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ỨNG DỤNG SIÊU ÂM PHỔI TRONG CHẨN ĐOÁN 

BỆNH MÀNG TRONG Ở TRẺ SƠ SINH NON THÁNG

Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Trịnh Thị Thuần

Trường Đại học Y Hà Nội

 TÓM TẮT 

Nghiên cứu thuần tập tiến cứu được tiến hành trong 10 tháng tại khoa Hồi sức sơ sinh, Bệnh 
viện Nhi Trung ương với 2 mục tiêu: 1. Mô tả hình ảnh siêu âm phổi của bệnh màng trong. 2. Mô 
tả sự thay đổi hình ảnh siêu âm phổi của bệnh màng trong sau điều trị bằng surfactant. 

Có 36 bệnh nhân đủ tiêu chuẩn lựa chọn trong thời gian nghiên cứu. Bệnh màng trong 
giai đoạn II, III và IV chiếm tỷ lệ cao: 41,7%, 30,5% và 13,9%. Có 86,1% bệnh nhân phải bơm 
surfactant. Siêu âm phổi trước bơm surfactant: củng cố phổi 94,4%, 3 Blines 86,6%, bất thường 
đường màng phổi 97,2%, phổi trắng 52,8% và sự biến mất của dòng A gặp ở 83,3% bệnh nhân. 
Giờ thứ hai sau bơm surfactant không thấy bất kỳ thay đổi hay sự khác biệt có giá trị nào trên 
siêu âm phổi. Sáu giờ sau khi điều trị, không có củng cố phổi và 3 Blines ở 19 bệnh nhân, xuất 
hiện các đường A và các khu vực phổi bị ảnh hưởng. Sau 12 giờ bắt đầu thấy rõ các đường A, mất 
mẫu B, xuất hiện đường màng phổi và trượt phổi gần như ở tất cả các bệnh nhân.

Chúng tôi thấy rằng siêu âm phổi là một công cụ đáng tin cậy trong chẩn đoán bệnh màng 
trong. Chúng tôi tin rằng nó có thể được coi là một phương pháp sàng lọc cho chẩn đoán, tiên 
lượng và sử dụng sớm surfactant ở trẻ non tháng bị bệnh màng trong. 

Từ khóa: Bệnh màng trong, siêu âm phổi. 

ABSTRACT

APPLICATION OF LUNG ULTRASOUND IN THE DIAGNOSIS OF RESPIRATORY 

DISTRESS SYNDROME IN NEWBORNS

 A prostective cohort study was conducted in 10 months at the neonatal intensive care unit (NICU), 

National Children’s Hospital objectives: 1. Describe images of the lung ultrasound (LUS) in respiratory 

distress syndrome (RDS), 2. Describe changes in images of the lung ultrasound of respiratory distress 

syndrome after surfactant treatment 

36 newborn infants with RDS enrolled in this study. Chest X-ray grade II, III, IV with high rate: 

41.7%, 30.5% and 13.9%. 86.1% of patients had to surfactant pump. Before surfactant treatment 

LUS fi ndings of patients were as follows: lung consolidation with air bronchograms 94.4%, B-pattern  

86.6%, pleural line abnormalities 97.2%, white lungs 52.8% and disappearance of A-lines in 83.3% of 

patients. Second hour of treatment we did not see any valuable change or diff erence in LUS fi ndings 

of patients. Six hours after treatment we have seen reduction in lung consolidation and B-pattern 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Hội chứng suy hô hấp cấp ở trẻ đẻ non hay còn 

gọi là bệnh màng trong là nguyên nhân thường 

gặp nhất gây ra tỷ lệ mắc bệnh và tử vong ở trẻ sơ 

sinh đẻ non ở các đơn vị hồi sức sơ sinh. Nguyên 

nhân là do thiếu chất surfactant làm các phế nang 

dễ bị xẹp vào cuối thì thở ra, chức năng của các 

phế nang còn lại cũng bị hạn chế, tăng thông 

khí khoảng chết... dẫn đến bệnh nhân bị suy hô 

hấp xuất hiện sớm sau vài giờ nhưng thường gặp 

ở ngày thứ 2 - thứ 4 sau đẻ [1]. Tỷ lệ mới mắc là 

80% ở trẻ sơ sinh dưới 28 tuần tuổi, 60% lúc 29 

tuần tuổi và 15% - 30% tại 32- 34 tuần và giảm 

dần với mức trưởng thành tới 5% tại 35-36 tuần. 

Theo đó, tỷ lệ mắc bệnh màng trong được ước 

tính là 80% đối với trẻ sơ sinh có cân nặng <750 g 

khi sinh và 55% đối với trẻ sơ sinh nặng 750-1000 

g [2]. Trước kia, chụp Xquang tim phổi được coi là 

phương pháp rất có giá trị để chẩn đoán xác định, 

phân giai đoạn, theo dõi tiến triển của bệnh màng 

trong. Tuy nhiên việc chụp Xquang phổi nhiều lần 

không thể tránh khỏi gây tổn thương phóng xạ 

cho bệnh nhân. Theo một nghiên cứu, nguy cơ gây 

ung thư ở trẻ sơ sinh nhận được một liều phóng xạ 

nhỏ cao gấp 2 lần, 3 lần so với dân số trung bình 

và cao gấp 6 lần 9 lần so với nguy cơ phơi nhiễm 

của bệnh nhân 60 tuổi [3]. Một số nghiên cứu trên 

thế giới đã chứng minh rằng siêu âm phổi là một 

kỹ thuật chính xác và đáng tin cậy để chẩn đoán 

bệnh phổi ở trẻ sơ sinh [4]. Các ưu điểm khác của 

siêu âm phổi bao gồm: không ion hóa, dễ vận 

hành và hình ảnh được thực hiện trong thời gian 

thực, do đó siêu âm phổi trở thành một công cụ 

tiềm năng được sử dụng trong các đơn vị chăm 

sóc đặc biệt cho trẻ sơ sinh. Vì vậy chúng tôi thực 

hiện đề tài này với hai mục tiêu sau:

1. Mô tả hình ảnh siêu âm phổi của bệnh nhân 
màng trong.

2. Mô tả sự thay đổi hình ảnh siêu âm phổi theo 
thời gian sau bơm surfactant của bệnh màng trong.

2.  ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu

Nghiên cứu được tiến hành tại khoa Hồi sức 

sơ sinh (HSSS) Bệnh viện Nhi Trung ương trong 

khoảng thời gian từ 01/07/ 2019 đến 31/03/2020.

2.2. Đối tượng nghiên cứu

* Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân

Trẻ đẻ non dưới 37 tuần được chẩn đoán xác 

định bệnh màng trong bằng lâm sàng, Xquang 

phổi và chưa được bơm surfactant từ tuyến trước.

- Lâm sàng: suy hô hấp trong vòng 6 giờ đầu 

sau sinh. 

- Xquang phổi: chia làm 4 giai đoạn:

Giai đoạn 1: ứ khí ở khí phế quản lớn

Giai đoạn 2: giai đoạn 1 + mờ rải rác hai phế 

trường.

Giai đoạn 3: giai đoạn 2 + hình ảnh mạng lưới 

hai phổi.

Giai đoạn 4: giai đoạn 3 + phổi trắng không rõ 

bờ tim  [5].

* Tiêu chuẩn loại trừ

- Bệnh nhân mắc các dị tật bẩm sinh nặng

- Bệnh nhân bị suy hô hấp vì các nguyên nhân 

khác: tràn khí màng phổi, hội chứng hít phân su, 

xuất huyết phổi...

in nineteen patients, appearance of A-lines and spared areas. After twelve  hours we started to see 

A-lines clearly, lost of B-pattern, appearance of pleural line and lung sliding nearly in all patients.  

We found that lung ultrasound is a reliable tool and non-invasive in the diagnosis of RDS. We 

belive that it may be considered as a screening method for the diagnosis, prognosis of RDS, and for 

early administration of surfactant in preterm infants with respiratory distress.

Key words: Lung Ultrasound, Respiratory distress syndrome.
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2.3.  Phương pháp nghiên cứu

* Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả tiến cứu

* Chọn mẫu nghiên cứu: Chọn mẫu thuận tiện 

* Các bước tiến hành

Bước 1: Bệnh nhân được thu thập thông tin về 

tiền sử, bệnh sử, thông số lâm sàng, xét nghiệm, 

chụp phim Xquang và siêu âm phổi tại giường 

trong cùng 1 thời điểm sau khi nhập viện, kết 

quả chụp Xquang không được biết trước khi 

siêu âm phổi.

Bước 2: Sau khi được bơm surfactant bệnh 

nhân sẽ được chụp Xquang phổi sau 6 giờ, siêu 

âm phổi lại sau 2,4,6,12 giờ.

Kết quả Xquang sẽ được đọc bởi bác sĩ khoa hồi 

sức sơ sinh, siêu âm phổi sẽ được làm bởi bác sĩ đã 

được đào tạo về siêu âm phổi của khoa hồi sức sơ 

sinh. Kết quả siêu âm sẽ được quay video lưu lại và 

hội chẩn lại với bác sĩ chẩn đoán hình ảnh. Sử dụng 

máy siêu âm máy Phillip mode HD -11XE, đầu dò 

Line tần số L 12-3 MHz.

Quy trình siêu âm phổi: Tư thế bệnh nhân nằm 

ngửa, mỗi bên phổi được chia làm ba vùng siêu 

âm: trước (từ đường nách trước về phía trước), 

giữa (giữa hai đường nách trước và sau, sau (từ 

đường nách sau về phía sau) [6]. Mỗi vùng phổi 

sẽ được siêu âm ở nhát cắt trục dọc, trục ngang, 

hình ảnh siêu âm được lưu lại. Thời gian siêu âm 

kéo dài khoảng 5 phút.

2.4. Chỉ số và biến số nghiên cứu

- Các biến số mô tả: tiền sử quá trình mang 

thai của mẹ, tuổi thai, cân nặng khi sinh, giới, 

tiêm trưởng thành phổi trước sinh, phương pháp 

thở máy.

- Các biến số hình ảnh chụp Xquang phổi: hình 

ảnh bệnh màng trong theo giai đoạn. 

- Các hình ảnh cần xác định trên siêu âm phổi: 

+ Đường màng phổi: Đường sáng trắng nằm 

giữa và phía dưới (khoảng 0,5-1,5cm, tùy bệnh 

nhân) 2 đường sáng của 2 xương sườn chính là 

đường màng phổi.

+ A line: Đó là những đường hình cung, song 

song với nhau và xuất hiện ở những khoảng cách 

sâu đều nhau cho đến đường màng phổi.

+ B- Line: là tập hợp hình ảnh phản hồi của 

đường màng phổi trong nhu mô phổi có chứa 

nước hoặc nhu mô dẫn âm nhiều hơn khí (có 

dạng hình cột).

+ Củng cố phổi (dấu hiệu giống nhu mô): 

thường gặp trong đông đặc phổi, nhu mô phổi 

giảm âm như gan và lách và phân biệt với gan bởi 

các cây khí phế quản ở giữa. 

+ Vùng phổi bị ảnh hưởng (Spared area): là 

khu vực phổi bình thường được bao quanh bởi 

khu vực phổi có hội chứng kẽ phế nang.

+ Hội chứng phế nang kẽ: xuất hiện ít nhất 3 

dòng B -line hoặc phổi trắng ở giữa hai xương sườn.

2.5. Xử lý số liệu

Sử dụng phần mềm SPSS 16.0 để nhập và xử 

lý số liệu.

2.6. Đạo đức nghiên cứu

Nghiên cứu tuân thủ các yêu cầu đạo đức 

trong nghiên cứu y học.

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Trong thời gian nghiên cứu chúng tôi thu thập 

được 36 bệnh nhân đủ tiêu chuẩn nghiên cứu.

3.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu

Tuổi thai khi trẻ sinh ra nhỏ nhất là 25 tuần 4 

ngày, lớn nhất là 36 tuần 2 ngày, tuổi thai trung 

bình là 29,1 ± 2,2 tuần. Cân nặng thấp nhất khi 

sinh là 650g, cân nặng lớn nhất là 3000g, cân 

nặng trung bình 1632 ± 305g (Bảng 1).
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Bảng 1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu

Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu n (%) Trung bình ± SD

Tuổi thai (trung bình ± SD) 29,1 ± 2,2 tuần

Cân nặng khi sinh (trung bình ± SD) 1632  ± 305 g

Nam / nữ 23/13 (63,8%/ 36,2%)

Tiêm corticoid trước sinh 11 (30,6%)

Số trẻ thở oxy trước và sau khi nhập viện rất thấp (11,1% và 5,5%), số trẻ phải thở máy trước và sau 

khi nhập khoa HSSS chiếm tỷ lệ cao nhất (50% và 86,1%), có 86,1% bệnh nhân phải bơm surfactant 

sau khi nhập khoa HSSS (Bảng 2). 

Bảng 2. Phương pháp cấp cứu trước và sau khi nhập viện

Phương pháp điều trị
Trước khi nhập khoa HSSS Tại khoa HSSS

N % n %

Thở oxy 4 11,1 2 5,5

Thở CPAP 14 38,9 3 8,3

Thở máy 18 50 31 86,1

Bơm surfactant 0 31 86,1

Số bệnh nhân có màng trong giai đoạn 2 chiếm 

tỷ lệ cao nhất 41,7%, tiếp đến là màng trọng giai 

đoạn 3 là 30,5%, giai đoạn I và IV đều là 13,9%.

3.2. Hình ảnh siêu âm phổi của bệnh nhân 

màng trong 

Hình ảnh siêu âm thường gặp nhất của những 

bệnh nhân màng trong gồm: bất thường đường 

màng phổi 97,2%, củng cố phổi 94,4%, xuất hiện 

3 Blines 86,6%. Hình ảnh siêu âm gặp trong phổi 

bình thường chiếm tỷ lệ rất thấp: Aline 16,7% 

(Bảng 3). 

Bảng 3. Kết quả siêu âm phổi trước bơm surfactant

Hình ảnh n %

Bất đường đường màng phổi 35 97,2

 A line 6 16,7

Vùng phổi bị ảnh hưởng 5 13,8

Phổi trắng 19 52,8

Củng cố phổi 34 94,4

3 Blines 31 86,1

Hình ảnh siêu âm phổi tương xứng với giai đoạn 

bệnh màng trong trên Xquang: 100% bệnh nhân 

màng trong giai đoạn 4 có hình ảnh siêu âm bất 

thường: đường màng phổi, phổi trắng và củng cố 

phổi, không có bệnh nhân nào có hình ảnh A line 

gặp trong siêu âm phổi bình thường. Các hình ảnh 

siêu âm phổi bất thường tăng dần lên theo mức độ 

nặng của bệnh màng trong (Bảng 4). 
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Bảng 4. Hình ảnh siêu âm phổi ở từng giai đoạn bệnh màng trong

Giai đoạn màng trong

Hình ảnh

I II III IV p

n % n % n % n %

Bất đường đường màng phổi 4 80 15 100 11 100 5 100 >0,05

 A line 5 100 1 6,7 0 0 0 0 <0,05

Vùng phổi bị ảnh hưởng 4 80 1 20 0 0 0 0 <0,05

Phổi trắng 0 0 3 20 11 100 5 100 <0,05

Củng cố phổi 4 80 14 93,3 11 100 5 100 >0,05

3 Blines 5 100 13 86,6 11 100 2 40 <0,05

Kết quả siêu âm phổi sau bơm surfactant 02 giờ không có thay đổi nhiều so với trước bơm 

surfactant.  Kết quả siêu âm phổi sau 12 giờ cho thấy sự khác biệt rõ rệt. Sự khác biệt giữa hình ảnh 

siêu âm phổi sau bơm surfactant 02 giờ và 12 có ý nghĩa thống kê với p<0,05 (Bảng 5).

Bảng 5. Hình ảnh siêu âm phổi sau khi bơm surfactant

Giai đoạn màng trong

Hình ảnh

Sau 02 giờ Sau 04 giờ Sau 06 giờ Sau 12 giờ
p(2 và 12 

giờ)
n % n % N % n %

Bất đường đường màng phổi 30 26 11 3 < 0,05

A line 3 11 20 27 < 0,05

Vùng phổi bị ảnh hưởng 3 12 19 28 <0,05

Phổi trắng 18 11 6 2 <0,05

Củng cố phổi 30 25 12 3 < 0,05

3 Blines 31 22 12 4 < 0,05

4. BÀN LUẬN

Bệnh màng trong là bệnh thường gặp nhất 

gây suy hô hấp ở trẻ sơ sinh đẻ non. Tỷ lệ mắc và 

mức độ nặng của bệnh tỷ lệ nghịch với tuổi thai, 

tuổi thai càng nhỏ trẻ càng dễ mắc bệnh màng 

trong. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi: tuổi 

thai khi trẻ sinh ra nhỏ nhất là 25 tuần 4 ngày, lớn 

nhất là 36 tuần 2 ngày, tuổi thai trung bình là 29,1 

± 2,2 tuần, cân nặng thấp nhất khi sinh là 650g, 

cân nặng lớn nhất là 3000g, cân nặng trung bình 

1632 ± 305g. Kết quả này cũng tương tự với kết 

quả của Ahmet Oktem và Cs: tuổi thai của bệnh 

nhân là từ 26 tuần 4 ngày và 37 tuần (trung bình 

32 tuần ± 4 ngày), cân nặng sau sinh của bệnh 

nhân là từ 600 g đến 3260 g (trung bình 1817,12 

± 211 g) [8]. Các yếu tố thuận lợi để gia tăng tỷ lệ 

mắc bệnh màng trong do bất hoạt hoặc giảm sản 

xuất chất surfactant trong quá trình mang thai 

gồm: mẹ bị tiểu đường, mẹ bị nhiễm trùng, trẻ 

nam, trẻ đẻ non dưới 34 tuần không được tiêm 

đúng và đủ corticoid trước sinh. 

Bản chất của bệnh màng trong do thiếu hụt 

chất hoạt động bề mặt surfactant làm cho phế 

nang bị xẹp cuối thì thở ra. Việc điều trị cho bệnh 

nhân bị bệnh màng trong cần cung cấp áp lực 

dương cuối thì thở ra giúp các phế nang không 

bị xẹp cuối thì thở ra. Lựa chọn phương pháp hỗ 

trợ hô hấp nào phụ thuộc vào tình trạng lâm sàng 
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của bệnh nhân và mức độ nặng của bệnh màng 

trong. Sử dụng surfactant sẽ giúp cải thiện tình 

trạng suy hô hấp, giảm tỷ lệ tử vong, tổn thương 

phổi ở trẻ bị bệnh màng trong. Theo khuyến 

cáo của hội đồng thuận châu Âu năm 2016: nên 

dùng surfactant điều trị cho trẻ ≤ 26 tuần khi cần 

FiO
2
>0,30 và đối với trẻ >26 tuần cần FiO

2
 > 0,40. 

Dùng surfactant liều thứ 2 đôi khi thứ 3 nên thực 

hiện nếu có bằng chứng SHH tiến triển: cần nhu 

cầu oxy cố định và cần thở máy [9]. Nghiên cứu 

của chúng tôi có 86,1% BN phải thở máy và bơm 

surfactant. 

Phân loại mức độ nặng của bệnh màng trong 

trên Xquang được chia làm 4 giai đoạn, nhẹ nhất 

là giai đoạn I và nặng nhất là giai đoạn IV. Thông 

thường BN mắc màng trong giai đoạn I ít khi cần 

phương pháp hỗ trợ thở áp lực và surfactant. 

Nghiên cứu của chúng tôi, BN chủ yếu bị màng 

trong giai đoạn II và III chiếm tỷ lệ 41,7% và 

30,5%, giai đoạn I và IV đều là 13,9%. Tác giả 

Jing Liu khi nghiên cứu vai trò của siêu âm phổi 

trên trẻ đẻ non cũng cho kết quả tương tự: màng 

trong giai đoạn II và III đều chiếm 40%, giai đoạn 

IV là 20% [1].

Siêu âm là một công cụ quan trọng để chẩn 

đoán trong mọi lĩnh vực của y học lâm sàng. 

Trong những năm gần đây siêu âm phổi đã được 

sử dụng trong chẩn đoán một số bệnh lý suy hô 

hấp ở trẻ sơ sinh [10]. Hình ảnh bệnh màng trong 

trên siêu âm phổi bao gồm: củng cố phổi với phế 

quản không khí, bất thường đường màng phổi, 3 

Blines và mẫu B lines nghiêm trọng (Phổi trắng) 

[4]. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy 

hình ảnh thường gặp của bệnh nhân màng trong 

trước khi bơm surfactant gồm: bất thường đường 

màng phổi 97,2% (màng phổi dày, không đều, 

không liên tục), nhiều vùng giảm âm dưới màng 

phổi được quan sát thấy ở cả hai phổi ở vùng siêu 

âm phía sau và bên (củng cố phổi) chiếm 94,4%, 

xuất hiện 3 Blines đồng đều và đối xứng hai bên 

phổi với tỷ lệ 86,6%, phổi trắng 52,8%. Hình ảnh 

A line (xuất hiện trên siêu âm phổi bình thường) 

chỉ chiếm 16,7%. Kết quả này tương tự với Ahmet 

Oktem và CS: bất thường đường màng phổi 90%, 

củng cố phổi 100%, xuất hiện 3 Blines 90%, phổi 

trắng 30%, không xuất hiện Aline ở những BN 

được siêu âm [8]. Kết quả nghiên cứu của Happy 

KS và CS cũng cho kết quả tương tự: 100% BN có 

bất thường đường màng phổi [11].  

Khi so sánh kết qủa siêu âm phổi với các giai 

đoạn bệnh màng trong trên Xquang cho thấy: 

bất thường đường màng phổi và củng cố phổi 

gặp ở tất cả các giai đoạn màng trong, tỷ lệ dao 

động từ 80- 100%, sự khác biệt không có ý nghĩa 

thống kê với p> 0,05. Tất cả bệnh nhân màng 

trong giai đoạn 4 đều có hình ảnh siêu âm bất 

thường: bất thường đường màng phổi, củng cố 

phổi và phổi trắng. Hình ảnh siêu âm Aline xuất 

hiện ở phổi bình thường chỉ gặp ở màng trong 

giai đoạn 1 với sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 

với p< 0,05. Tỷ lệ hình ảnh bất thường gặp trong 

phổi bị màng trong tăng theo mức độ nặng của 

bệnh màng trong trên Xquang. 

Tất cả 31 bệnh nhân sau khi bơm surfactant 

đều được siêu âm phổi đánh giá lại sau 02 giờ, 

04 giờ, 06 giờ và 12 giờ. Chụp lại Xquang phổi 

sao 06 giờ sau bơm. Kết quả siêu âm sau 02 giờ 

bơm surfactant cho thấy không có sự thay đổi 

có giá trị so với hình ảnh siêu âm phổi trước bơm 

surfactant. Sau 04 giờ sau bơm Aline xuất hiện 

nhiều hơn ở 11/31 BN, bất thường đường màng 

phổi và 3 Blines vẫn xuất hiện ở 26 và 22 BN. Sau 

06 giờ sau bơm trên 50% bệnh nhân xuất hiện 

hình ảnh Aline và biến mất hình ảnh bất thường 

đường màng phổi, củng cố phổi và 3 Blines. Kết 

quả siêu âm sau 12 giờ bơm surfactant: 87,1% BN 

xuất hiện Aline, 90,3% BN xuất hiện vùng phổi 

bình thường xen lẫn vùng phổi bị tổn thương, 

với diện tích thổn thương rất nhỏ. Đường màng 

phổi liên tục và dấu hiệu phổi trượt ở hầu hết 

BN. Hình ảnh bất thường đường màng phổi, phổi 

trắng, 3 Blines, củng cố phổi chỉ còn ở 6% đến 12 

% BN. Hình ảnh trên siêu âm 02 giờ và 12 giờ sau 

bơm surfactant thay đổi có ý nghĩa thống kê với 

p< 0,05.  Ahmet Oktem và CS khi nghiên cứu so 

sánh kết quả siêu âm phổi sau bơm surfactant 
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02, 04 và 06 giờ ở 40 BN màng trong cũng cho 

kết luận tương tự: Sau 02 giờ không có sự thay 

đổi đáng kể trên siêu âm phổi, sau 06 giờ bắt đầu 

thấy A-lines rõ ràng (38/40), mất mẫu B, xuất hiện 

đường màng phổi và phổi trượt gần như ở tất cả 

các bệnh nhân [8]. 

5. KẾT LUẬN

Siêu âm phổi có ý nghĩa rất lớn trong chẩn 

đoán bệnh màng trong ở trẻ sơ sinh. Nghiên cứu 

cũng cho thấy những thay đổi siêu âm xảy ra ở 

phổi sau điều trị bằng surfactant có thể được 

xác định bằng siêu âm. Tuy nhiên cần thêm kinh 

nghiệm, nghiên cứu khác để chứng minh siêu 

âm phổi có thể thay thế Xquang phổi trong chẩn 

đoán và điều trị bệnh màng trong
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