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Bệnh án 

• 1994F, hiện đang có thai 18 tuần (con lần 2)  

• Lý do đến khám tại Medic: 1 tuần nay sốt, ho, đau 
ngực, không đau họng, không mất mùi vị. 

• Tiền căn: nhiễm covid, hiện kết thúc cly tập trung 14 
ngày, về nhà 1 tuần, xuất hiện các triệu chứng trên. 

• Tại phòng sàng lọc (26.8.2021):  

o LS: gầy, da xanh, ho nhiều, không khó thở, SpO2= 
98% , HA: 100/60mmHg, M: 120l/p,  

o Đang mang thai. 
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Hồ sơ khám thai tại BV Hùng Vương (13w) 

Thời điểm 13 tuần: thai+ nhau + ối bình thường 
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Khám tại Phòng sàng lọc Medic 26.8 

Các XN đề nghị: 
CTM, CN gan, CN thận, 
hsCRP, D-Dimer, TPTNT  
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Kết quả XN 26.8 

KQ:  
- CTM: BT 
- TPTNT: BT 
- Men gan:  tăng nhẹ 
- Chức năng thận: BT 

- PCT : âm tính 
- D-Dimer = 2679ng/mL 
- CRP: 200mg/L 
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Kết quả XN 27.8 

- Fibrinogen: tăng nhẹ 
- Procalcitonine: tăng 
- Ferritin: tăng 
- Interleukin 6: tăng 
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ECG 
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T2 
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T1 

GRE 
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T2 FSE 
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Siêu âm mạch máu chi dưới 
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Siêu âm thai 

Thai 18 tuần, hình thái học thai nhi bình thường. 
nhịp tim thai nhanh, 180l/p (Mẹ: 120l/p) 
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Video (2) 

- Bánh nhau dày 5cm, nhiều hồ huyết, turbulence 
flow (+) 

-  Động mạch rốn bình thường 
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- Động mạch rốn : flow (+), RI= 0,77, S/D= 4.38  
- Nước ối ít  
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Video (2) 

Đường cắt từ sau lưng / BN ngồi: 
TDMP P lượng nhiều, nhiều vách ngăn, nhu mô 
phổi dồn về một phía, màng phổi dày 
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SA Phổi 



BN ngồi, đầu dò convex và Linear ở thành ngực: 
TDMP P, nhiều vách ngăn. Lá tạng dày lên, có xẹp 
một phần mô phổi sát lá tạng 

Video (2) 
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SA: TDMP P hậu covid/ BN có thai 
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Tóm tắt BA 
• 27F, đang có thai 18 tuần 
• Nhiễm covid 20 ngày, hết hạn cách ly.  
• LS: sốt, ho, mệt mỏi, đau ngực, M nhanh sau thời hạn 14 ngày. 
• CLS: 

– XN máu: CRP, D-Dimer, Fibrinogen, Procalcitonine, Ferritine, 
Interleukine 6…. 

– ECG: tăng gánh thất P 
– MRI: TDMP, còn tổn thương rải rác + thuyên tắc nhánh ngoại vi 

ĐMP 
– SA: Thai 18 tuần, ối ít, bánh nhau dày do nhiều hồ huyết di 

chuyển bên trong khả năng có thuyên tắc vi mạch bánh 
nhau vai trò MRI thai (?) 

– SA phổi: rất có giá trị trong theo dõi các tổn ương phổi hậu 
Covid  

– Thiếu 1 số CLS: vd SA tim do bn mệt, cần chuyển nhanh cấp cứu 
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Xử trí  

• BN được chuyển cấp 
cứu BV Hùng Vương 
nhưng BV  không 
nhận vì vấn đề chính 
hiện tại là thuyên tắc 
phổi 
 

• Chuyển 115 (19g ngày 
27.8, sau nhiều nỗ lực 
của BS khoa cấp cứu) 
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TỔN THƯƠNG 
PHỔI KẾT HỢP 
TĂNG ĐÔNG 
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Các vấn đề ở BN mang thai nhiễm Covid 



Conclusion  
To date, the clinical importance of vertical transmission of SARSCoV-2 through the 
placenta remains controversial. The low incidence of COVID-19 vertical transmission 
may suggest that the placenta functions as a barrier even if it does not completely 
separate the maternal and fetal circulation.  
 
In addition, we have no information about viral factors that might affect the rates of 
in utero transmission. To confirm the mechanisms of vertical transmission and the 
placental barrier, extensive investigations are required. 

Nhau: hàng rào bảo vệ, chưa rõ 
bằng chứng covid qua nhau thai  

9/4/2021 22 



Coagulopathy in COVID-19 
highlight D-dimer elevation,  
thrombocytopenia,  
and low fibrinogen 
as poor prognostic indicators of mortality risk. 
 

TĂNG ĐÔNG 
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Figure 1. Placental abnormalities of a patient 
diagnosed with COVID-19.  
(A) Cross-sections of the placenta with multiple 

pale areas. Microscopic placental 
abnormalities of a patient diagnosed with 
COVID-19.  

(B) Microscopy overview placenta shows 
increased perivillous fibrin deposition and 
intervillositis (lắng đọng fibrine và viêm mô 
kẽ) 

TỔN 
THƯƠNG 
BÁNH NHAU 
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Conclusions  
There were no significant differences in abnormal fetal ultrasound 
and Doppler findings observed between pregnant women who were 
positive for SARS-CoV-2 and controls. 
 However, preterm delivery ≤ 35 weeks was more frequent among 
SARS-CoV-2-positive women. 
 
  2021 International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology 

SANH NON 
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FIGURE 1 | Morphometric and morphological 
analysis of placental specimens from women 
infected with SARS-CoV-2 (COVID-19 group) and 
the Control Group. Fibrin deposition evaluation 
in COVID-19 group (A) and Control group  
 
(B) in phosphotungstic hematoxylin (star—deep 
blue amorphous material); both perivillous and 
intravillous deposition were included. Sirius Red: 
bright red collagen I  
 
(C) and green collagen III fibers  
 
(D) under polarized light. Photomicrography of 
immunostaining with CD68 (KP1 Clone, Biocare) 
in COVID-19 group  
 
(E) and in Control group (F); eligible Hofbauer 
cells to counting (circled cells and those near the 
star). Macrophages outside villi and unspecific 
marking were excluded (arrows). Fetal vascular 
thrombosis (G) and decidual vasculopathy (H) in 
COVID-19 cases.  Giảm tưới máu đến nhau 

Tăng lắng đọng Fibrin 

Tăng đông, thực bào, tổn thương thành mạch 
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Kết luận 

• Cần theo dõi tiếp tục các BN hậu covid có triệu 
chứng trên 14 ngày (chưng trình quốc gia hậu 
Covid vai trò các PK đa khoa khi PCR (-) 

• Tập trung các vấn đề chính: phổi, RL đông máu 
(XN, XQ, CT phổi) 

• BN có thai: XN+ SA + MRI. Theo dõi sát 
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