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Những đóng góp mới: 

Thai kém phát triển chiếm tỷ lệ 3 - 7 % trên tổng số trẻ mới sinh. Tỷ lệ này khác nhau 

giữa các quốc gia, dân số và chủng tộc. Thai kém phát triển là nguyên nhân của nhiều kết 

cục thai kỳ bất lợi. Quản lý thai kỳ kém phát triển nhằm có một chiến lược thích hợp trong 

chẩn đoán, xử trí thai kém phát triển vẫn là một trong những thách thức cho các nhà sản 

khoa. Hiện nay, ở Việt Nam, chưa có nghiên cứu nào đánh giá vai trò chỉ số hiệu suất cơ tim 

trong thai kỳ thai kém phát triển, có rất ít nghiên cứu phối hợp đồng thời giá trị của siêu âm 

doppler, chỉ số Manning trong chẩn đoán và xử trí thai kém phát triển. 

 Nghiên cứu cho thấy chỉ số xung doppler động mạch rốn, tỷ số não – rốn có độ nhạy, độ đặc 

hiệu cao trong chẩn đoán và xử trí thai kém phát triển. Nghiên cứu đã tìm ra được các điểm cắt mới 

của chỉ số xung động mạch rốn, tỷ não – rốn và chỉ số xung ống tĩnh mạch ( PIĐMR > 1,39, CPR < 

0,94,  PIÔTM > 0,94 ) có độ đặc hiệu, độ chính xác cao hơn so với sử dụng điểm cắt bách phân vị 

trong tiên lượng phương pháp kết thúc thai kỳ mổ lấy thai.  

Kết quả ghi nhận số hiệu suất cơ tim có ý nghĩa trong tiên lượng phương pháp kết thúc thai kỳ  

mổ lấy thai và kết cục sơ sinh bất lợi. Với điểm cắt > 0,75, chỉ số hiệu suất cơ tim có AUC trong chỉ 

định mổ lấy thai là 0,751, ngang mức AUC của chỉ số xung động mạch rốn và cao hơn giá trị AUC 

của chỉ số xung động mạch não giữa, tỷ số não – rốn và ống tĩnh mạch; với điểm cắt > 0,68, chỉ số 

hiệu suất cơ tim có AUC trong dự báo kết cục sơ sinh bất lợi là 0,739. 

Nghiên cứu đã xây dựng được mô hình dự báo tổng quát tiên lượng phương pháp kết thúc 

thai kỳ thai mổ lấy thai và kết cục sơ sinh bất lợi ở thai kém phát triển. Mô hình tối ưu khi kết hợp 

các điểm cắt mới tìm thấy cho các chỉ số siêu âm doppler, chỉ số hiệu suất cơ tim và chỉ số 

Manning trong mổ lấy thai (AUC  = 0,870,  p < 0,05); trong kết cục sơ sinh bất lợi ( AUC = 0,859, 

p < 0,05) 
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 Intrauterine growth restriction (IUGR) incidence in newborns would be between 3% and 

7% of the total population. The incidence varies between countries, population and ethnics. 

IUGR is caused of multiple adverse pregnancy  outcomes. Management of IUGR is still one of 

the challenges for the obstetrician on the optimal strategy for diagnosis and treatment. 

Currently, in Vietnam there have been no studies on the role of myocardial performance index 

(MPI) and less of research on the combination of doppler ultrasound, MPI and Manning index 

in management IUGR. 

 The study found that both the umbilical artery (UA) pulsatility index, cerebroplacental  

ratio (CPR) had a high sensitivity and specificity for diagnosis and management IUGR. The 

value of specificity and accuracy of new cutoff point of these doppler index including PIUA > 

1.39, CPR < 0.94, PIDV > 0.94 was higher than percentile cutoff in predicting cesarean section. 

The results showed that the myocardial performance index was a significant index in 

predicting cesarean section. At the cutoff  point MPI > 0.75, the area under the ROC curve (AUC) of 

MPI was 0,751, equal to the AUC of PIUA but it was higher than the other doppler index.  At the 

cutoff  point MPI > 0.68, AUC of MPI in predicting adverse pregnancy outcomes was 0.739.  

 The study developed the general prognostic model for cesarean section and adverse 

neonatal outcomes. An optimization model was determined that used the new cutoff of doppler 

index, MPI and Manning index. The AUC of combination doppler index, MPI and Manning 

index in predicting cesarean section was 0.870, p < 0.05. The AUC of combination doppler 

index, MPI and Manning index in predicting adverse neonatal outcomes was 0.859, p < 0.05. 
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