
Hệ thống Cleanroom tại các đơn vị IVFMD
Hiện nay, hệ thống phòng sạch (Clean room) là một trong những tiêu chuẩn quan trọng giúp hỗ trợ và phản 

ánh được chất lượng của một labo nuôi cấy phôi trong trung tâm Thụ tinh trong ống nghiệm (TTTON). 

Thông tin dành cho bệnh nhân
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Hệ thống cleanroom là gì?

Bản chất cleanroom là một hệ thống kiểm soát các chỉ số của không khí riêng biệt cho 
khu vực thực hiện thủ thuật và nuôi cấy phôi cho TTTON. Hệ thống này bao gồm nhiều 
ống dẫn, bơm hút và hệ thống lọc không khí phức tạp giúp không khí đi vào và đang 
lưu thông bên trong phòng được lọc sạch liên tục, giúp đảm bảo chất lượng không khí 
tốt nhất cho những khu vực nuôi cấy phôi và thủ thuật. 

Hệ thống cleanroom và hiệu quả điều trị TTTON

Hai thành phần khác của hệ thống này là air-shower và pass-box. Đây là các thiết bị giữ 
gìn sự sạch sẽ của labo, giúp mỗi nhân viên đều phải đi qua air-shower để đảm bảo 
thổi sạch bụi bẩn trên người trước khi bước vào khu vực labo nuôi cấy, cũng như mỗi lọ 
hay ống nghiệm chứa tinh trùng hay dịch nang trứng đều được chuyển vào labo nuôi 
cấy đều thông qua pass-box để giảm hạn chế tối đa vi khuẩn, bụi bẩn và lưu lượng 
người ra vào phòng sạch.

Ngoài rara, hệ thống cleanroom còn được trang bị hệ thống lọc hiện đại và nhiều lớp 
giúp loại bỏ các tác nhân ô nhiễm trong không khí, vi sinh vật (vi trùng, siêu vi, nấm 
mốc), hoá chất (hữu cơ hay vô cơ) đều có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của phôi. 
Do vậy, áp dụng hệ thống cleanroom cho phòng labo nuôi cấy phôi và phòng thủ thuật 
TTTON là một giải pháp tối ưu giúp tạo điều kiện tối ưu nhất và an toàn nhất cho sự 
phát triển của phôi và cho kết quả điều trị TTTON của bệnh nhân.

Ô nhiễm không khí labo do tác nhân vi sinh hoặc hóa chất có thể ảnh hưởng lớn đến 
kết quả thụ tinh trong ống nghiệm (Esteves và Bento, 2016; Morbeck, 2015; Esteves và 
Bento, 2013): 
      Giảm tỉ lệ thụ tinh, 
      Giảm sự phát triển của phôi, 
      Giảm chất lượng phôi, 
      Giảm tỉ lệ có thai lâm sàng. 
      Cải thiện chất lượng không khí làm tăng tỉ lệ có thai lâm sàng. 

Do đó, đây luôn được xem là một trong những yếu tố sống còn của một trung tâm 
TTTON. Việc kiểm soát chất lượng ở các tiêu chuẩn quy định và duy trì các chỉ số 
không khí cho labo TTTON ổn định đóng một vai trò cốt lõi, mang tính quyết định cho 
qui trình hoạt động nuôi cấy phôi của một trung tâm TTTON.
Cụ thể hơn, việc kiểm soát tốt nhất chất lượng không khí trong TTTON còn giúp phôi 
phát triển trong điều kiện an toàn hơn, giảm các nguy cơ ảnh hưởng lên phôi và sức 
khỏe của trẻ sinh ra sau này 

Hình 1: Bảng điều khiển (màn hình cảm ứng) cho toàn hệ thống và cho từng khu vực của phòng sạch.

Hình 4: Khuôn viên phòng labo cleanroom.

Hình 5: Hệ thống tủ cấy phôi thế hệ mới trong phòng lobo TTTON cleanroom

Hình 2: Hệ thống air-shower thổi sạch bụi trước khi vào phòng labo nuôi cấy phôi.
Hình 3: Pass-box (phần bên trong hình vuông màu cam) của phòng thủ thuật cleanroom.
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