
Nuôi cấy phôi kết hợp hệ thống camera quan sát liên tục
trong thụ tinh trong ống nghiệm

Hệ thống quan sát phôi liên tục (Time-lapse Monitoring – TLM) là gì ?

Nuôi cấy phôi với hệ thống quan sát phôi liên tục (Time-lapse monitoring _TLM), thường gọi là time-lapse, là kỹ thuật nuôi cấy phôi kết 
hợp camera quan sát liên tục hình ảnh phôi trong thụ tinh trong ống nghiệm (TTTON). Kỹ thuật time-lapse này cho phép ghi nhận 
thông tin liên tục về sự phát triển của phôi trong suốt thời gian nuôi cấy phôi bên ngoài cơ thể.

Thông tin dành cho bệnh nhân
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Hệ thống quan sát phôi liên tục (Time-lapse Monitoring – TLM) hoạt động như thế nào?

Phôi được nuôi cấy trong đĩa cấy đặc biệt tích hợp với tủ cấy có camera quan sát phôi 
liên tục. Phôi của mỗi bệnh nhân sẽ được nuôi cấy trong buồng cấy riêng biệt. Cứ mỗi 
15 phút, camera sẽ chụp hình phôi để cung cấp dữ liệu cho phần mềm phân tích sự 
phát triển của phôi. Nhờ vậy, phôi được nuôi cấy ổn định liên tục bên trong tủ cấy từ giai 
đoạn thụ tinh đến giai đoạn phôi ngày 3 hoặc ngày 5. Trong khi đó, chuyên viên phôi 
học có thể phân tích toàn bộ tiến trình phát triển của từng phôi nhằm chọn phôi có 
tiềm năng đậu thai tối ưu cho sử dụng trong điều trị.

Như vậy, những thước phim đầu tiên về sự phát triển của phôi bên ngoài cơ thể được ghi nhận nhờ kỹ thuật time-lapse sẽ cung cấp thông tin hữu 
ích cho việc chọn lựa phôi trong điều trị cũng như giúp lưu lại những khoảnh khắc kỷ niệm của các bé trên hành trình đến với gia đình bạn. 
Bạn có thể được tư vấn kỹ hơn về kỹ thuật time-lapse bởi các chuyên viên hỗ trợ sinh sản tại các cơ sở hệ thống IVFMD. 

Lợi ích của việc áp dụng kỹ thuật time-lapse trong TTTON là gì?

Giảm thiểu tác động của các điều kiện bên ngoài đến sự phát triển của phôi 
Cung cấp nhiều thông tin giúp việc đánh giá, chọn lựa phôi chính xác hơn 
Tăng khả năng đậu thai của phôi trên những chu kỳ chuyển phôi đầu tiên 
Giảm tỉ lệ sẩy thai sau điều trị, giảm áp lực tâm lý cho bệnh nhân 
Tạo cơ sở dữ liệu tham khảo về quá trình phát triển của phôi, trao đổi thông tin (hình ảnh, video) giữa chuyên viên phôi học, bác sĩ
điều trị và bệnh nhân

Chuyên viên phôi học phân tích hình ảnh phôi ghi nhận từ kỹ thuật time-lapse. Nguồn: IVFMD PN


