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Mời viết bài Y học sinh sản
Chuyên đề Y học sinh sản - tập 46: “TĂNG HUYẾT ÁP THAI KỲ”

Tập 46 sẽ xuất bản vào tháng 5/2018. Hạn gửi bài cho tập 45 là 20/02/2018.

Chuyên đề Y học sinh sản - tập 47: “UNG THƯ PHỤ KHOA”
Tập 47 sẽ xuất bản vào tháng 8/2018. Hạn gửi bài cho tập 47 là 20/05/2018.

Tập sách sẽ ưu tiên đăng tải các bài viết thuộc chủ đề như đã nêu ra ở từng tập. Ngoài ra, các bài viết khác trong lĩnh vực 
sức khỏe sinh sản có nội dung hay, hấp dẫn và mang tính cập nhật thông tin - kiến thức cũng sẽ được lựa chọn. Quy cách: 
2.000-3.000 từ, font hệ Unicode (Times New Roman hoặc Arial), bảng biểu rõ ràng, hình ảnh rõ và chất lượng cao, phần tài 
liệu tham khảo vui lòng trích dẫn ở bài vui lòng đặt trong ngoặc đơn (Tác giả, năm xuất bản), phần tài liệu tham khảo chính 
ở cuối bài vui lòng chỉ chọn 5-7 tài liệu tham khảo chính (quan trọng hoặc được trích dẫn nhiều nhất toàn bài).
Journal club là chuyên mục nhằm giới thiệu đến độc giả các bài báo, đề tài quan trọng xuất hiện trên y văn trong thời gian 
gần, mang tính cập nhật cao. Quy cách bài cho mục Journal Club: 500-1.000 từ, bảng biểu và hình ảnh minh họa rõ ràng.

Để gửi bài duyệt đăng, vui lòng liên hệ: BS. Huỳnh Thị Tuyết (huynhthituyet@hosrem.vn), văn phòng HOSREM (hosrem@hosrem.vn) 
Để gửi trang quảng cáo, vui lòng liên hệ: Anh Bá Đức (ngoduc@hosrem.vn, 0934.024.906).
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Sự thay đổi tự nhiên của góc cổ tử cung đã được 
cho rằng có liên quan đến sinh non tự phát. Tuy 
nhiên việc tiến hành đo góc tử cung - cổ tử cung 
trên siêu âm để tiên đoán khả năng sinh non hiện 
tại vẫn chưa được hiểu rõ. Vì vậy, Margaret và cộng 
sự (Khoa phụ sản của Đại học New York Langone 
Medical Center) đã tiến hành một nghiên cứu hồi 
cứu về mối liên quan giữa góc tử cung - cổ tử cung 
và mối liên quan đến nguy cơ sinh non tự phát trong 
nhóm dân số chung. Đây là một nghiên cứu đoàn 
hệ hồi cứu (retrospective cohort) được tiến hành từ 
tháng 5/2014 đến tháng 5/2015 trên đối tượng đơn 
thai với tuổi thai từ 160/7 tuần đến 236/7 tuần. Những 
thai phụ này được tiến hành siêu âm đo chiều dài cổ 
tử cung ngã âm đạo tầm soát nguy cơ sinh non. Bên 
cạnh đó cũng thực hiện đo góc tử cung - cổ tử cung 
là góc tạo bởi đoạn dưới tử cung và kênh cổ tử cung. 

Kết cục chính của nghiên cứu là khả năng dự 
đoán sinh non tự phát trước 34 tuần và trước 37 
tuần của siêu âm đo góc tử cung - cổ tử cung. Kết 
cục phụ của nghiên cứu là mối tương quan của chiều 
dài kênh cổ tử cung và sinh non tự phát.

Trong thời gian 1 năm, nghiên cứu thu 
nhận 972 thai phụ. Tỷ lệ sinh non tự phát 
trước 34 tuần và trước 37 tuần trong nhóm 
thai phụ lần lượt là 4,5% và 9,6%. Góc tử 
cung - cổ tử cung > 950 có liên quan mật thiết 
đến tỷ lệ sinh non trước 37 tuần với độ nhạy 
là 80% (p<0,001, KTC 95%: 0,70-0,81), giá 
trị tiên đoán âm là 95%. Nếu góc tử cung - cổ 
tử cung >1050 tiên lượng khả năng sinh non 
trước 34 tuần với độ nhạy là 81% (p<0,001, 
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Hình 1. Góc tử cung - cổ tử cung.

KTC 95%: 0,72-0,86), giá trị tiên đoán âm là 99%. 
Chiều dài kênh cổ tử cung ≤25 mm là giá trị đáng 
tin cậy tiên đoán khả năng sinh non tự phát trước 37 
tuần với độ nhạy là 66% (p<0,001) giá trị tiên đoán 
âm là 95%. Trong khi đó với ngưỡng cắt kênh cổ tử 
cung 25 mm thì dự đoán khả năng sinh non trước 
34 tuần với độ nhạy là 63%, giá trị tiên đoán âm là 
97%. Phân tích hồi quy cho thấy có mối liên quan 
mật thiết giữa tuổi mẹ, tiền sử sản khoa, chủng tộc, 
tình trạng béo phì lúc bắt đầu mang thai với sinh 
non tự phát và góc tử cung - cổ tử cung. Không thấy 
có mối liên quan có ý nghĩa giữa tiền căn nong gắp 
thai, kết quả phết PAP’smear cổ tử cung bất thường, 
khoét chóp cổ tử cung, hút thuốc lá, béo phì với 
sinh non tự phát và góc tử cung - cổ tử cung.

Góc tử cung - cổ tử cung rộng >950 hoặc >1050 
đo ở ba tháng giữa thai kỳ có liên quan với tăng nguy 
cơ sinh non trước 37 tuần và 34 tuần. Góc tử cung 
– cổ tử cung có giá trị tốt hơn chiều dài kênh cổ 
tử cung trong tiên lượng sinh non trong nghiên cứu 
này. Dữ liệu nghiên cứu này cho thấy chỉ số góc tử 
cung - cổ tử cung trên là một marker mới và có ích 
trong vấn đề tầm soát nguy cơ sinh non tự phát.


