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TÓM TẮT
Mục tiêu: Xây dựng quy trình thu nhận DNA tự do (cf-DNA) trong giọt môi trường nuôi cấy phôi ở giai đoạn phôi
nang. Phương pháp: Nghiên cứu thử nghiệm dẩn đường tổng số mẫu 52 mẫu gồm có 37 mẫu thu nhận từ giọt
môi trường đã trải qua nuôi cấy phôi, 5 mẫu giọt môi trường chứng âm, 5 mẫu giọt môi trường nuôi cấy trứng
non, 5 mẫu chứng dương. Tiêu chuẩn nhận: Có chỉ định nuôi phôi giai đoạn phôi nang, có thực hiện kỹ thuật
niPGT; Tiêu chuẩn loại: giọt môi trường nuôi cấy nhiều hơn 1 phôi. Kết quả: Tỷ lệ thu nhận DNA tự do (cf-DNA)
đạt 84%, chứng âm đạt 100%, chứng dương đạt 100%. Kết luận: Quy trình thu nhận mẫu DNA tự do (cf-DNA)
trong giọt môi trường nuôi cấy phôi ở giai đoạn phôi nang đạt tín hiệu
Từ khóa: DNA tự do (cf-DNA), giọt môi trường nuôi cấy phôi, kỹ thuật PGT, niPGT.
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SUMMARY
ObjectivesEstablishing a cell-free DNA (cf-DNA) collection procedure in the Embryo Culture Medium (ECM) at
the blastocyst stage. Methods A navigation trial with a total of 52 samples including 37 samples collected from
ECM that has undergone embryo culture, 5 drops of negative control medium, 5 drops of immature oocytes
culture medium, 5 benchmark positive control samples. Inclusion criteria: designation of the embryo culture at the
blastocyst stage, the performance of niPGT technique; Exclusion criteria: ECM with more than 1 embryos.
Results The rates of cell-free DNA (cfDNA) collection reached 84%, the negative control reached 100%, and the
positive control reached 100%. Conclusions The procedure of cell-free DNA (cf-DNA) collection in the ECM at
the blastocyst stage gave the signal.
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