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Thụ tinh trong ống nghiệm là gì?

Thụ tinh trong ống nghiệm (TTTON) là kỹ thuật điều trị hiếm muộn - vô sinh, trong đó, noãn của người phụ nữ/ người vợ sẽ được lấy 
ra ngoài và thụ tinh với tinh trùng của người nam/ người chồng bên ngoài cơ thể để tạo thành phôi. Sau một thời gian nuôi cấy bên 
ngoài phôi sẽ được đưa trở lại buồng tử cung của người phụ nữ/ người vợ để thụ thai. Quá trình thụ tinh được thực hiện bởi cặp vợ 
chồng mong con hoặc mẹ đơn thân muốn có con từ tinh trùng hiến. ICSI là kỹ thuật được sử dụng để thúc đẩy quá trình thụ tinh, 
trong đó tinh trùng được tiêm trực tiếp vào bào tương noãn để tạo phôi. 

Phụ nữ bị tắc ống dẫn trứng 
Phụ nữ có các bệnh lý liên quan lạc nội mạc tử cung ở mức độ nặng/ trung bình
Người nam có tinh trùng bất thường (ít, yếu, dị dạng)
Người nam không có tinh trùng trong tinh dịch
Các cặp vợ chồng vô sinh chưa rõ nguyên nhân
Các cặp vợ chồng đã thất bại với kỹ thuật bơm tinh trùng vào buồng tử cung
Phụ nữ lớn tuổi
Phụ nữ sử dụng trứng hiến do suy buồng trứng sớm hay khả năng dự trữ buồng trứng suy giảm. 

Những trường hợp nào cần thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm?

Những rủi ro có thể gặp trong quá trình điều trị TTTON là:
      Buồng trứng đáp ứng kém, hủy chu kỳ điều trị: 10 – 15%
      Hội chứng quá kích buồng trứng: 5 – 10%
      Phóng noãn sớm trước khi chọc hút: 1%
      Chọc hút không có noãn: 1%
      Xuất huyết nội (buồng trứng rịn máu mà không tự cầm máu sau khi lấy noãn): 0,2%
      Noãn không thụ tinh, không có phôi: 1 – 5%
      Đa thai: 15 – 20%
      Sẩy thai: 20 – 25%
      Thai ngoài tử cung: 3%
      Sinh non: 20%
Và một số ít các biến chứng khác.

      Quá trình kích thích buồng trứng sẽ bắt đầu từ ngày 2-3 của chu kỳ kinh. 
      Chị sẽ được tiêm thuốc kích thích buồng trứng mỗi ngày.
      Trong thời gian tiêm thuốc, chị sẽ được hẹn quay lại để siêu âm và xét nghiệm máu, nhằm theo dõi sự đáp ứng của nang noãn. 
      Khi nang noãn đạt kích thước theo yêu cầu, chị sẽ được hướng dẫn tiêm mũi thuốc cuối cùng (thường là vào buổi tối) để kích thích 
      noãn trưởng thành. Bác sĩ sẽ tiến hành lấy noãn vào khoảng 36 giờ sau mũi tiêm thuốc cuối cùng.  
      Vào buổi sáng ngày lấy noãn, anh sẽ được hướng dẫn lấy tinh trùng bằng thủ dâm hoặc được thông báo rã mẫu tinh trùng đông lạnh. 
      Noãn và tinh trùng sau khi lấy ra, sẽ được chuyển đến phòng labo để tiến hành thụ tinh và tạo phôi bằng phương pháp
      IVF truyền thống hoặc ICSI. 
      Phôi sẽ được chuyển vào buồng tử cung sau 3-5 ngày hoặc chu kỳ sau. 
      Vào ngày chuyển phôi, nhân viên y tế sẽ trao đổi với anh chị về số phôi chuyển. Số phôi còn lại nếu đạt chất lượng sẽ được trữ lạnh 
      để sử dụng sau này. 
      2 tuần sau ngày chuyển phôi, chị sẽ đến bệnh viện để thử máu. 
      Với người cho noãn, quy trình cũng tương tự cho đến ngày chọc hút. Với người nhận noãn, sẽ theo quy trình chuẩn bị nội mạc tử 
      cung cho đến khi chuyển phôi. 

Tỷ lệ có thai của IVF/ ICSI vào khoảng 40 – 70%. Tỉ lệ thành công của TTTON phụ thuộc nhiều yếu tố, trong đó, tuổi người vợ, nguyên 
nhân vô sinh, chất lượng noãn và tinh trùng, các điều trị trước đó,... có ảnh hưởng nhiều nhất. 

Các rủi ro có thể gặp?

Thụ tinh trong ống nghiệm được tiến hành ra sao?


