
 

 

TƯ VẤN ĐA THAI 

Theo sinh lý tự nhiên, tử cung người mẹ phù hợp nhất với sự phát triển của một bào thai. Đa thai 

không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe của người mẹ mà còn ảnh hưởng tới sự phát triển của thai nhi.  

 

 Thai kì đa thai làm tăng các nguy cơ rủi ro cho mẹ như: tiền sản giật, đái tháo đường thai kì, dọa 

đẻ non, đẻ non, trầm cảm sau sinh, tăng tỉ lệ mổ lấy thai, nguy cơ băng huyết và tỷ lệ tử vong mẹ 

cao hơn so với thai kì đơn thai… 

 Những đứa trẻ sinh ra từ việc mang đa thai phải đối mặt với những biến chứng nguy hiểm của 

sinh non như: bại não, khiếm khuyết về nhận thức, bệnh phổi, kém phát triển trí tuệ… 

 Ảnh hưởng tài chính: Chi phí chăm lo, nuôi dạy trẻ cũng như nhu cầu cuộc sống đều tăng. 

Nhất là ở những trẻ đa thai sinh non, cần sự chăm sóc đặc biệt.  

 Đa thai là một trong những biến chứng khi thực hiện các phương pháp hỗ trợ sinh sản. Cách thức 

giảm đa thai trong thụ tinh trong ống nghiệm bao gồm: 

- Giảm số phôi chuyển  

- Giảm thiểu thai. 

Chiến lược giảm đa thai trong TTTON 

 Giảm số phôi chuyển để đảm bảo tỉ lệ đa thai dưới 12%. Theo khuyến cáo của RTAC:  

 Với bệnh nhân dưới 35 tuổi tại thời điểm chọc hút trứng không chuyển hơn 01 phôi trong chu 

kì điều trị đầu tiên. 

 Bệnh nhân dưới 40 tuổi tại thời điểm chọc hút trứng: không chuyển hơn 02 phôi trong mọi chu 

kì điều trị. 

 Khi trứng được cho bởi người dưới 40 tuổi: không chuyển quá 02 phôi cho người nhận dù người 

nhận ở độ tuổi nào, ở mọi chu kì điều trị. 

 Giảm thiểu thai 

 Với BN mang từ 3 thai trở lên: bắt buộc giảm thiểu thai, chỉ để lại 1-2 thai. 

 Với BN mang song thai, có thêm các yếu tố nguy cơ sinh non khác do tử cung (hở eo tử cung, 

tử cung nhi tính, phẫu thuật thân tử cung…) hoặc tiền sử sinh non, sảy thai tư vấn BN giảm 

thiểu 1 thai. 
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