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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 được 20 ngày, 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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Chẩn đoán SA: TDMP P hậu covid/ BN có
thai 18w, dày bánh nhau, ối ít.
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T2 FSE
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Hồ sơ khám thai tại BV Hùng Vương (13w)

Thời điểm 13 tuần: thai+ nhau + ối bình thường9/11/2021 6



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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- Động mạch rốn : flow (+), RI= 0,77, S/D= 4.38 
- Nước ối ít
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Động mạch rốn thai nhi



Video (2)

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

- Động mạch rốn bình thường

9/11/2021 9

Bánh nhau



Video (2)

Không bắt được phổ ĐM tử cung nhau hai bên
vì BN ho rất nhiều.
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Vấn đề ở BN này: 

- Có thai (18 tuần)
- Nhiễm Covid
- Thuyên tắc phổi
- TDMP do lao MP
- Vấn đề bánh nhau, 

thiểu ối

Hiện tại: BN đang khám tại BV PNT và đang uống thuốc điều
trị lao màng phổi. LS: BN thấy khỏe hơn, thai máy (+). Tiếp
tục theo dõi.
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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.

Bánh Nhau: hàng rào bảo vệ, chưa rõ bằng chứng covid qua 
nhau thai, tuy nhiên có một tỷ lệ nhỏ trẻ sơ sinh bị nhiễm khi

mẹ bị covid, (không tr.chứng hoặc rất nhẹ)
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Đặc điểm mô bệnh học
các tổn thương (n= 2567 

mang thai nhiễm covid/746 
đã sanh) 
Trong đó có 36 bánh nhau
được khảo sát về mô học:

- viêm mao mạch
nhau thai (34%)

- giảm tưới máu từ
mẹ sang con (53%)

- nguyên nhân khác: 
phù các lông nhung, 
hoại tử, tụ máu
dưới màng đệm, 
viêm PM phân su… 
(16%)

Yin Ping Wong, Teck Yee Khong, Geok Chin Tan (Malaysia & Australia). The Effects of COVID-19 on Placenta and 
Pregnancy: What Do We Know So Far?9/11/2021 14



Ng.cứu của ĐH Nortwestren
(Chicago) (22.5.2020)
- 16 trường hợp mang thai bị

nhiễm Covid-19
- 4/16 sanh non
- 3/16: viêm bánh nhau nghiêm

trọng.
- Các bất thường bánh nhau:
cục máu đông trong bánh nhau
(blood clots in the placenta, called 
intervillous thrombi) và bất
thường mạch máu đưa đến giảm
tưới máu (MVM: Maternal 
Vascular malperfusion)
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Yin Ping Wong, Teck Yee Khong, Geok Chin Tan (Malaysia & Australia). The Effects of COVID-19 on 
Placenta and Pregnancy: What Do We Know So Far?

Tần suất thay đổi mô bệnh học của nhau thai khi nhiễm
covid: giảm tưới máu phía mẹ > viêm > giảm tưới máu
đến thai nhi > khác (n=36)
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Coagulopathy in COVID-19
highlight D-dimer elevation, 
thrombocytopenia, 
and low fibrinogen
as poor prognostic indicators of mortality risk.

TĂNG ĐÔNG: xảy ra ở nhiều nơi trong
cơ thể mẹ và mạch máu bánh nhau.
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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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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

Thực bào, tăng lắng đọng fibrine, tổn thương thành
mạch của bánh nhau9/11/2021 19



Mẹ nhiễm covid: thiếu vắng vi mao mạch và thoái hóa
hyaline ở mô đệm giảm tưới máu thai nhi (n= 77)
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MRI và đại thể về mô nhau
của thai 34,5 tuần (bé mất) 
sau khi mẹ nhiễm Covid, cho
thấy có tổn thương nhau
nghiêm trọng trên MRI thai và
GPBL mô nhau: dãn nở mạch
máu, huyết khối, ổ nhồi máu
hoại tử mô nhau…



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

MẸ: TSG, CHẬM TĂNG TRƯỞNG, SANH NON, CHẬM 
PHÁT TRIỂN SAU SANH Ở TRẺ BỊ NHIỄM COVID
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Kết luận

• Thụ thể ACE-2 ở bề mặt nhau nhiều, về lý thuyết có thể góp
phần lan truyền Covid từ mẹ sang con. Tuy nhiên rất ít trẻ sơ
sinh có biểu hiện nhiễm covid. Nhiễm trùng ở mẹ không
tương đương với nhiễm ở con

• Tác dụng bảo vệ của bánh nhau vẫn còn là ẩn số.

• Tỷ lệ BN mắc covid ngoài phổi khá nhiều. BN mang thai nếu
bị nhiễm thường nặng.

• Các nghiên cứu về hình ảnh học bánh nhau chưa nhiều. SA 
vẫn là chủ lực để theo dõi thai nhau ối (xuất huyết sau nhau, 
tăng trở kháng các ĐM TC-nhau,….)

• MRI là phương tiện tốt để có cái nhìn toàn cảnh ở thai TCN 3.
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Xin cám ơn quý đồng nghiệp
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