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ỨNG DỤNG LÂM SÀNG
CỦA KỸ THUẬT
TRƯỞNG THÀNH NOÃN
TRONG ỐNG NGHIỆM

Mai Đức Tiến
IVFMD - Family 

GIỚI THIỆU
Định nghĩa mới nhất về kỹ thuật trưởng thành 

noãn trong ống nghiệm (IVM) là sự trưởng thành 
của phức hợp tế bào hạt – noãn chưa trưởng 
thành được lấy từ các nang noãn thứ cấp trong ống 
nghiệm có hoặc không sử dụng sử dụng thuốc kích 
thích buồng trứng (FSH) và không sử dụng hCG 
[Norman, 2018]. Ưu điểm của kỹ thuật trưởng 
thành noãn trong ống nghiệm so với kỹ thuật thụ 
tinh ống nghiệm (IVF) là phác đồ đơn giản, hạn 
chế stress, tiết kiệm thời gian và chi phí điều trị cho 
bệnh nhân, tránh được nguy cơ quá kích buồng 
trứng. Nhược điểm của kỹ thuật trưởng thành noãn 
trong ống nghiệm là khó khăn trong chọc hút, quy 
trình nuôi cấy noãn non phức tạp và kết cục điều trị 
chưa được như thụ tinh trong ống nghiệm. Trường 
hợp trẻ sinh sống đầu tiên với kỹ thuật trưởng thành 
noãn trong ống nghiệm từ noãn chưa trưởng thành 
của người hiến được báo cáo năm 1991[Cha, 1991]. 
Trẻ sinh ra đầu tiên từ kỹ thuật trưởng thành noãn 
trong ống nghiệm với chính noãn của mẹ được báo 
cáo năm 1994 và từ đó đến năm 2015 hơn 5.000 
trẻ sinh ra từ kỹ thuật trưởng thành noãn trong ống 
nghiệm trên thế giới [Trounson, 1994].

Tại Việt Nam, kỹ thuật trưởng thành noãn trong 
ống nghiệm được ứng dụng đầu tiên vào năm 2006 
và đến năm 2016 gần 2.600 chu kỳ kỹ thuật trưởng 
thành noãn trong ống nghiệm đã được thực hiện 
[Pauson, 2016]. Các số liệu báo cáo từ năm 2006 đến 
năm 2016 tỷ lệ thai lâm sàng là 38% và tỷ lệ trẻ sinh 

sống là 29%. Tổng cộng đã có 610 em bé được sinh 
ra từ kỹ thuật trưởng thành noãn trong ống nghiệm 
tại Việt Nam trong 10 năm từ năm 2006 đến năm 
2016. Báo cáo mới nhất tại trung tâm hỗ trợ sinh 
sản Mỹ Đức, 921 đối tượng hội chứng buồng trứng 
đa nang thực hiện kỹ thuật trưởng thành noãn trong 
ống nghiệm, tỷ lệ trẻ sinh sống lần chuyển phôi đầu 
tiên 31,7%, tỷ lệ trẻ sinh sống cộng dồn 33,7% [Ho, 
2018]. Tổng cộng có 294 em bé được sinh ra trong 
khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2014 đến tháng 8 
năm 2016 từ kỹ thuật trưởng thành noãn trong ống 
nghiệm theo số liệu của IVFMD.

Về thực hành lâm sàng hiện tại, kỹ thuật trưởng 
thành noãn trong ống nghiệm chủ yếu được chỉ 
định cho đối tượng nguy cơ quá kích buồng trứng 
cao như nhóm bệnh nhân có hội chứng buồng 
trứng đa nang. Tuy nhiên, ở một số đối tượng khác, 
kỹ thuật trưởng thành noãn trong ống nghiệm vẫn 
cho thấy vai trò và có tiềm năng ứng dụng.

ỨNG DỤNG LÂM SÀNG
Nhóm nguy cơ quá kích buồng trứng:
hội chứng buồng trứng đa nang,
tiền sử quá kích buồng trứng và đáp ứng
quá mức với kích thích buồng trứng
Kỹ thuật trưởng thành noãn trong ống nghiệm 

lần đầu tiên được giới thiệu trong thực hành lâm 
sàng như là một lựa chọn điều trị thay thế ở những 
bệnh nhân hội chứng buồng tứng đa nang [Cha, 
1991]. Khi thụ tinh trong ống nghiệm được thực 
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hiện ở đối tượng hội chứng buồng trứng đa nang 
kích thích buồng trứng sử dụng gonadotropins, 
nguy cơ quá kích buồng trứng tăng lên. Kỹ thuật 
trưởng thành noãn trong ống nghiệm với việc giới 
hạn số noãn thu nhận và không thực hiện kích thích 
buồng trứng hay chỉ kích thích nhẹ sẽ tránh những 
nguy cơ của quá kích buồng trứng [Walls, 2015]. Các 
trường hợp có tiền sử quá kích buồng trứng khi thực 
hiện kỹ thuật trưởng thành noãn trong ống nghiệm 
sẽ tránh được nguy cơ quá kích buồng trứng.

Một nghiên cứu hồi cứu về những trường hợp 
đáp ứng  quá mức với kích thích buồng trứng được 
định nghĩa > 15 nang (> 10 mm) với ít nhất 5 ngày 
dùng thuốc kích trứng [Pak, 2009]. Những trường 
hợp này được phân ra làm 3 nhóm dựa vào kích 
thước những nang vượt trội: nhóm 1 (nang < 12 
mm), nhóm 2 (nang từ 12 – 14 mm), nhóm 3 (nang 
>14 mm). Để ngăn ngừa quá kích buồng trứng, kỹ 
thuật trưởng thành noãn trong ống nghiệm được 
thực hiện trên những đối tượng này, kết quả số 
lượng noãn Metaphase (MII) thu được và tỷ lệ thai 
lâm sàng ở mỗi nhóm được đánh giá so sánh (Bảng 
1). Những nghiên cứu về kỹ thuật trưởng thành 
noãn trong ống nghiệm trước  năm 2009 chỉ ra rằng 
với kỹ thuật trưởng thành noãn trong ống nghiệm 
cho tỷ lệ làm tổ và tỷ lệ thai thấp hơn, nhưng với 
nghiên cứu của Pak và cộng sự, kết quả từ kỹ thuật 
trưởng thành noãn trong ống nghiệm có thể so sánh 
với kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm.

Một tổng quan và phân tích gộp của Qu F và 
cộng sự, kỹ thuật trưởng thành noãn trong ống 
nghiệm ở đối tượng bệnh nhân có và không có hội 
chứng buồng trứng đa nang [Qu F, 2015]. Tổng 

quan gồm 11 nghiên cứu trên 268 bệnh nhân hội 
chứng buồng trứng đa nang với 328 chu kỳ kỹ thuật 
trưởng thành noãn trong ống nghiệm, 110 bệnh 
nhân có hình ảnh buồng trứng đa nang (PCO) với 
110 chu kỳ kỹ thuật trưởng thành noãn trong ống 
nghiệm so sánh với 440 bệnh nhân nhóm chứng 
với 480 chu kỳ kỹ thuật trưởng thành noãn trong 
ống nghiệm. Tỷ lệ trẻ sinh sống có xu hướng tăng 
so với nhóm hội chứng buồng trứng đa nang (OR 
= 1,74; KTC 95%, 0,99 – 3,04), tuy nhiên chưa có 
ý nghĩa thống kê. Tỷ lệ thai lâm sàng (OR = 2,37; 
KTC 95%, 1,53 – 3,68) và tỷ lệ làm tổ  (OR = 1,73; 
KTC 95%, 1,06 – 2,81) cao hơn, trong khi tỷ lệ 
hủy chu kỳ thấp hơn (OR = 0,18; KTC 95%, 0,06 
– 0,47) ở nhóm đối tượng hội chứng buồng trứng 
đa nang so với nhóm không phải hội chứng buồng 
trứng đa nang; tỷ lệ trưởng thành và sẩy thai không 
khác nhau giữa 2 nhóm, trong khi đó có xu hướng 
tỷ lệ thụ tinh thấp hơn ở nhóm hội chứng buồng 
trứng đa nang (OR = 0,78; KTC 95%, 0,60 – 1,03, 
p = 0,080; không có ý nghĩa thống kê) đã được quan 
sát. Qu F kết luận rằng kỹ thuật trưởng thành noãn 
trong ống nghiệm là biện pháp điều trị vô sinh hiệu 
quả hơn ở những bệnh nhân hội chứng buồng trứng 
đa nang [Qu F, 2015].

Hiện tại chưa có một nghiên cứu RCT so sánh 
giữa kỹ thuật trưởng thành noãn trong ống nghiệm 
với ICSI hoặc gây phóng noãn ở đối tượng bệnh 
nhân hội chứng buồng trứng đa nang, tuy nhiên 
những nghiên cứu quan sát không cho thấy kết cục 
bất lợi ở trẻ sinh ra từ kỹ thuật trưởng thành noãn 
trong ống nghiệm ở những bệnh nhân hội chứng 
buồng trứng đa nang [Roesner, 2017]. Khuyến cáo 
từ đồng thuận toàn cầu về hội chứng buồng trứng 
đa nang, ở các đơn vị có đủ trình độ, kỹ thuật trưởng 
thành noãn trong ống nghiệm có thể áp dụng, tỷ 
lệ có thai và sinh sống gần tương đương IVF/ICSI 
tiêu chuẩn, nhưng không có nguy cơ quá kích buồng 
trứng ở bệnh nhân hội chứng buồng trứng đa nang. 
Phôi tạo ra được thủy tinh hóa, và chuyển phôi sau 
đó [Norman, 2018].

Nhóm bệnh nhân bảo tồn khả năng sinh sản
Ung thư và bảo tồn khả năng sinh sản ở người 

trẻ là vấn đề y khoa quan trọng và cần có chiến lược 

 

Nhóm 1
(n = 58)

Nhóm 2
(n = 91)

Nhóm 3
(n = 33)

Giá 
trị P

Số noãn 
thu  được 15,7 ± 6,3 19,0 ± 8,6 20,9 ± 8,3 < 0,01

Số  noãn 
M II 5,0 ± 5,9 8,0 ± 7,2 10,3 ± 6,8 < 0,01

Tỷ lệ thai 
lâm sàng  

17/58 
(29,3) 

46/91 
(50,5)

10/33 
(30,3) < 0,02

Bảng 1. Kết quả kỹ thuật trưởng thành noãn trong 
ống nghiệm ở 3 nhóm đối tượng được phân loại 
dựa vào kích thước những nang vượt trội.
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để phát triển. Bảo tồn khả năng sinh sản ở đối tượng 
bệnh nhân ung thư cần phải có sự hợp tác giữa 
nhiều chuyên gia ở các lĩnh vực khác nhau như ung 
thư phụ khoa, phẫu thuật tổng quát, bác sĩ hỗ trợ 
sinh sản, chuyên viên phôi học lâm sàng và cần thiết 
phải có sự tham gia của chuyên gia về di truyền. 
Đông lạnh mô buồng trứng, thu nhận những noãn 
chưa trưởng thành từ những mẫu mô buồng trứng 
và kỹ thuật trưởng thành noãn trong ống nghiệm là 
những quá trình cấp thiết để bảo tồn khả năng sinh 
sản ở đối tượng bệnh nhân ung thư, đặc biệt những 
trường hợp cần phải điều trị khẩn cấp [Diedrich, 
2009]. Những tiến bộ của y học hiện đại cải thiện 
kết quả điều trị ung thư ở đối tượng bệnh nhân trẻ 
tuổi, tuy nhiên, những ảnh hưởng của các phương 
pháp điều trị đến khả năng sinh sản về sau đã được 
lưu ý trong quá trình điều trị. Mặc dù vậy, một số 
mối liên quan về kỹ thuật, pháp lý và đạo đức cần 
được làm rõ như những đồng thuận từ những bệnh 
nhân trẻ vị thành niên, từ bố mẹ và những rủi ro về 
y tế cần tư vấn trước thực hiện [Deepinder, 2008].

Kỹ thuật trưởng thành noãn trong ống nghiệm 
ứng dụng trong lĩnh vực mới với việc thu hồi các 
noãn chưa trưởng thành từ các mẫu buồng trứng cắt 
sau phẫu thuật, và trẻ được sinh ra từ những noãn 
này đã được báo cáo. Trung bình 14 noãn được thu 
nhận từ mỗi 34 bệnh nhân được lấy với tỷ lệ trưởng 
thành trong ống nghiệm là 36%. Hầu hết bệnh 
nhân lựa chọn quá trình thủy tinh hóa trữ noãn, 8 

bệnh nhân tạo phôi sau đó trữ đông, 1 bệnh nhân 
được chuyển phôi rã sau đó và mang thai [Segers, 
2015], [A Hourvitz A, 2015].

Moria và cộng sự đã đánh giá dự trữ buồng trứng 
và sự trưởng thành noãn ở bệnh nhân có bệnh lý 
ác tính bảo tồn khả năng sinh sản bằng kỹ thuật 
trưởng thành noãn trong ống nghiệm. Nghiên cứu 
bệnh chứng được tiến hành: 87 bệnh nhân ung thư 
vú, 16 bệnh nhân bệnh lý ác tính huyết học, 9 bệnh 
nhân ung thư phụ khoa hoặc vùng bụng và 16 bệnh 
nhân bệnh lý ác tính khác so sánh với nhóm chứng 
gồm 79 người điều trị vô sinh bằng kỹ thuật trưởng 
thành noãn trong ống nghiệm. Dự trữ buồng trứng 
và tỷ lệ trưởng thành noãn là tương tự như nhau ở 
các nhóm bệnh nhân ở những bệnh lý ác tính khác 
nhau và so với các đối tượng điều trị vô sinh khác, 
tuy nhiên với đối tượng ung thư vú, số noãn thu 
được cho thấy thấp hơn (Bảng 2) [Moria, 2011].

Tế bào ung thư vú có thể tăng sinh khởi phát 
bởi nồng độ estrogen cao, cũng như các tế bào ung 
thư khác nhạy cảm với estrogen, do đó bảo tồn khả 
năng sinh sản ở đối tượng bệnh nhân này cần tránh 
để nồng độ estrogen tăng cao. Kích thích buồng 
trứng với bệnh nhân ung thư vú là điều không thể 
vì làm tăng nồng độ estrogen trong máu, kỹ thuật 
trưởng thành noãn trong ống nghiệm không kích 
thích buồng trứng trở thành lựa chọn tối ưu cho đối 
tượng này [Shalom-Paz E, 2010].

Thu nhận noãn trong giai đoạn hoàng thể mở ra 

 

Số noãn thứ cấp (AFC), số noãn thu được, số noãn trưởng thành, số noãn MII trưởng thành trong kỹ thuật trưởng 
thành noãn trong ống nghiệm giữa bệnh nhân bị bệnh ác tính với nhóm chứng

Ung thư vú Ung thư máu
Ung thư phụ 
khoa / ung thư 
tiêu hóa

Các bệnh lý
ác tính khác Nhóm chứng

Số noãn thứ cấp (khoảng cách 
giữa các tứ vị phân) 20 (14 -  23) 13 (8 -  26) 16 (8 - 23) 18 (16 - 22) 18 (11 - 27)

Số noãn thu được 9 (6 - 16)ª 8 (5 - 21) 6 (4 - 8) 10 (5 - 15) 12 (7 - 20)

Số noãn trưởng thành,
% (khoảng) 8 (4 - 17) 12 (0 -  24) 1 (0 - 17) 7 (4 - 21) 17 (0 - 34)

Số noãn MII trưởng thành 
trong IVM, % (khoảng) 50 (40 -  62,5) 61,2 (33,3 - 79,2) 50 (25 – 55,6) 52,4 (33,3 - 7,0) 50 (33,3 - 66,2)

ª So sánh với nhóm chứng, P < 0,05 (độ tin cậy 95%).

Bảng 2: AFC, số noãn thu được, số noãn trưởng thành ở bệnh nhân có bệnh ác tính so với nhóm chứng
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hướng mới trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản và bệnh 
nhân ung thư với mong muốn bảo tồn khả năng 
sinh sản bằng cách thu nhận noãn ở giai đoạn hoàng 
thể hoàn toàn có thể và cho hiệu quả. Demirtas và 
cộng sự đã báo cáo 3 trường hợp phụ nữ chưa lập gia 
đình, trước khi hóa trị vì bệnh lý ác tính, không thể 
hoặc chống chỉ định kích thích buồng trứng, với kỹ 
thuật trưởng thành noãn trong ống nghiệm noãn dễ 
dàng được thu nhận trong giai đoạn hoàng thể và 
trữ đông để sử dụng cho tương lai [Demirtas, 2008].

Bảo tồn khả năng sinh sản với kỹ thuật trưởng 
thành noãn trong ống nghiệm không chỉ giới hạn 
ở những bệnh nhân bị ung thư, cũng được chỉ định 
ở một số vấn đề y khoa khác như: suy buồng trứng 
sớm, đối tượng có yếu tố nguy cơ suy buồng trứng 
sớm hay đối tượng trì hoãn việc có thai lựa chọn trữ 
trứng xã hội.

Nhóm bệnh nhân có hội chứng kháng buồng 
trứng, hội chứng nang trống, bất thường 
trưởng thành noãn
Một chỉ định không phổ biến, kỹ thuật trưởng 

thành noãn trong ống nghiệm có thể là lựa chọn ở 
những trường hợp bất thường trưởng thành noãn, 
những trường hợp này trong điều trị thụ tinh trong 
ống nghiệm thông thường sẽ gặp tình huống không 
có noãn khi chọc hút (Hội chứng nang trống - EFS), 
trưởng thành noãn ngưng tiến triển hoặc thất bại 
trong thụ tinh dẫn đến không có phôi. Hourvitz và 
cộng sự đã đánh giá 7 bệnh nhân bất thường trưởng 
thành noãn với 7 chu kỳ kỹ thuật trưởng thành 
noãn trong ống nghiệm. Những bệnh nhân với chỉ 
định EFS thật có thai còn những chỉ định còn lại 
thì không. Kỹ thuật trưởng thành noãn trong ống 
nghiệm có thể là lựa chọn đầu tay cho những trường 
hợp có hội chứng nang trống [Hourvitz,2010].

Hội chứng kháng buồng trứng (Resistant ovary 
syndrome – ROS) là một rối loạn nội tiết hiếm gặp 
với đặc điểm hypergonadotrophic hypogonadism. 
Vô sinh thường là vấn đề lớn với bệnh nhân hội 
chứng kháng buồng trứng ở độ tuổi sinh sản, 
bệnh nhân hội chứng kháng buồng trứng thường 
điều trị xin trứng vì những nang trứng không đáp 
ứng với các kích thích từ FSH nội hay ngoại sinh 
[Dewhrst,1975]. Yu Li và cộng sự đã báo cáo một 

trường hợp trưởng thành noãn trong ống nghiệm 
thành công trên đối tượng hội chứng kháng buồng 
trứng. Bệnh nhân vô sinh thứ phát có chỉ định làm 
thụ tinh trong ống nghiệm với đặc điểm FSH, LH 
cao; siêu âm số lượng nang thứ cấp, chỉ số AMH 
bình thường. Bệnh nhân không đáp ứng với phác 
đồ Down Regulation, các nang trứng không lớn 
khi kích thích bằng FSH. Bệnh nhân được tư vấn 
chuyển qua kỹ thuật trưởng thành noãn trong ống 
nghiệm, sử dụng hCG, 36 giờ sau chọc hút được 5 
noãn chưa trưởng thành, nuôi kỹ thuật trưởng thành 
noãn trong ống nghiệm, 3 noãn thụ tinh thành 3 
phôi. Bệnh nhân được chuyển phôi tươi trong cùng 
chu kỳ và kết quả là một thai kỳ khỏe mạnh [Li 
Y, 2016]. Vài trường hợp hội chứng kháng buồng 
trứng điều trị thành công bằng kỹ thuật trưởng 
thành noãn trong ống nghiệm khác cũng đã được 
báo cáo, vì vậy, kỹ thuật trưởng thành noãn trong 
ống nghiệm được xem như là một biện pháp điều trị 
vô sinh ở bệnh nhân hội chứng kháng buồng trứng 
[Grynberg, 2013].

Nhóm bệnh nhân đáp ứng kém, thất bại 
với thụ tinh trong ống nghiệm và  kỹ thuật 
trưởng thành noãn trong ống nghiệm ở 
những noãn non thu được từ thụ tinh trong 
ống nghiệm
Ở những chu kỳ FSH/IVF, khoảng 15% số 

noãn thu được ở dạng noãn non giai đoạn túi mầm 
– Germinal Vesicle (GV) hoặc kỳ giữa giảm phân 
I – Metaphase I (MI), nhiều nỗ lực để trưởng thành 
số noãn này trong ống nghiệm với kỹ thuật trưởng 
thành noãn trong ống nghiệm, nhưng kết quả đều 
không tốt [Nagy,1996], [ Jaroudi,1997], [ Jaroudi, 
1999]. Tỷ lệ trưởng thành kém, tỷ lệ thụ tinh thấp, 
tạo phôi thì tỷ lệ bất thường phân chia và bất thường 
nhiễm sắc thể cao [Nogueira, 2000].

Ở nhóm bệnh nhân đáp ứng kém, kỹ thuật 
trưởng thành noãn trong ống nghiệm có thể là lựa 
chọn thay cho những chu kỳ kích thích buồng trứng 
với những phác đồ khác nhau. Liu và cộng sự, báo 
cáo cũng chỉ vài noãn chưa trưởng thành được thu 
hồi từ những đối tượng này, tuy nhiên 3/7 bệnh 
nhân như vậy (37,5%) cho kết quả có thai .

Braga và cộng sự nghiên cứu kỹ thuật trưởng 
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thành noãn trong ống nghiệm trong các chu kỳ 
kích thích buồng trứng ở 440 bệnh nhân đáp ứng 
kém. Các noãn chưa trưởng thành và các noãn MII 
được chia thành hai nhóm và hỗ trợ trưởng thành 
noãn bằng kỹ thuật trưởng thành noãn trong ống 
nghiệm. Họ kết luận rằng thêm những phôi như vậy 
ở bệnh nhân đáp ứng kém không ảnh hưởng đến 
kết cục lâm sàng, mặc dù, nó đã cải thiện số lượng 
phôi được chuyển và giảm tỷ lệ hủy chu kỳ. Kỹ thuật 
trưởng thành noãn trong ống nghiệm có thể là một 
lựa chọn trong những trường hợp đáp ứng kém, 
tuy nhiên, kỹ thuật trưởng thành noãn trong ống 
nghiệm không làm tăng kết cục lâm sàng ở những 
nhóm bệnh nhân đáp ứng kém [Braga, 2010].

Gulekli và cộng sự đã nghiên cứu 23 phụ nữ thất 
bại trong thụ tinh trong ống nghiệm thông thường 
và chuyển trưởng thành noãn trong ống nghiệm 
mà không có kích thích buồng trứng. Bảy trường 
trường hợp mang thai với 6 trường hợp trẻ sinh 
sống và 1 trường hợp sẩy thai, các tác giả kết luận 
rằng kỹ thuật trưởng thành noãn trong ống nghiệm 
có thể là một công cụ hữu ích cho những trường 
hợp thất bại với thụ tinh trong ống nghiệm thông 
thường [Gulekli, 2011]. Tuy nhiên, để chỉ định kỹ 
thuật trưởng thành noãn trong ống nghiệm trên đối 
tượng thất bại với thụ tinh trong ống nghiệm cần 
thận trọng và cá thể từng đối tượng.

Nhóm bệnh nhân
có phóng noãn bình thường và nhóm lựa 
chọn dùng ít thuốc
Yoon và cộng sự đã nghiên cứu về kết cục thai kỳ 

từ những noãn được thu nhận ở đối tượng có phóng 
noãn bình thường bằng kỹ thuật trưởng thành noãn 
trong ống nghiệm, cho tỷ lệ có thai 17,6% (9/51 
trường hợp có phôi chuyển). Điều này kết luận 
rằng kỹ thuật trưởng thành noãn trong ống nghiệm 
ở những trường hợp chu kỳ kinh đều, phóng noãn 
bình thường có thể có thai mặc dù tỷ lệ có thai rất 
thấp [Yoon, 2001]. Fadini và cộng sự báo cáo kỹ 
thuật trưởng thành noãn trong ống nghiệm ở những 
bệnh nhân phóng noãn bình thường và so sánh giữa 
kỹ thuật trưởng thành noãn trong ống nghiệm và 
thụ tinh trong ống nghiệm cổ điển [Fadini, 2013]. 
Thụ tinh trong ống nghiệm cổ điển vượt trội hơn so 

với kỹ thuật trưởng thành noãn trong ống nghiệm, 
tuy nhiên kỹ thuật trưởng thành noãn trong ống 
nghiệm vẫn được xem như là một lựa chọn thay thế 
ở một số trường hợp. Fadini và cộng sự cũng nghiên 
cứu những yếu tố tiên lượng kỹ thuật trưởng thành 
noãn trong ống nghiệm và đánh giá vai trò của tỷ 
số trọng lượng khối cơ thể (BMI), nồng độ FSH 
nền, nồng độ estradiol, số lượng nang thứ cấp, bề 
dày nội mạc tử cung và kích thước những nang vượt 
trội chính. Kết luận từ nghiên cứu estradiol, nồng 
độ FSH và AFC là những yếu tố tiên lượng có quyết 
định điều trị kỹ thuật trưởng thành noãn trong ống 
nghiệm hay không, còn độ dày nội mạc tử cung và 
kích thước các nang vượt trội chính tiên lượng thời 
gian sẽ chọc hút [Fadini, 2009].

Kỹ thuật trưởng thành noãn trong ống nghiệm 
có thể là lựa chọn ở những bệnh nhân không muốn 
hoặc nguy ngại trong việc dùng quá nhiều thuốc hỗ 
trợ sinh sản. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng có sự 
liên hệ giữa dùng thuốc kích thích buồng trứng và 
tăng nguy cơ các bệnh lý như ung thư buồng trứng, 
vú và nội mạc tử cung và tăng tỷ lệ đột quỵ [Brinton, 
2007; Demirol, 2007; Pappo, 2008]. Tránh việc sử 
dụng gonadotropins trong thụ tinh ống nghiệm với 
ứng dụng kỹ thuật trưởng thành noãn trong ống 
nghiệm giảm thiểu những nguy cơ như quá kích 
buồng trứng hay những nguy cơ sức khỏe lâu dài 
đến bệnh nhân, mặc dù có thể chấp nhận tỷ lệ thành 
công thấp hơn.

Vô sinh nam với thủ thuật trích tinh trùng
và chẩn đoán tiền làm tổ (PGS)
Kỹ thuật trưởng thành noãn trong ống nghiệm 

có thể ứng dụng để điều trị vô sinh cho mọi đối 
tượng bệnh nhân. Những trường hợp vô sinh nam 
mà tinh trùng của chồng được lấy từ những thủ 
thuật trích tinh trùng như hút tinh trùng từ mào 
tinh qua da (PESA), hút tinh trùng từ mào tinh 
bằng vi phẫu thuật mở (MESA), trích tinh trùng từ 
tinh hoàn (TESE), vi phẫu thuật trích tinh trùng từ 
tinh hoàn (mTESE), thực hiện IVM/ICSI đã được 
báo cáo [Abdul-Jalil, 2001; Fuchinoue, 2004; Yun, 
2005; Son, 2013].

Ao A và cộng sự đã báo cáo trường hợp đầu tiên 
thành công từ kỹ thuật IVM/PGS. Một cặp vợ 
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chồng có vợ bị hội chứng buồng chứng đa nang với 
3 lần bất thường thai kỳ được xét nghiệm bộ nhiễm 
sắc thể phát hiện có chuyển đoạn 46,XX, t(1;20)
(p36.1; p12.2), bệnh nhân  được tư vấn và lựa chọn 
điều trị  IVM/PGS. Sau quá trình IVM/ICSI tạo 
được 14 phôi, sinh thiết phôi ngày 3, lựa chọn 1 
phôi bình thường chuyển và kết quả là 1 thai kỳ 
khỏe mạnh. Tác giả đề nghị những trường hợp hội 
chứng buồng trứng đa nang có bất thường nhiễm 
sắc thể, IVM/PGS là một lựa chọn để tạo ra những 
thai kỳ khỏe mạnh tránh những biến chứng như quá 
kích buồng trứng [Ao A, 2011]. 

ỨNG DỤNG TIỀM NĂNG
Kỹ thuật trưởng thành noãn
trong ống nghiệm thay cho chu kỳ tự nhiên/
thụ tinh trong ống nghiệm
Một mô hình hạn chế dùng thuốc hỗ trợ sinh 

sản là chu kỳ tự nhiên/thụ tinh trong ống nghiệm và 
chu kỳ tự nhiên/thụ tinh trong ống nghiệm cải tiến. 
Chu kỳ tự nhiên thụ tinh trong ống nghiệm không 
kích thích buồng trứng và khởi động trưởng thành 
noãn  khi nang đạt 18 mm nhưng 30% trường hợp 
đỉnh LH sớm và phóng noãn. Chu kỳ tự nhiên thụ 
tinh trong ống nghiệm cải tiến bắt đầu bằng sử dụng 
đối vận mỗi ngày và tiêm FSH, khi có 1 nang đạt 14 
mm, cho khởi động trưởng thành noãn bằng hCG 
khi nang lớn nhất đạt 18 mm. Tỷ lệ thai diễn tiến là 
7,2 % mỗi chu kỳ đối với chu kỳ tự nhiên/thụ tinh 
trong ống nghiệm và tỷ lệ thai lâm sàng từ 15 – 20% 
mỗi chu kỳ với chu kỳ tự nhiên/thụ tinh trong ống 
nghiệm cải tiến. Khi so sánh về hiệu quả và chi phí 
của kỹ thuật trưởng thành noãn trong ống nghiệm 
so với chu kỳ tự nhiên/thụ tinh trong ống nghiệm 
và chu kỳ tự nhiên/thụ tinh trong ống nghiệm cải 
tiến thì có những vượt trội rõ rệt. Do đó, hoàn toàn 
có thể thay thế kỹ thuật trưởng thành noãn trong 
ống nghiệm cho những chu kỳ tự nhiên/thụ tinh 
trong ống nghiệm và chu kỳ tự nhiên thụ tinh trong 
ống nghiệm/cải tiến [Seang Lin Tan, 2018].

Kỹ thuật trưởng thành noãn trong ống 
nghiệm thay cho FSH/ IUI
Lựa chọn đầu tay để điều trị hiếm muộn ở đa 

số trung tâm là kích thích nhẹ buồng trứng kết hợp 

với bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI). Bệnh 
nhân sẽ có 8 – 10 ngày dùng thuốc gonadotropins, 
tỷ lệ thành công của lựa chọn này từ 15 – 20 % và 
tỷ lệ đa thai 30 %. Với kỹ thuật trưởng thành noãn 
trong ống nghiệm, số ngày dùng thuốc ít hơn, tỷ lệ 
thành công cao hơn và tỷ lệ đa thai thấp hơn. Do 
đó lựa chọn kỹ thuật trưởng thành noãn trong ống 
nghiệm ở những bệnh nhân trẻ có thể là lựa chọn 
đầu tay điều trị vô sinh thay thế cho FSH/ IUI.

Kỹ thuật trưởng thành noãn trong ống 
nghiệm và chuyển nhân noãn non giai đoạn 
túi mầm để tránh những vấn đề vô sinh liên 
quan đến yếu tố tuổi
Chuyển nhân noãn non giai đoạn túi mầm là 

tiềm năng ứng dụng trong tương lai của kỹ thuật 
trưởng thành noãn trong ống nghiệm. Bởi vì bất 
thường nhiễm sắc thể thường liên quan đến giảm 
phân đặc biệt ở phụ nữ lớn tuổi. Chuyển nhân noãn 
non giai đoạn túi mầm đến noãn của một phụ nữ 
trẻ hơn, sau đó sử dụng kỹ thuật trưởng thành noãn 
trong ống nghiệm và chẩn đoán tiền làm tổ, sẽ cho 
kết cục thai kỳ tốt hơn và người mẹ được mang thai 
đứa con có vật chất di truyền của chính mình.

KẾT LUẬN
Kỹ thuật trưởng thành noãn trong ống nghiệm 

từ khi ra đời đến nay đã cho thấy vai trò và những 
ứng dụng quan trọng trong lĩnh vực vô sinh hiếm 
muộn và bảo tồn khả năng sinh sản. Khi so sánh với 
thụ tinh trong ống nghiệm, những lợi ích lớn nhất 
của kỹ thuật trưởng thành noãn trong ống nghiệm 
bao gồm: tránh được nguy cơ quá kích buồng trứng, 
chi phí thấp và phác đồ điều trị đơn giản. Ở mọi 
đối tượng, kỹ thuật trưởng thành noãn trong ống 
nghiệm đều có thể thực hiện được, ở một số đối 
tượng, vai trò của kỹ thuật trưởng thành noãn trong 
ống nghiệm là không bàn cãi, so sánh với một số mô 
hình điều trị, kỹ thuật trưởng thành noãn trong ống 
nghiệm cho thấy ưu điểm về chi phí và kết cục.

Mời xem tiếp
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đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Sơ đồ chuỗi giá trị 
(VSM) mô tả dòng sản phẩm hoặc dịch vụ thông 
qua một quy trình cụ thể.

Tại sao nên sử dụng VSM?
Khi chúng ta cần nhận diện một hoặc nhiều loại 

lãng phí của Lean. VSM giúp chúng ta thể hiện các 
lãng phí trong quy trình một cách trực quan và dễ 
thấy nhất, đồng thời cũng là công cụ để kiểm soát 
quy trình.

Một VSM có thể trả lời các câu hỏi sau:
 – Quy trình hiện tại thực chất nó đang như thế 

nào?
 – Dòng giá trị trong quy trình đang như thế nào?
 – Bước nào trong quy trình có giá trị và bước nào 

không có gia trị?
 – Các nguồn lãng phí trong chuỗi giá trị?
 – Bước nào của quy trình cần được ưu tiên cải tiến?

Sử dụng VSM để cải tiến như thế nào?
Đầu tiên, chúng ta cần có một VSM ở hiện tại.

Để vẽ được một sơ đồ quy trình theo giá trị, 
chúng ta cần theo dấu chân của bệnh nhân, ghi 
nhận lại các mốc thời gian bệnh nhân trải qua các 
bước của quy trình (Hình 5), sau đó đo thời gian 
của bệnh nhân tại từng bước. 

Tiếp theo, xác định lại bước nào mang lại giá trị 
cho bệnh nhân, bước nào không mang lại giá trị cho 
bệnh nhân (hay còn gọi là lãng phí).

Sau khi hoàn tất VSM ở hiện tại và dựa trên việc 
phân tích quy trình này chúng ta thiết kế một VSM 
mong muốn trong tương lai. VSM tương lai thể 
hiện mong muốn một quy trình như thế nào, thời 
gian chờ tại mỗi bước là bao nhiêu.

Sau đó, so sánh 2 VSM và xác định các nút thắt 
cổ chai (bottle neck), đó chính là các bước cần phải 
cải tiến. 
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ỨNG DỤNG LÂM SÀNG CỦA 
KỸ THUẬT TRƯỞNG THÀNH NOÃN TRONG ỐNG NGHIỆM

Tuy nhiên, kết quả lâm sàng của kỹ thuật 
trưởng thành noãn trong ống nghiệm cũng chưa 
thực sự thỏa mãn, tỷ lệ làm tổ, có thai lâm sàng 
chưa đạt được như thụ tinh trong ống nghiệm. 
Với những tiến bộ của y học hiện đại trong 
lĩnh vực y học cơ bản, kết cục kỹ thuật trưởng 
thành noãn trong ống nghiệm ngày càng được 
cải thiện, kỹ thuật trưởng thành noãn trong ống 
nghiệm có tiềm năng lớn phát triển ở hiện tại và 
tương lai.
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