
 

 

HỘI CHỨNG QUÁ KÍCH BUỒNG TRỨNG 

Tài liệu này dành cho những người đang điều trị hiếm muộn có nguy cơ bị hội chứng quá kích buồng trứng 

(QKBT) hoặc đang bị QKBT tham khảo để hiểu hơn về tình huống này. Ngoài ra tài liệu cũng cung cấp thông 

tin hữu ích cho người nhà của họ. 

1. Hội chứng QKBT là gì? 

QKBT là một biến chứng nghiêm trọng của điều trị hiếm muộn, đặc biệt trong thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).  

2. Tỉ lệ gặp QKBT? 

Tỉ lệ bị QKBT khi làm hỗ trợ sinh sản khoảng 33% (bao gồm cả 3 thể nhẹ, vừa và nặng – theo RGOC). Tại 

HP Fetility chúng tôi kiểm soát nghiêm ngặt để tỉ lệ này chỉ chiếm < 10% các trường hợp làm hỗ trợ sinh sản. 

3. Triệu chứng của QKBT? 

Sau chọc hút trứng, các bạn có thể thấy khó chịu một chút ở bụng dưới, điều này là hoàn toàn bình thường. Nhưng nếu 

như bạn nhận thấy các dấu hiệu sau ngày càng tăng lên thì hãy liên hệ bác sĩ để tư vấn: 

 Bụng trướng nhẹ, cảm giác khó chịu và buồn nôn (QKBT thể nhẹ) 

 Bụng trướng căng, đau bụng và buồn nôn nhiều hơn, nôn, tiêu chảy (QKBT thể vừa) 

 Bụng trướng căng rất nhiều, đau bụng nhiều, khó thở, thở nhanh, khát nước, đi tiểu ít, phù chân hoặc âm 

hộ, đau tức ngực (QKBT thể nặng) 

4. Nguyên nhân của QKBT? 

‒ Do thuốc kích thích buồng trứng trong quá trình điều trị IVF, IUI. Thuốc giúp cho trứng phát triển nhưng cũng 

làm cho buồng trứng to lên và phản ứng quá mức. 

‒ Buồng trứng phản ứng quá mức sẽ  phóng thích các chất hóa học vào máu gây ảnh hưởng tới thận, gan, phổi từ 

đó tạo ra một loạt các thay đổi về hô hấp, lọc máu, bài tiết nước tiểu, tiêu hoá... Một vài trường hợp tử vong do QKBT 

đã được báo cáo. 

5. Ai là người có nguy cơ bị QKBT? 

QKBT nhẹ thường gặp ở những phụ nữ điều trị IVF, khoảng 33% nhưng chỉ có 1% tiến triển thành QKBT 

trung bình và nặng. Nguy cơ QKBT cao hơn ở nhóm người: 

‒ Buồng trứng đa nang 

‒ Trẻ, dưới 30 tuổi 

‒ Có tiền sử QKBT ở lần IUI, IVF trước. 

‒ Có thai sau chuyển phôi tươi hoặc IUI, tình trạng QKBT càng nặng hơn khi mang đa thai. 

6. QKBT bao lâu thì sẽ hết? 

‒ Phần lớn các triệu chứng sẽ hết sau 7-10 ngày. Nếu bạn không có thai sau kích trứng thì QKBT sẽ giảm dần đến 

khi bạn hành kinh. Nếu bạn có thai, QKBT sẽ nặng lên và có thể sẽ hết sau vài tuần hoạc lâu hơn. 

7. Tôi nên làm gì nếu bị QKBT nhẹ? 

Nếu bị QKBT nhẹ, bạn có thể theo dõi tại nhà vì bệnh thường sẽ tự khỏi. Bạn cần uống đủ nước, nếu đau có thể uống 

thuốc giảm đau Pracetamol hoặc Codein theo hướng dẫn của bác sĩ. Tránh xa các thuốc chống viêm (Aspirin, 

Ibuprofen vì có thể ảnh hưởng tới chức năng thận). Duy trì vận động để giảm nguy cơ tắc mạch. 

8. Khi nào tôi nên tới gặp bác sĩ? 

Gặp bác sĩ khi một trong những triệu chứng sau đây trở nặng hơn: đau bụng, nôn, tiểu ít, đau ngực, khó thở. 

9. Những việc có thể sẽ diễn ra ở bệnh viện? 

Bác sĩ có thể hỏi bạn về triệu chứng lâm sàng và đưa ra một số thăm khám: 

‒ Hỏi về lượng nước tiểu hàng ngày 

‒ Đo huyết áp, đếm mạch và nhịp thở 



 
‒ Đo vòng bụng và kiểm tra cân nặng đánh giá mức độ phù  

‒ Cho xét nghiệm máu đánh giá sự cô đặc máu, đo lượng đạm trong máu… 

‒ Siêu âm kiểm tra buồng trứng, dịch ổ bụng, dịch màng phổi, dịch màng tim. 

10. Một số điều nên biết: 

‒ Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về quá trình thực hiện IVF, thông tin về nguy cơ QKBT và số điện thoại 

hỗ trợ cho bạn khi bạn bắt đầu làm IVF. 

‒ Nếu QKBT nặng lên, buồng trứng của bạn có thể to ra và đau hơn. Bạn nên kiêng QHTD và hoạt động 

nặng để tránh tác động tới buồng trứng và gây xoắn buồng trứng. 

‒ Bạn hãy liên lạc với chúng tôi (0898 108 666 – 0225 368 6666) khi các triệu chứng bất thường nghi ngờ 

QKBT để được hỗ trợ kịp thời. 

 

 

MỌI CHI TIẾT CẦN TƯ VẤN XIN LIÊN HỆ TỚI BÁC SĨ ĐIỀU TRỊ HOẶC 
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