của Bracken cho thấy các 

trường hợp chửa trứng ≥ 40 tuổi có nguy cơ bị UNBN gấp 14 lần so với các 

trường hợp < 40 tuổi; các trường hợp trên 45 tuổi có nguy cơ gấp 26 lần so 

với các trường hợp trong độ tuổi 20 – 39.141 Nghiên cứu của Savage cho thấy 

tỷ lệ biến chứng UNBN của chửa trứng  tăng dần từ 3,7% ở nhóm tuổi < 19 

lên đến 30,5% ở nhóm ≥ 50 tuổi; các nhóm người bệnh có độ tuổi ≥ 40, tỷ lệ 

biến chứng UNBN ít nhất là 21,5%; các nhóm người bệnh có độ tuổi dưới 40 

có tỷ lệ biến chứng UNBN cao nhất cũng chỉ 17,9%.1 

-  Liên quan giữa ra máu âm đạo và biến chứng u nguyên bào nuôi 

Kết quả bảng 3.8 cho thấy có mối liên quan giữa ra máu âm đạo và biến 

chứng UNBN, tỷ lệ biến chứng UNBN ở nhóm có triệu chứng ra máu âm đạo 

là 26,7%; cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm không có triệu chứng ra 

máu âm đạo là 11,4% với p = 0,006 (OR = 2,83; 95% CI: 1,31 – 6,10).  

Nhiều nghiên cứu khác cũng nhận định dấu hiệu ra máu là một dấu hiệu 

làm tăng nguy cơ biến chứng UNBN.106,111,142  Nguyên nhân có lẽ là do đứt vỡ 

các mạch máu làm cho các nguyên bào nuôi dễ đi đến các cơ quan khác của 

cơ thể. 
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- Liên quan giữa kích thước tử cung và biến chứng u nguyên bào nuôi 

Kết quả bảng 3.8 cho thấy nhóm chửa trứng có tử cung lớn hơn so với 

tử cung của thai phụ ở cùng tuổi thai có tỷ lệ biến chứng cao hơn nhóm còn 

lại. Tỷ lệ biến chứng UNBN của nhóm có tử cung lớn hơn tử cung của thai 

phụ cùng tuổi thai là 33,3%; nhóm còn lại là 12,9 %; sự khác biệt có ý nghĩa 

thống kê với p = 0,001 (OR = 3,39; 95% CI: 1,58 – 7,28). Kết quả này cho 

thấy tử cung lớn hơn tuổi thai là một trong các yếu tố nguy cơ biến chứng 

UNBN của chửa trứng. 

Nghiên cứu của Pradjatmo cũng có chung nhận định với nghiên cứu 

này.  Trong nghiên cứu của Pradjatmo, có tới 85,3% các trường hợp UNBN 

xuất phát từ các trường hợp chửa trứng có tử cung lớn hơn tuổi thai; chửa 

trứng có tử cung lớn hơn tuổi thai có nguy cơ UNBN gấp 13,9 lần so với các 

trường hợp chửa trứng có tử cung nhỏ hơn tuổi thai.143 Đa số các báo cáo 

khoa học khác cũng cho nhận định chửa trứng có tử cung lớn hơn tuổi thai là 

một yếu tố nguy cơ gây biến chứng UNBN.111,117,123 

- Liên quan giữa nang hoàng tuyến và biến chứng u nguyên bào nuôi 

Kết quả bảng 3.8 cho thấy tỷ lệ biến chứng trong các trường hợp có 

nang hoàng tuyến là 32,4%; cao hơn có ý nghĩa thống kê so với tỷ lệ biến 

chứng của các trường hợp không có nang hoàng tuyến là 15,3% với độ tin cậy 

p = 0,02 (OR = 2,65; 95% CI: 1,14 – 6,14).  

Kết quả trên cũng như kết của của nhiều tác giả khác cho thấy sự xuất 

hiện của nang hoàng tuyến trong chửa trứng là một yếu tố nguy cơ biến chứng 

UNBN.143,144,145 Nghiên cứu của Tôn Nữ Tuyết Trinh cho thấy người bệnh 

chửa trứng có nang hoàng tuyến có tỷ lệ biến chứng cao gấp 2,7 lần so với các 

trường hợp không có nang.41 Nghiên cứu của Montz cũng cho thấy sự xuất 

hiện của nang hoàng tuyến, đặc biệt là nang hoàng tuyến hai bên có liên quan 

đến sự gia tăng của biến chứng UNBN.146  



 
96 

- Liên quan giữa nồng độ Hb và biến chứng u nguyên bào nuôi 

Nghiên cứu của tôi không đủ dữ liệu để đánh giá nguy cơ biến chứng ở 

những trường hợp thiếu máu vừa hoặc nặng. Khi gộp chung để tính toán, các 

trường hợp không thiếu máu có tỷ lệ biến chứng UNBN là 15,5 %; các trường 

hợp thiếu máu có tỷ lệ biến chứng là 33,3%; có sự khác biệt giữa hai nhóm 

với p = 0,021 (bảng 3.9).  

Thực tế thì có rất ít các nghiên cứu nêu lên mối liên quan giữa tình 

trạng thiếu máu trong chửa trứng và biến chứng UNBN. Theo hiểu biết của 

tôi, đến thời điểm hiện nay mới chỉ có nghiên cứu của Zhang năm 2019 về 

đặc điểm này và chỉ giới hạn trong nhóm CTXN. Kết quả trong nghiên cứu 

của của Zhang cũng cho thấy có sự khác biệt rõ ràng về đặc điểm tế bào máu 

ngoại vi, đặc điểm hồng cầu, tình trạng thiếu máu giữa các nhóm CTXN và 

nhóm chứng. Tác giả này cho rằng trong CTXN cũng như các bệnh lý ác tính 

khác có sự gia tăng của cytokine như interleukin-6, yếu tố hoại tử khối u 

alpha, CRP gây ra viêm mạn tính. Tình trạng viêm mạn tính gây ra sự biến 

đổi tế bào máu ngoại vi, làm vòng đời của tế bào hồng cầu giảm, chuyển hóa 

sắt bị giảm và gây tình trạng thiếu máu.147 

Tôi cho rằng mối liên quan giữa tình trạng thiếu máu và đặc điểm tế 

bào máu với biến chứng của chửa trứng cần nghiên cứu thêm. 

- Liên quan giữa βhCG huyết thanh và biến chứng u nguyên bào nuôi 

 Kết quả bảng 3.10 cho thấy ở mốc βhCG huyết thanh 100.000 IU/L, có 

sự khác biệt không nhiều với độ tin cậy chỉ đạt ở mức p = 0,06: các trường 

hợp βhCG huyết thanh dưới 100.000 IU/L, tỷ lệ biến chứng là 8,9%; với các 

trường hợp βhCG huyết thanh trên 100.000 IU/L, tỷ lệ biến chứng là 21,2%. 

Ở mốc βhCG huyết thanh 150.000 IU/L cũng không có sự khác biệt với độ tin 

cậy chỉ đạt ở mức p = 0,07; các trường hợp βhCG huyết thanh dưới 150.000 

IU/L, tỷ lệ biến chứng là 12%; các trường hợp βhCG huyết thanh trên 

150.000 IU/L, tỷ lệ biến chứng là 22,4%. Ở mốc βhCG huyết thanh 200.000 

IU/L, sự khác biệt rõ ràng hơn với độ tin cậy ở mức p = 0,019: các trường hợp 
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βhCG huyết thanh dưới 200.000 IU/L, tỷ lệ biến chứng là 12,4%; với các 

trường hợp βhCG huyết thanh trên 200.000 IU/L, tỷ lệ biến chứng là 25,6%. 

Giá trị của βhCG huyết thanh trước khi loại bỏ thai trứng và mối liên 

quan với biến chứng UNBN là vấn đề được quan tâm nhiều nhất trong điều trị 

chửa trứng. Theo quan điểm của nhiều tác giả, mốc βhCG huyết thanh 

100.000 IU/L là một yếu tố tiên lượng và những trường hợp có βhCG huyết 

thanh trên mức này được xếp vào nhóm chửa trứng có nguy cơ cao144,143,148 

Kết quả trong nghiên cứu của tôi có khác biệt với các nghiên cứu này khi mức 

ý nghĩa thống kê chỉ đạt ở mức p = 0,053 có lẽ là do cỡ mẫu chưa đủ lớn. Tuy 

nhiên, cũng có một số nghiên cứu cho thấy mốc 100.000 IU/L không phải là 

mốc để tiên lượng: nghiên cứu của Wolfberg149 cho thấy tỷ lệ biến chứng của 

các trường hợp có βhCG huyết thanh trên 100.000 IU/L là 20,3%, dưới 

100.000 IU/L là 14,7%, độ tin cậy cũng chỉ đạt ở mức p = 0,08; nghiên cứu 

của Usui95 cho thấy mốc để tiên lượng thực sự có ý nghĩa khi nồng độ hCG 

huyết thanh vượt ngưỡng 141.107 IU/L. 

Tôi cho rằng mối liên quan giữa nồng độ hCG huyết thanh và biến 

chứng UNBN cũng là vấn đề cần nghiên cứu thêm trên cỡ mẫu lớn hơn. 

4.1.2. Đặc điểm của nhóm đối chứng 

Do đây là nhóm được lựa chọn để lấy dữ liệu với mục đích chính là tìm hiểu 

giá trị của βhCG tự do, hCG nguyên vẹn, hCG toàn phần và tỷ lệ βhCG tự 

do/hCG toàn phần huyết thanh nên các thông tin khác chỉ có tính chất định danh. 

* Đặc điểm của nhóm chửa thường 

Kết quả bảng 3.15 cho thấy nhóm chửa thường có độ tuổi trung bình là 

28,3 ± 5,2 tuổi, dao động từ 20 đến 43 tuổi. Đây cũng là lứa tuổi phù hợp để 

nghiên cứu và nằm trong độ tuổi sinh đẻ. 

Tuổi thai trung bình của nhóm chửa thường là 12,4 ± 0,6 tuần, dao 

động từ 9 đến 13 tuần (bảng 3.15). Đây là khoảng tuổi thai nằm có nồng độ 

hCG huyết thanh cao nhất của thai kỳ và phù hợp với nghiên cứu để so sánh 

với các chửa trứng thường là có nồng độ hCG huyết thanh cao hơn. 
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* Đặc điểm của nhóm u nguyên bào nuôi đối chứng (bảng 3.16) 

- Về độ tuổi: độ tuổi trung bình của nhóm UNBN đối chứng trong 

nghiên cứu này là 37,7 ± 11,0; thấp nhất là 19 tuổi; cao nhất là 64 tuổi. Đây là 

kết quả phù hợp khi so sánh với kết quả của một số tác giả khác: nghiên cứu 

của Nguyễn Văn Thắng (2020) cho độ tuổi trung bình của UNBN là 34,28 ± 

10,42;100 của Vree (2016) là 32.150 

- Điểm FIGO: tính theo bảng điểm FIGO 2000. Đây là bảng điểm hiện 

vẫn áp dụng để đánh giá và tiên lượng cho các trường hợp UNBN. Trong 

nghiên cứu này, các người bệnh UNBN có đủ các loại hình thái từ dạng âm 

thầm không triệu chứng lâm sàng đến các trường hợp rất nặng, có biểu hiện 

rầm rộ, di căn nhiều nơi. Tính trung bình, các người bệnh nhóm UNBN đối 

chứng có điểm FIGO là 6,4 ± 4,2 điểm; điểm thấp nhất là 0 điểm, điểm cao 

nhất là 16 điểm. 

- Về nguồn gốc UNBN: kết quả bảng 3.16 cho thấy UNBN xuất phát từ 

nhiều hình thái khác nhau nhưng xuất phát từ chửa trứng là chủ yếu. Đây là 

kết quả khá phù hợp với các nghiên cứu khác: tỷ lệ UNBN xuất phát từ chửa 

trứng trong nghiên cứu của Nguyễn Văn Thắng là 79,1%;100 trong nghiên cứu 

của Vree  dao động từ 61,1 dến 75,7% tùy nhóm đối tượng.150  

Với đặc điểm đối tượng nghiên cứu của nhóm UNBN có nguồn gốc 

xuất phát từ nhiều hình thái thai nghén, có tính đa dạng cao là hoàn toàn phù 

hợp để thực hiện nghiên cứu đo nồng độ các loại hCG huyết thanh. 

4.2. Bàn luận về mục tiêu 1 của nghiên cứu: Xác định trị số βhCG tự do, 

hCG nguyên vẹn, hCG toàn phần và tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần 

huyết thanh ở bệnh nguyên bào nuôi, chửa thường. 

4.2.1. Giá trị của các loại hCG huyết thanh trong chửa trứng 

* Giá trị của βhCG tự do huyết thanh  

Kết quả bảng 3.14 cho thấy giá trị trung bình của βhCG tự do huyết 

thanh đối với CTHT là 529,4 ± 472,3 ng/ml; đối với CTBP là 174,0 ± 183,4 

ng/ml và tính chung trong chửa trứng là 432,6 ± 443,0 ng/ml. Giá trị trung vị 
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của βhCG tự do huyết thanh trong CTHT là 362 ng/ml; trong CTBP là 122,1 

ng/ml và tính chung trong chửa trứng là 294,1 ng/ml.  

Có rất ít các nghiên cứu về βhCG tự do huyết thanh trong chửa trứng. 

Một số nghiên cứu trước đây cho kết quả rất khác nhau.  

Các kết quả trên thấp hơn so với kết quả nghiên cứu của Ozturk hay của 

Berkowitz. Nghiên cứu của Ozturk6 cho thấy nồng độ trung bình của βhCG tự 

do huyết thanh đối với chửa trứng (tính gộp cả CTHT và CTBP) được xác định 

ở mức 833 ± 688 ng/ml; nghiên cứu của Berkowitz7 cũng tương tự với nồng độ 

trung bình của βhCG tự do huyết thanh đối với nhóm CTHT là 856 ± 717 

ng/ml, đối với nhóm CTBP là 261 ± 518 ng/ml. Có lẽ là sự khác biệt giữa 

nghiên cứu này là do tuổi thai: trong nghiên cứu của Ozturk, tuổi thai dao động 

từ 10 - 15 tuần; nghiên cứu của Berkowitz có tuổi thai trung bình là 10,9 ± 2,3 

đối với CTHT và 12,1 ± 1,7 tuần đối với CTBP; còn trong nghiên cứu của tôi, 

tuổi thai trung bình thấp hơn, chỉ 9,60 ± 2,05 tuần (bảng 3.2).  

Kết quả nghiên cứu của tôi cao hơn so với nghiên cứu của Khazaeli.151 

Giá trị cụ thể tại bảng 3.14: nồng độ trung bình của βhCG tự do huyết thanh 

của nhóm chửa trứng không có biến chứng UNBN là 364,7 ± 386,5 ng/ml; 

của nhóm chửa trứng có biến chứng UNBN là 735,6 ± 547,4 ng/ml (bảng 

3.24). Kết quả nghiên cứu của Khazaeli: nồng độ trung bình của βhCG tự do 

huyết thanh trong nhóm chửa trứng không có biến chứng UNBN là 49,6 ± 

57,3 ng/ml, trong chửa trứng có biến chứng UNBN là 461 ± 1294 ng/ml. Sự 

khác biệt này được nhận định là do phương pháp bảo quản mẫu và phương 

pháp thực hiện xét nghiệm khác nhau. Trong nghiên cứu của tôi, phương pháp 

thực hiện xét nghiệm là phương pháp miễn dịch huỳnh quang, thời gian thực 

hiện có thể ngay sau lấy máu hoặc bảo quản mẫu huyết thanh ở -20oC trong 

thời gian tối đa chỉ 6 tháng; còn trong nghiên cứu của Khazaeli, phương pháp 

thực hiện xét nghiệm là phương pháp miễn dịch phóng xạ, mẫu xét nghiệm 

được bảo quản ở -20oC trong khoảng 2 đến 5 năm. 
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Phương pháp xét nghiệm ảnh hưởng đến kết quả được thể hiện khi so 

sánh với nghiên cứu của Fan.152 Trong nghiên cứu của Fan, ngưỡng βhCG tự 

do trong chửa trứng dao động từ mức không phát hiện được đến mức cao nhất 

là 3840 ng/ml; trong nghiên cứu của tôi, ngưỡng βhCG tự do trong chửa trứng 

dao động từ 2,6 ng/ml đến 1991,1 ng/ml và không có trường hợp nào không 

đo được βhCG tự do kể các trường hợp đã loại bỏ khỏi nghiên cứu do theo 

dõi không đầy đủ. Trong nghiên cứu của Fan, khả năng phát hiện được βhCG 

tự do trong mẫu huyết thanh của chửa thường là 0%, chửa trứng là 66,6%, của 

người bệnh CTXN là 79% và của người bệnh choriocarcinoma là 85,7%; 

trong nghiên cứu của tôi, khả năng phát hiện βhCG tự do trong mẫu huyết 

thanh là 100% ở tất cả các mẫu thử. Trong nghiên cứu của Fan, phương pháp 

thực hiện xét nghiệm là phương pháp miễn dịch phóng xạ trong đó đo βhCG 

tự do bằng kháng thể đơn dòng từ chuột (ký hiệu 1D12), độ nhạy của xét 

nghiệm từ 4,4 ng/ml (ngưỡng phát hiện βhCG tự do của một lần từ 4,4-540 

ng/ml, khi đo nồng độ cao hơn phải tiến hành pha loãng mẫu thử) còn trong 

nghiên cứu của tôi, phương pháp đo hCG là phương pháp miễn dịch huỳnh 

quang; mẫu kháng thể đo βhCG tự do là mẫu B097-101; độ chính xác của 

xét nghiệm có độ nhạy từ dưới 0,2 ng/ml.  

Như vậy có thể kết luận rằng sự khác biệt về kết quả giữa các nghiên 

cứu là do tuổi thai, phương pháp bảo quản mẫu và phương pháp thực hiện 

xét nghiệm khác nhau. Đối với nghiên cứu của tôi, kết quả xét nghiệm 

được thực hiện ở các người bệnh chửa trứng có tuổi thai trung bình là 9,6 

tuần, phương pháp xét nghiệm là tương đối hiện đại, phương pháp bảo  

quản mẫu hợp lý nên kết quả nghiên cứu là phù hợp. 

* Giá trị của hCG nguyên vẹn, hCG toàn phần huyết thanh  

Kết quả bảng 3.14 cho thấy giá trị trung bình của hCG nguyên vẹn 

huyết thanh đối với CTHT là 260.974 ± 241.073 IU/L; đối với CTBP là 

127.543 ± 116.910 IU/L và tính chung trong chửa trứng là 224.647 ± 222.319 

IU/L. Giá trị trung vị của hCG nguyên vẹn huyết thanh trong CTHT, CTBP 
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và tính chung trong chửa trứng lần lượt là 175.209 IU/L; 107.492 IU/L và 

148.239 IU/L. Có sự khác nhau về nồng độ hCG nguyên vẹn huyết thanh giữa 

CTHT và CTBP với p < 0,001 (bảng 3.17). 

Nồng độ trung bình của hCG toàn phần huyết thanh trong CTHT là 

772,6 ± 710,3 nmol/l; trong CTBP là 374,0 ± 343,2 nmol/l và tính chung 

trong chửa trứng là 664,1 ± 655,5 nmol/l. Trung vị của hCG toàn phần huyết 

thanh trong CTHT, CTBP và tính chung trong chửa trứng lần lượt là 517,7 

nmol/l; 316,6 nmol/l và 441,6 nmol/l (bảng 3.14.). 

Tương tự như βhCG tự do huyết thanh, có rất ít các báo cáo nêu giá trị 

cụ thể của hCG nguyên vẹn, hCG toàn phần huyết thanh. Có lẽ là hai giá trị 

này gần tương đương nhau và gần tương đương với giá trị của βhCG huyết 

thanh bình thường nên các tác giả đều gọi với tên chung là hCG huyết thanh.  

Các nghiên cứu về hCG huyết thanh trong chửa trứng cho kết quả 

không giống nhau. Kết quả tại bảng 3.14 tương đồng với các nghiên cứu gần 

đây: nghiên cứu của Braga35 cho thấy giá trị trung vị của hCG huyết thanh 

trong CTHT dao động từ 125.780 IU/L đến 235.441 IU/L; nghiên cứu của 

Sun114 cho cho thấy giá trị trung vị của hCG huyết thanh trong CTHT là 

164.579 IU/L, trong CTBP là 71.000 IU/L.  

Các nghiên cứu của Berkowitz hay của Kim lại cho kết quả cao hơn: 

trong nghiên cứu của Berkowitz, nồng độ trung bình của hCG huyết thanh ở 

nhóm CTHT có giá trị là 61.140 ± 46.799 ng/ml (tương đương 567.991 ± 

434.763 IU/L), ở nhóm CTBP là 32.899 ± 53.457 ng/ml (tương đương 

305.631 ± 496.615 IU/L);7 trong nghiên cứu của Kim, nồng độ trung bình của 

hCG huyết thanh ở nhóm chửa trứng không có biến chứng là 341.438 IU/L, ở 

nhóm chửa trứng có biến chứng là 410.066 IU/L.148 Tôi cho rằng sự khác biệt 

là do tuổi thai, nồng độ hCG trong các nghiên cứu này cao hơn là do các 

nghiên cứu này đã lựa chọn các trường hợp chửa trứng có tuổi thai lớn hơn. 

Ngược lại kết quả của tôi và nhiều tác giả khác, nghiên cứu của 

Eysbouts cho kết quả nồng độ hCG huyết thanh rất thấp mặc dù có tuổi thai 
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trung bình của chửa trứng cao hơn. Giá trị trung vị trong nghiên cứu của 

Eysbouts đối với CTHT là 4400 ng/ml (tương đương 40.876 IU/L); trong 

CTBP là 875 ng/ml (tương đương 8.128 IU/L).134 Có lẽ sự khác biệt này là do 

phương pháp bảo quản mẫu và phương pháp xét nghiệm khác nhau. 

Nhận xét chung về kết quả của các nghiên cứu là nồng độ hCG huyết 

thanh trong chửa trứng rất thay đổi và có sự khác nhau giữa các nghiên cứu. Sự 

khác nhau này có nhiều nguyên nhân trong đó hai nguyên nhân chính là do tuổi 

thai và phương pháp xét nghiệm. Các nghiên cứu trước đây thường được thực 

hiện ở các người bệnh chửa trứng có tuổi thai đã lớn nên nồng độ hCG thường 

cao hơn so với các nghiên cứu về sau này có tuổi thai khi chẩn đoán chửa trứng 

thấp hơn: nghiên cứu của Ozturk có tuổi thai từ 10 -15 tuần, nghiên cứu của 

Berkowitz có tuổi thai trung bình là 12 tuần còn tuổi thai trong nghiên cứu của 

tôi là 9,60 ± 2,05 tuần. Phương pháp xét nghiệm cũng cho kết quả không giống 

nhau. Kết quả nghiên cứu của Cole khi so sánh kết quả xét nghiệm hCG huyết 

thanh tại 12 trung tâm bằng các phương pháp khác nhau cho thấy có sai số, 

thậm chí có trường hợp có sự chênh lệch kết quả tới 25%.72,153  

* Tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết thanh  

Kết quả tại bảng 3.14 cho thấy trung bình của tỷ lệ βhCG tự do/hCG 

toàn phần huyết thanh ở nhóm CTHT là 3,13 ± 1,06 (%); ở nhóm CTBP là 

1,88 ± 0,64 (%) và tính chung trong chửa trứng là 2,79 ± 1,11 (%). Trung vị 

của tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết thanh trong CTHT, CTBP và chửa 

trứng chung cũng rất sát với tỷ lệ trung bình với các giá trị cụ thể lần lượt là 

3,1%; 1,7% và 2,72%. 

Các nghiên cứu của các tác giả khác cũng cho kết quả rất tương đồng với 

kết quả này. Nghiên cứu của Berkowitz cho thấy tỷ lệ giữa βhCG tự do/hCG 

toàn phần huyết thanh trong CTHT là 2,39 ± 1,29 (%); trong CTBP là 1,04 ± 

0,44 (%).7 Nghiên cứu của Ozturk cho tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết 

thanh ở chửa trứng (tính chung CTHT và CTBP) là 1,80 ± 1,00 (%).6 Nghiên 

cứu của Harvey cho thấy trung vị của tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết 
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thanh ở các trường hợp CTXN là 4,66%.154 Nghiên cứu của Gaspard cho tỷ lệ 

βhCG tự do/hCG toàn phần huyết thanh ở chửa trứng là 3,68 ± 0,27 (%); 

Gaspard cũng nhận thấy không có sự khác biệt về tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn 

phần huyết thanh ở các tuổi thai của các người bệnh chửa trứng.86  

4.2.2. Giá trị của các loại hCG huyết thanh trong chửa thường 

* Giá trị của βhCG tự do huyết thanh  

Kết quả bảng 3.15 cho thấy βhCG tự do huyết thanh ở nhóm chửa 

thường có nồng độ trung bình là 71,2 ± 47,6 ng/ml; giá trị trung vị là 58 ng/ml 

và tứ phân vị nằm trong khoảng 23,0 – 183,4 ng/ml.  

Kết quả trên phù hợp với nhiều nghiên cứu khác. Nghiên cứu của Tang 

cho thấy nồng độ βhCG tự do huyết thanh ở tuổi thai 12 tuần có giá trị trung 

bình là 69,78 ng/ml; giá trị trung vị là 58,1 ng/ml; tứ phân vị trong khoảng 

18,6 - 161,0 ng/ml. Giá trị trung bình của βhCG tự do huyết thanh cũng giảm 

dần sau 10 tuần: khi tuổi thai tăng dần từ 10 đến 13 tuần, nồng độ trung bình 

giảm dần từ 97,29 ng/ml đến 58,63 ng/ml; trung vị giảm dần từ 83,5 ng/ml 

xuống còn 47,2 ng/ml. Nghiên cứu này cũng cho thấy hầu hết các trường hợp 

có tuổi thai từ 8 đến 20 tuần đều cho giá trị trung bình, trung vị dưới 100 

ng/ml.155 Báo cáo của Shiefa cũng cho thấy trên biểu đồ biểu diễn nồng độ 

βhCG tự do huyết thanh ở các tuổi thai khác nhau thì nồng độ cao nhất của 

βhCG tự do huyết thanh cũng chỉ đạt ở mức 70 ng/ml.81  

Nhìn chung, các nghiên cứu về nồng độ βhCG tự do huyết thanh ở chửa 

thường đều cho giá trị quanh ngưỡng 100 ng/ml trở xuống và thấp hơn so với 

các trường hợp chửa trứng. 

* Giá trị của hCG nguyên vẹn, hCG toàn phần huyết thanh 

Kết quả bảng 3.15 về hCG nguyên vẹn huyết thanh ở nhóm chửa 

thường: nồng độ trung bình có giá trị là 103.930 ± 46.601 IU/L, độ dao động: 

20.404 - 259.960 IU/L; trung vị có giá trị là 97.644 IU/L, khoảng tứ phân vị 

từ 41.354 - 202.917 IU/L.  
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Cũng theo kết quả bảng 3.15 về hCG toàn phần huyết thanh ở nhóm 

chửa thường: nồng độ trung bình có giá trị là 301,7 ± 135,2 nmol/l, độ dao 

động: 59,0 - 753,9 nmol/l; trung vị có giá trị là 283,6 nmol/l, khoảng tứ phân 

vị từ 120,8 - 587,9 nmol/l.  

Các kết quả trên tương đối phù hợp với kết quả một số nghiên cứu đã 

báo cáo. Theo nghiên cứu của Cole71 năm 2009, giá trị trung vị của hCG 

huyết thanh ở tuổi thai 11 - 13 tuần là 95.650 IU/L, rất tương đồng với giá trị 

tại bảng 3.15 trong nghiên cứu của tôi. Báo cáo của Montagnana về nồng độ 

hCG trong thai kỳ cũng khẳng định tuổi thai trong tháng thứ ba của thai kỳ có 

nồng độ cao nhất.156  

Bảng 4.1. Giá trị và tỷ lệ các thanh phần hCG trong huyết thanh theo 

nghiên cứu của Cole năm 200971 

Tuổi thai n 
hCG toàn 

phần 

Tỷ lệ hCG-H 

/hCG toàn phần 

Tỷ lệ βhCG tự 

do/hCG toàn phần 
  

Trung vị 

(mIU/ml) 

 ± SD 

(%) 

 ± SD 

(%) 

3 tuần n = 5 22 89 ± 24% 12 ± 22% 

4 tuần n = 16 239 49 ± 21% 7.3 ± 5.9% 

5 tuần n = 27 3,683 36 ± 13% 1.7 ± 0.75% 

6 tuần n = 25 16,850 21 ± 14% 1.4 ± 0.63% 

7 tuần n = 22 32,095 16 ± 13% 1.0 ± 0.24% 

8 tuần n = 33 95,282 7.0 ± 5.4% 0.99 ± 0.51% 

9 tuần n = 7 128,300 5.1 ± 4.4% 0.92 ± 0.35% 

10 tuần n = 8 102,750 4.3 ± 3.1% 0.68 ± 0.47% 

11 – 13 tuần n = 21 95,650 2.3 ± 1.5% 0.67 ± 0.33% 

14 – 17 tuần n = 57 32,275 1.3 ± 0.61% 0.62 ± 0.26% 

18 – 26 tuần n = 62 21,250 0.65 ± 0.60% 0.55 ± 0.42% 

27 – 40 tuần n = 49 21,025 0.36 ± 0.16% 0.47 ± 0.19% 
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Với các phân tích trên, nghiên cứu sinh cho rằng lựa chọn nhóm thai 

thường có tuổi thai trong tháng thứ ba của thai kỳ để so sánh với nhóm chửa 

trứng để tìm sự khác biệt là hợp lý.  

* Tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết thanh  

Kết quả bảng 3.15 cho tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết thanh 

trong chửa thường là 1,01 ± 0,49 (%); độ dao động từ 0,40 - 3,08 (%); giá trị 

trung vị của tỷ lệ trên là 0,85 %; khoảng tứ phân vị là 0,49 – 2,04 (%). 

Kết quả trên phù hợp với một số nghiên cứu trước đây: nghiên cứu của 

Gaspard cho tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết thanh ở chửa thường là 

1,79 ± 0,1 (%);86 nghiên cứu của Berkowitz cho kết quả là 0,4 ± 0,26 (%);7 

nghiên cứu của Khazaeli cho kết quả là 0,8 ± 0,68 (%);151 nghiên cứu của 

Cole ở tuổi thai 11-13 tuần là 0,67 ± 0,33 (%).71  

Nhìn chung, kết quả của các nghiên cứu đều cho tỷ lệ βhCG tự do/hCG 

toàn phần huyết thanh ở thai nghén bình thường quanh ngưỡng 1%. 

4.2.3. Giá trị của các loại hCG huyết thanh trong u nguyên bào nuôi 

* Giá trị của βhCG tự do huyết thanh  

Kết quả tại bảng 3.16 về βhCG tự do huyết thanh trong nhóm UNBN: nồng 

độ trung bình có giá trị là 121,7 ± 154,7 ng/ml (độ dao động: 0,14- 508 ng/ml); 

trung vị có giá trị là 53,1 ng/ml; tứ phân vị trong khoảng 0,2 – 494,0 ng/ml.  

So sánh với một số nghiên cứu về βhCG tự do trong UNBN, tôi nhận 

thấy các kết quả của các nghiên cứu là không giống nhau. 

Giá trị trung bình của βhCG tự do huyết thanh đối với UNBN trong 

nghiên cứu của Ozturk là 2279 ± 3157 ng/ml (độ dao động: 38 ng/ml đến 

14200 ng/ml).6 Kết quả nghiên cứu của Ozturk cao hơn kết quả trong nghiên 

cứu của tôi là do sự lựa chọn người bệnh khác nhau. Trong nghiên cứu của 

Ozturk, các trường hợp UNBN là các trường hợp choriocacrcinoma đã được 

xác định qua chẩn đoán mô học, có nhân di căn trên lâm sàng và đây là các 

trường hợp được chẩn đoán tương đối muộn so với các tiêu chuẩn hiện nay. 
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Trong nghiên cứu của tôi, các trường hợp UNBN được chẩn đoán sớm hơn, 

nhiều trường hợp chỉ chẩn đoán bằng xét nghiệm hCG huyết thanh mà chưa 

có biểu hiện trên lâm sàng nên kết quả thấp hơn là hợp lý. 

Kết quả trong nghiên cứu của tôi cũng thấp hơn so với nghiên cứu của 

Khazaeli.151 Trong nghiên cứu của Khazaeli, giá trị trung bình của βhCG tự 

do huyết thanh ở các trường hợp UNBN có di căn được xác định ở mức 1286 

± 1171 ng/ml. Tôi cho rằng sự khác biệt này cũng chủ yếu do phương pháp 

chọn mẫu khác nhau. 

Tương tự như vậy, khi so sánh với nghiên cứu của Harvey. Nồng độ 

βhCG tự do huyết thanh trong nghiên cứu của tôi thấp hơn các trường hợp 

choriocarcinoma và cao hơn các trường hợp CTXN hay UNBN vùng rau bám 

trong nghiên cứu của Harvey. Kết quả tại bảng 3.16 cho giá trị trung vị của 

βhCG tự do huyết thanh sau khi quy đổi tương đương 2262 pmol/l; trong 

nghiên cứu của Harvey, giá trị trung vị của βhCG tự do huyết thanh trong các 

trường hợp CTXN là 1470 pmol/l, trong UNBN vùng rau bám là 630 pmol/l 

và trong choriocarcinoma là 4890 pmol/l.154 Tôi cho rằng sự khác biệt này 

cũng chủ yếu do phương pháp chọn mẫu khác nhau. 

Ngoài ra, sự khác biệt về kết quả theo tôi còn do khả năng thực hiện xét 

nghiệm và phương pháp xét nghiệm khác nhau. Trong nghiên cứu của Fan, 

không phải tất cả các trường hợp UNBN đều xét nghiệm được βhCG tự do 

huyết thanh; ngưỡng βhCG tự do huyết thanh ở người bệnh UNBN nằm trong 

khoảng từ mức không có (không phát hiện được trong mẫu xét nghiệm huyết 

thanh) đến 13000 ng/ml.152 Trong nghiên cứu của tôi, tất cả các mẫu huyết 

thanh của người bệnh UNBN đều phát hiện được βhCG tự do. Trong các 

nghiên cứu của Ozturk hay của Khazaeli, phương pháp xét nghiệm là phương 

pháp miễn dịch phóng xạ còn trong nghiên cứu của tôi phương pháp xét 

nghiệm thực hiện theo phương pháp miễn dịch huỳnh quang.  
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Nhận xét chung về kết quả của các nghiên cứu, tôi nhận thấy khoảng giá 

trị của βhCG tự do huyết thanh đối với UNBN rất thay đổi, nhiều trường hợp 

cho giá trị rất thấp và cũng có nhiều trường hợp cho giá trị rất cao. Tôi cho 

rằng nguyên nhân của βhCG tự do huyết thanh có độ dao động rất lớn là do 

chẩn đoán UNBN có nhiều hình thái khác nhau: các trường hợp được theo dõi 

đầy đủ sau loại bỏ thai trứng thì biến chứng UNBN thường được chẩn đoán từ 

rất sớm ngay trong giai đoạn khởi phát, có nồng độ hCG huyết thanh rất thấp 

và vì vậy nồng độ βhCG tự do cũng rất thấp. Ngược lại các trường hợp không 

được theo dõi đầy đủ hoặc bỏ theo dõi thì khi chẩn đoán UNBN thường có 

nồng độ hCG huyết thanh rất cao và vì vậy nồng độ βhCG tự do cũng rất cao. 

* Giá trị của hCG nguyên vẹn, hCG toàn phần huyết thanh 

Kết quả bảng 3.16 về hCG nguyên vẹn huyết thanh ở nhóm UNBN có 

nồng độ trung bình là 47.403 ± 89.489 IU/L, độ dao động 10,6 - 390.030 

IU/L; trung vị của hCG nguyên vẹn huyết thanh là 8.328 IU/L, khoảng tứ 

phân vị từ 65 - 321.122 IU/L. Giá trị lớn nhất của hCG nguyên vẹn trong 

huyết thanh cao gấp 36795 lần giá trị nhỏ nhất. 

Cũng theo bảng 3.16 về hCG toàn phần huyết thanh đối với nhóm 

UNBN, nồng độ trung bình có giá trị là 141,4 ± 261,6 nmol/l, độ dao động từ 

0,08 - 1131,6 nmol/l; trung vị có giá trị là 27,2 nmol/l, khoảng tứ phân vị 0,2 

– 934,4 nmo/l.  

Cũng như giá trị của βhCG tự do, do bệnh lý UNBN có rất nhiều hình 

thái khác nhau nên tính chất biến động của hCG huyết thanh trong UNBN rất 

lớn. Chính vì thế mà các nghiên cứu thường cho kết quả khác nhau: nghiên 

cứu của Ozturk6 cho giá trị trung bình của hCG huyết thanh ở các trường hợp 

choriocarcinoma là 46.372 ± 81.288 ng/ml; giá trị tương tự trong nghiên cứu 

của Cole157 là 13.380 ± 30.747 mIU/ml; trong nghiên cứu của Khazaeli151 là 

48.397 ± 40.784 mIU/ml. Quy đổi các giá trị để so sánh, tôi nhận thấy các giá 

trị này đều cao hơn kết quả trong nghiên cứu của tôi tại bảng 3.16. 
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Kết quả về hCG huyết thanh trong các nghiên cứu của Ozturk, Cole hay 

của Khazaeli đều cao hơn kết quả trong nghiên cứu của tôi đã thể hiện rằng 

người bệnh trong nghiên cứu của tôi được theo dõi sát sao và bệnh lý UNBN 

được phát hiện sớm hơn. Ngoài ra độ biến động của hCG huyết thanh đối với 

UNBN ở các nghiên cứu là rất lớn cũng khẳng định rằng UNBN là bệnh lý có 

tính đa dạng, phức tạp.  

* Tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết thanh 

Kết quả bảng 3.16 về tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết thanh ở 

nhóm UNBN cho thấy tỷ lệ trung bình có giá trị là 10,87 ± 14,46 (%); độ dao 

động: 0,94% - 63,79 (%). Trung vị của tỷ lệ có giá trị là 5,57%; khoảng tứ 

phân vị là 1,12% – 55,97 (%). 

Các nghiên cứu trước đây về tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết 

thanh trong UNBN cho kết quả không giống nhau phụ thuộc vào thể loại 

UNBN. Nghiên cứu của Ozturk cho tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết 

thanh ở choriocarcinoma là 9,20 ± 1,80 (%).6 Nghiên cứu của Harvey cho tỷ 

lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết thanh ở các trường hợp CTXN là 4,66 %; 

trong choriocarcinoma là 8,73%; trong UNBN vùng rau bám là 16,7%.154 

Nghiên cứu của Cole cho kết quả βhCG tự do/hCG toàn phần huyết thanh của 

các trường hợp choriocarcinoma là 9,3 ± 9,2 (%); của các trường hợp UNBN 

vùng rau bám là 60 ± 19 (%).157 

Nghiên cứu của tôi không đủ dữ liệu để phân tích chi tiết hơn về các 

loại UNBN nhưng tỷ lệ chung tương đối phù hợp với các kết quả của các 

nghiên cứu khác đã được báo cáo. Nhận xét chung về tỷ lệ βhCG tự do/hCG 

toàn phần huyết thanh, các nghiên cứu đều cho thấy tỷ lệ này ở nhóm UNBN 

cao hơn rất nhiều so với chửa trứng hay chửa thường và mốc tỷ lệ trong hầu 

hết các nghiên cứu đều quanh ngưỡng 10%.  
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4.2.4. Bàn luận về vai trò của βhCG tự do, hCG nguyên vẹn, hCG toàn 

phần và tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết thanh trong chẩn đoán 

phân biệt chửa trứng, chửa thường, u nguyên bào nuôi 

4.2.4.1. Vai trò của các loại hCG huyết thanh trong chẩn đoán phân biệt chửa 

trứng hoàn toàn và chửa trứng bán phần 

Chẩn đoán phân biệt giữa CTHT và CTBP luôn là bước tiếp theo sau 

khi xác định người bệnh có khả năng bị chửa trứng. Trong nhiều trường hợp, 

phân biệt hai hình thái này trước khi có kết quả mô bệnh học không dễ và một 

số trường hợp có sai lầm. Nghiên cứu của Mai Trọng Dũng năm 2018 tại 

Bệnh viện Phụ Sản Trung ương cho thấy có 20,7% các trường hợp chẩn đoán 

CTHT mà kết quả mô bệnh học là CTBP; có 8,5% các trường hợp chẩn đoán 

CTBP có kết quả mô bệnh học là CTHT.89 Nghiên cứu của Lelic năm 2017 tại 

Bosnia Herzegovina cho thấy chỉ có 9% được chẩn đoán chính xác loại chửa 

trứng vào thời điểm trước khi loại bỏ thai trứng.101 Nghiên cứu của Fowler 

năm 2005 tại Anh cho thấy tỷ lệ chẩn đoán được đề cập là chửa trứng trước 

khi thực hiện thủ thuật chỉ đạt 44% và rất khó để chẩn đoán loại chửa trứng, 

56% trường hợp còn lại được chẩn đoán chửa trứng sau khi có kết quả mô 

bệnh học mà hình thái lâm sàng không phải chửa trứng.158  

* Vai trò của βhCG tự do huyết thanh 

Kết quả bảng 3.17 cho thấy giá trị trung bình và trung vị của βhCG tự 

do huyết thanh trong CTHT cao hơn trong CTBP. Trung bình của βhCG tự do 

huyết thanh ở nhóm CTHT là 529,4 ± 472,3 ng/ml; cao hơn có ý nghĩa thống 

kê so với nhóm CTBP là 174,0 ± 183,4 ng/ml với p < 0,001. Trung vị của 

βhCG tự do huyết thanh ở nhóm CTHT là 362 ng/ml; cao hơn có ý nghĩa 

thống kê so với trung vị ở nhóm CTBP là 122,1 ng/ml với p < 0,001.  

Trên biểu đồ đường cong ROC (Receiver Operating Characteristic), 

diện tích dưới đường cong AUC (area under the curve) đạt mức tốt (AUC = 
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0,82; 95% CI: 0,75 - 0,88; p < 0,001). Kết quả này cho thấy sử dụng βhCG tự 

do huyết thanh để phân biệt CTHT và CTBP là có giá trị (biểu đồ 3.4). 

Điểm cắt tối ưu của βhCG tự do huyết thanh được xác định để phân 

biệt giữa hai nhóm là 239,35 ng/ml (CTHT có giá trị cao hơn) với độ nhạy 

71% và độ đặc hiệu 85%. 

Kết quả trên tương đối phù hợp khi so sánh với các nghiên cứu khác. 

Nghiên cứu của Berkowitz cho thấy nồng độ trung bình của βhCG tự do huyết 

thanh ở nhóm CTHT là 856 ± 717 ng/ml; ở nhóm CTBP là 261 ± 518 ng/ml; 

nồng độ βhCG tự do huyết thanh trong CTHT cao hơn so với CTBP có ý 

nghĩa thống kê với p < 0,025.7 Nghiên cứu của Van Trommel cho thấy nồng 

độ βhCG tự do huyết thanh trong CTHT cao hơn trong CTBP: chỉ số hiệu 

chỉnh mMoM (mean multiple of the median) của βhCG tự do huyết thanh đối 

với nhóm CTHT là 7,145, cao hơn so với nhóm CTBP là 3,618 với p < 0,001. 

Cũng trong nghiên cứu của Van Trommel, giá trị AUC trên biểu đồ ROC đạt 

mức 0,797 là mức gần tương tự như kết quả trong nghiên cứu của tôi và có 

giá trị trong chẩn đoán phân biệt CTHT và CTBP.5 

* Vai trò của hCG nguyên vẹn, hCG toàn phần huyết thanh 

Kết quả bảng 3.17 cho thấy hCG nguyên vẹn huyết thanh ở nhóm 

CTHT có nồng độ trung bình là 260.974 ± 241.073 IU/L, cao hơn so với 

nhóm CTBP là 127.543 ± 116.910 IU/L với p < 0,001. HCG toàn phần huyết 

thanh ở nhóm CTHT có nồng độ trung bình là 772,6 ± 710,3 nmol/l, cũng cao 

hơn so với nhóm CTBP là 374,0 ± 343,2 nmol/l với p < 0,001. 

Cũng theo kết quả bảng 3.17, trung vị của hCG nguyên vẹn, hCG toàn 

phần huyết thanh trong CTHT cũng cao hơn CTBP. Trung vị của hCG 

nguyên vẹn ở nhóm CTHT là 175.209 IU/L; cao hơn trung vị ở nhóm CTBP 

là 107.492 IU/L với p < 0,001. Trung vị của hCG toàn phần huyết thanh ở 

nhóm CTHT là 517,7 nmol/l; cao hơn trung vị ở nhóm CTBP là 316,6 nmol/l 

với p < 0,001.  
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Trên biểu đồ đường cong ROC, giá trị AUC của hCG nguyên vẹn đạt 

mức trung bình (AUC = 0,70; 95% CI: 0,62 – 0,78; p < 0,001); giá trị AUC 

của hCG toàn phần cũng đạt mức trung bình (AUC = 0,71; 95% CI: 0,63 - 

0,79; p < 0,001). Kết quả này cho thấy có thể sử dụng hCG nguyên vẹn hay 

hCG toàn phần huyết thanh để phân biệt CTHT và CTBP nhưng giá trị không 

cao (biểu đồ 3.4). 

Điểm cắt tối ưu để phân biệt CTHT và CTBP (CTHT có giá trị cao 

hơn) được xác định đối với hCG nguyên vẹn huyết thanh là 123.885 IU/L với 

độ nhạy 66% và độ đặc hiệu 69%; điểm cắt tối ưu đối với hCG toàn phần 

huyết thanh là 404,53 nmol/l với độ nhạy 65% và độ đặc hiệu 71%. 

Các nghiên cứu khác cho kết quả không giống nhau về giá trị cụ thể 

của hCG huyết thanh trong từng loại chửa trứng nhưng phần lớn đều có chung 

nhận định là nồng độ hCG huyết thanh trong CTHT cao hơn CTBP. Nghiên 

cứu của Eysbouts cho thấy trung bình của hCG huyết thanh trong CTHT là 

4400 ng/ml (tương đương 40.876 IU/L); trong CTBP là 875 ng/ml (tương 

đương 8.128 IU/L); nồng độ hCG huyết thanh trong CTHT cao hơn trong 

CTBP có ý nghĩa thống kê với p < 0,001.134 Nghiên cứu của Van Trommel 

cho thấy chỉ số mMoM của hCG huyết thanh đối với nhóm CTHT là 2,586, 

cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm CTBP là 1,769 với p < 0,001.5 

Nghiên cứu của Sun cho nồng độ trung bình của hCG huyết thanh trong 

CTHT là 164.579 IU/L, cao hơn có ý nghĩa thống kê so với giá trị trong 

CTBP là 71.000 IU/L với p < 0,001.114 Tuy nhiên, nghiên cứu của Berkowitz 

lại cho thấy không có sự khác biệt về nồng độ hCG huyết thanh của hai nhóm: 

nhóm CTBP có nồng độ hCG huyết thanh là 32.899 ± 53.457 ng/ml; nhóm 

CTHT là 61.140 ± 46.799 ng/ml; sự khác biệt giữa hai nhóm không có ý 

nghĩa thống kê.7  

Tôi cho rằng kết quả của nghiên cứu này là phù hợp do sự tăng sản của 

nguyên bào nuôi trong CTHT luôn nhiều hơn so với CTBP. 
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* Vai trò của tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết thanh 

Kết quả bảng 3.17 cho thấy giá trị trung bình của tỷ lệ βhCG tự do/hCG 

toàn phần huyết thanh ở nhóm CTHT là 3,13 ± 1,06 (%), cao hơn giá trị trong 

nhóm CTBP là 1,88 ± 0,64 (%) với p < 0,001. Giá trị trung vị của tỷ lệ βhCG 

tự do/hCG toàn phần huyết thanh ở nhóm CTHT là 3,1%, cao hơn có ý nghĩa 

thống kê so với tỷ lệ của nhóm CTBP là 1,7% với p <0,001. 

Trên biểu đồ ROC, giá trị AUC đạt mức tốt (AUC = 0,85; 95% CI: 

0,79 – 0,94; p <0,001). Kết quả này cho thấy sử dụng tỷ lệ βhCG tự do/hCG 

toàn phần huyết thanh để phân biệt CTHT và CTBP là có giá trị (biểu đồ 3.4). 

Điểm cắt tối ưu của tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết thanh để 

phân biệt CTHT và CTBP được xác định là 2,70% (CTHT có giá trị cao hơn) 

với độ nhạy 66% và độ đặc hiệu 89%. 

Không nhiều các nghiên cứu về tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết 

thanh trong chửa trứng. Kết quả của các nghiên cứu về tỷ lệ này cũng không 

giống nhau. Trong nghiên cứu của Berkowitz, tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn 

phần huyết thanh trong CTHT cao hơn CTBP có ý nghĩa thống kê với độ tin 

cậy < 0,005.7 Tuy nhiên nghiên cứu của Van Trommel cho thấy chỉ số 

mMoM của tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết thanh ở nhóm CTHT là 

2,991 cao hơn không có ý nghĩa thống kê so với chỉ số mMoM trong nhóm 

CTBP là 2,431; vai trò của tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết thanh là ít 

có giá trị khi AUC trên biểu đồ ROC để phân biệt giữa CTBP và CTHT trong 

nghiên cứu này cũng chỉ đạt ở mức 0,602.5  

Mặc dù có sự khác nhau về kết quả giữa các nghiên cứu nhưng tôi vẫn 

cho rằng kết quả trong nghiên cứu của tôi là hợp lý. Lý do là trong chửa trứng 

luôn có sự tăng tiết βhCG tự do và hCG do có sự tăng sản của các nguyên bào 

nuôi. Sự tăng tiết βhCG tự do không tương đương với sự tăng tiết hCG trong 

chửa trứng do tính chất xâm lấn của nguyên bào nuôi trong mỗi cá thể là khác 
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nhau. Các trường hợp có lượng đơn bào nuôi càng nhiều thì tính chất xâm lấn 

càng mạnh, sự chế tiết βhCG tự do càng tăng, biến chứng của chửa trứng càng 

nhiều (CTXN, UNBN) và ngược lại. Điều này cũng thể hiện qua nhiều báo 

cáo thể hiện biến chứng của CTHT luôn cao hơn trong CTBP. 

4.2.4.2. Vai trò của các loại hCG huyết thanh trong chẩn đoán phân biệt giữa 

chửa trứng và chửa thường 

Chẩn đoán phân biệt giữa chửa trứng và chửa thường đặc biệt là các 

trường hợp sau nạo trứng luôn là câu hỏi thường trực đối với thầy thuốc để 

đưa ra các quyết định điều trị hợp lý.  

Chẩn đoán phân biệt giữa CTHT và chửa thường tương đối dễ do tính 

chất đặc trưng của chửa trứng trên siêu âm. Tuy nhiên đối với CTBP, chẩn 

đoán phân biệt với chửa thường đặc biệt là các trường hợp dọa sẩy thai là rất 

khó do sự khác biệt trên siêu âm và nồng độ βhCG không rõ ràng. Nhiều 

trường hợp CTBP được chẩn đoán là chửa thường dọa sẩy và tiếp tục điều trị 

giữ thai cho đến khi tuổi thai lớn hơn dẫn tới khó khăn trong điều trị. Ngược 

lại cũng có các trường hợp thai thường dọa sẩy đã được chẩn đoán là CTBP 

và dẫn tới sai lầm trong quyết định điều trị. Nghiên cứu của Mai Trọng Dũng 

năm 2018 cho thấy trong 309 trường hợp được chẩn đoán chửa trứng thì tỷ lệ 

chẩn đoán đúng chỉ đạt 70,7 % khi so sánh với kết quả mô bệnh học trong đó 

tỷ lệ chẩn đoán đúng đối với CTHT là 75,4% trong khi đó tỷ lệ chẩn đoán 

đúng đối với  CTBP chỉ đạt 49,3%.89 Nghiên cứu của Lelic cho thấy tỷ lệ 

chẩn đoán đúng trước khi loại bỏ thai trứng đối với CTHT đạt 75% trong khi 

đó tỷ lệ chẩn đoán đúng đối với CTBP chỉ đạt 14% trong đó phần lớn các 

trường hợp CTBP được chẩn đoán ban đầu là dọa sẩy thai hay sẩy thai.101 

Nghiên cứu của Sebire có tuổi thai trung bình khi chẩn đoán cao hơn trong 

nghiên cứu của tôi nhưng tỷ lệ chẩn đoán đúng khi so sánh chẩn đoán lâm 

sàng với kết quả giải phẫu bệnh cũng chỉ đạt 84%.159 
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* Chẩn đoán phân biệt giữa chửa trứng hoàn toàn và chửa thường 

Trong thực tiễn thì không quá khó để chẩn đoán phân biệt giữa chửa 

thường và CTHT do hình thái trên siêu âm hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên 

trong một số trường hợp, đặc biệt là các trường hợp có thai lại sau nạo trứng 

thường luôn gây tâm lý hoang mang cho người bệnh và việc sử dụng giá trị 

βhCG tự do huyết thanh cũng là một cách để chẩn đoán rõ ràng hơn, giúp cho 

thầy thuốc và người bệnh có hướng theo dõi và điều trị thích hợp.  

- Vai trò của βhCG tự do huyết thanh 

Kết quả bảng 3.18 cho thấy giá trị trung bình của βhCG tự do huyết 

thanh đối với nhóm CTHT là 529,4 ± 472,3 ng/ml, cao hơn giá trị trung bình 

trong nhóm chửa thường là 71,2 ± 47,6 ng/ml với độ tin cậy p < 0,001. 

Bảng 3.19 cho kết quả về trung vị của βhCG tự do huyết thanh đối với 

nhóm CTHT là 362 ng/ml; cao hơn so với trung vị của nhóm chửa thường là 

58,0 ng/ml với độ tin cậy p < 0,001. 

Trên biểu đồ đường cong ROC (biểu đồ 3.5), giá trị AUC đạt mức rất 

tốt (AUC = 0,94; 95% CI: 0,91 - 0,97; p < 0,001). Kết quả này cho thấy sử 

dụng βhCG tự do huyết thanh để phân biệt giữa CTHT và chửa thường là 

rất có giá trị.  

Điểm cắt tối ưu của βhCG tự do huyết thanh để phân biệt giữa CTHT 

và chửa thường được xác định là 167,68 ng/ml (CTHT có giá trị cao hơn) với 

độ nhạy 86% và độ đặc hiệu 95%.  

Các kết quả trên cũng tương tự như nhiều nghiên cứu khác với kết luận 

là βhCG tự do huyết thanh rất có giá trị để chẩn đoán phân biệt giữa CTHT và 

chửa thường. Nghiên cứu của Berkowitz cho thấy nồng độ trung bình của 

βhCG tự do huyết thanh ở nhóm CTHT là 856 ± 717 ng/ml; ở nhóm chửa 

thường là 54 ± 41 ng/ml; nồng độ βhCG tự do huyết thanh trong CTHT cao 

hơn trong chửa thường với p < 0,005.7 Nghiên cứu của Van Trommel cho 

thấy có sự khác biệt giữa hai nhóm khi chỉ số hiệu chỉnh mMoM của βhCG tự 
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do huyết thanh đối với nhóm CTHT là 7,145; đối với nhóm chửa thường là 

1,016; sự khác biệt giữa hai nhóm có ý nghĩa thống kê với độ tin cậy p < 

0,001. Giá trị của βhCG tự do trong chẩn đoán phân biệt giữa CTHT và chửa 

thường trong nghiên cứu này cũng rất cao khi chỉ số AUC trên biểu đồ ROC 

đạt tới mức gần như tuyệt đối (AUC = 0,999).5  

Với các phân tích trên, tôi cho rằng trong các trường hợp cần thiết thì 

sử dụng nồng độ βhCG tự do huyết thanh trong chẩn đoán phân biệt giữa 

CTHT và chửa thường là rất hữu ích. 

- Vai trò của hCG nguyên vẹn, hCG toàn phần huyết thanh 

Kết quả bảng 3.18 cho thấy nồng độ trung bình của hCG nguyên vẹn 

huyết thanh trong CTHT là 260.974 ± 241.073 IU/L, cao hơn trong chửa 

thường là 103.930 ± 46.601 IU/L với p < 0,001; nồng độ trung bình của hCG 

toàn phần trong CTHT là 772,6 ± 710,3 nmol/l; cao hơn trong chửa thường là 

301,7 ± 135,2 nmol/l với p < 0,001.   

Bảng 3.19 cho kết quả về trung vị của hCG nguyên vẹn huyết thanh ở 

nhóm CTHT là 175.209 IU/L, cao hơn so với nhóm chửa thường là 97.644 

IU/L với p < 0,001; trung vị của hCG toàn phần huyết thanh ở nhóm CTHT là 

517,7 nmol/l, cao hơn nhóm chửa thường là 283,6 nmol/l với p < 0,001.  

Trên biểu đồ biểu diễn đường cong ROC, giá trị AUC của hCG nguyên 

vẹn đạt mức trung bình (AUC = 0,74; 95% CI: 0,67 - 0,80; p < 0,001); giá trị 

AUC của hCG toàn phần cũng chỉ đạt ở mức trung bình (AUC = 0,75; 95% 

CI: 0,68 - 0,81; p < 0,001). Cả hai kết quả này cho thấy có thể sử dụng hCG 

nguyên vẹn hoặc hCG toàn phần có thể phân biệt hai hình thái CTHT và chửa 

thường nhưng giá trị không cao (biểu đồ 3.5). 

Điểm cắt tối ưu đối với hCG nguyên vẹn huyết thanh trong nghiên cứu 

này được xác định là 138.063 IU/L (CTHT có giá trị cao hơn) với độ nhạy 

63% và độ đặc hiệu 84%. Điểm cắt tối ưu đối với hCG toàn phần được xác 
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định là 403,53 nmol/l (CTHT có giá trị cao hơn) với độ nhạy 65% và độ đặc 

hiệu 84%.  

Các kết quả trên tương đối phù hợp so với kết quả của một số nghiên 

cứu đã báo cáo. Nghiên cứu của Berkowitz cho thấy nồng độ trung bình của 

hCG nguyên vẹn huyết thanh ở nhóm CTHT là 61.140 ± 46.799 ng/ml; cao 

hơn có ý nghĩa thống kê so với giá trị trung bình ở nhóm chửa thường (tuổi 

thai 10 tuần) là 23.192 ± 8.259 ng/ml với p < 0,005.7 Nghiên cứu của Van 

Trommel cho thấy chỉ số hiệu chỉnh mMoM của hCG toàn phần huyết thanh 

ở nhóm CTHT là 2,586, cao hơn so với nhóm chửa thường là 1,001 với p < 

0,001; giá trị AUC trên biểu đồ ROC đạt tới mức 0,911 là mức rất tốt để chẩn 

đoán phân biệt giữa CTHT và chửa thường.5 

- Vai trò của tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết thanh 

Kết quả bảng 3.18 cho thấy trung bình của tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn 

phần huyết thanh ở nhóm CTHT là 3,13 ± 1,06 (%), cao hơn so với nhóm 

chửa thường là 1,01 ± 0,49 (%) với p < 0,001. 

Bảng 3.19 cho thấy trung vị của tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết 

thanh ở nhóm CTHT là 3,1%; cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm chửa 

thường là 0,85% với p < 0,001. 

Trên biểu đồ biểu diễn đường cong ROC, giá trị AUC của tỷ lệ βhCG 

tự do/hCG toàn phần huyết thanh đạt mức rất tốt (AUC = 0,98; 95% CI: 

0,96 - 0,99; p < 0,001). Kết quả này cho thấy sử dụng tỷ lệ βhCG tự do/hCG 

toàn phần huyết thanh để phân biệt giữa CTHT và chửa thường là rất có giá 

trị (biểu đồ 3.5). 

Điểm cắt tối ưu của tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết thanh được 

xác định để phân biệt giữa hai nhóm là 1,63% (CTHT có giá trị cao hơn) với 

độ nhạy 94% và độ đặc hiệu 91% (biểu đồ 3.5). 

Các kết quả này không có khác biệt nhiều so với một số nghiên cứu đã 

báo cáo. Trong nghiên cứu của Berkowitz, tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần 
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huyết thanh trong CTHT là 2,39 ± 1,29 %; trong chửa thường là 0,40 ± 0,26 

%; tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết thanh trong CTHT cao hơn trong 

chửa thường với độ tin cậy p < 0,005.7 Trong nghiên cứu của Van Trommel, 

chỉ số hiệu chỉnh mMoM của tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết thanh 

đối với nhóm CTHT là 2,991; đối với nhóm chửa thường là 1,009; tỷ lệ βhCG 

tự do/hCG toàn phần trong CTHT cao hơn trong chửa thường có ý nghĩa 

thống kê ở mức p < 0,001; giá trị AUC trên biểu đồ biểu diễn đường cong 

ROC đạt mức 0,994 (nghiên cứu của tôi là 0,98) là mức rất có ý nghĩa trong 

chẩn đoán phân biệt giữa hai nhóm.5  

Với các kết quả và phân tích trên, tôi cho rằng sử dụng tỷ lệ βhCG tự 

do/hCG toàn phần huyết thanh là rất có giá trị để phân biệt CTHT và chửa thường. 

* Chẩn đoán phân biệt giữa chửa trứng bán phần và chửa thường 

- Vai trò của βhCG tự do huyết thanh 

Kết quả bảng 3.18 cho thấy nồng độ trung bình của βhCG tự do huyết 

thanh trong nhóm CTBP là 174,0 ± 183,4 ng/ml, cao hơn có ý nghĩa thống kê 

so với nhóm chửa thường là 71,2 ± 47,6 ng/ml với độ tin cậy p < 0,001. 

Bảng 3.19 cho kết quả về trung vị của βhCG tự do huyết thanh ở nhóm 

CTBP là 122,1 ng/ml; cao hơn có ý nghĩa thống kê so với ở nhóm chửa 

thường là 58,0 ng/ml với p < 0,001.  

Trên biểu đồ đường cong ROC, giá trị AUC của βhCG tự do huyết 

thanh đạt mức trung bình (AUC = 0,7; 95% CI: 0,60 – 0,80; p < 0,001). Kết 

quả này cho thấy βhCG tự do huyết thanh có thể sử dụng trong chẩn đoán 

phân biệt giữa CTBP và chửa thường (biểu đồ 3.6). 

Điểm cắt tối ưu của βhCG tự do huyết thanh được xác định để chẩn 

đoán phân biệt giữa CTBP và chửa thường là 115,89 ng/ml (CTBP có nồng 

độ cao hơn) với độ nhạy 60% và độ đặc hiệu 86%. 

Một số nghiên cứu khác cũng có kết luận tương tự như nghiên cứu của 

tôi với khẳng định là βhCG tự do huyết thanh trong CTBP luôn cao hơn chửa 
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thường, có thể sử dụng giá trị βhCG tự do để chẩn đoán phân biệt giữa hai 

nhóm. Nghiên cứu của Berkowitz cho thấy nồng độ trung bình của βhCG tự 

do huyết thanh trong CTBP là 261 ± 518 ng/ml, cao hơn nồng độ ở nhóm 

chửa thường là 54 ± 41 ng/ml với độ tin cậy p < 0,01.7 Nghiên cứu của Van 

Trommel cho thấy trung vị của βhCG tự do huyết thanh trong nhóm CTBP 

cũng cao hơn nhóm chửa thường: chỉ số hiệu chỉnh mMoM của βhCG tự do 

huyết thanh đối với nhóm CTBP là 3,618, cao hơn so với nhóm chửa thường 

là 1,016 với độ tin cậy p < 0,001; giá trị AUC đạt mức rất tốt (AUC = 0,992) 

và rất có ý nghĩa khi sử dụng βhCG tự do huyết thanh để phân biệt hai nhóm.5 

Tôi cho rằng kết quả trong nghiên cứu của tôi rất có ý nghĩa trong các 

trường hợp chẩn đoán không rõ ràng trên siêu âm. Trong thực tiễn thì các 

trường hợp chửa thường đặc biệt là các trường hợp dọa sẩy thai rất dễ nhầm 

lẫn với CTBP. Với các kết quả trên, tôi cho rằng nên sử dụng βhCG tự do 

huyết thanh để chẩn đoán rõ ràng hơn. 

- Vai trò của hCG nguyên vẹn, hCG toàn phần huyết thanh 

Kết quả bảng 3.18 cho thấy không có sự khác nhau về giá trị trung bình 

của hCG nguyên vẹn, hCG toàn phần huyết thanh giữa CTBP và chửa 

thường. Nồng độ hCG nguyên vẹn trong CTBP là 127.543 ± 116.910 IU/L, 

trong chửa thường là 103.930 ± 46.601 IU/L, sự khác biệt không có ý nghĩa 

thống kê với p = 0,17; nồng độ hCG toàn phần trong CTBP là 374,0 ± 343,2 

nmol/l; trong chửa thường là 301,7 ± 135,2 nmol/l, sự khác nhau giữa hai 

nhóm cũng không có ý nghĩa thông kê với p = 0,15.  

Trung vị của hCG nguyên vẹn, hCG toàn phần huyết thanh của CTBP 

và chửa thường cũng không khác nhau. Giá trị trung vị của hCG nguyên vẹn 

trong CTBP là 107.492 IU/L; trong chửa thường là 97.644 IU/L; sự khác 

nhau không có ý nghĩa thống kê với p = 0,97. Giá trị trung vị của hCG toàn 

phần trong CTBP là 316,6 nmol/l; trong chửa thường là 283,6 nmol/l; sự khác 

nhau cũng không có ý nghĩa thống kê với p = 0,91 (bảng 3.19). 
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Trên biểu đồ biểu diễn đường cong ROC, giá trị AUC của hCG nguyên 

vẹn chỉ đạt mức 0,50 và của hCG toàn phần chỉ đạt mức 0,51 là mức không 

có giá trị sử dụng trong chẩn đoán phân biệt (biểu đồ 3.6.).  

Như vậy các kết quả trên cho thấy không thể sử dụng hCG nguyên vẹn 

hay hCG toàn phần huyết thanh để chẩn đoán phân biệt giữa CTBP và chửa 

thường. Do các giá trị hCG nguyên vẹn, hCG toàn phần hay βhCG huyết 

thanh thông thường gần như nhau nên không thể sử dụng các giá trị này để 

chẩn đoán phân biệt hay nói cách khác chúng ta không thể sử dụng hCG 

huyết thanh thường quy để chẩn đoán phân biệt CTBP và chửa thường. 

Một số nghiên cứu khác cũng có nhận định tương tự như trên. Nghiên 

cứu của Berkowitz cho nồng độ hCG nguyên vẹn huyết thanh của nhóm chửa 

thường ở tuổi thai 10 tuần có giá trị trung bình là 23.192 ± 8.259 ng/ml; ở 

nhóm CTBP là 32.899 ± 53.457 ng/ml và sự khác biệt giữa hai nhóm cũng 

không có ý nghĩa thống kê.7 Nghiên cứu của Van Trommel thấy chỉ số hiệu 

chỉnh mMoM của hCG toàn phần huyết thanh đối với nhóm chửa thường là 

1,001; đối với nhóm CTBP là 1,769; không có sự khác nhau về nồng độ hCG 

giữa hai nhóm và trên biểu đồ biểu diễn đường cong ROC, giá trị AUC cũng 

chỉ đạt mức 0,621 là mức có giá trị thấp.5 

Với các phân tích như trên tôi cho rằng kết quả trong nghiên cứu của 

tôi là phù hợp.  

- Vai trò của tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết thanh 

Kết quả bảng 3.18 cho thấy giá trị trung bình của tỷ lệ βhCG tự do/hCG 

toàn phần huyết thanh trong CTBP là 1,88 ± 0,64 (%); trong chửa thường là 

1,01 ± 0,49 (%); trung bình của tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết thanh 

trong CTBP cao hơn trong chửa thường với độ tin cậy p < 0,001. 

Kết quả bảng 3.19 cho thấy giá trị trung vị của tỷ lệ βhCG tự do/hCG 

toàn phần huyết thanh ở nhóm CTBP là 1,7%, cao hơn so với nhóm chửa 

thường là 0,85% có ý nghĩa thống kê với p < 0,001. 



 
120 

Trên biểu đồ biểu diễn đường cong ROC, giá trị AUC của tỷ lệ βhCG 

tự do/hCG toàn phần huyết thanh khi so sánh giữa hai nhóm đạt mức tốt 

(AUC = 0,89; 95% CI: 0,83 – 0,94; p < 0,001) (biểu đồ 3.6.).  

Điểm cắt tối ưu của tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết thanh được 

xác định để phân biệt giữa hai nhóm là 1,22 % (CTBP có giá trị cao hơn) với 

độ nhạy 89% và độ đặc hiệu 78%. 

Các kết quả trên phù hợp so với kết quả của một số nghiên cứu trước 

đây. Nghiên cứu của Berkowitz cho tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết 

thanh trong nhóm CTBP là 1,04 ± 0,44 (%); trong nhóm chửa thường là 0,40 

± 0,26 (%); tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết thanh trong CTBP cao hơn 

trong chửa thường với độ tin cậy p < 0,005.7 Nghiên cứu của Van Trommel 

cho thấy chỉ số hiệu chỉnh mMoM của tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết 

thanh đối với nhóm CTBP là 2,431; cao hơn có ý nghĩa thống kê so với chỉ số 

ở nhóm chửa thường là 1,009 với p < 0,001. Cũng trong nghiên cứu này tác 

giả nhận thấy giá trị AUC trong biểu đồ biểu diễn đường cong ROC đạt mức 

0,947 là giá trị rất cao và rất có ý nghĩa để phân biệt hai nhóm.5 

Với các phân tích trên, tôi cho rằng sử dụng tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn 

phần huyết thanh để chẩn đoán phân biệt giữa CTBP và chửa thường là hoàn 

toàn khả thi và nên được áp dụng. 

* So sánh các giá trị hCG huyết thanh giữa chửa trứng chung (gộp CTHT 

và CTBP) với chửa thường 

 - Vai trò của βhCG tự do huyết thanh 

Kết quả bảng 3.18 cho thấy trung bình của βhCG tự do huyết thanh đối 

với chửa trứng là 432,6 ± 443,0 ng/ml, cao hơn giá trị trung bình trong nhóm 

chửa thường là 71,2 ± 47,6 ng/ml với độ tin cậy p < 0,001. 

Giá trị trung vị của βhCG tự do huyết thanh đối với nhóm chửa trứng là 

294,1 ng/ml, cao hơn trung vị của nhóm chửa thường là 58,0 ng/ml với độ tin 

cậy có ý nghĩa thống kê ở mức p < 0,001 (bảng 3.19). 
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Trên biểu đồ ROC, giá trị AUC đạt mức tốt (AUC = 0,87; 95% CI: 

0,83 - 0,92; p < 0,001). Kết quả này cho thấy sử dụng βhCG tự do huyết thanh 

để phân biệt giữa chửa trứng và chửa thường có giá trị tốt (biểu đồ 3.7).  

Điểm cắt tối ưu đối với βhCG tự do huyết thanh để phân biệt giữa chửa 

trứng và chửa thường là 159,67 ng/ml với độ nhạy 74%, độ đặc hiệu là 95%.  

Nghiên cứu của tôi cũng như nhiều nghiên cứu khác đều có chung nhận 

định là βhCG tự do huyết thanh trong chửa trứng cao hơn chửa thường và có 

thể sử dụng giá trị này để phân biệt giữa hai hình thái thai nghén. Nghiên cứu 

của Ozturk cho thấy trung bình của βhCG tự do huyết thanh trong chửa trứng 

là 833 ± 688 ng/ml, cao hơn giá trị trung bình trong chửa thường là 54 ± 41 

ng/ml.6 Nghiên cứu của Van Trommel cho thấy chỉ số hiệu chỉnh mMoM của 

βhCG tự do huyết thanh đối với nhóm chửa trứng là 6,466, cao hơn so với 

nhóm chửa thường là 1,016 với p < 0,001; giá trị AUC của βhCG tự do huyết 

thanh trên biểu đồ ROC đạt mức 0,984 là mức gần như tuyệt đối và rất có giá 

trị trong chẩn đoán phân biệt giữa hai nhóm.5 

- Vai trò của hCG nguyên vẹn, hCG toàn phần huyết thanh 

Kết quả bảng 3.18 cho thấy nồng độ trung bình của hCG nguyên vẹn 

huyết thanh trong chửa trứng là 224.647 ± 222.319 IU/L, cao hơn trong chửa 

thường là 103.930 ± 46.601 IU/L với độ tin cậy p < 0,001; nồng độ trung bình 

của hCG toàn phần huyết thanh đối với chửa trứng là 664,1 ± 655,5 nmol/l, 

cao hơn trong chửa thường là 301,7 ± 135,2 nmol/l với độ tin cậy p < 0,001.   

Kết quả bảng 3.19 cũng cho thấy sự khác biệt về giá trị trung vị của 

hCG nguyên vẹn, hCG toàn phần huyết thanh giữa chửa trứng và chửa 

thường. Trung vị của hCG nguyên vẹn huyết thanh đối với chửa trứng là 

148.239 IU/L; cao hơn nhóm chửa thường là 97.644 IU/L với p < 0,001. 

Trung vị của hCG toàn phần huyết thanh ở nhóm chửa trứng là 441,6 nmol/l, 

cũng cao hơn nhóm chửa thường là 283,6 nmol/l với p < 0,001.  
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Trên biểu đồ ROC, giá trị AUC của hCG nguyên vẹn đạt mức trung 

bình (AUC = 0,67; 95%CI: 0,61 – 0,74; p < 0,001); giá trị AUC của hCG toàn 

phần cũng chỉ đạt mức trung bình (AUC = 0,68; 95%CI: 0,62 - 0,74; p < 

0,001). Kết quả này cho thấy sử dụng hCG nguyên vẹn hoặc hCG toàn phần 

để phân biệt chửa trứng chung và chửa thường ít có ý nghĩa (biểu đồ 3.7.). 

Điểm cắt tối ưu của hCG nguyên vẹn huyết thanh để phân biệt giữa 

chửa trứng chung và chửa thường được xác định là 138.063 IU/L với độ nhạy 

là 54% và độ đặc hiệu là 84%. Đối với hCG toàn phần, điểm cắt tối ưu được 

xác định là 399,4 nmol/l với độ nhạy là 56% và độ đặc hiệu là 84%. 

Cũng như βhCG huyết thanh, nhận định chung của các nghiên cứu là 

nồng độ của hCG nguyên vẹn hay hCG toàn phần trong chửa trứng thường 

cao hơn chửa thường. Sự khác nhau về kết quả cụ thể giữa các nghiên cứu 

phụ thuộc vào tỷ lệ loại chửa trứng trong nhóm nghiên cứu. Nghiên cứu của 

Ozturk cho thấy giá trị trung bình của hCG toàn phần huyết thanh đối với 

chửa trứng là 68.905 ± 45.572 ng/ml, cao hơn giá trị trung bình của hCG toàn 

phần huyết thanh trong chửa thường 10 tuần là 23.192 ± 8.259 ng/ml.6 Nghiên 

cứu của Van Trommel cho thấy chỉ số mMoM của hCG toàn phần huyết 

thanh đối với nhóm chửa trứng là 2,430, cao hơn so với chỉ số mMoM đối với 

nhóm chửa thường là 1,001 với p < 0,001; giá trị AUC của βhCG toàn phần 

huyết thanh trên biểu đồ ROC đạt mức 0,856 là mức có giá trị trong chẩn 

đoán phân biệt giữa hai nhóm.5 

- Vai trò của tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết thanh 

Bảng 3.18 cho kết quả về trung bình của tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn 

phần huyết thanh ở nhóm chửa trứng chung là 2,79 ± 1,11 (%), cao hơn so với 

nhóm chửa thường là 1,01 ± 0,49 (%) với p < 0,001. 

Kết quả bảng 3.19 cho thấy trung vị của tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn 

phần huyết thanh đối với chửa trứng chung là 2,72%; cao hơn trung vị của tỷ 

lệ này ở nhóm chửa thường là 0,85% với p < 0,001 (bảng 3.19.). 
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Trên biểu đồ ROC, giá trị AUC của tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần 

huyết thanh đạt mức rất tốt (AUC = 0,95; 95% CI: 0,92 - 0,98; p < 0,001). 

Kết quả này cho thấy sử dụng tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết thanh để 

phân biệt giữa chửa trứng và chửa thường là rất có giá trị (biểu đồ 3.7.). 

Điểm cắt của tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết thanh được xác 

định để phân biệt giữa hai nhóm là 1,63% với độ nhạy là 91% và độ đặc hiệu 

là 85% (chửa trứng có giá trị cao hơn). 

Các kết quả trên cũng tương tự như một số nghiên cứu khác. Nghiên 

cứu của Ozturk cho thấy giá trị trung bình của tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn 

phần huyết thanh đối với chửa trứng là 1,8 ± 1,0 (%), cao hơn giá trị trung 

bình của tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết thanh trong chửa thường 10 

tuần là 0,40  ± 0,26 (%).6 Nghiên cứu của Van Trommel cho thấy chỉ số 

mMoM của tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết thanh đối với chửa trứng 

là 2,883, cao hơn so với chỉ số mMoM trong chửa thường là 1,009 với p < 

0,001; giá trị AUC của βhCG toàn phần huyết thanh trên biểu đồ ROC đạt 

mức 0,985 là mức rất có giá trị trong chẩn đoán phân biệt giữa hai nhóm.5 

Với các phân tích trên, tôi cho rằng tỷ lệ tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn 

phần hoàn toàn có thể sử dụng để phân biệt chửa trứng và chửa thường. 

4.2.4.3. Vai trò của tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết thanh trong chẩn 

đoán phân biệt chửa trứng và u nguyên bào nuôi 

Do có sự khác nhau về bản chất nên βhCG tự do, hCG nguyên vẹn, 

hCG toàn phần huyết thanh không thể sử dụng để phân biệt giữa chửa trứng 

và UNBN. So sánh các giá trị này chỉ phản ánh đặc điểm của hai nhóm. 

Tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết thanh có tính chất khách 

quan, không phụ thuộc vào các can thiệp của thầy thuốc. Nghiên cứu này  

xác định giá trị của tỷ lệ này trong chẩn đoán phân biệt giữa chửa trứng và 

UNBN. Kết quả tính toán số liệu cho thấy tỷ lệ này có giá trị trong chẩn 

đoán phân biệt giữa CTHT, CTBP hay chửa trứng chung so với UNBN. 
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* So sánh tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết thanh giữa chửa 

trứng hoàn toàn và u nguyên bào nuôi 

Kết quả bảng 3.20 cho thấy giá trị trung bình của tỷ lệ βhCG tự do/hCG 

toàn phần huyết thanh ở nhóm CTHT là 3,13 ± 1,06 (%), thấp hơn có ý nghĩa 

thống kê so với nhóm UNBN là 10,87 ± 14,46 (%) với p < 0,01. Trung vị của 

tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết thanh ở nhóm CTHT là 3,10%, cũng 

thấp hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm UNBN là 5,57 % với p < 0,001. 

Trên biểu đồ ROC, giá trị AUC của tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần 

huyết thanh đạt mức trung bình khá (AUC: 0,77; 95% CI: 0,64 - 0,89; p < 

0,001). Kết quả này cho thấy tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết thanh có 

thể sử dụng để phân biệt CTHT và UNBN (biểu đồ 3.8.). 

Điểm cắt tối ưu của tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết thanh được 

xác định để phân biệt CTHT và UNBN là 4,25% (UNBN có giá trị cao hơn) 

với độ nhạy là 70% và độ đặc hiệu là 86%. 

* So sánh tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết thanh giữa chửa 

trứng bán phần và u nguyên bào nuôi 

Kết quả bảng 3.21 cho thấy tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết 

thanh của nhóm CTBP có giá trị trung bình là 1,88 ± 0,64 (%), thấp hơn có ý 

nghĩa thông kê so với kết quả của nhóm UNBN là 10,87 ± 14,46 (%) với p = 

0,001. Giá trị trung vị của tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết thanh trong 

CTBP là 1,7%; giá trị này cũng thấp hơn có ý nghĩa thống kê so với giá trị 

trung vị ở nhóm UNBN là 5,57% với p < 0,001.  

Trên biểu đồ ROC, giá trị AUC của tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần 

huyết thanh đạt mức tốt (AUC = 0,87; 95% CI: 0,77 - 0,97; p < 0,001). Kết 

quả này cho thấy sử dụng tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết thanh để 

phân biệt CTBP và UNBN là có giá trị (biểu đồ 3.9). 

Điểm cắt tối ưu của tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết thanh để 

phân biệt CTBP và UNBN được xác định là 3,16% (UNBN có giá trị cao 

hơn) với độ nhạy với độ nhạy 79% và độ đặc hiệu 96%. 
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* So sánh tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết thanh giữa chửa 

trứng chung (gồm CTHT và CTBP)  và u nguyên bào nuôi 

Kết quả bảng 3.22 cho thấy trung bình của tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn 

phần huyết thanh trong chửa trứng chung là 2,79 ± 1,11 (%); thấp hơn có ý 

nghĩa thống kê so với giá trị trung bình trong UNBN là 10,87 ± 14,46 (%) với 

p < 0,001. Trung vị của tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết thanh trong 

chửa trứng chung là 2,72%; cũng thấp hơn có ý nghĩa thống kê so với giá 

trung vị ở nhóm UNBN là 5,57% với p < 0,001.  

Trên biểu đồ ROC, giá trị AUC của tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần 

đạt mức tốt (AUC = 0,80; 95% CI: 0,68 – 0,91; p < 0,001). Kết quả này cho 

thấy sử dụng tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết thanh để phân biệt chửa 

trứng và UNBN là có giá trị (biểu đồ 3.10). 

Điểm cắt tối ưu của tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết thanh để 

phân biệt chửa trứng và UNBN được xác định là 4,25 % (UNBN có giá trị 

cao hơn) với độ nhạy với độ nhạy 70% và độ đặc hiệu 90%. 

Do chưa có nghiên cứu nào phân tích sự khác biệt của tỷ lệ βhCG tự 

do/hCG toàn phần huyết thanh giữa CTHT hay CTBP và UNBN được báo 

cáo nên không có cơ sở để nhận xét kết quả chi tiết. Các nghiên cứu so sánh 

chửa trứng chung với UNBN về tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết thanh 

cho thấy kết quả trong nghiên cứu của tôi là phù hợp. Nghiên cứu của Ozturk6 

cho thấy tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết trong chửa trứng là 1,80 ± 

1,00 (%); trong choriocarcinoma là 9,20 ± 1,80 (%); sự khác biệt giữa hai 

nhóm có độ tin cậy p < 10-4. Nghiên cứu của Khazaeli151 cho thấy tỷ lệ βhCG 

tự do/hCG toàn phần huyết thanh đối với chửa trứng không có biến chứng là 

1,8 ± 1,7 (%); đối với chửa trứng có biến chứng UNBN nguy cơ thấp là 6,8 ± 

3,4 (%); đối với nhóm UNBN nguy cơ cao là 24,6 ± 13,6 (%); sự khác biệt 

giữa nhóm chửa trứng không biến chứng và nhóm UNBN nguy cơ cao có độ 
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tin cậy p = 0,0018; sự khác biệt giữa nhóm chửa trứng có biến chứng UNBN 

nguy cơ thấp và nhóm UNBN nguy cơ cao có độ tin cậy p = 0,0019.  

Giá trị phân biệt giữa chửa trứng và UNBN ít có nghĩa khi người bệnh 

không có tiền sử thai nghén nhưng lại rất có ý nghĩa trong theo dõi sau loại bỏ 

thai trứng để phân biệt giữa sót trứng hay chửa trứng tái phát và UNBN. 

4.2.4.4. Vai trò của tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết thanh trong chẩn 

đoán phân biệt giữa chửa thường và u nguyên bào nuôi 

Chẩn đoán phân biệt giữa chửa thường và u nguyên bào nuôi rất có ý 

nghĩa trong theo dõi sau nạo trứng hay sau điều trị UNBN để đưa ra các quyết 

định hợp lý. Nếu chẩn đoán được rõ ràng, các trường hợp có thai lại sau nạo 

trứng hoàn toàn có thể theo dõi bình thường mà không cần can thiệp gì thêm. 

Ngược lại, với các trường hợp có biến chứng UNBN sau nạo trứng hoặc 

UNBN tái phát, chúng ta phải can thiệp càng sớm càng tốt để tránh các hậu 

quả nặng nề do UNBN gây ra. 

Tương tự như phân biệt giữa chửa trứng và UNBN, để phân biệt chửa 

thường và u nguyên bào nuôi chỉ có thể sử dụng tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn 

phần huyết thanh. 

Kết quả bảng 3.23 cho thấy trung bình của tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn 

phần huyết thanh ở nhóm chửa thường là 1,01 ± 0,49 (%), thấp hơn có ý 

nghĩa thống kê so với trung bình trong nhóm UNBN là 10,87 ± 14,46 (%) với 

p < 0,001. Trung vị của tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết thanh ở nhóm 

nhóm chửa thường là 0,85%, cũng thấp hơn có ý nghĩa thông kê so với trung 

vị của nhóm UNBN là 5,57% với p < 0,001. 

Trên biểu đồ ROC, giá trị AUC của tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần 

huyết thanh đạt mức rất tốt (AUC = 0,97; 95% CI: 0,93 – 0,99; p < 0,001). 

Kết quả này cho thấy sử dụng tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết thanh để 

phân biệt chửa thường và UNBN là rất có ý nghĩa (biểu đồ 3.11). 
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Điểm cắt tối ưu của tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết thanh để 

phân biệt chửa thường và UNBN được xác định là 1,9 % (UNBN có giá trị 

cao hơn) với độ nhạy 88% và độ đặc hiệu là 95%.  

Các kết quả trên là hợp lý và phù hợp với kết quả của một số nghiên 

cứu khác. Nghiên cứu của Ozturk cho tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần 

huyết thanh ở nhóm chửa thường là 0,40 ± 0,26 (%), ở nhóm 

choriocarcinoma là 9,20 ± 1,80 (%), sự khác biệt giữa hai nhóm có độ tin 

cậy p < 10-8.6 Nghiên cứu của Khazaeli cho tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần 

huyết thanh của nhóm chửa thường là 0,80 ± 0,68 (%), βhCG tự do/hCG 

toàn phần huyết thanh của nhóm UNBN là 24,6 ± 13,6 (%); sự khác biệt 

giữa hai nhóm có độ tin cậy p < 0,0002.151  

 Với các phân tích trên, tôi cho rằng tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần 

huyết thanh hoàn toàn có thể ứng dụng để chẩn đoán phân biệt chửa thường 

và UNBN. 

4.3. Bàn luận về mục tiêu 2: Xác định giá trị của βhCG tự do, hCG nguyên 

vẹn, hCG toàn phần và tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết thanh trong 

tiên lượng biến chứng u nguyên bào nuôi sau điều trị chửa trứng. 

Rất khó để tiên lượng biến chứng UNBN từ chửa trứng. Một số yếu tố 

nguy cơ cao có thể dẫn tới biến chứng UNBN được nhiều tác giả nhận định 

gồm: mẹ lớn tuổi, có tiền sử chửa trứng hay UNBN đã điều trị, có các dấu 

hiệu: ra máu âm đạo, tử cung lớn hơn tuổi thai, có nang hoàng tuyến, nồng độ 

βhCG huyết thanh ≥ 100.000 IU/L.45,95,105  Tuy nhiên, cho đến hiện nay thì giá 

trị cụ thể của các yếu tố trên vẫn chưa rõ ràng. Để tìm giá trị tiên lượng biến 

chứng UNBN từ chửa trứng, một số nhà nghiên cứu đã tiến hành thực hiện đo 

các giá trị của βhCG tự do, hCG nguyên vẹn, hCG toàn phần và tỷ lệ βhCG tự 

do/hCG toàn phần huyết thanh và bước đầu cho kết quả khả quan.43,160,161  

Nghiên cứu này có mục đích tìm hiểu vai trò của βhCG tự do, hCG 

nguyên vẹn, hCG toàn phần và tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết thanh 

trong tiên lượng biến chứng UNBN sau chửa trứng. 
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* Vai trò của βhCG tự do huyết thanh 

Kết quả bảng 3.24 cho thấy giá trị trung bình của nồng độ βhCG tự do 

huyết thanh ở nhóm chửa trứng có biến chứng là 716,3 ± 543,4 ng/ml; cao 

hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm chửa trứng không có biến chứng là 

371,2 ± 393,9 ng/ml với p < 0,001. Trung vị của βhCG tự do huyết thanh ở 

nhóm chửa trứng có biến chứng là 620,7 ng/ml; cao hơn có ý nghĩa thống kê 

so với nhóm chửa trứng không biến chứng là 238,3 ng/ml với p < 0,001.  

Trên biểu đồ đường cong ROC, giá trị AUC của βhCG tự do huyết 

thanh đạt mức trung bình khá (AUC = 0,76; 95% CI: 0,67 – 0,85; p < 0,001). 

Giá trị này cho thấy βhCG tự do huyết thanh có thể sử dụng để tiên lượng 

biến chứng UNBN từ chửa trứng (biểu đồ 3.12.). 

Điểm cắt tối ưu của βhCG tự do huyết thanh được xác định để tiên 

lượng biến chứng UNBN từ chửa trứng là 337,65 ng/ml (các trường hợp có 

nguy cơ biến chứng có giá trị cao hơn) với độ nhạy 86% và độ đặc hiệu 76%. 

So với các nghiên cứu trước đây về vai trò của βhCG tự do trong dự 

báo biến chứng UNBN, tôi thấy rằng đây là vấn đề còn tranh luận và kết quả 

nghiên cứu của nhiều tác giả còn khác nhau.  

Các nghiên cứu của Khazaeli hay Van Trommel có nhận định về vai trò 

của βhCG tự do huyết thanh trong tiên lượng biến chứng UNBN từ chửa 

trứng tương tự như kết quả trong nghiên cứu của tôi. Trong nghiên cứu của 

Khazaeli, nồng độ βhCG tự do huyết thanh của nhóm chửa trứng có biến 

chứng UNBN là 461 ± 1294 ng/ml, cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm 

chửa trứng không có biến chứng là 49,6 ± 57,3 ng/ml với p = 0,002 và tác giả 

cũng nhận định rằng các trường hợp chửa trứng có biến chứng UNBN luôn có 

sự sản xuất quá mức βhCG tự do và có thể đo nồng độ của phân tử này để tiên 

lượng biến chứng.151 Trong nghiên cứu của Van Trommel, tác giả cũng nhận 

thấy nồng độ βhCG tự do huyết thanh ở nhóm chửa trứng có biến chứng 

UNBN cao hơn nhóm không có biến chứng UNBN: chỉ số mMoM của βhCG 
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tự do huyết thanh đối với nhóm chửa trứng có biến chứng là 8,349, cao hơn 

so với chỉ số mMoM đối với nhóm chửa trứng không có biến chứng là 5,807 

với p = 0,001; giá trị AUC của βhCG tự do huyết thanh trên biểu đồ ROC đạt 

mức 0,698 là mức gần tương đương với kết quả trong nghiên cứu của tôi.5 

Nghiên cứu của Lybol sau loại bỏ thai trứng cho thấy giá trị βhCG tự do 

huyết thanh có tính chất dự báo UNBN tốt hơn so với giá trị của hCG, các 

trường hợp ác tính luôn có sự tăng cao đặc biệt của βhCG tự do. Trên biểu đồ 

theo dõi sau nạo trứng trong nghiên cứu của Lybol cho thấy βhCG tự do huyết 

thanh có khả năng dự báo UNBN sớm hơn so với theo dõi bằng hCG thông 

thường với độ nhạy là 69%, độ đặc hiệu 97,5%. Sử dụng giá trị βhCG tự do 

có thể dự báo sớm tới 38% số người bệnh UNBN so với sử dụng giá trị của 

hCG theo các tiêu chuẩn của FIGO.162 Một số báo cáo khác cũng ghi nhận sử 

dụng nồng độ βhCG tự do huyết thanh có thể dùng để dự báo nguy cơ biến 

chứng UNBN của chửa trứng.56,85  

Tuy nhiên trong nghiên cứu của Berkowitz lại đưa ra kết quả và kết 

luận rằng βhCG tự do huyết thanh không có ý nghĩa trong việc dự báo biến 

chứng UNBN từ chửa trứng, nồng độ βhCG tự do huyết thanh trong nhóm 

chửa trứng có biến chứng UNBN là 971 ± 517 ng/ml cao hơn không có ý 

nghĩa thống kê so với kết quả của nhóm chửa trứng không có biến chứng là 

762 ± 861 ng/ml.7  

Tôi cho rằng nhận định về vai trò của βhCG tự do trong dự báo biến 

chứng UNBN còn có sự khác nhau giữa các nghiên cứu là do chửa trứng là 

bệnh hiếm, biến chứng UNBN lại càng hiếm hơn nữa nên các nghiên cứu về 

loại hCG này không nhiều. Hơn nữa, quan điểm của hầu hết các tác giả hiện 

nay có xu hướng điều trị bảo tồn tử cung, xu hướng cắt tử cung ít đi nên mối 

liên quan giữa βhCG tự do và đặc điểm giải phẫu bệnh lý tử cung trong chửa 

trứng hay UNBN càng không rõ, cần nghiên cứu thêm. 
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Vai trò của βhCG tự do huyết thanh không chỉ giới hạn trong tiên lượng 

biến chứng UNBN từ chửa trứng mà còn có ý nghĩa trong chẩn đoán, tiên 

lượng điều trị của nhiều loại ung thư khác. Nghiên cứu của Hotakainen cho 

thấy có tới 23% các trường hợp ung thư thận có nồng độ βhCG tự do huyết 

thanh cao hơn bình thường và nhận định βhCG tự do huyết thanh là một yếu 

tố để chẩn đoán nguy cơ.163 Nghiên cứu của Li cho thấy có tới 37% các 

trường hợp ung thư đại tràng có chế tiết βhCG tự do huyết thanh trước khi 

xâm lấn; các trường hợp có nồng độ βhCG tự do huyết thanh cao thường có 

tiên lượng xấu hơn các trường hợp có nồng độ βhCG tự do huyết thanh thấp; 

sự chế tiết của βhCG tự do huyết thanh song hành với sự xâm lấn của tế bào 

ung thư.164 Nghiên cứu của Lempiainen cho thấy có khoảng 40% các trường 

hợp ung thư tinh hoàn có sự hiện diện của βhCG tự do huyết thanh và khẳng 

định xét nghiệm loại hCG này rất hữu ích trong chẩn đoán.165  

Đối với UNBN, βhCG tự do huyết thanh có nồng độ cao trong các 

trường hợp u nguyên bào nuôi vùng rau bám và u nguyên bào nuôi dạng biểu 

mô. Các nghiên cứu về βhCG tự do huyết thanh không đưa ra các chỉ số cụ 

thể của giá trị này vì đấy là yếu tố chủ quan, phụ thuộc hoàn toàn vào mức độ 

theo dõi sau nạo trứng mà thường đánh giá giá trị chẩn đoán và tiên lượng 

thông qua chỉ số βhCG tự do/hCG toàn phần huyết thanh. Nghiên cứu của 

Cole cho thấy sử dụng tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết thanh có thể 

chẩn đoán đúng đối với 100% các trường hợp u nguyên bào nuôi vùng rau 

bám.157 Nghiên cứu của Harvey cũng có kết luận tương tự khi tỷ lệ βhCG tự 

do/hCG toàn phần huyết thanh trong các trường hợp UNBN vùng rau bám là 

16,7%, cao hơn có ý nghĩa thống kê so với tỷ lệ này trong  trong 

choriocarcinoma là 8,73% (p < 0,000001).154 Nghiên cứu của Froeling cho 

thấy βhCG tự do/hCG toàn phần huyết thanh tăng cao trong các trường hợp 

UNBN dạng biểu mô và UNBN vùng rau bám, các trường hợp tăng cao 

thường có tiên lượng xấu và kháng hóa chất.166 
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* Vai trò hCG nguyên vẹn, hCG toàn phần huyết thanh 

Kết quả bảng 3.24 cho thấy nồng độ trung bình của hCG nguyên vẹn 

huyết thanh ở nhóm chửa trứng có biến chứng là 295.662 ± 245.479 IU/L; cao 

hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm chửa trứng không có biến chứng là 

208.714 ± 214.415 IU/L với p = 0,036. Nồng độ trung bình của hCG toàn 

phần huyết thanh ở nhóm chửa trứng có biến chứng là 881,1 ± 727,5 nmol/l; 

cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm chửa trứng không có biến chứng là 

615,4 ± 630,6 nmol/l với p = 0,03. 

Cũng theo bảng 3.24, trung vị của hCG nguyên vẹn huyết thanh ở nhóm 

chửa trứng có biến chứng là 270.302 IU/L; cao hơn so với nhóm chửa trứng 

không có biến chứng là 141.634 IU/L với p = 0,027; trung vị của hCG toàn 

phần huyết thanh ở nhóm chửa trứng có biến chứng là 806,6 nmol/l, cao hơn so 

với nhóm chửa trứng không có biến chứng là 422,5 nmol/l với p = 0,023. 

Trên biểu đồ đường cong ROC, giá trị AUC của hCG nguyên vẹn huyết 

thanh đạt mức trung bình thấp (AUC: 0,62; 95% CI: 0,51 – 0,73; p = 0,027). 

giá trị AUC của hCG toàn phần huyết thanh cũng đạt mức trung bình thấp 

(AUC: 0,62; 95% CI: 0,52 – 0,73; p = 0,023). Các kết quả này cho thấy sử 

dụng hCG nguyên vẹn, hCG toàn phần huyết thanh ít có giá trị tiên lượng 

biến chứng UNBN từ chửa trứng (biểu đồ 3.12.). 

Điểm cắt tối ưu được xác định để tiên lượng biến chứng UNBN từ chửa 

trứng là 269.730 IU/L đối với hCG nguyên vẹn với độ nhạy độ nhạy chỉ đạt 

51% và độ đặc hiệu 78%; điểm cắt tối ưu đối với hCG toàn phần là 798,59 

nmol/l với độ nhạy cũng chỉ đạt 51%; độ đặc hiệu 78%. 

So sánh với các nghiên cứu khác, tôi thấy kết quả của các nghiên cứu 

cũng không giống nhau. 

Nghiên cứu của Usui cho thấy trung vị của hCG huyết thanh ở nhóm 

chửa trứng có biến chứng là 233.749 mIU/ml; ở nhóm chửa trứng không có 

biến chứng là 121.467 mIU/ml; trung vị của hCG huyết thanh  ở nhóm chửa 
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trứng có biến chứng cao hơn nhóm không có biến chứng có ý nghĩa thống kê 

với p = 0,001.95 Nghiên cứu của Berkowitz cho thấy nồng độ hCG nguyên 

vẹn nhóm chửa trứng nhóm có biến chứng là 79.467 ± 58.655 ng/ml; nhóm 

chửa trứng không có biến chứng là 46.145 ± 29.314 ng/ml; nồng độ trong 

nhóm chửa trứng có biến chứng cao hơn không có ý nghĩa thống kê so với 

nhóm chửa trứng không có biến chứng.7 Kết quả nghiên cứu của Khazaeli 

cũng cho thấy nồng độ hCG toàn phần huyết thanh trong nhóm chửa trứng 

không có biến chứng là 81.355 ± 152.009 mIU/ml; trong nhóm chửa trứng có 

biến chứng UNBN là 80,388 ± 169.322 mIU/ml; không có sự khác biệt về 

nồng độ hCG toàn phần giữa hai nhóm.151  

Nghiên cứu của Van Trommel cho kết quả tương tự như nghiên cứu 

của tôi và nhận định vai trò trong tiên lượng biến chứng của hCG toàn phần 

huyết thanh có giá trị thấp. Chỉ số mMoM của hCG toàn phần huyết thanh đối 

với nhóm chửa trứng có biến chứng trong nghiên cứu của Van Trommel là 

2,977, cao hơn so với nhóm chửa trứng không có biến chứng là 2,284 với p < 

0,001; tuy nhiên giá trị AUC trên biểu đồ ROC của hCG toàn phần huyết 

thanh trong nghiên cứu này chỉ đạt mức trung bình thấp (AUC = 0,688) và 

cũng ít có giá trị trong tiên lượng biến chứng UNBN.5 Nghiên cứu của Ngo 

Duc cũng nhận định vai trò tiên đoán UNBN của hCG toàn phần huyết thanh 

là ít có giá trị, chỉ số AUC trên biểu đồ ROC cũng chỉ đạt mức mức trung 

bình thấp (AUC = 0,622).82 

Rất khó xác định lý do cụ thể về sự khác biệt kết quả giữa các nghiên 

cứu. Nhận xét chung về kết quả, tôi thấy rằng nhiều tác giả có chung nhận 

định với nghiên cứu của tôi là nồng độ hCG huyết thanh trong các trường hợp 

chửa trứng có biến chứng UNBN cao hơn các trường hợp chửa trứng không 

có biến chứng UNBN nhưng ít có giá trị trong tiên lượng. Tôi cho rằng sự 

khác biệt về kết quả có lẽ là do cỡ mẫu và phương pháp thực hiện xét nghiệm 

khác nhau. Về cỡ mẫu: nghiên cứu của tôi thực hiện trên 191 đối tượng 



 
133 

nghiên cứu, của Van Trommel là 204, của Ngo Duc là 130. Cỡ mẫu trong 

nghiên cứu của Berkowitz là 28, của Khazaeli là 21. Về phương pháp xét 

nghiệm: nghiên cứu của tôi, của Van Trommel hay của Ngo Duc đều sử dụng 

phương pháp xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang còn nghiên cứu của 

Berkowitz hay của Khazaeli thì sử dụng phương pháp miễn dịch phóng xạ.  

* Vai trò của tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết thanh  

Kết quả bảng 3.24 cho thấy tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết thanh 

ở nhóm chửa trứng có biến chứng có giá trị trung bình là 3,96 ± 1,00 (%), cao 

hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm chửa trứng không có biến chứng là 2,53 ± 

0,96 (%) với p < 0,001.  

Giá trị trung vị của hCG nguyên vẹn huyết thanh ở nhóm chửa trứng có 

biến chứng là 3,76%, cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm chửa trứng 

không có biến chứng là 2,42% với p < 0,001 (bảng 3.24).  

Trên biểu đồ ROC, giá trị AUC của tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần 

huyết thanh đạt mức tốt (AUC: 0,85; 95% CI: 0,79 – 0,92; p <0,001). Giá trị 

này cho thấy βhCG tự do huyết thanh có thể sử dụng để tiên lượng biến chứng 

UNBN từ chửa trứng (biểu đồ 3.12). 

Điểm cắt tối ưu của tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết thanh được 

xác định để tiên lượng biến chứng UNBN từ chửa trứng là 3,18% với độ nhạy 

bằng 86% và độ đặc hiệu là 76%. 

So sánh với kết quả của các nghiên cứu khác, tôi nhận thấy vai trò 

trong tiên lượng biến chứng của tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết thanh 

cũng khác nhau.  

Trong nghiên cứu đầu tiên của Khazaeli, tác giả đo βhCG tự do và hCG 

toàn phần huyết thanh ở các người bệnh chửa trứng và nhận thấy nhận thấy có 

8 trên 9 các trường hợp người bệnh chửa trứng không có biến chứng đều có tỷ 

lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết thanh dưới 4%; có 10 trên 12 người bệnh 

chửa trứng xuất hiện biến chứng về sau đều có tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn 
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phần huyết thanh trên 4%. Có sự khác biệt về tỷ lệ tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn 

phần huyết thanh giữa các nhóm với p = 0,0009. Tác giả nhận định rằng tỷ lệ 

βhCG tự do và hCG toàn phần huyết thanh dường như có thể sử dụng để tiên 

lượng chửa trứng.167 

Nghiên cứu sau đó cũng của Khazaeli cho thấy tỷ lệ βhCG tự do/hCG 

toàn phần huyết thanh đối với các trường hợp thai trứng không có biến chứng 

là 1,8 ± 1,7 (%), đối với các trường hợp thai trứng có biến chứng là 6,8 ± 3,4 

(%); có sự khác biệt về tỷ lệ giữa hai nhóm với độ tin cậy p = 0,002; tác giả 

khuyến cáo nên sử dụng tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần trong chửa trứng 

như là một tiêu chí để sớm đưa ra liệu trình điều trị phù hợp.151 

Các báo cáo của các tác giả Bagshawe, Ozturk cũng cho rằng trong 

chửa trứng có biến chứng, sự xuất hiện của các tế bào ác tính làm tăng tiết 

βhCG tự do nên tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần sẽ cao hơn các trường hợp 

không biến chứng. Tuy nhiên theo các tác giả này cần có nghiên cứu nhiều 

hơn nữa để xác định điểm cắt trong tiên lượng.6,85  

Tuy nhiên một số nghiên cứu lại cho kết luận về tỷ lệ βhCG tự do/hCG 

toàn phần huyết thanh ít hoặc không có ý nghĩa trong dự báo nguy cơ biến 

chứng. Nghiên cứu của Van Tromel cho thấy có sự khác biệt về nồng độ 

βhCG tự do, hCG toàn phần huyết thanh nhưng tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn 

phần lại không có sự khác biệt giữa hai nhóm chửa trứng không có biến 

chứng và chửa trứng có biến chứng.5 Nghiên cứu của Berkowitz cũng cho 

thấy không có sự khác biệt về tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết thanh 

giữa hai nhóm chửa trứng không có biến chứng và nhóm chửa trứng có biến 

chứng với các giá trị tương ứng là 2,4 ± 1,4 (%) và 2,4 ± 1,2 (%).7  

Nghiên cứu của Khosravirad cho thấy tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần 

huyết thanh có giá trị chẩn đoán UNBN ở mức thấp trước thời điểm hút trứng 

nhưng đặc biệt có giá trị trong theo dõi sau đó. Trong nghiên cứu này tác giả 

nhận thấy tại thời điểm hút thai trứng, không có sự khác biệt về tỷ lệ giữa hai 
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nhóm nhưng vào thời điểm sau nạo trứng hai tuần, khả năng tiên lượng biến 

chứng UNBN từ chửa trứng đúng tới 80% và là có giá trị nhất trong các yếu 

tố theo dõi sau nạo trứng.88 

Rất khó lý giải về sự khác biệt của tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần 

huyết thanh giữa các nghiên cứu. Về mặt lý thuyết, nghiên cứu của tôi và các 

nghiên cứu có kết quả tương tự có tính hợp lý hơn vì các trường hợp chửa 

trứng có biến chứng UNBN là những trường hợp có sự gia tăng của các tế bào 

có tính tân sản cao, các tế bào này có thể xuất hiện từ rất sớm và làm tăng tiết 

βhCG tự do so với các trường hợp chửa trứng không có biến chứng. Sự tăng 

tiết βhCG tự do làm tăng tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết thanh và vì 

vậy xác định tỷ lệ này trong chửa trứng có thể tiên lượng biến chứng UNBN. 
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KẾT LUẬN 

 

1. Xác định trị số của βhCG tự do, hCG nguyên vẹn, hCG toàn phần và 

tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết thanh ở bệnh nguyên bào nuôi, 

chửa thường. 

* Có sự khác nhau về nồng độ của βhCG tự do, hCG nguyên vẹn, hCG 

toàn phần và tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết thanh giữa các nhóm 

nghiên cứu: 

- Đối với βhCG tự do: nồng độ trong chửa thường thấp hơn trong CTBP; 

trong CTBP thấp hơn CTHT. 

- Đối với hCG nguyên vẹn, hCG toàn phần: không có sự khác biệt giữa 

chửa thường và CTBP và đều thấp hơn so với nhóm CTHT. 

- Tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần: trong chửa thường thấp hơn trong 

CTBP; trong CTBP thấp hơn CTHT; trong CTHT thấp hơn UNBN. 

* Ứng dụng trong chẩn đoán phân biệt: tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần 

có ý nghĩa nhất, đa số đều cho giá trị sử dụng ở mức tốt hoặc rất tốt: 

- Chẩn đoán phân biệt giữa CTHT và CTBP: có thể sử dụng cả bốn trị số 

hCG huyết thanh. Tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần là có giá trị nhất (mức 

tốt) với điểm cắt tối ưu là 2,7%; độ nhạy 66%; độ đặc hiệu 89%. 

- Chẩn đoán biệt giữa chửa trứng và chửa thường: 

Phân biệt giữa CTHT và chửa thường: có thể sử dụng cả bốn trị số hCG 

huyết thanh. Tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần là có giá trị nhất (mức rất tốt) với 

điểm cắt tối ưu là 1,63%; độ nhạy 94%; độ đặc hiệu 91%. 

Phân biệt giữa CTBP và chửa thường: chỉ có thể sử dụng βhCG tự do 

hoặc tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết thanh. Tỷ lệ βhCG tự do/hCG 

toàn phần có giá trị hơn (giá trị phân biệt ở mức tốt) với điểm cắt tối ưu là 

1,22%; độ nhạy 89%; độ đặc hiệu 78%. 

Phân biệt giữa chửa trứng chung và chửa thường: Tỷ lệ βhCG tự 

do/hCG toàn phần có giá trị nhất (mức rất tốt) với điểm cắt tối ưu: 1,45%; độ 

nhạy 91%; độ đặc hiệu 85%. 
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- Chẩn đoán phân biệt giữa chửa trứng và UNBN: chỉ có thể sử dụng tỷ 

lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết thanh: 

Chẩn đoán phân biệt giữa CTHT và UNBN: giá trị phân biệt ở mức trung 

bình. Điểm cắt tối ưu: 4,25%; độ nhạy 70%; độ đặc hiệu 86% 

Chẩn đoán phân biệt giữa CTBP và UNBN: giá trị phân biệt ở mức tốt. 

Điểm cắt tối ưu: 3,16%; độ nhạy 79%; độ đặc hiệu 96%. 

Chẩn đoán phân biệt giữa chửa trứng chung và UNBN: giá trị phân biệt ở 

mức tốt. Điểm cắt tối ưu: 4,25%; độ nhạy 70%; độ đặc hiệu 90%. 

- Chẩn đoán phân biệt giữa chửa thường và UNBN: chỉ có thể sử dụng 

tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết thanh. Giá trị phân biệt ở mức rất tốt 

với điểm cắt tối ưu là 1,9%; độ nhạy 88%; độ đặc hiệu 95%. 

2. Xác định giá trị của βhCG tự do, hCG nguyên vẹn, hCG toàn phần và 

tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết thanh trong tiên lượng biến 

chứng u nguyên bào nuôi sau điều trị chửa trứng. 

Cả bốn trị số hCG huyết thanh đều có thể sử dụng trong tiên lượng biến 

chứng UNBN:  

- Sử dụng βhCG tự do, hCG nguyên vẹn, hCG toàn phần ít có giá trị 

hoặc có giá trị tiên lượng ở mức trung bình. 

- Sử dụng tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần có giá trị tiên lượng ở mức 

tốt với điểm cắt tối ưu là 3,18%; độ nhạy 86%; độ đặc hiệu 76%. 
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KIẾN NGHỊ 

 

- Khuyến cáo thực hiện xét nghiệm βhCG tự do, hCG nguyên vẹn và 

tính toán các giá trị hCG toàn phần, tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết 

thanh huyết thanh trong chẩn đoán và điều trị chửa trứng. 

- Khuyến cáo thực hiện xét nghiệm βhCG tự do, hCG nguyên vẹn, tính 

toán các giá trị hCG toàn phần và tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết 

thanh trong các trường hợp βhCG tăng sau nạo trứng để chẩn đoán phân biệt 

có thai lại sau nạo trứng, chửa trứng tái phát và UNBN. 

- Khuyến cáo thực hiện xét nghiệm βhCG tự do, hCG nguyên vẹn, tính 

toán các giá trị hCG toàn phần và tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết thanh 

trong các trường hợp chưa phân biệt rõ ràng giữa chửa thường và chửa trứng. 

- Cần có nghiên cứu về βhCG tự do, hCG nguyên vẹn, hCG toàn phần 

và tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết thanh trong các trường hợp dọa sẩy 

thai, thai lưu. 

- Cần có nghiên cứu thêm về βhCG tự do, hCG nguyên vẹn, hCG toàn 

phần và tỷ lệ βhCG tự do/hCG toàn phần huyết thanh trong điều trị UNBN. 
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Phụ lục 1 

PHỤ LỤC 

1.Chuyển đổi đơn vị các kết quả βhCG tự do, hCG nguyên vẹn huyết 

thanh trong chửa trứng (n = 191) 

 Giá trị của βhCG tự do huyết thanh 

Loại hCG 

 

Loại 

chửa trứng 

X ± SD 

(Min - Max) 

Trung vị 

(Tứ phân vị) 

βhCG tự do 

(ng/ml) 

βhCG tự do 

(nmol/l) 

βhCG tự do 

(ng/ml) 

βhCG tự do 

(nmol/l) 

CTHT 
529,4 ± 472,3 

(21,1 – 1991,1) 

22,6 ± 20,1 

(0,9 – 84,8) 

362 

(55,9 – 1758,3) 

15,4 

(2,4 – 74,9) 

CTBP 
174,0 ± 183,4 

(2,6 – 918) 

7,4 ± 7,8 

(0,1 – 39,1) 

122,1 

(12,1 – 678,7) 

5,2 

(0,5 – 28,9) 

Chửa trứng 

chung 

432,6 ± 443,0 

(2,6 – 1991,1) 

18,4 ± 18,9 

(0,1 – 84,8) 

294,1 

(24,6 – 1580,6) 

12,5 

(1,0 – 67,3) 

 Giá trị của hCG nguyên vẹn huyết thanh 

Loại hCG 

 

Loại 

chửa trứng 

X ± SD 

(Min - Max) 

Trung vị 

(Tứ phân vị) 

HCG nguyên vẹn 

(IU/L) 

HCG nguyên 

vẹn (nmol/l) 

HCG nguyên vẹn 

(IU/L) 

HCG nguyên 

vẹn (nmol/l) 

CTHT 
260.974 ± 241.073 

(13.526 - 1.430.298) 

750,1 ± 692,9 

(38,9 - 4110,8) 

175.209 

(34.553 – 774.627) 

503,6 

(99,3 – 2226,3) 

CTBP 
127.543 ± 116.910 

(1392 - 5 92.589) 

366,6 ± 336,0 

(4,0 - 1703,1) 

107.492 

(11.760 – 435.516) 

308,9 

(33,8 – 1251,7) 

Chửa trứng 

chung 

224.647 ± 222.319 

(1392 - 1.430.298) 

645,7 ± 639,0 

(4,0 - 4110,8) 

148.239 

(19.384 – 709.213) 

426,0 

(55,7 – 2038,3) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Phụ lục 2 

PHỤ LỤC 

 

2. Chuyển đổi đơn vị các kết quả βhCG tự do, hCG nguyên vẹn huyết 

thanh trong nhóm đối chứng 

2.1. Giá trị của hCG huyết thanh trong chửa thường (n=86) 

Giá trị của βhCG tự do huyết thanh 

X ± SD 

(Min – Max) 

Trung vị 

(Tứ phân vị) 

βhCG tự do 

(ng/ml) 

βhCG tự do 

(nmol/l) 

βhCG tự do 

(ng/ml) 

βhCG tự do 

(nmol/l) 

71,2 ± 47,6 

(8,7 - 270,6) 

3,0 ± 2,0 

(0,4 – 11,5) 

58,0 

(23,0 – 183,4) 

2,5 

(1,0 – 7,8) 

Giá trị của hCG nguyên vẹn huyết thanh 

X ± SD 

(Min - Max) 

Trung vị 

(Tứ phân vị) 

HCG nguyên vẹn 

(IU/L) 

HCG nguyên vẹn 

(nmol/l) 

HCG nguyên vẹn 

(IU/L) 

HCG nguyên vẹn 

(nmol/l) 

103.930 ± 46.601 

(20.404 - 259.960) 

298,7 ± 133,9 

(58,6 – 747,1) 

97.644 

(41.354 - 202.917) 

280,6 

(118,9 – 583,2) 

2.2. Giá trị của βhCG tự do huyết thanh trong nhóm u nguyên bào nuôi (n=33) 

Giá trị của βhCG tự do huyết thanh 

X ± SD 

(Min - Max) 

Trung vị 

(Tứ phân vị) 

βhCG tự do 

(ng/ml) 

βhCG tự do 

(nmol/l) 

βhCG tự do 

(ng/ml) 

βhCG tự do 

(nmol/l) 

121,7 ± 154,7 

(0,14 – 508,0) 

5,2 ± 6,6 

(0,01 – 21,6) 

53,1 

(0,2 – 494,0) 

2,3 

(0,01 – 21,04) 

Giá trị của hCG nguyên vẹn huyết thanh 

X ± SD 

(Min - Max) 

Trung vị 

(Tứ phân vị) 

HCG nguyên vẹn 

(IU/L) 

HCG nguyên vẹn 

(nmol/l) 

HCG nguyên vẹn 

(IU/L) 

HCG nguyên vẹn 

(nmol/l) 

47.403 ± 89.489 

(10,6 – 390.030) 

136,2 ± 257,2 

(0,03 – 1121,0) 

8.328 

(65 – 321.122) 

23,9 

(0,2 – 922,9) 
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