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Mời viết bài Y học sinh sản
Chuyên đề tập 51

BIẾN CHỨNG HUYẾT KHỐI VÀ THUYÊN TẮC
TRONG SẢN PHỤ KHOA

Tập 51 sẽ xuất bản vào tháng 9/2019.
Hạn gửi bài cho tập 51 là 20/5/2018.

Chuyên đề tập 52
LẠC NỘI MẠC TỬ CUNG - BỆNH TUYẾN CƠ TỬ CUNG

Tập 52 sẽ xuất bản vào tháng 12/2019.
Hạn gửi bài cho tập 52 là 20/8/2019.

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 Times New 
Roman/Arial, bảng biểu rõ ràng, hình ảnh rõ và chất lượng cao, 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). 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 
rõ ràng và đính kèm y văn gốc.
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).

Hội viên liên kết Bạch kim 2019

Hội viên liên kết Vàng 2019
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Bảng 3. Chỉ định xét nghiệm SDF (tiếp theo).

XÉT NGHIỆM MÁU DỰ ĐOÁN SINH NON 
VÀ CÓ THỂ TÍNH CHÍNH XÁC TUỔI THAI

Can an RNA blood test predict preterm birth – Contemporary Ob/Gyn – Aug 15, 2018.

Noninvasive blood tests for fetal development predict gestational age and preterm delivery – 
Science Jun 08, 2018 Vol. 360, Issue 6393, pp. 1133-1136 - DOI: 10.1126/science.aar3819

Lê Tiểu My - Bệnh viện Mỹ Đức

Xét nghiệm tiền sản không xâm lấn là một 
phương pháp đầy tiềm năng trong theo dõi và chăm 
sóc trước sinh. Một nghiên cứu vừa công bố gần đây 
cho thấy chỉ bằng xét nghiệm máu, người ta còn có 
thể tính chính xác tuổi thai và dự đoán cả sinh non.

Siêu âm gần như là tiêu chuẩn vàng để tính tuổi 
thai, nhưng không thể dự đoán sinh non – một 
nguyên nhân gây tử vong sơ sinh hàng đầu trên 
toàn thế giới. Tuy nhiên hiện nay, xét nghiệm đo các 
bản sao cell-free RNA (cfRNA) trong máu mẹ cho 
thấy có thể dự đoán sinh non với độ chính xác cao, 
dựa theo kết quả một nghiên cứu mới công bố trên 

Science. Xét nghiệm này cũng có thể tính chính xác 
tuổi thai, ngày dự sinh như siêu âm với chi phí thấp 
hơn. 

Về tính tuổi thai và ước đoán ngày dự sinh
Nhóm nghiên cứu đã xác định được 9 bản sao 

cfRNA (CGA, CAPN6, CGB, ALPP, CSHL1, 
PLAC4, PSG7, PAPPA và LGALS14) chỉ thấy ở 
nhau thai và thử nghiệm trên 31 phụ nữ mang thai 
khỏe mạnh tại Đan Mạch nhằm dự đoán tuổi thai. 
Nhóm đã xây dựng mô hình thống kê sử dụng các 
mẫu máu từ 21 thai phụ sinh đủ tháng (>37 tuần), 
sau đó chứng minh mô hình với 10 mẫu máu của 

Chỉ định Diễn giải

Thất bại IVF/ICSI

 – Tinh trùng từ tinh hoàn có tỷ lệ thành công cao hơn. Tác giả Bradley và cộng sự (2016) đã so sánh tỷ lệ thai 
sinh sống và nguồn gốc tinh trùng cho thấy tinh trùng 
từ tinh hoàn có tỷ lệ có thai cao hơn (49,8%) so với tinh 
trùng được lựa chọn qua hình thái bào tương tinh trùng 
(28,7%) hay ICSI sinh lý (38,5%) so với không lựa chọn 
(24,2%).

Yếu tố nguy cơ

 – Những yếu tố nguy cơ có thể thay đổi được, như hút 
thuốc lá hay béo phì, có tác động xấu đến SDF.

Chỉ số SDF trong nhóm nam giới hút thuốc lá cao hơn 
nhóm không hút, hơn nữa, không có mối liên quan giữa 
chỉ số SDF và kết quả tinh dịch đồ.
Theo nghiên cứu của Kort và cộng sự (2006), chỉ số SDF 
tăng từ 19,9% ở nhóm nam giới có BMI trung bình lên 
27% ở nhóm BMI béo phì.
Thêm vào đó, một số nghiên cứu chỉ ra rằng giảm cân có 
thể cải thiện chỉ số SDF.

 – Việc sử dụng những chất chống oxy hóa bằng đường 
uống có tác động giảm SDF.
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nhóm còn lại. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện xét 
nghiệm máu có hiệu quả tương đương siêu âm trong 
tính tuổi thai (32% trong tam cá nguyệt 2, 23% 
trong tam cá nguyệt 3 và 45% trong tam cá nguyệt 2 
và 3 cho xét nghiệm máu so với 48% đối với siêu âm 
được thực hiện trong tam cá nguyệt 1). 

Nhóm nghiên cứu còn lưu ý rằng, xét nghiệm 
máu có thể thực hiện bất kỳ thời điểm nào trong 
thai kỳ mà không cần biết ngày kinh cuối chính xác, 
trong khi siêu âm lại tính tuổi thai kém chính xác 
hơn ở tam cá nguyệt 2 và 3. Phương pháp này có chi 
phí thấp hơn, dễ tiếp cận hơn siêu âm, không cần 
các thiết bị đắt tiền cũng như huấn luyện người thực 
hiện như siêu âm. 

Về dự đoán nguy cơ sinh non
Khảo sát tiếp theo trên 38 phụ nữ mang thai có 

nguy cơ sinh non, trong số đó có 25 trường hợp sinh 
đủ tháng và 13 trường hợp sinh non, nhóm nghiên 
cứu đã xác định được 7 bản sao cfRNA (CLCN3, 
DAPP1, PPBP, MAP3K7CL, MOB1B, RAB27B 
và RGS18) giúp dự đoán sinh non. Nghiên cứu trên 
hai đoàn hệ: 15 thai phụ xuất hiện cơn gò tử cung 
sớm và 23 thai phụ có tiền sử sinh non tự phát. Gần 
một nửa số thai phụ được chỉ định progesterone 
dự phòng sinh non và kết cục thai kỳ tất cả các 

Nguồn: Noninvasive blood tests for fetal development predict gestational age and preterm delivery – 
Science Jun 08, 2018 Vol. 360, Issue 6393, pp. 1133-1136.

trường hợp đều chuyển dạ sinh tự nhiên. So với 
một xét nghiệm máu được phát triển gần đây để 
dự đoán sinh non, đo tỷ lệ protein liên kết  yếu tố 
tăng trưởng 4 (IBP4) và globulin gắn kết hormone 
sinh dục (SHBG), các nhà nghiên cứu thấy rằng xét 
nghiệm phiên mã cfRNA có độ chính xác trung 
bình cao hơn so với phương pháp quang phổ khối 
với cỡ mẫu tương đương. Xét nghiệm cfRNA cũng 
có giá trị tiên đoán dương cao hơn so với đo chiều 
dài cổ tử cung qua siêu âm ngả âm đạo (75 % so với 
17%) hoặc fetal fibronectin (80% so với 21%).

Nhóm tác giả thừa nhận hạn chế của nghiên cứu 
trên là cỡ mẫu nhỏ và chỉ thực hiện trên nhóm phụ 
nữ da trắng và người Mỹ gốc Phi cũng như ở nhóm 
bệnh nhân có nguy cơ sinh non. Cần tiến hành thử 
nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên trên nhóm dân số 
rộng hơn để xác nhận kết quả của nghiên cứu. Tuy 
nhiên, đo cfRNA đưa ra một cái nhìn “super – high 
resolution” trong thai kỳ và sự phát triển của con 
người mà chưa từng được ghi nhận trước đây. Hai 
ưu điểm lớn nhất của phương pháp này là dễ ứng 
dụng và chi phí thấp. Dẫn lời bác sĩ Ngo của nhóm 
nghiên cứu “xét nghiệm này cho chúng ta rất nhiều 
thông tin về sự phát triển của con người trong thai 
kỳ bình thường”.




