
 

 

 

TƯ VẤN IVF XIN TRỨNG  

1. IVF xin trứng là gì? 

 Đó là việc tạo phôi từ tinh trùng người chồng và trứng người hiến tặng tự nguyện sau đó cấy phôi vào tử cung 

người vợ để họ mang thai và sinh con. 

2. IVF xin trứng thực hiện như thế nào? 

Người hiến tặng trứng sẽ tiêm thuốc kích trứng hàng ngày, được siêu âm và xét nghiệm nội tiết theo dõi sự phát 

triển nang trứng và cuối cùng là gây mê để chọc hút trứng ra ngoài.  

Người vợ sẽ dùng thuốc làm dày niêm mạc tử cung để chuẩn bị nhận phôi, sau đó bác sĩ sẽ cấy phôi vào trong 

tử cung và hẹn kiểm tra kết quả sau khoảng 10 ngày.  

3. IVF xin trứng được thực hiện cho ai? 

IVF xin trứng là cách làm tăng cơ hội có thai cao nhất cho người vợ bị suy buồng trứng, giảm dự trữ buồng trứng 

mức độ nặng, đã phẫu thuật cắt buồng trứng hoặc có  bất thường về chất lượng trứng hay di truyền. Ưu điểm của 

phương pháp này là làm tăng cơ hội có phôi tốt, tăng cơ hội có thai và giúp giảm chi phí điều trị cho cặp vợ 

chồng mong . Đã có rất nhiều em bé khỏe mạnh ra đời từ IVF xin trứng. Sự an toàn và hiệu quả của phương 

pháp này đã được chứng minh tại Việt Nam và trên thế giới. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. IVF xin trứng và IVF thông thường khác nhau thế nào? 

So với IVF thông thường, IVF xin trứng cần có sự tham gia của ba người: người vợ, người chồng và người cho 

trứng, trong đó cần đảm bảo người cho trứng không có quan hệ huyết thống với người chồng. Cần có sự đồng 

thuận rõ ràng giữa vợ chồng người nhận, người cho trứng và nhân viên y tế về: quy trình thực hiện IVF, những 

vấn đề về tâm lý của hai bên, những tình huống có thể xảy ra trong điều trị, thông tin về sức khoẻ hay di truyền 

của em bé sau này. 

5. Người cho trứng cần có các tiêu chuẩn gì? 

 Từ đủ 18 cho đến dưới 35 tuổi, đã có quan hệ tình dục, hiện không nuôi con bú. 

 Không có quan hệ huyết thống với người chồng. 

 Sức khoẻ tốt. 

 Không có bệnh tâm thần và bệnh di truyền. 

 Không nhiễm HIV.  

 Cam kết chưa từng cho – hiến tặng trứng.  

 



 

 

 

6. Cho trứng có ảnh hưởng đến khả năng có thai sau này không?  

Câu trả lời là không.  

Vào mỗi chu kì kinh, sẽ có khoảng 30-50 nang trứng được huy động lớn lên cùng lúc nhưng sau đó buồng trứng 

chọn ra 1-2 nang và để nó phát triển tiếp đến lúc rụng, những nang trứng còn lại sẽ bị thoái hoá và biến mất. 

 Thuốc kích thích buồng trứng sẽ tác động lên buồng trứng, giúp giữ lại thêm các nang trứng ngay từ đầu chu kỳ 

kinh, nhờ đó sẽ có nhiều nang trứng được phát triển hơn thay vì bị thoái hóa và biến mất, hoàn toàn không ảnh 

hưởng tới các nang trứng ở chu kì sau. Vì vậy khả năng sinh sản sau này của người cho trứng sẽ không bị ảnh 

hưởng.  
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