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BÁO CÁO THỐNG KÊ
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU KH&CN

I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên nhiệm vụ:
Thuộc: Chương trình/lĩnh vực (tên chương trình/lĩnh vực): Vườn ươm Sáng tạo
Khoa học và Công nghệ trẻ
2. Chủ nhiệm nhiệm vụ:
Họ và tên: Lê Thị Vĩ Tuyết
Ngày, tháng, năm sinh: 06/06/1993 Nam/ Nữ: Nữ
Học hàm, học vị: Thạc sĩ
Chức danh khoa học: Nghiên cứu viên

Chức vụ: ..................

Điện thoại: Tổ chức: 028 62884499 Nhà riêng: ............................. Mobile: 0926728202
Fax: 08 38350096

E-mail: ltvtuyet@hcmus.edu.vn

Tên tổ chức đang công tác: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM
Địa chỉ tổ chức: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. HCM
Địa chỉ nhà riêng: 401/16 Lê Văn Thọ, Phường 9, Quận Gò Vấp, TP.HCM
3. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:
Tên tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ
Điện thoại: (028) 38 230 780 – 233 363
E-mail: khoahoctre@gmail.com hoặc vuonuomtst@gmail.com
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Website: www.khoahoctre.com.vn
Địa chỉ: Số 1 Phạm Ngọc Thạch, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Đoàn Kim Thành
Số tài khoản: 3713.0.1083277.00000
Kho bạc: Kho bạc Nhà nước Quận 1
Tên cơ quan chủ quản đề tài: Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ
II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN
1. Thời gian thực hiện nhiệm vụ:
- Theo Hợp đồng đã ký kết: từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 12 năm 2020
- Thực tế thực hiện: từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 11 năm 2020
- Được gia hạn (nếu có):
- Lần 1 từ tháng…. năm…. đến tháng…. năm….
- Lần 2 ….
2. Kinh phí và sử dụng kinh phí:
a) Tổng số kinh phí thực hiện: 80 tr.đ, trong đó:
+ Kính phí hỗ trợ từ ngân sách khoa học: 80 tr.đ.
+ Kinh phí từ các nguồn khác: 0 tr.đ.
b) Tình hình cấp và sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách khoa học:
Ghi chú
Theo kế hoạch

Thực tế đạt được

Số

(Số đề nghị
quyết toán)

TT
Thời gian

Kinh phí

Thời gian

Kinh phí

(Tháng, năm)

(Tr.đ)

(Tháng, năm)

(Tr.đ)

1

05/2020

53,405160

05/2020

53,405160

2

11/2020

26,594840

11/2020

26,594840
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c) Kết quả sử dụng kinh phí theo các khoản chi:
Đối với đề tài
Đơn vị tính: Triệu đồng
Theo kế hoạch
Số

Nội dung

TT

các khoản chi

Tổng

NSKH

Thực tế đạt được
Nguồn

Tổng

Nguồn

NSKH

khác
1

khác

Trả công lao động
(khoa học, phổ

64,530410

64,530410

0

64,530410

64,530410

0

9,891200

9,891200

0

9,891200

9,891200

0

5,578390

5,578390

0

5,578390

5,578390

0

80,00

80,00

0

80,00

80,00

0

thông)
2

Nguyên, vật liệu,
năng lượng

3

Thiết bị, máy móc

4

Xây dựng, sửa
chữa nhỏ

5

Chi khác
Tổng cộng

- Lý do thay đổi (nếu có):

Đối với dự án:
Đơn vị tính: Triệu đồng
Theo kế hoạch
Số

Nội dung

TT

các khoản chi

Tổng

NSKH

Thực tế đạt được

Nguồn
khác

1

Thiết bị, máy móc
mua mới

3

Tổng

NSKH

Nguồn
khác

2

Nhà xưởng xây dựng
mới, cải tạo

3

Kinh phí hỗ trợ công
nghệ

4

Chi phí lao động

5

Nguyên vật liệu,
năng lượng

6

Thuê thiết bị, nhà
xưởng

7

Khác
Tổng cộng

- Lý do thay đổi (nếu có):
3. Các văn bản hành chính trong quá trình thực hiện đề tài/dự án:
(Liệt kê các quyết định, văn bản của cơ quan quản lý từ công đoạn xét duyệt, phê duyệt kinh phí, hợp
đồng, điều chỉnh (thời gian, nội dung, kinh phí thực hiện... nếu có); văn bản của tổ chức chủ trì nhiệm
vụ (đơn, kiến nghị điều chỉnh ... nếu có)
Số

Số, thời gian ban

TT

hành văn bản

1

Tên văn bản

05-TB/KHCNT

Quyết định phê duyệt và cấp

ngày 06 tháng 03

kinh phí nghiên cứu khoa học và

năm 2020

công nghệ thuộc chương trình
Vườn ươm sáng tạo Khoa học và
Công nghệ Trẻ

2

27/2019/HĐ-

Hợp đồng chương trình Vườn

KHCNT-VƯ ngày

ươm Sáng tạo Khoa học và Công

30 tháng 12 năm

nghệ Trẻ

2019
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Ghi chú

4. Tổ chức phối hợp thực hiện nhiệm vụ:

Số
TT

Tên tổ chức

Tên tổ chức đã

Nội dung

Sản phẩm

đăng ký theo

tham gia thực

tham gia chủ

chủ yếu đạt

Thuyết minh

hiện

yếu

được

Ghi chú*

1
2
...
- Lý do thay đổi (nếu có):
5. Cá nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ:
(Người tham gia thực hiện đề tài thuộc tổ chức chủ trì và cơ quan phối hợp, không quá 10 người
kể cả chủ nhiệm)
Số
TT
1

Tên cá nhân

Tên cá nhân đã

đăng ký theo

tham gia thực

Thuyết minh

hiện

Nội dung tham

Sản phẩm chủ yếu

Ghi

gia chính

đạt được

chú*

Lê Thị Vĩ Tuyết Lê Thị Vĩ Tuyết Xây dựng

Thuyết minh đề tài đã

thuyết minh đề

thông qua Hội đồng

tài

phê duyệt và cấp kinh
phí nghiên cứu khoa
học và công nghệ
thuộc Chương trình
Vườn ươm sáng tạo
Khoa học và Công
nghệ trẻ

2

Trần Lê Bảo Hà

Trần Lê Bảo Hà

Xây dựng quy

Quy trình xử lý màng

Nguyễn Thị

trình xử lý

tim lợn vô bào và các

Ngọc Mỹ

màng tim lợn

thông số liên quan độ

vô bào bằng

bền, độ vô trùng

Glutaraldehyde

5

3

Nguyễn Thị

Nguyễn Thị

Đánh giá đặc

Các thông số màng

Ngọc Mỹ

Ngọc Mỹ

tính phân hủy

bao gồm độc tính và

Lê Thị Vĩ Tuyết in vitro của
màng

khả năng phân hủy in
vitro.

Đánh giá độc
tính in vitro
của màng đã
tạo theo tiêu
chuẩn ISO
10993
4

5

Nguyễn Thị

Nguyễn Thị

Đánh giá khả

Các hình ảnh và

Ngọc Mỹ

Ngọc Mỹ

năng hỗ trợ sự

thông số đánh giá sự

Trần Lê Bảo Hà

bám và tăng

bám dính và tăng sinh

sinh của tế bào

của các tế bào tiền

tiền thân nội

thân nội mô trên

mô trên màng

màng

Lê Thị Vĩ Tuyết Lê Thị Vĩ Tuyết Báo cáo tổng

Báo cáo nghiệm thu
đề tài

kết
- Lý do thay đổi ( nếu có):

6. Tình hình hợp tác quốc tế:
Theo kế hoạch
Số
TT

Thực tế đạt được

(Nội dung, thời gian, kinh phí, địa

(Nội dung, thời gian, kinh phí, địa

điểm, tên tổ chức hợp tác, số

điểm, tên tổ chức hợp tác, số

đoàn, số lượng người tham gia...)

đoàn, số lượng người tham gia...)

1
2
...
- Lý do thay đổi (nếu có):
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Ghi chú*

7. Tình hình tổ chức hội thảo, hội nghị:
Theo kế hoạch

Thực tế đạt được

(Nội dung, thời gian, kinh phí, địa

(Nội dung, thời gian, kinh

Số
TT

1

điểm )

Ghi chú*

phí, địa điểm )

Nội dung: “Chương trình Vườn

Nội dung: “Chương trình

ươm Sáng tạo Khoa học và Công

Vườn ươm Sáng tạo Khoa

nghệ Trẻ” trong lĩnh vực Y sinh

học và Công nghệ Trẻ”

học

trong lĩnh vực Y sinh học

Thời gian: 08 giờ 00, ngày 14

Thời gian: 08 giờ 00, ngày

tháng 10 năm 2020

14 tháng 10 năm 2020

Địa điểm: Phòng I-24, Trường

Địa điểm: Phòng I-24,

Đại học Khoa học Tự nhiên,

Trường Đại học Khoa học

ĐHQG-HCM

Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Kinh phí: 4.900.000

Kinh phí: 4.900.000

- Lý do thay đổi (nếu có):

8. Tóm tắt các nội dung, công việc chủ yếu:
(Nêu tại mục 15 của thuyết minh, không bao gồm: Hội thảo khoa học, điều tra khảo sát trong
nước và nước ngoài)
Thời gian
(Bắt đầu, kết thúc

Các nội dung, công việc

Số

- tháng … năm)

chủ yếu
TT

1

(Các mốc đánh giá chủ yếu)

Theo kế

Thực tế đạt

hoạch

được

Người,
cơ quan
thực hiện

Xây dựng và hoàn thiện thuyết

12/2019-

12/2019-

Lê Thị Vĩ

minh đề tài Thử nghiệm chế tạo

04/2020

04/2020

Tuyết, Trường

màng ghép mạch máu từ màng tim

ĐH KHTN

lợn
7

2

Xây dựng quy trình xử lý màng

01/2020-

01/2020-

Trần Lê Bảo

tim lợn vô bào bằng

03/2020

05/2020

Hà, Trường
ĐH KHTN

Glutaraldehyde
3

Đánh giá đặc tính phân hủy in

01/2020-

01/2020-

Nguyễn Thị

vitro của màng

03/2020

05/2020

Ngọc Mỹ,
Trường ĐH
KHTN

4

Đánh giá độc tính in vitro của

03/2020-

03/2020-

Nguyễn Thị

màng đã tạo theo tiêu chuẩn ISO

04/2020

05/2020

Ngọc Mỹ,
Trường ĐH

10993

KHTN
5

Đánh giá khả năng hỗ trợ sự bám

05/2020-

05/2020-

Trần Lê Bảo

và tăng sinh của tế bào tiền thân

07/2020

09/2020

Hà, Trường

nội mô trên màng
6

ĐH KHTN

Báo cáo nghiệm thu

07/2020-

07/2020-

Lê Thị Vĩ

09/2020

10/2020

Tuyết, Trường
ĐH KHTN

- Lý do thay đổi (nếu có):

III. SẢN PHẨM KH&CN CỦA NHIỆM VỤ
1. Sản phẩm KH&CN đã tạo ra:
a) Sản phẩm Dạng I:
Số

Tên sản phẩm và chỉ

Đơn

TT

tiêu chất lượng chủ yếu

vị đo

1

Màng tim lợn vô bào xử
lý với glutaraldehyde

Số lượng

cm

2

2 × 3 cm2, 3 màng

- Lý do thay đổi (nếu có):
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Theo kế

Thực tế

hoạch

đạt được

b) Sản phẩm Dạng II:
Yêu cầu khoa học
Ghi chú
cần đạt

Số
Tên sản phẩm
TT

Theo kế hoạch

Thực tế
đạt được

1

Quy trình xử lý

Hiệu quả thành

Hiệu quả thành

màng tim lợn vô bào

công đạt > 90%, tạo công đạt > 90%,

bằng glutaraldehyde

màng thỏa các tiêu

tạo màng thỏa các

chí đã thiết lập

tiêu chí đã thiết lập

- Lý do thay đổi (nếu có):

c) Sản phẩm Dạng III:
Yêu cầu khoa học
cần đạt

Số

Số lượng, nơi
công bố

Tên sản phẩm
TT

1

Bài báo quốc tế

Theo

Thực tế

kế hoạch

đạt được

Bản thảo đạt

Bản thảo đạt

tiêu chuẩn được

tiêu chuẩn được

chấp nhận ở tạp

chấp nhận ở tạp

chí quốc tế

chí quốc tế

2
...
- Lý do thay đổi (nếu có):
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(Tạp chí, nhà
xuất bản)

1 bài báo

d) Kết quả đào tạo:
Số lượng
Số

Cấp đào tạo, Chuyên ngành

TT

đào tạo

1

Thạc sỹ

2

Tiến sỹ

Theo kế hoạch

Ghi chú

Thực tế đạt

(Thời gian kết

được

thúc)

- Lý do thay đổi (nếu có):

đ) Tình hình đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp:
Kết quả
Số

Tên sản phẩm

TT

đăng ký

Ghi chú

Theo

Thực tế

(Thời gian kết

kế hoạch

đạt được

thúc)

1
2
...
- Lý do thay đổi (nếu có):
e) Thống kê danh mục sản phẩm KHCN đã được ứng dụng vào thực tế

Số

Địa điểm

Tên kết quả
Thời gian

TT

đã được ứng dụng

(Ghi rõ tên, địa
chỉ nơi ứng dụng)

1
2
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Kết quả
sơ bộ

2. Đánh giá về hiệu quả do nhiệm vụ mang lại:
a) Hiệu quả về khoa học và công nghệ:
(Nêu rõ danh mục công nghệ và mức độ nắm vững, làm chủ, so sánh với trình độ công nghệ
so với khu vực và thế giới…)
Thông qua các đề tài, nhóm nghiên cứu đã có nhiều công bố khoa học trong nước và
quốc tế. Các công bố này đã được trích dẫn bởi nhiều nhóm nghiên cứu khác, giúp rút ngắn
khoảng cách chênh lệch về trình độ khoa học và công nghệ giữa các nhóm nghiên cứu trong
và ngoài nước. Tiếp nối thành quả đó, nhóm nghiên cứu hướng đến các nghiên cứu đỉnh cao
nhằm tạo ra các sản phẩm có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Sản phẩm của đề tài này có tiềm
năng ứng dụng trong phẫu thuật mạch máu, hứa hẹn một hướng đi mới trong trong lĩnh vực
nghiên cứu này. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu đã có thể kết hợp nhân sự đa ngành, đa lĩnh vực,
đa trung tâm để phục vụ một mục tiêu chung là phát triển Khoa học Y Sinh.
Hướng nghiên cứu của đề tài phù hợp với mục tiêu và định hướng đầu tư đề tài Khoa
học và Công nghệ của Sở, đóng góp vào công trình nghiên cứu của đơn vị chủ trì. Ngoài ra,
kỹ nghệ mô và vật liệu y sinh là lĩnh vực nghiên cứu đang được quan tâm trên thế giới. Trong
khi Việt Nam chưa có công bố liên quan đến hướng nghiên cứu tạo màng ghép mạch máu từ
màng tim lợn. Đề tài mở ra một hướng nghiên cứu mới có thể đóng góp những kết quả có giá
trị trong đào tạo và ứng dụng công nghệ sinh học và khoa học y sinh.
b) Hiệu quả về kinh tế xã hội:
(Nêu rõ hiệu quả làm lợi tính bằng tiền dự kiến do nhiệm vụ tạo ra so với các sản phẩm cùng
loại trên thị trường…)
Sản phẩm nghiên cứu có thể cung cấp một vật liệu sinh học phục vụ trong lĩnh vực Y
học hiện đại, có thể giúp giảm chi phí và tăng liệu pháp điều trị cho bệnh nhân. Đây là một
hướng điều trị có tính công nghệ cao nhưng kinh tế, có ý nghĩa quan trọng trong định hướng
chăm sóc sức khỏe con người trong điều kiện khoa học công nghệ phát triển như hiện nay.
3. Tình hình thực hiện chế độ báo cáo, kiểm tra của nhiệm vụ:
Số

Thời gian

Ghi chú

thực hiện

(Tóm tắt kết quả, kết luận chính, người chủ trì…)

Nội dung
TT
I

Báo cáo tiến độ
Lần 1

06/2020

Hoàn thành ¾ nội dung đề tài
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Nội dung 1: Xây dựng quy trình xử lý màng
tim lợn vô bào bằng glutaraldehyde
- Công việc 1: Thu nhận màng tim lợn vô bào và
xử lý màng bằng glutaraldehyde
- Công việc 2: Đánh giá độ vô trùng và giới hạn
nhiễm khuẩn của màng
- Công việc 3: Đánh giá độ bền cơ học
- Công việc 4: Đánh giá cấu trúc màng
Nội dung 2: Đánh giá đặc tính phân hủy in
vitro của màng
- Công việc 1: Phân hủy màng trong môi trường
huyết tương, đánh giá cơ tính màng sau phân
hủy
- Công việc 2: Phân hủy màng trong collagenase,
đánh giá khối lượng màng sau phân hủy
Nội dung 3: Đánh giá độc tính in vitro của
màng đã tạo theo tiêu chuẩn ISO 10993
- Công việc 1: Nuôi cấy tế bào nguyên bào sợi
người
- Công việc 2: Xác định độc tính in vitro của
màng lên tế bào này
II

Báo cáo giám định
Lần 1
….

III

Nghiệm thu cơ sở
……
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Chủ nhiệm đề tài

Thủ trưởng tổ chức chủ trì

(Họ tên, chữ ký)

(Họ tên, chữ ký và đóng dấu)

Lê Thị Vĩ Tuyết
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MỞ ĐẦU
Trong các bệnh lý mạch máu, bệnh hẹp tắc các động mạch dẫn máu đến nuôi
tim (coronary artery disease) được coi như kẻ thù số một của người dân Mỹ, gây ra
550.000 cái chết mỗi năm. Khoảng 7% số người ở Mỹ bị bệnh hẹp tắc động mạch
tim, nhất là sau tuổi 55. Chi phí y tế hàng năm riêng cho bệnh này lên đến 8 tỉ đô la
Mỹ. Hẹp động mạch cảnh cũng là một bệnh khá được quan tâm như là một trong
những nguyên nhân chủ yếu (30 %) gây ra tai biến mạch máu não . Thông thường,
các bệnh hẹp động mạch sẽ bắt đầu từ các tổn thương trên thành mạch máu do các
nguyên nhân như tăng huyết áp, chấn thương do tai nạn,.. Chỗ tổn thương là một nơi
tốt để mỡ, cùng các tế bào tiểu cầu (platelet) luôn luôn có sẵn trong máu bám vào.
Điều này lại gây nhiều phản ứng liên tiếp, làm vị trí này càng lúc càng dầy thêm.
Lòng của động mạch chỗ tổn thương hẹp dần dẫn đến giảm lượng máu đến nuôi tim.
Hậu quả của trường hợp này nhẹ là các cơn đau tức ngực, nặng là nhồi máu cơ tim,
có thể dẫn đến đột tử. Giải phẫu, thay các động mạch đã bị tắc bằng các tĩnh mạch
lấy từ dưới chân lên được tiến hành với các bệnh nhân có các động mạch đã bị hẹp
tắc đến một mức độ khá nặng. Còn ở giai đoạn đầu, khi chỗ hẹp của động mạch mới
chỉ chiếm diện tích nhỏ, các bác sĩ sẽ tiến hành phẫu thuật lới rộng lòng động mạch
bằng cách sử dụng các miếng vá mạch máu. Các miếng vá cũng có thể được sử dụng
ở ngay giai đoạn đầu tiên, khi mạch máu mới bắt đầu xuất hiện các tổn thương nhỏ
để tránh việc hình thành các mảng bám xơ vữa về sau. Miếng vá mạch máu cũng
được sử dụng khá nhiều để điều trị cho các bệnh nhân mắc bệnh tim mạch bẩm sinh.
Các miếng vá mạch máu có thể được thiết kế từ các vật liệu sinh học tự nhiên
hay tổng hợp. Các vật liệu tổng hợp thường được sử dụng như
polytetrafluoroethylene, polyethylene terephthalate, poly(lactide-co-ε-caprolactone,
polyurethane,.. Các loại vật liệu này có một ưu điểm lớn là khả năng dễ dàng điều
chỉnh các tính chất vật lý, hóa học như khả năng đàn hồi, tính mềm dẻo,.. để đáp ứng
các yêu cầu cơ học cho vật liệu cấy ghép . Tuy nhiên, khả năng gây độc, khả năng
tạo huyết khối và khả năng thúc đẩy sự lắng đọng canxi của những loại vật liệu này
lại ẩn chứa những mối nguy hiểm tiềm tàng cho bệnh nhân . Hiện nay, những vật liệu
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sinh học tự nhiên, đặc biệt là các vật liệu có nguồn gốc từ động vật đang thu hút được
khá nhiều sự quan tâm của các nhà khoa học vì các ưu điểm như lượng mẫu dồi dào,
thông qua các phương pháp thích hợp loại bỏ tác nhân kháng nguyên nên hạn chế
nguy cơ đáp ứng thải loại. Hơn nữa, chúng đã được nghiên cứu và chứng minh khả
năng hỗ trợ sự tái tạo vùng điều trị . Trong đó, màng ngoài tim từ động vật là đối
tượng đã được sử dụng khá nhiều trong điều trị các bệnh tim mạch, như làm màng vá
trong phẫu thuật cắt lớp áo trong động mạch cảnh, tạo hình mạch máu hay thậm chí
phục hồi màng tim trong phẫu thuật lòng ngực. Nhiều nghiên cứu trước đó đã chứng
minh sau khi thành phần tế bào của màng tim được loại sạch, khuôn nền ngoại bào
vẫn được bảo tồn tốt, thành phần ngoại bào của màng tim bao gồm collagen, elastin
và glycosaminoglycan, trong đó phần lớn là collagen loại I có thể được thu nhận lại.
Khuôn nền ngoại bào của màng tim đã được chứng minh có tính tương hợp sinh học
cao và có thể độ bền phù hợp để làm các miếng vá mạch máu . Hiện nay, các sản
phẩm cấy ghép dùng trong điều trị các bệnh tim mạch đều phải nhập từ nước ngoài.
Các sản phẩm này đều có giá thành rất cao. Với điều kiện trong nước, màng tim lợn
là loại vật liệu có thể thu nhận khá dễ dàng từ các lò mổ với số lượng lớn, giá thành
thấp. Do đó, đề tài quyết định chọn màng tim lợn làm đối tượng nghiên cứu với hy
vọng có thể hạ thấp được giá thành của sản phẩm đầu ra, mở ra thêm nhiều cơ hội
điều trị cho các bệnh nhân. Đây là đề tài đầu tiên trong nước nghiên cứu chế tạo ra
miếng vá mạch máu từ một loại vật liệu sinh học là màng tim lợn. Đề tài được thực
hiện với cơ sở dựa trên các nghiên cứu đã được tiến hành, mang tính kế thừa từ đề tài
Tạo màng tim vô bào dị loại làm giá thể cho tế bào gốc hướng đến điều trị các
bệnh lý tim mạch thuộc chương trình Vườn Ươm Sáng tạo Khoa học và Công nghệ
Trẻ do CN. Nguyễn Thị Ngọc Mỹ làm chủ nhiệm.
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Chương 1. Tổng quan tài liệu
1.1. Mảnh vá mạch máu
1.1.1. Mạch máu
Hệ thống tim mạch có vai trò giúp phân phối oxy trong máu đến các cơ quan
và mô. Hệ thống mạch máu (mạch máu) là hệ thống phân phối bao gồm động mạch,
tiểu động mạch, mao mạch, tiểu tĩnh mạch và tĩnh mạch. Sự trao đổi oxy xảy ra chủ
yếu ở mao mạch, động mạch và tĩnh mạch có vai trò điều tiết lưu lượng máu [1].
Phần lớn các động mạch và tĩnh mạch trong cơ thể được cấu tạo từ 3 lớp [2]:
lớp ngoài, lớp giữa và lớp trong.
- Lớp ngoài là lớp mô liên kết cấu tạo từ nguyên bào sợi, dây thần kinh và những
mạch máu nhỏ. Thành phần ECM chủ yếu là collagen và elastin.
- Lớp giữa gồm các tế bào cơ trơn và những sợi protein như collagen, elastin.
Tế bào cơ trơn và các sợi protein tổ chức thành các vòng tròn đồng tâm xung
quanh trục mạch máu. Ranh giới giữa lớp giữa và lớp ngoài là phiến đàn hồi
ngoài được cấu tạo từ các sợi elastin.
- Lớp trong (còn gọi là lớp nội mô hay lớp nội mạc) bao gồm một lớp tế bào nội
mô. Ranh giới giữa lớp trong và lớp giữa là phiến đàn hồi trong được cấu tạo
từ các phân tử elastin.
1.1.2. Màng ghép mạch máu
Mảnh vá mạch máu là một bộ phận ghép nhân tạo được ứng dụng để sửa chữa
hay thay thế mạch máu (Hình 1.1), được sử dụng rộng rãi trong các phẫu thuật bắc
cầu động mạch, phẫu thuật mở lòng động mạch hay trong các phẫu thuật tim mạch
khác [1]. Ngoài ra những trường hợp tổn thương mạch máu do tác nhân vật lý hay do
tại nạn cũng cần sử dụng các mảnh vá.
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Hình 1.1. Hình ảnh mình họa mảnh vá mạch máu

Mảnh vá mạch máu có thể được phân thành hai nhóm chính: mảnh vá có nguồn
gốc sinh học và mảnh vá có nguồn gốc tổng hợp (Bảng 1.1 và Bảng 1.2). Các mảnh
vá mạch máu có nguồn gốc sinh học thường là mô tự thân, mô đồng loại, mô dị loại.
Các mảnh vá có nguồn gốc tổng hợp thường là các vật liệu được chế tạo hoàn toàn từ
polymer như: polytetrafluoroethylene, polyethylene terephthalate, polyamide,
polyurathanes..[1].
Bảng 1.1. So sánh ưu nhược điểm của các loại mảnh vá tổng hợp [10]

Mảnh vá tổng hợp
PET (Daccron, Terylen)

Woven

Ưu
điểm

Knitted

ePTFE (Teflon, Gore-Tex)
Độ xốp thấp

Độ xốp cao

(< 30 µm

(> 45 µm

IND)

IND)

Có tính ổn

Độ xốp

Có tính ổn

Có tính ổn

định hơn, độ

lớn hơn,

định sinh học,

định sinh

thẩm thấu

mô tăng

không bị giãn

học, tế bào
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Polyurethane

Fibrillar Foamy

Ổn định, có tính
tương hợp sinh

thấp và ít rò

trưởng

nở theo thời

tăng trưởng

học, không gây

rỉ

được

gian

được

huyết khối

Không tương
hợp sinh học,
Nhược
điểm

độ xốp thấp,

Quá trình

Giãn nở

khâu có thế

theo thời
gian, có

xơ ở các
cạnh mép, có

chảy máu, sự

Có nguy cơ

học nhanh, nguy

sáp nhập hạn

nhiễm

cơ nhiễm trùng,

chế, có nguy

trùng

hình thành khối

nguy cơ

nguy cơ

nhiễm

cơ nhiễm

trùng

nhiễm trùng

Phân hủy sinh

u?

trùng

Bảng 1.2. So sánh ưu nhược điểm của các loại mảnh vá có nguồn gốc sinh học [10]

Mảnh vá sinh học
Mảnh vá đồng loại

Mảnh vá tự thân

Mảnh vá
dị loại

Động mạch

Tĩnh mạch

Động mạch

Tĩnh mạch

Có tính tương
hợp sinh học Độ bền cao và
Ưu điểm

cao, phù hợp linh

hoạt,

để ghép đối chống

nhiễm

Nguồn cung cấp phong phú hơn

với nhiều loại trùng.
mạch máu
Nguồn

mẫu Để

lại

Khuyết

hạn chế, để lại thương

điểm

tổn thương

tổn
khi Đáp ứng miễn dịch, suy thoái mảnh

phẫu thuật cắt vá, có nguy cơ nhiễm trùng …
lấy mạch máu
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1.2. Màng tim lợn vô bào
1.2.1. Màng ngoài tim
Màng ngoài tim là một lớp các mô liên kết bao bọc bên ngoài có cấu trúc là
một túi fibroserous dai, chắc chứa tim, bảo vệ tim (Hình 1.2). Màng ngoài tim nằm
trong trung thất giữa (middle mediastinum). Màng ngoài tim bao phủ tim và phần gốc
của đại động mạch, tĩnh mạch chủ xuất phát từ tim. Lớp màng này bình thường nằm
sát thành tim và được làm trơn bởi một lớp mỏng dịch huyết thanh cơ thể. Dịch huyết
thanh này được tiết ra bởi trung mô ở màng trong của màng ngoài tim [3, 4].

Hình 1.2. Vị trí màng ngoài tim

Màng ngoài tim được chia thành 2 lớp chính (Hình 1.3) [3-5]
+ Màng ngoài tim sợi (Fibrous Pericardium): chứa các mô sợi cấu trúc dày đặc,
cứng chắc, bao bọc xung quanh tim. Túi sợi với các lớp sợi mạnh mẽ đang xen
với mô liên kết của các mạch máu, gắn với các mạch máu lớn, dây chằng trung
tâm cơ hoành và xương ức.
+ Màng ngoài tim thanh mạc (Serous Pericardium): là phần mỏng mềm bên
trong.
6

Gồm 2 phần:
Lá thành (parietal layer): gắn với mặt trong của màng ngoài tim sợi (fibrous
pericardium)
Lá tạng (visceral layer): gắn với bề mặt của tim – epicardium
+ Ngoài ra giữa hai cấu trúc lá tạng (parietal layer) và lá thành (visceral layer)
của màng ngoài tim thanh mạc là một không gian được gọi khoang màng ngoài
tim, thường chứa một lượng dịch nhỏ gọi là dịch màng ngoài tim (pericardial
fluid) có tác dụng bôi trơn 2 bề mặt và đệm cho tim.

Hình 1.3. Cấu tạo của màng tim

1.2.2. Màng ngoài tim lợn vô bào
Cấu trúc màng ngoài tim lợn có các sợi collagen sắp xếp đa định hướng (định
hướng đa chiều) tạo thành một mạng lưới đan xen chặt chẽ với nhau, với số lượng
lớn các sợi định hướng chéo, khiến các sợi collagen không chỉ xếp chồng lên nhau
mà còn tạo ra các cấu trúc lượn sóng hay các bó sợi xoắn chặt. Sự sắp xếp đa định
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hướng của màng ngoài tim sợi lợn làm tăng tính ổn định của cấu trúc trong trường
hợp chịu các áp lực căng phồng, sự đa chiều trong cách sắp xếp của các sợi collagen
giúp đảm bảo tính ổn định của màng ngoài tim trong các trường hợp này [6, 7].
Màng ngoài tim lợn vô bào là một mô dị loại đã được khử tế bào để loại bỏ
khả năng gây đáp ứng miễn dịch. Tuy nhiên quá trình khử tế bào có thể tác động đến
cấu trúc khung nền ngoại bào, làm biến đổi tính chất cơ lý cũng như độ bền cơ học
của mô, gây ra sự phân hủy nhanh chóng sau khi cấy ghép vào trong cơ thể. Do đó,
khoảng 60% ECM bị suy thoái và phân hủy từ một đến ba tháng sau khi cấy ghép in
vivo [1].
Nhiều nghiên cứu xử lý loại tế bào trong mô bằng cách sử dụng riêng lẻ hoặc
kết hợp nhiều loại phương pháp khác nhau như vật lí (lực cơ học, rung cơ học, đông
lạnh), hóa học (kiềm và acid [8, 9], sodium dodecyl sulfate (SDS), Triton X-200[10],
sodium deoxycholate, Triton X-100 [11], tri(n-butyl)phosphate [12], CHAPS [13],
dung dịch ưu trương, nhược trương) hoặc enzyme (trypsin)... hướng tới tạo các mảnh
ghép dị loại vô bào ứng dụng trong y sinh học đã được thực hiện [14-17]. Màng ngoài
tim bò, lợn và người được xử lý khử tế bào bằng dung dịch SDS với các nồng độ khác
nhau đã được sử dụng để nghiên cứu, chế tạo các sản phẩm ứng dụng trong tim mạch
(mảnh vá mạch máu, van tim sinh học) và kĩ nghệ mô tim [18-21].
Tiêu chuẩn vô bào: mô màng ngoài tim lợn phải sạch tế bào, đồng thời giữ
nguyên được cấu trúc khung nền ngoại bào của chúng.
1.2.3. Ứng dụng màng ngoài tim lợn
Màng ngoài tim là một mô sinh học được sử dụng rộng rãi như là một vật liệu
sinh học cho các ứng dụng kỹ nghệ mô (Bảng 1.3), bao gồm cả việc tạo ra một loạt
các sản phẩm sinh học có nguồn gốc tự nhiên ứng dụng trong sửa chữa và thay thế
mô như các mảnh vá mạch máu dùng trong các phẫu thuật mạch máu, các bản vá tim,
van tim sinh học dùng trong phẫu thuật tim [22-24], các bản vá cho ổ bụng [25], bản
vá sinh học dùng trong sửa chữa khiếm khuyết thành âm đạo [26]…
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Bảng 1.3. Một số ứng dụng màng ngoài tim trong vật liêụ y tế

Nguồn
màng ngoài

Ứng dụng

Sản phẩm

Công ty sản xuất

-Peripatch®

Neovasc, Maverick

Implantable surgical

Biosciences PTY

Sửa chữa mô mềm

tissue

Limited,

Sửa chữa thoát vị

-TutoMesh®

Tutogen medical

tim

Màng ngoài
tim bò hoặc
lợn

Khiếm khuyết

GmbH,

bụng và lồng ngực

RTI Biologics,
Med&Care,
Novomedics

Sửa chữa màng

-Lyolem ®r All BP

National tissue Bank

1.3. Gluraldehyde – Tác nhân khâu mạch và khử trùng
Glutaraldehyde (C5H8O2), với công thức cấu tạo là OHC-CH2-CH2-CH2-CHO
(Hình 1.4), không màu, có mùi cay nồng, tan trong dung môi như là nước, ether, cồn,
benzene. Glutaraldehyde có nhiều tên gọi khác nhau như: 1,5-pentanedial, glutaral,
glutardialdehyde. Khi ở dạng dung dịch, glutaraldehyde tồn tại giữa các dạng
glutaraldehyde tự do (non-hydrate), hoặc ngậm nước (hydrated).

Hình 1.4. Công thức cấu tạo của glutaraldehyde
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Glutaraldehyde được sử dụng rất rộng rãi với vai trò như tác nhân bảo quản,
khử trùng, khâu mạch trong nhiều sản phẩm thương mại như dùng để bảo quản, cố
định van tim sinh học, trong nhiều lĩnh vực khác nhau như khử trùng dụng cụ y tế,
công nghệ ướp xác, chăn nuôi, công nghiệp giấy, thuộc da, mô bệnh học [27-29].
Dung dịch GA 0.1% – 2.0% có thể được sử dụng trong khâu mạch, khử trùng hoặc
dùng trong việc bảo quản [30].
1.3.1. Glutaraldehyde – Tác nhân khâu mạch
Khái niệm khâu mạch
Khâu mạch là sự hình thành các liên kết hóa học giữa các chuỗi phân tử để tạo
thành một mạng lưới ba chiều của các phân tử kết nối, liên kết hóa học đó có thể là
liên kết hóa trị hoặc liên kết ion.
Các chất khâu mạch
Có nhiều chất khâu mạch khác nhau nhưng có thể chia làm 2 nhóm chất [31]:
- Các chất như glutaraldehyde, phức hợp epoxy và genipin. Có tạo liên kết với
các nhóm amino của lysine hoặc hydroxylysine. Các chất khâu mạch này làm
cầu nối giữa các monomer hoặc oligomer.
- Các chất như carbodimides tạo liên kết trực tiếp giữa các nhóm chức của
protein và polysaccharide. Nhóm này phản ứng với nhóm carboxylic acid hình
thành cầu nối trung gian tạm thời O-acylisourea. Sau khi liên kết peptide hình
thành giữa các nhóm carboxy và amine các sản phẩm phụ sẽ được giải phóng
ra môi trường.
Mỗi chất khâu mạch khác nhau đều có những ưu điểm và nhược điểm
riêng như về độ bền liên kết tạo thành, độ độc hại, thời gian tồn đọng trong mô, tương
thích sinh học khác nhau, nồng độ sử dụng…
Chất khâu mạch glutaraldehyde
Glutaraldehyde phản ứng với nhóm ɛ-amino của lysin trong collagen để tạo
thành liên kết khâu mạch giữa các phân tử collagen, làm cầu nối giữa các monomer
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hoặc oligomer (Hình 1.5). Glutaraldehyde là một tác nhân khâu mạch hiệu quả được
sử dụng để sửa chữa các mô sinh học. Sự khâu mạch dựa vào các liên kết cộng hóa
trị khâu mạch giữa các protein kế cận; tuy nhiên, cơ chế hình thành liên kết và tính
chất của các liên kết hoàn toàn không được biết rõ. Glutaraldehyde chứa hai nhóm
aldehyde hoạt động nằm hai bên của chuỗi 3-cacbon (OH-C-(CH2)3-C-HO). Dung
dịch glutaraldehyde chứa hỗn hợp gồm có gốc aldehyde tự do, monomer, các dẫn
xuất polymer vòng, polymer chưa bão hòa. Ở pH trung tính, glutaraldehyde và các
dẫn xuất của nó phản ứng với các amin bậc I (R-NH2) là các amin chuỗi bên của
protein, sau đó glutarldehyde khâu mạch các protein này. Số lượng các liên kết khâu
mạch hình thành phụ thuộc vào số lượng các amin ban đầu, kết hợp với khoảng cách
giữa các phân tử đó. Lưu ý là glutaraldehyde cũng có thể tạo phản ứng phụ với các
nhóm chức năng khác trong protein, bao gồm các nhóm carboxy và amido [1].

Hình 1.5. Liên kết khâu mạch giữa glutaraldehyde và collagen

Bên cạnh đó, quá trình khâu mạch của glutaraldehyde còn tồn tại nhiều hạn
chế:
(1) Các phân tử glutaraldehyde trong nước theo thời gian có thể tạo phản ứng
trùng ngưng tạo thành polymer, làm giảm số lượng nhóm aldehyde tự do,
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làm giảm khả năng khâu mạch. Vấn đề này có thể được giảm thiểu bằng
cách lưu giữ ở nồng độ cao (>25%), khi sử dụng mới pha loãng với nồng
độ thích hợp.
(2) Hiệu quả của sự khâu mạch còn tùy thuộc vào nồng độ glutaraldehyde và
thời gian xử lý. Không có một công thức chung hay cụ thể nào để áp dụng
cho tất cả các loại mô; chỉ bằng thực nghiệm mới có thể xác định được nồng
độ tối ưu nhất đối với từng ứng dụng cụ thể.
(3) Cùng với nồng độ và thời gian thì kích thước của mô hoặc vật liệu sinh học
cũng cần phải được cố định.
Chất khâu mạch glutaraldehyde đã được áp dụng để xử lý khâu mạch cho một
loạt các loại vật liệu ghép tự thân và dị loại, bao gồm mảnh vá mạch máu, màng ngoài
tim, khớp gối, gân, dây chằng… Các nghiên cứu ứng dụng tiềm năng khác của chất
khâu mạch glutaraldehyde là khâu mạch collagen để tạo vật liệu mong muốn, sửa
khung nền ngoại bào, vật liệu phân phối thuốc… Vật liệu sinh học và màng ngoài tim
bò, van tim lợn được xử lý với glutaraldehyde đã được ứng dụng lâm sàng trong hơn
25 năm qua với nhiều thành công.
1.3.2. Glutaraldehyde – Tác nhân khử trùng
Khái niệm khử trùng
Tất cả những vật liệu trước khi đưa vào cơ thể phải được khử trùng để ngăn
chặn sự xâm nhập của những vi sinh vật gây hại vào trong cơ thể. Theo định nghĩa
của Trung tâm Kiểm soát và ngăn chặn bệnh của Mĩ, khử trùng có nghĩa là sử dụng
một phương pháp vật lý hoặc hóa học để hủy diệt toàn bộ những vi sinh vật, bao gồm
cả những bào tử vi sinh vật có tính kháng cao. Nói chung, quá trình khử trùng gây
biến đổi cấu trúc hoặc chức năng của các đại phân tử trong vi sinh vật, quá trình này
gây chết hoặc ức chế khả năng tăng sinh của vi sinh vật [2].
Đối với những phương pháp khử trùng khác nhau có thể dẫn đến những hiệu
quả trái ngược nhau và gây ra những biến đổi trong tính chất vật lý, cơ học và sinh
học của vật liệu [2].

12

Chất khử trùng glutaraldehyde
Gluataraldehyde (GA) có khả năng giết chết tế bào rất nhanh, nên được xem
là chất sát trùng có khả năng diệt khuẩn phổ rộng. Nguyên lý diệt khuẩn của
glutaraldehyde được cho là khi tiếp xúc với vi sinh vật, nhóm carbonyl (C=O) sẽ
tương tác với acid nucleic và protein của tế bào. Điều này cho phép tạo liên kết chéo
với nhóm amin trên bề mặt tế bào và màng tế bào của vi khuẩn từ đó giết chết hoặc
làm bất hoạt chúng. GA có khả năng tự hủy sinh học (biodegradable) nhanh chóng.
Sản phẩm chứa hàm lượng nhỏ GA được xem là không nguy hại đến môi trường [2729].
1.4. Tình hình trong và ngoài nước
1.4.1. Tình hình trong nước
Năm 2015, Nguyễn Thị Ngọc Mỹ và cs đã tiến hành chuẩn hóa quy trình khử
tế bào màng tim lợn. Nhóm nghiên cứu đã sử dụng Tris-HCl 10mM và SDS với nồng
độ và thời gian xử lý thấp hơn nhiều so với các nghiên cứu đã công bố trước đó nhưng
vẫn đạt được hiệu quả khử tế bào và bảo toàn tốt cấu trúc khuôn nền ngoại bào của
màng tim. Kết quả thí nghiệm cũng cho thấy màng tim lợn sau khi xử lý loại tế bào
có đặc tính cơ học tốt và có khả năng hỗ trợ sự tăng trưởng cũng như bám dính của
tế bào gốc trung mô [32].
1.4.2. Tình hình ngoài nước
Năm 1996, một báo cáo sơ bộ của Biasi và cs về 52 trường hợp bệnh nhân
được sử dụng màng tim bò để mở rộng lòng mạch máu. Kết quả theo dõi trong thời
gian 12 đến 30 tháng sau khi cấy ghép cho thấy tại vị trí ghép không có hiện tượng
đông máu và không phát hiện được trường hợp nào có biến chứng liên quan đến việc
sử dụng vật liệu ghép này [33]. Mặc dù đây là chỉ một báo cáo sơ bộ, nhưng có thể
bước đầu kết luận rằng màng ngoài tim bò là một loại vật liệu đầy hứa hẹn, thay thế
cho các vật liệu tổng hợp sử dụng trong ghép vá cũng như mở rộng lòng động mạch.
Năm 2004, Yen Chang và cs đã sử dụng màng tim bò vô bào được khâu mạch
với glutaraldehyde và genipin làm các miếng vá sinh học để sửa chữa các tổn thương
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trong phổi của loài chó. Nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo sát khả năng tái tạo mô
sau khi cấy ghép các miếng vá này. Kết quả thí nghiệm cho thấy sau 1 tháng cấy ghép
ở cả 2 nhóm màng tim được khâu mạch với glutaraldehyde và genipin đều có sự bao
phủ của lớp tế bào nội mô và sự dày lên của lớp nội mạc. Bên cạnh đó, nhóm nghiên
cứu cũng chỉ rõ trên cả 2 nhóm miếng vá thí nghiệm, đều phát hiện thấy sự hiện diện
của các nguyên bào sợi với các sợi neocolllagen và myofibroblasts, đây chính là một
dấu hiệu của quá trình tái tạo mô [22].
Năm 2005, trong một nghiên cứu của mình, Gonçalves và cs đã chứng minh
xử lý màng tim bò với SDS 0,1% trong 24 giờ có thể loại sạch thành phần tế bào trên
các màng tim này [34].
Năm 2006, Wei và cs cũng tiến hành cấy tế bào gốc trung mô lên màng
tim vô bào. Các màng tim này sau đó được ghép trên mô hình chuột bị suy tim. Sau
4 và 12 tuần, các mô ghép được lấy ra và mang đi nhuộm mô học. Kết quả thí nghiệm
cho thấy màng tim vô bào có khả năng hỗ trợ sự tăng sinh của tế bào gốc, hay nói
cách khác các màng tim này có tiềm năng sử dụng trong kỹ nghệ mô nhằm tái tạo tế
bào mô cơ tim bị tổn thương [35].
Năm 2012, Ji-Hoon Kim và cs đã công bố nghiên cứu trong suốt 10 năm của
mình, theo dõi và so sánh kết quả điều trị bệnh hẹp tắc động mạch cảnh (Carotid
Endarterectomy - CEA) bằng tĩnh mạch tự thân với miếng vá màng tim bò. Trong
vòng 10 năm, 456 trường hợp bệnh đã được điều trị bằng 2 phương pháp: 252 trường
hợp điều trị bằng cấy ghép miếng vá màng tim bò và 204 trường hợp được điều trị
bằng phương pháp bắc cầu tĩnh mạch. Kết quả phẫu thuật được đánh giá và so sánh
về các thông số liên quan đến tình trạng bệnh, tỷ lệ tử vong, tỷ lệ tái hẹp và phình
lòng mạch. Kết quả điều trị cho thấy màng ngoài tim bò là một loại vật liệu cấy ghép
tuyệt vời, mang lại nhiều kết quả khả quan cho điều trị bệnh tắc hẹp động mạch cảnh
[36].
Năm 2013, Gauvin và cs đã tiến hành một số thí nghiệm so sánh các
đặc tính cơ học cũng như sinh học của màng ngoài tim lợn và màng ngoài tim bò. Kết
quả thí nghiệm cho thấy, về cơ bản màng ngoài tim lợn và màng ngoài tim bò đều có
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các đặc tính nổi bật, có tiềm năng là vật liệu sinh học lý tưởng chế tạo van tim nhân
tạo và làm các miếng vá mạch máu. Đặc biết, kết quả nhuộm mô học cho thấy các sợi
collagen màng ngoài tim bò có định hướng song song tạo thành các lớp xếp chồng
lên nhau, trong khi đó màng ngoài tim lợn có định hướng đa chiều khiến các sợi
collagen không chỉ xếp chồng lên nhau mà còn tạo ra các hình lượn sóng hay các bó
sợi xoắn chặt chẽ giúp tăng cao đặc tính cơ học [7]. Như vậy, có thể bước đầu nhận
thấy màng ngoài tim lợn là vật liệu lý tưởng hơn cả màng ngoài tim bò trong việc tạo
ra các vật liệu cấy ghép.
Năm 2013, Jiaoming Dong và cs cũng đã tiến hành khảo sát khả năng khử tế
bào màng tim lợn của các sodiumdeoxycholate khi kết hợp với các hóa chất khác
nhau là Triton X-100 (SDT), sodium dodecyl sulfate (SDS) và octyl-glucopyranoside
(OGP). Hiệu quả khử tế bào màng tim của các hóa chất này được khảo sát bằng
phương pháp nhuộm mô học, chụp kính hiển vi điện tử quét và kiểm tra sự tồn đọng
của DNA. Kết quả thí nghiệm cho thấy, các màng tim được xử lý với SDS 0.5% và
OGP 1% đều được loại sạch hoàn toàn thành phần tế bào, trong khi đó các màng tim
xử lý với SDT không đạt được hiệu quả này [37].
Glutaraldehyde là nguyên nhân chính gây ra sự vôi hóa trong cấy ghép các sản
phẩm màng tim khâu mạch bằng glutaraldehyde, hay nói cách khác là nguyên nhân
chủ yếu dẫn đến sự thất bại của quá trình điều trị. Năm 1987, để khảo sát vai trò và
sự ảnh hưởng của hóa chất này trong việc gây ra quá trình vôi hóa, Golomb và cs đã
tiến hành cấy ghép các màng tim bò xử lý bằng glutaraldehyde với các nồng độ khác
nhau vào dưới da chuột. Kết quả thí nghiệm cho thấy nếu lượng glutaraldehyde sử
dụng thấp hơn 150 ng/mg thì sẽ chỉ gây ra quá trình vôi hóa ở mức thấp nhất (Ca2+,
12.8 micrograms/mg). Liều lượng glutaraldehyde sử dụng càng cao thì sẽ càng tăng
nguy cơ gây ra quá trình vôi hóa [38].
Nhiều sản phẩm miếng vá mạch máu đã được thương mại hóa trên thị trường
như: miếng vá mạch máu “dCELL®” từ lợn của công ty Tissue Regenix dùng
làm nguyên liệu để sửa chữa mạch máu và van tim hư hỏng, miếng vá “Vascutek®”
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tạo ra từ màng ngoài tim lợn, miếng vá mạch máu “VASCU-GUARD®” sản phẩm
từ màng ngoài tim bò…
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Chương 2. Vật liệu – Phương pháp
2.1. Vật liệu
2.1.1. Vật liệu nghiên cứu
Màng ngoài tim lợn vô bào được cung cấp bởi PTN Bộ môn Sinh lý học và

-

Công nghệ sinh học động vật, Khoa Sinh học - Công nghệ sinh học, Trường
Đại học Khoa học Tự Nhiên.
Nguyên bào sợi từ da người và tế bào tiền thân nội mô người được cung cấp

-

bởi PTN Kỹ nghệ mô và Vật liệu Y Sinh, Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên,
ĐHQG-HCM.
2.1.2. Thiết bị - Dụng cụ
Bảng 2.1. Danh sách các dụng cụ sử dụng trong nghiên cứu

STT

Tên

Hãng sản xuất

Quốc gia

1

Becher, Duran, Erlen

Schott

Đức

2

Bình Roux 25 cm2

Nunc

Đan mạch

3

Đĩa 96 giếng, đĩa 4 giếng,

Nunc

Đan mạch

đĩa 6 giếng
4

Đầu típ xanh, vàng

Thermo Fisher Scientific

Phần Lan

5

Eppendorf 1.5 ml

Omnicell

Mỹ

6

Kim tiêm 10 ml

Vikimco

Việt Nam

7

Dao mổ, kéo, kẹp

Austos

Mỹ
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8

Falcon 15 ml, 50 ml

Corning

Mỹ

9

Đĩa petri

Schott

Đức

10

Micropipette

IO Rodeo Inc

Mỹ

11

Buồng đếm hồng cầu

Yancheng

Trung Quốc

12

Lame, lamelle

Heinz Herenz Hamburg

Đức

(a)
Bảng 2.2. Danh sách một số thiết bị được sử dụng

STT

Tên

Hãng sản xuất

Quốc gia

1

Cân điện tử

A&D

Mỹ

2

Bể ổn nhiệt

Memmert

Đức

3

Máy ly tâm falcon 15 ml

Hermle

Đức

4

Máy khuấy từ

Stuart

Đức

5

Máy lắc

Stuart

Đức

6

Máy đo OD

Sanyo

Nhật

7

Nồi hấp khử trùng

Hyrayama

Nhật

8

Kính hiển vi đảo ngược

Olympus

Nhật
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9

Kính hiển vi quang học

Olympus

Nhật

10

Tủ thao tác vô trùng

Esco, Nuaire

Mỹ

11

Tủ nuôi cấy mô và tế bào

Sanyo

Nhật

12

Tủ ủ ấm

Memmert

Đức

2.1.3. Vật liệu nghiên cứu
Dung dịch PBS 1X (1000 ml)
KCl (Merck)

0.2g

KH2PO4 (Merck)

0.2g

Na2H2PO4.12H2O (Merck)

29.384g

NaCl (Merck)

80g

Nước cất 2 lần

900ml

Dung dịch được hấp khử trùng ở 121oC, 1 amt trong 20 phút, bảo quản ở 4oC.
Môi trường nuôi cấy tế bào (nguyên bào sợi)
Môi trường DMEM/F12 (Sigma)
Bổ sung:
FBS (Sigma)

10%

Penicilin (Sigma)

100 UI/ml

Streptomycin (Sigma)

100 μg/ml

Trypsin/EDTA 0,25% (Sigma)
LB agar (100ml)
Tryptone (Himedia)

1.0g

Yeast extract (Himedia)

0.5g

NaCl (Merck)

1.0g
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Agar (Himedia)

1.5g

Dung dịch Glutaraldehyde 25% (Merck)
Dung dịch MTT (5mg/ml)
MTT (Sigma)

50mg

PBS 1X

10ml

Dung dịch được lọc vô trùng bằng màng lọc 0.22µm, sau đó được bảo quản
lạnh, tránh sáng.
Dung dịch DMSO/ethanol (100ml)
DMSO (Sigma)

50ml

Ethanol (Sigma)

50ml

Trypan blue (Sigma)
Dung dịch cố định mẫu formalin 10% (Merck)
Dung dịch phân hủy Collagenase
Dung dịch đệm Tris-HCl

0.05M

Collagenase (Sigma)

0.25 mg/ml

CaCl2 (Merck)

0,005M
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2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp xử lý màng ngoài tim lợn vô bào bằng glutaraldehyde
Cơ sở khoa học:
Glutaraldehyde 0.1% - 2.0% có thể được sử dụng trong khâu mạch, khử trùng
hoặc dùng trong việc bảo quản. Tính khâu mạch: tạo liên kết với các nhóm amino của
lysine hoặc hydroxylysine, làm cầu nối giữa các monomer hoặc oligomer. Tính khử
trùng: nhóm carbonyl C=O tương tác với acid nucleic và protein của tế bào, tạo liên
kết chéo với nhóm amin trên bề mặt tế bào và màng tế bào của vi khuẩn, làm bất hoạt
chúng.
Cách tiến hành:
-

Rửa mẫu màng ngoài tim vô bào bằng dung dịch PBS 1X trong 5 phút.

-

Ngâm màng trong glutaraldehyde theo tỉ lệ 6cm2/30ml, ở 4oC.

-

Khảo sát thời gian và nồng độ ủ glutaraldehyde

-

Lắc rửa mỗi màng trong 1000ml NaCl 0.9%, trong 3 lần, mỗi lần 1 giờ

-

Cất giữ trong PBS 1X, ở 4oC
2.2.2. Kiểm tra độ vô trùng
Cơ sở khoa học:
Môi trường nuôi cấy vi sinh Lysogeny broth (LB) rất giàu dinh dưỡng. Môi

trường LB broth, LB Agar là môi trường rất phổ biến được sử dụng cho nuôi cấy vi
khuẩn. Thành phần trong môi trường LB gồm có: peptides và casein peptones,
vitamins (bao gồm vitamin B), các nguyên tố vi lượng, khoáng chất. Peptides và
Peptone được cung cấp bởi Tryptones. Vitamins và các nguyên tố vi lượng được chiết
xuất từ nấm men (Yeast Extract). Ion Na+ có chức năng vận chuyển và cân bằng thẩm
thấu được cung cấp bởi NaCl. Tryptone được dùng như một loại amino acid thiết yếu
cho sự phát triển của vi sinh, trong khi đó nấm men được sử dụng như thành phần bổ
sung cho sự phát triển cho vi sinh.
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Mục tiêu: Kiểm tra khả năng khử trùng của glutaraldehyde đối với màng ngoài
tim lợn vô bào.
Cách tiến hành:
-

Chuẩn bị đĩa petri chứa môi trường LB agar, chờ thạch đông.

-

Gắp màng đã xử lý GA (1cm×1cm) cho vào.

-

Ủ 37oC, từ 24 giờ - 7 ngày

-

Quan sát sự xuất hiện của khuẩn lạc và nấm.
2.2.3. Phương pháp nhuộm Hematoxyline & Eosin
Cơ sở khoa học:
Chất nhuộm Eosin bắt màu với thành phần khuôn nền ngoại bào, tạo màu đỏ

hồng đặc trưng cho phép đánh giá cấu trúc mô học màng ngoài tim sau khâu mạch.
Cách tiến hành:
Mẫu sau khi được cố định trong formalin 10%, gửi đi nhuộm H&E ở Bộ môn
Mô phôi và Di Truyền, Đại học Y Dược TP.HCM.
2.2.4. Phương pháp đo độ bềnh cơ học
Cơ sở khoa học
Thí nghiệm cơ bản để xác định tính chất cơ học của vật liệu là kiểm tra sức
căng, khi một vật liệu chịu một lực kéo thì sẽ biến dạng và độ biến dạng này sẽ tỉ lệ
thuận với độ lớn của lực kéo đó. Để xác định mối liên hệ về độ cứng hay khả năng
chịu lực giữa các vật liệu khác nhau, khả năng chịu tải và độ biến dạng có thể được
xem xét. Khả năng chịu tải được xác định dựa vào diện tích mặt cắt ngang, được xem
là tải trọng trên một đơn vị diện tích mặt cắt ngang; độ biến dạng được xác định theo
chiều dài ban đầu của mẫu vật liệu, độ biến dạng được xem như độ kéo dài trên một
đơn vị chiều dài ban đầu của mẫu vật liệu [2].
Độ bền kéo tối thiểu của một mô vô bào ứng dụng trở thành mảnh vá mạch
máu là 4.34 MPa; % biến dạng tối thiểu là 21.9% [39].
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Mục tiêu: Tìm ra được thông số về độ dày và độ bền của màng ngoài tim sau
khi xử lý bởi glutaraldehyde ứng với yêu cầu thông số của một mảnh vá mạch máu.
Cách tiến hành:
-

Chuẩn bị mẫu, xác định độ dày, độ dài, độ rộng của mẫu.

-

Gửi mẫu xác định độ bền cơ học tại phòng nghiên cứu vật liệu polymer của
trường Đại học Bách Khoa TP. HCM.
2.2.4. Phương pháp đánh giá độ bền vết khâu
Cơ sở khoa học:
Độ bền vết khâu là đặc tính quan trong của mảng vá tim mạch. Thí nghiệm

này nhằm mục tiêu đánh giá được khả năng chịu đựng và sự dẻo dai của mạch máu
sau khi được khâu với màng tim vô bào.
Thiết kế thí nghiệm:
-

Thu nhận động mạch cảnh từ lợn.
Khâu màng tim vô bào vào miếng động mạch cảnh bằng chỉ (Hình 2.1).
Phương pháp khâu được hỗ trợ bởi các bác sĩ thuộc khoa Hồi sức Phẫu

thuật tim, bệnh viện Chợ Rẫy.
-

Kẹp mô hình mạch máu được khâu với màng tim vô bào vào ngàm của máy
đo độ bền kéo: Kẹp miếng mạch máu vào một ngàm của máy đo, kẹp màng
tim vô bào vào ngàm còn lại.

-

Vận tốc kéo được sử dụng là 50 mm/phút với lực kéo 100 N.

-

Độ bền mối khâu được xác định khi so sánh với miếng mạch máu còn nguyên
(mạch máu không bị tổn thương)

Hình 2.1. Chỉ khâu mạch máu
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2.2.4. Phương pháp đánh giá sự phân hủy của màng
Cơ sở khoa học:
Môi trường cơ thể là môi trường khắc nghiệt đối với các vật liệu sinh
học. Môi trường cơ thể có thể dẫn tới sự phá hủy vật liệu một cách nhanh chóng hoặc
chậm rãi. Nhiều thí nghiệm đã cho thấy môi trường có các thuộc tính: pH trung tính,
nồng độ muối thấp, nhiệt độ bằng với nhiệt độ cơ thể… thường tương đối ôn hòa với
các vật liệu sinh học. Tuy nhiên, vẫn có nhiều cơ chế đặc biệt nhằm phá hủy các loại
vật liệu sinh học tồn tại trong cơ thể người [2].
• Phân hủy trong môi trường huyết tương
Nhiều nguyên nhân dẫn tới sự phân hủy trong vật chủ có thể được quan
tâm. Với bất kỳ cơ chế nào, sự thủy phân xảy ra tại các vị trí hút nước vào hơn là xảy
ra trên toàn bộ bề mặt. Đầu tiên, nước xâm nhập vào vật liệu sinh học. Sau đó, sự
thuỷ phân diễn ra với sự xúc tác của những ion trong dịch cơ thể như là: H+, OH-,
Na+, Cl-, HCO3-, PO43-, K+, Ca2+ và SO42- và những acid hữu cơ, protein, lipid,
lipoprotein tuần hoàn trong dịch cơ thể [2].
Huyết tương là một thành phần quan trọng của máu - thành phần dịch
cơ thể, là chất lỏng màu vàng nhạt, vị mặn, hơi nhớt, pH khoảng 7.34, chứa 90-91%
nước, 7-10% các chất khác. Các chất trong huyết tương bao gồm [40]:
-

Protein: albumin, globulin, fibrinogen, các enzyme, acid amin, creatin,
creatinine, ure…

-

Lipid: acid béo tự do, triglycerit, cholesterol và các lipid khác kết hợp với
protein.

-

Glucid: chủ yếu là glucose.

-

Các chất điện giải: ion Na+, Ca2+, Mg2+, Cl-, HCO3-, SO4-, HPO-,…

• Phân hủy trong collagenase
Trong cơ thể, collagenase là sản phẩm của cơ chế đáp ứng miễn dịch
thông thường, nó được tạo ta bởi quá trình cytokine.
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Collagen là thành phần chính yếu của màng ngoài tim lợn vô bào. Cấu
trúc collagen thường bị phá hủy bởi collagenase, nhưng khi xử lý collagen với
glutaraldehyde có thể làm giảm tỉ lệ phân hủy do collagenase [2].
Cách tiến hành:
• Phân hủy trong môi trường huyết tương
-

Ngâm màng trong huyết tương (6cm2/10ml huyết tương), trong 14 ngày (5%
CO2, 37oC). Thay môi trường huyết tương 2 ngày/lần.

-

Gắp ra rửa lại với PBS 1X.

-

Đo cơ tính tại phòng nghiên cứu vật liệu polymer của trường Đại học Bách
Khoa TP.HCM.

• Phân hủy trong collagense
-

Để khô tự nhiên trong 24 giờ.

-

Xác định khối lượng màng trước khi ngâm trong dung dịch phân hủy (m1)

-

Ngâm màng trong dung dịch collagenase 0.25mg/ml, tỷ lệ ~50mg/1ml, trong
24 giờ (5% CO2, 37oC).

-

Rửa lại trong PBS 1X.

-

Để khô tự nhiên trong 24 giờ.

-

Xác định khối lượng màng sau khi ngâm trong dung dịch phân hủy (m2)

-

Tính phần trăm khối lượng (%M) còn lại sau khi ngâm trong collagenase:
%M =

𝑚2
× 100%
𝑚1

2.2.5. Phương pháp đánh giá độc tính in vitro
Thử nghiệm tiếp xúc trực tiếp
Cơ sở khoa học
Thử nghiệm tiếp xúc trực tiếp được thực hiện theo tiêu chuẩn ISO 10993-5,
vật liệu được đặt trên bề mặt lớp tế bào và được giữ ở điều kiện nuôi cấy in vitro [41].
Các chất tiết hay sản phẩm phân hủy từ vật liệu sẽ khuếch tán vào môi trường nuôi
cấy, chúng có thể có hoặc không ảnh hưởng đến các tế bào trong đĩa nuôi. Như vậy,
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tế bào chính là “hệ thống” kiểm định tính độc tiềm ẩn của vật liệu. Nếu vật liệu không
có tính độc, tế bào vẫn duy trì trạng thái bám trải và tăng trưởng bình thường. Ngược
lại, khi vật liệu được gọi là độc nếu chúng giải phóng ra một lượng hóa chất đủ để
làm chết tế bào theo thời gian, tế bào mất khả năng bám dính và tách ra khỏi bề mặt
nuôi cấy, hay có sự chuyển dạng, phân mảnh.
Quy trình thực hiện
Ngày 1: Cấy tế bào vào đĩa
-

Nuôi nguyên bào sợi đến khi mật độ 75-80% bề mặt roux nuôi

-

Bổ sung 1ml Trypsin-EDTA, ủ 37oC 2 phút, bất hoạt bằng 1ml môi trường
nuôi cấy

-

Ly tâm 3000 vòng/phút trong 5 phút thu phần cặn tế bào

-

Huyền phù tế bào với 1ml môi trường

-

Hút 20μl dịch tế bào và 20μl Trypan Blue, nạp vào buồng đếm tế bào

-

Đếm tế bào và pha loãng đến mật độ tế bào là 4x104 tế bào/giếng

-

Cho 100μl dịch tế bào vào từng giếng của đĩa 4 giếng

-

Ủ 24 giờ (5% CO2, 37oC)

Ngày 2: Đặt mẫu vào giếng
-

Cắt mẫu kích thước 1/10 diện tích giếng

-

Ngâm mẫu 30 phút trong môi trường nuôi cấy tế bào trước khi đặt mẫu vào
giếng

-

Đặt mẫu vào trung tâm giếng, ủ 24 giờ (5% CO2, 37oC)

Ngày 3: Nhuộm và quan sát tế bào
-

Loại bỏ mẫu màng

-

Nhuộm tế bào bằng thuốc nhuộm Giemsa trong 30 phút

-

Rửa lại bằng nước cất 2 lần

-

Quan sát hình thái tế bào và xác định mức độ phản ứng của tế bào
Thử nghiệm tiếp xúc trực tiếp
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Cơ sở khoa học
MTT (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazoliumbromid) là một
loại tetrazole có màu vàng. MTT được chuyển hóa thành tinh thể formazan màu
tím trong tế bào sống dưới tác dụng của enzym sucinate dehydrogenase, một
loại enzym reductase trong ti thể. Số lượng tế bào càng lớn sẽ tạo ra một lượng
formazan càng lớn, giá trị OD dung dịch formazan càng cao. Phương pháp này giúp
ta đánh giá được số tế bào còn sống hoặc khả năng tăng trưởng của tế bào ở thời điểm
khảo sát. Phương pháp MTT cho kết quả tương đối chính xác, đơn giản, an toàn hơn
phương pháp đo độ hấp thu phóng xạ, đặc hiệu cho khả năng biến dưỡng ở tế bào
sống, có khả năng đo được số lượng mẫu lớn, đặc biệt là có khả năng đo được cả
những mẫu có cấu trúc 3 chiều.
Quy trình thực hiện
Chuẩn bị dịch chiết
-

Ngâm mẫu với môi trường nuôi cấy tế bào với tỷ lệ 6cm2/ml môi trường nuôi
cấy tế bào

-

Ủ 24 giờ (5% CO2, 37oC)

-

Loại bỏ mẫu ngâm, thu dịch chiết

Cấy tế bào vào đĩa 96 giếng
-

Nuôi tế bào nguyên bào sợi/nguyên bào sợi nướu đến khi gần hợp dòng (mật
độ 75-80% bề mặt roux nuôi) thì tiến hành khảo sát

-

Bổ sung 1ml Trypsin-EDTA, ủ 37oC 2 phút, bất hoạt bằng 1ml môi trường
nuôi cấy

-

Ly tâm 3000 vòng/phút trong 5 phút thu phần cặn tế bào

-

Huyền phù tế bào với 1ml môi trường

-

Hút 20μl dịch tế bào và 20μl Trypan Blue, nạp vào buồng đếm tế bào

-

Đếm tế bào và pha loãng đến mật độ tế bào là 6x103 tế bào/giếng

-

Cho 100μl dịch tế bào vào từng giếng của đĩa 96 giếng

-

Ủ 24 giờ (5% CO2, 37oC)
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Ủ tế bào trong dịch chiết
-

Hút bỏ môi trường cũ trong giếng và bổ sung 100μl dịch chiết từng nghiệm
thức đã chuẩn bị

-

Ủ 24 giờ (5% CO2, 37oC)

Thử nghiệm MTT
-

Hút bỏ môi trường cũ và thêm 100μl dung dịch MTT vào mỗi giếng

-

Ủ 4 giờ (5% CO2, 37oC)

-

Hút bỏ môi trường cũ và thêm 100μl DMSO/Ethanol vào mỗi giếng

-

Ủ 15 phút, nhiệt độ thường

-

Đo OD ở bước sóng 595nm

-

Xác định mức độ độc tính thông qua %RGR (relative growth rate – giá trị tốc
độ tăng trưởng) của từng nghiệm thức:
%RGR =

OD nhóm tế bào thí nghiệm
× 100%
OD nhóm tế bào đối chứng

Nếu giá trị tốc độ tăng trưởng tương đối %RGR từ 70% trở lên thì vật liệu được cho
là không gây độc tính cho tế bào, có thể ứng dụng trong y sinh.
2.2.6. Phương pháp đánh giá sự bám dính của tế bào tiền thân nội mô trên
màng thử nghiệm
Cơ sở khoa học:
Tế bào nội mô (endothelial cell) có nguồn gốc từ lớp trung bì phôi. Các tế bào
này lót mặt trong của tất cả các mạch máu trong cơ thể và tạo nên một lớp màng ngăn
chống đông máu. Bên cạnh chức năng là một màng thấm chọn lọc, tế bào nội mô
mạch máu có thể được coi là tế bào đa chức năng độc đáo có vai trò nội tiết cực kỳ
quan trọng trong điều kiện sinh lý cũng như trong điều kiện bệnh lý. Ngoài ra tế bào
nội mô còn có vai trò cực kỳ quan trọng trong các quá trình tạo mạch (angiogenesis).
Nếu chứng minh được màng tim vô bào có thể làm giá thể cho sự bám dính và phát
triển của tế bào nội mô thì có thể bước đầu chứng minh được khả năng sát nhập của
màng tim vô bào vào cấu trúc mạch máu. Khảo sát khả năng bám dính của tế bào nội
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mô trên màng tim là là điều kiện cần thiết để tiến tới khảo sát khả năng tăng sinh của
tế bào nội mô trên màng tim vô bào.
Kính hiển vi điện tử quét (Scanning Electron Microscope – SEM) là một
loại kính hiển vi điện tử có thể tạo ra ảnh với độ phân giải cao của bề mặt mẫu vật
bằng cách sử dụng một chùm điện tử (chùm các electron) hẹp quét trên bề mặt mẫu.
Việc tạo ảnh của mẫu vật được thực hiện thông qua việc ghi nhận và phân tích các
bức xạ phát ra từ tương tác của chùm điện tử với bề mặt mẫu vật.
Phương pháp thực hiện
a) Chuẩn bị mẫu màng tim
-

Màng thử nghiệm được cắt thành các mảnh có kích thước 0,5 × 0,5 cm.
b) Chuẩn bị tế bào

-

Tế bào nội mô người được cung cấp từ nhóm Vật Liệu, PTN. Kỹ nghệ mô và
Vật liệu Y Sinh, trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM.

-

Khi các tế bào đạt 75 – 80 % bề mặt bình nuôi, tiến hành thu nhận tế bào.

-

Xác định mật độ tế bào bằng buồng đếm hồng cầu.
c) Phương pháp cố định tế bào trên màng tim

-

Agarose hòa tan với nước cất ở nồng độ 1% và được hấp khử trùng ở 121°C
trong 30 phút. Sau đó sử dụng microwave làm tan agarose (khoảng 30s – 1
phút).

-

Cho 200 μl agarose 1% vào mỗi giếng trong đĩa 4 giếng, đợi agarose đông lại

-

Cố định màng tim lên agarose.

-

Đưa tế bào lên màng tim với mật độ 104 tế bào/màng tim.

-

Ủ tế bào và màng tim trong tủ nuôi trong 1 giờ.

-

Thêm môi trường cho mỗi giếng.
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-

Sau 24 giờ, hình thái tế bào trên khung nâng đỡ được khảo sát bằng phương
pháp sử dụng kính hiển vi điện tử quét (SEM). Sự tồn tại của tế bào trên màng
tim được xác định khi so sánh với mẫu màng tim không được cấy tế bào.
2.2.7. Phương pháp đánh giá sự tăng trưởng của tế bào tiền thân nội mô

trên màng thử nghiệm
Ngoài đặc điểm không gây độc, màng thử nghiệm còn cần phải cho phép sự
bám dính và tăng sinh của tế bào nội mô. Đây chính là tiền đề cho quá trình hợp nhất
màng với các vùng mô mạch máu xung quanh và phục hồi cấu trúc mạch máu như
ban đầu.
Phương pháp thực hiện
a) Cố định tế bào lên màng tim (như trên)
b) Khảo sát sự tăng trưởng của tế bào trên màng tim trong 7 ngày bằng thử
nghiệm MTT
-

Sau các mốc thời gian 1, 3, 5, 7 ngày, chuyển màng tim sang các giếng mới.

-

Cho vào mỗi giếng 180 µl môi trường nuôi cấy mới và 20 µl dung dịch MTT
5mg/ml. Trộn đều dung dịch.

-

Ủ 4 giờ trong tủ ấm 37oC, 5% CO2.

-

Hút bỏ toàn bộ môi trường và bổ sung thêm 200 μl DMSO/ethanol (1:1)

-

Ủ 4 giờ trong tủ ấm 37oC, 5% CO2

-

Hút toàn bộ dung dịch trong các giếng sang các giếng còn trống khác trong đĩa
4 giếng và tiến hành đo OD ở bước sóng 570 nm bằng máy đo OD, sử dụng
phần mềm Multimode Alysis.

-

Tốc độ tăng trưởng tương đối (RGR) được tính toán dựa theo ISO 10993
protocol:
%RGR = (Khả năng hấp thụ ánh sáng của nhóm cần khảo sát/Khả năng hấp
thụ ánh sáng của nhóm đối chứng) x 100%
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2.3. Xử lí số liệu
Số liệu sau khi thu nhận được xử lý thống kê trên phần mềm Graph Pad Prism
8.0.1 (GraphPad Software, Inc., San Diego, CA) với độ tin cậy P value < 0,05.
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Chương 3. Kết quả và bàn luận
3.1. Nội dung 1: Xây dựng quy trình xử lý màng tim lợn vô bào bằng
Glutaraldehyde
3.1.1. Đánh giá độ vô khuẩn của màng
Trong hầu hết các sản phẩm màng tim lợn vô bào thương mại, glutaraldehyde
được sử dụng là dung dịch khử trùng và bảo quản. Nồng độ glutaraldehyde thường
được sử dụng là 0,1 – 2%. Tuy nhiên, bản chất glutaraldehyde vẫn là hóa chất có khả
năng gây độc. Nhiều nghiên cứu trước đó đã chứng minh lượng glutaraldehyde tồn
dư trên các sản phẩm cấy ghép là nguyên nhân quan trọng gây ra sư lắng đọng canxi
ở các mô. Thí nghiệm này khảo sát khả năng khử trùng của glutaraldehyde ở các nồng
độ 0,01%, 0,05% và 0,1%. Thời gian ủ với glutaraldehyde được khảo sát bao gồm 6,
12, 24 và 48 giờ. Các nồng độ khảo sát nhỏ hơn so với các nồng độ glutaraldehyde
thường dùng với mục đích hạ thấp nồng độ khử trùng hiệu quả, nhằm hạn chế tối đa
lượng glutaraldehyde đưa vào cơ thể. Nhóm nghiệm thức với nồng độ glutaraldehyde
và thời gian ủ tối ưu có hiệu quả khử trùng màu sẽ được sử dụng cho các thí nghiệm
tiếp theo.
Bên cạnh đó, chiếu xạ là phương pháp vô trùng tương đối đơn giản và hiệu
quả. Màng tim sau khi xử lý vô trùng có thể được bảo quản ở dạng khô trong bao bì.
Do đó đây là phương pháp rất đơn giản và tiện lợi. Liều khử trùng 25 kGy theo chuẩn
ISO 11137-03 cũng đã được chứng minh tính hiệu quả. Ngoài ra, sau khi chiếu xạ
với liều 25 kGy, màng tim lợn vô bào đã được chứng minh vô khuẩn cho các thử
nghiệm in vitro và in vivo [32]. Do đó, màng tim lợn vô bào xứ lý chiếu xạ được dùng
làm đối chứng đạt yêu cầu vô khuẩn cho thí nghiệm này.
Ở nhóm màng tim lợn vô bào, không được xử lý bằng glutaraldehyde hoặc
chiếu xạ, ngay sau 24 giờ đầu tiên, trên bề mặt thạch xung quanh màng tim không
được xử lý khử trùng đã xuất hiện khối vi khuẩn. Sau 7 ngày, khối vi khuẩn lan rộng,
bao tròn xung quanh miếng màng tim. Với các màng tim xử lý khử trùng chiếu xạ tia

32

gamma liều lượng 25 kGy, không nhận thấy có sự xuất hiện của khối vi khuẩn (Hình
3.1).
Kết quả thí nghiệm cho thấy (Hình 3.1), nồng độ glutaraldehyde 0,01% chưa
thể hiện khả năng khử trùng mẫu, được quan sát qua sự hình thành vùng khuẩn lạc
xung quanh mẫu. Ngoài ra, việc kéo dài thời gian ủ với glutaraldehyde 0,01% cũng
không giúp nâng cao hiệu quả khử trùng. Trong 24 giờ ủ trên đĩa thạch môi trường
cơ bản, nhóm nồng độ glutaraldehyde 0,05% và 0,1% đạt hiệu quả khử trùng mẫu
màng tim lợn vô bào khi tăng thời gian ủ từ 12 – 48 giờ. Tuy nhiên, hiệu quả này
không ổn định ở nhóm nghiệm thức màng được ủ glutaraldehyde 0,05% trong 12 giờ.
Với các màng tim xử lý khử trùng bằng glutaraldehyde 0,05% hoặc 0,1%, trong 24 –
48 giờ, hiệu quả khử trùng được đảm bảo, thể hiện qua sự vắng mặt của khuẩn lạc
xung quanh mẫu sau 7 ngày ủ trên đĩa thạch môi trường cơ bản.
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Hình 3.1. Quan sát đại thể các mẫu vật liệu ủ trên môi trường thạch vi sinh
dP – Màng tim vô bào; ɣdP - màng tim vô bào được chiếu xạ bằng tia gamma; các
mẫu thí nghiệm xử lý trong glutaraldehyde với nồng độ 0,01%-0,1% từ 6-48 giờ

3.1.2. Khảo sát cấu trúc mô học của màng
Màng ngoài tim lợn có cấu trúc các sợi fibrous collagen liên kết có định hướng
và sắp xếp thành nhiều lớp. Ở nhóm màng tim lợn thô (không trải qua quá trình khử
tế bào), thể hiện rõ thành phần tế bào trong mô, điển hình ở nhân tế bào nhuộm màu
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xanh tím đậm (Hình 3.2.A). Phân tích dưới kính hiển vi sẽ thấy các sợi collagen màng
ngoài tim lợn được nhuộm màu đỏ hồng, sắp xếp đa định hướng (định hướng đa
chiều) tạo thành một mạng lưới đan xen chặt chẽ với nhau, với số lượng lớn các sợi
định hướng chéo, khiến các sợi collagen không chỉ xếp chồng lên nhau mà còn tạo ra
các cấu trúc lượn sóng hay các bó sợi xoắn chặt. Sau khi khử tế bào (Hình 3.2.B), kết
quá nhuộm H&E cho thấy cấu trúc màng ngoài tim lợn vô bào có các sợi collagen
lượn sóng, tuy nhiên, sự liên kết giữa các sợi fibrous collagen có phần thưa hơn do bị
thoái hóa và đứt gãy do quá trình xử lý loại tế bào.
Ở các nhóm màng được khi xử lý bằng glutaraldehyde 0,05% và 0,1% trong
12 – 24 giờ, kết quả nhuộm H&E cho thấy đổi cấu trúc khuôn nền collagen có xu
hướng tạo các sợi lượn sóng, xếp lớp đan xen chặt chẽ hơn so với màng tim lợn vô
bào. Cấu trúc sợi collagen này đồng nhất hơn ở các nhóm được gia tăng thời gian ủ
trong glutaraldehyde từ 24-48 giờ. Điều này chỉ ra việc nâng dần hàm lượng và thời
gian ủ mẫu trong glutaraldehyde có tác dụng gia tăng hiệu quả tạo liên kết chéo được
hình thành giữa các sợi collagen trong cấu trúc, do đó, dự kiến sẽ cải thiện đặc tính
cơ học của màng tim.
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Hình 3.2. Nhuộm Hematoxyline và Eosin các mẫu màng.
nP – Màng tim thô; dP - màng tim vô bào; các mẫu thí nghiệm xử lý trong
glutaraldehyde với nồng độ 0,05%-0,1% từ 12-48 giờ
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3.1.3. Khảo sát độ bền cơ học của màng
Sau khi ủ với glutaraldehyde, màng ngoài tim lợn vô bào được đo độ bền cơ
học, xác định các thông số về độ bền ứng với yêu cầu thông số của một mảnh vá mạch
máu. Ứng suất kéo thể hiện trạng thái ứng suất khi vật chịu tác động kéo. Độ bền kéo
là giới hạn lớn nhất của ứng suất kéo làm đứt vật liệu. Đơn vị của độ bền kéo thường
làm MPa hay N/mm2. Ứng suất tối thiểu cho phép của một mảnh vá mạch máu có
nguồn gốc từ mô sinh học vô bào là 4.34 MPa, phần trăm biến dạng tối thiểu là 21.9%.
Kết quả cho thấy ứng suất kéo của màng ngoài tim lợn vô bào sau khi ủ với
GA ở các nồng độ (0,05%, 0,1%) và thời gian (12 giờ, 24 giờ, 48 giờ) có sự khác biệt
không có ý nghĩa về mặt thống kê (Hình 3.3.A). Tuy nhiên ứng suất của màng vẫn
đạt được yêu cầu của một mảnh vá mạch máu, tất cả các nhóm đều cho kết quả ứng
suất lớn hơn ứng suất tối thiểu của một mảnh vá sinh học đã khử tế bào (4.34 MPa).
Tương tự, phần trăm biến dạng của màng ngoài tim lợn vô bào sau khi ủ với
GA ở các nồng độ (0,05%, 0,1%) và thời gian (12 giờ, 24 giờ, 48 giờ) hầu như khác
biệt không có ý nghĩa về mặt thống kê. Tuy nhiên, phần trăm biến dạng của màng
vẫn đạt được yêu cầu của một mảnh vá mạch máu (biến dạng lớn hơn 21.9%).
Như vậy, các nồng độ và thời gian ủ glutaraldehyde khả sát chưa cho thấy tác
dụng cải thiện đáng kể độ bền cơ tính của màng tim lợn vô bào. Xét về khả năng khử
trùng, glutaldehyde 0,05% và 0,1% đều đạt hiệu quả tốt. Trong hai nồng độ đạt yêu
cầu xét về tính an toàn với cơ thể cấy ghép và hiệu quả thời gian, nồng độ
glutaraldehyde 0,05% và thời gian ủ 24 giờ được chọn làm nhóm quy trình xử lý tối
ưu và được dùng để tạo ra màng tim lợn vô bào gia cường (gP) cho các nội dung thí
nghiệm tiếp theo.
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Hình 3.3. Kết quả đo cơ tính các nhóm màng.
A: Độ bền kéo (Mpa). B: Độ biến dạng (%).dP - màng tim vô bào; các mẫu thí
nghiệm xử lý trong glutaraldehyde với nồng độ 0,05%-0,1% từ 12-48 giờ. N = 5

3.1.4. Khảo sát độ độ bền vết khâu ở mô hình màng-mạch máu
Mô hình màng-mạch máu được tạo ra bằng cách khâu nối màng thử nghiệm
(màng tim lợn vô bào được gia cường bằng glutaraldehyde 0,05% trong 24 giờ - gP)
vào động mạch cảnh của lợn (viết tắt là CA) (Hình 3.4.A). Mô hình nhằm mục đích
đánh giá độ bền vết khâu của màng thử nghiệm gP.
Các quan sát ban đầu cho thấy trong tất cả các tác dụng lực căng kéo, mô hình
màng-mạch máu đều bị đứt ở phía mạch máu (Hình 3.4.B, mũi tên đỏ). Trong khi đó,
phần màng tim của mô hình vẫn còn nguyên vẹn, không hề bị đứt gãy (Hình 3.4.B,
mũi tên trắng). Ngoài ra, vị trí vết chỉ khâu không bị biến đổi hay bung đứt (Hình
3.4.B, mũi tên xanh).
Kết quả đánh giá cơ tính cho thấy (Hình 3.4.C), động mạch cảnh (CA) có độ
biến dạng trung bình đạt 73,76% ± 8,073%. Mẫu mô hình có độ biến dạng trung bình
đạt 65,66% ± 8,110%. Số liệu này chỉ ra việc khâu màng vào mạch máu đã phần nào
ảnh hưởng đến khả năng chống chịu lực kéo biến dạng của động mạch cảnh, tuy
nhiên, so sánh thống kê giữa hai nhóm không có sự khác biệt đáng kể. Bênh cạnh đó,
vết khâu giữa mạch máu và màng gP được bảo toàn trong quá trình tác dụng lực. Do
đó, kết quả này có thể bước đầu nhận thấy màng tim vô bào lợn vô bào và được xử
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lý với glutaraldehyde đã thể hiện tính bền chắc và có khả năng chịu lực tốt và giữa
chặc vết chỉ khâu.

Hình 3.4. Kết quả đo cơ tính mô hình màng-mạch máu
A: Mô hình màng-mạch máu. B: Mô hình sau khi bị kéo đứt. C: Độ biến dạng của

(a)

mô hình. Mũi tên đỏ: vị trí mạch máu. Mũi tên xanh: vị trí vết chỉ khâu. Mũi tên
trắng: vị trí màng. gP-CA - Mô hình màng-mạch máu. CA - động mạch cảnh lợn.
N = 5.

3.2. Nội dung 2: Đánh giá đặc tính phân hủy in vitro của màng
3.2.1. Phân hủy trong môi trường huyết tương và đo độ bền cơ học
Ngâm phân hủy trong dung dịch huyết tương đòi hỏi màng ngoài tim phải
được vô trùng, vì thế màng ngoài tim vô bào chưa xử lý GA để loại bỏ các tác nhân
gây nhiễm trùng không thể ngâm phân hủy để xác định độ bền sau khi thực hiện phân
hủy in vitro được.

Sau 14 ngày ủ trong huyết tương, màng được đo xác định độ bền

cơ học, mục đích là khảo sát xem sau khi phân hủy in vitro màng ngoài tim ở nhóm
nào có độ bền ổn định hơn cả. Kết quả cho thấy, sau 14 ngày khảo sát, ứng suất kéo
và độ biến dạng của các mẫu màng không có khác biệt không có ý nghĩa thống kê
giữa các nhóm (Hình 3.5).
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Hình 3.5. Kết quả khảo sát cơ tính của màng sau khi ủ trong huyết tương.
A: Độ bền kéo (Mpa). B: Độ biến dạng (%). N = 5.

3.2.2. Phân hủy trong collagense và xác định khối lượng khô còn lại
Sau khi ngâm phân hủy trong collagenase 48 giờ, màng vô bào bị phân hủy
đến hơn 90%, không còn giữ nguyên cấu trúc hình dạng ban đầu (Hình 3.5.A), các
màng được xử lý GA vẫn bảo toàn được cấu trúc ban đầu (Hình 3.5.B).
Số liệu khảo sát tỷ lệ phần trăm khối lượng khô còn lại cho thấy màng tim vô
bào bị phân hủy mạnh, cụ thể khối lượng khô của màng tại 24 giờ chỉ còn 20,32% và
chỉ còn 5,91% sau 48 giờ ủ trong collagnase. Nhóm màng thử nghiệm đều có mức
bảo toàn khối lượng trên 80% sau các mốc thời gian khảo sát, cho việc xử lý với
glutaraldehyde 0,05% trong 24 giờ đã có tác dụng khâu mạch và hạn chế quá trình
phân hủy của mẫu màng (Hình 3.6.C)
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Hình 3.6. Kết quả khảo sát sự phân hủy của màng trong collagenase.
A: Màng tim vô bào. B: Màng tim vô bào được xử lý với glutaraldehyde 0,05%. C:
Phần trăm khối lượng khô còn lại của mẫu. N = 3. dP - màng tim vô bào. gP – màng
tim vô bào xử lý trong glutaraldehyde với nồng độ 0,05%. N = 3.

3.3. Nội dung 3: Đánh giá độc tính in vitro của màng đã tạo theo tiêu
chuẩn ISO 10993
Bất kì một sản phẩm nào, muốn đưa vào ứng dụng thực tế thì trước hết nó phải
không gây độc cho cơ thể. Phương pháp đánh giá độc tính cấp tính của màng thử
nghiệm được tiến hành dựa theo tiêu chuẩn ISO 10993-5:2009 (Tests for in vitro
cytotoxicity). Nguyên bào sợi là các tế bào rất dễ nuôi cấy nhưng lại rất nhạy cảm,
chỉ một lượng độc tố nhỏ cũng có thể gây ra ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự tăng trưởng
của các tế bào này. Do đó, nguyên bào sợi thường là lựa chọn tối ưu cho các khảo sát
thử nghiệm độc tố. Ở đây, thử nghiệm độc tính in vitro bao gồm hai phương thức:
tiếp xúc trực tiếp – đánh giá bằng nhuộm Giemsa, thử nghiệm gián tiếp – dùng dịch
chiết mẫu và thử nghiệm MTT. Trong thử nghiệm gián tiếp, MTT được dùng để xác
định lượng tế bào còn lại trong dịch chiết sau một thời gian nuôi cấy nhất định.
3.3.1. Xác định độc tính in vitro bằng phương pháp tiếp xúc trực tiếp
Ở thử nghiệm tiếp xúc trực tiếp, mẫu màng thử nghiệm được đặt lên trên lớp
đơn tế bào nguyên bào sợi. Sau 24 giờ, tế bào được nhuộm với thuốc nhuộm Giemsa
và quan sát hình thái dưới kính hiển vi (Hình 3.7). Nhóm đối chứng âm – tế bào không
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được tiếp xúc với vật liệu. Nhóm đối chứng dương – mẫu gây độc là màng Latex
được đặt tiếp xúc với tế bào.
Hình ảnh nhuộm Giemsa cho thấy tế bào có hình thái thuôn dài và phát triển
bình thường trong môi trường nuôi cấy tế bào (Hình 3.7.A). Ở đối chứng dương, lớp
tế bào gần như bị phá hủy hoàn toàn, không thể quan sát thấy hình thái của tế bào
(Hình 3.7.C). Ở nhóm màng thử nghiệm, các nguyên bào sợi vẫn phát triển bình
thường, có hình thái thuôn dài giống như nhóm đối chứng âm (Hình 3.7.B).

Hình 3.7. Hình ảnh tế bào nhuộm Giemsa – Thử nghiệm tiếp xúc trực tiếp.
A: Nhóm môi trường nuôi cấy. B: Nhóm tế bào được tiếp xúc trực tiếp với màng
thử nghiệm. C: Nhóm tế bào được tiếp xúc trực tiếp với màng Latex. Vật kính
10X.

3.3.2. Xác định độc tính in vitro bằng phương pháp gián tiếp qua dịch chiết
mẫu
Sau khi được bổ sung vào môi trường nuôi cấy, MTT được chuyển hóa thành
tinh thể formazan màu tím. Điều này chứng tỏ có sự hiện diện của tế bào sống. Số
lượng tế bào càng lớn sẽ tạo ra một lượng formazan càng lớn, giá trị OD dung dịch
formazan càng cao. Từ đó, giúp ta đánh giá được số tế bào còn sống hoặc khả năng
tăng trưởng của tế bào ở thời điểm khảo sát.
Quan sát dưới kính hiển vi cho thấy sau 24 giờ khảo sát, các tế bào nuôi trong
dịch chiết màng thử nghiệm gP, và môi trường nuôi cấy đầy đủ CM10 (nhóm chứng
âm) đều phát triển bình thường, không nhận thấy có sự thay đổi hình thái của các tế
bào (Hình 3.8. A,B). Ngược lại, đa số nguyên bào sợi người nuôi trong dịch chiết
sao su Latex (nhóm chứng dương) sau 24 giờ bị chết, những tế bào còn sống và bám
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dính được trên bề mặt đĩa nuôi đều có sự thay đổi rõ rệt hình thái, các tế bào không
còn giữ được hình thon dài như ban đầu mà chuyển dạng thành hình bầu dục hoặc
hình tròn (Hình 3.8.C). Sau khi được ủ với dung dịch MTT, sự hình thành tinh thể
formazan tương ứng với các tế bào sống. Trong nhóm chứng âm và dịch chiết của
màng thử nghiệm, tinh thể formazan hình thành rõ nét và với số lượng nhiều (Hình
3.8.D,E). Ở nhóm dịch chiết màng Latex (Hình 3.8.F), hầu như không có sự hình
thành của tinh thể formazan, chỉ ra tính độc đáng kể của nhóm dịch chiết này. Kết
quả tính chỉ số tăng trưởng tương đối cũng cho thấy dịch chiết của màng thử nghiệm
gP không gây độc đối với nguyên bào sợi (RGR > 70%, Bảng 3.1).
Từ kết quả của thử nghiệm tiếp xúc trực tiếp và thử nghiệm gián tiếp, màng
thử nghiệm gP được chứng minh không gây độc đối với nguyên bào sợi.

Hình 3.8. Hình ảnh tế bào trong thử nghiệm độc tính gián tiếp.
A,B,C: Hình thái tế bào sau khi ủ với các nhóm dung dịch. D,E,F: Tinh thể
Formazan hình thành trong thử nghiệm MTT. CM10 – Môi trường nuôi cấy đầy
đủ. gP – dịch chiết của màng tim vô bào xử lý trong glutaraldehyde với nồng độ
0,05%. Latex - dịch chiết màng Latex. Vật kính 10X.
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Bảng 3.1. Tỷ lệ sống tương đối (RGR%) và tính độc

Mẫu

CM10

Dịch chiết gP

Dịch chiết Latex

%RGR

97.61%

87.88%

25.45%

Kết luận

Không độc

Không độc

Độc

RGR > 70%: mẫu không gây độc đối với tế bào (ISO 10993 – 5)

3.4. Nội dung 4: Đánh giá khả năng hỗ trợ sự bám và tăng sinh của tế bào
tiền thân nội mô trên màng
3.4.1. Xác định sự bám của tế bào trên màng
Tế bào nội mô là các tế bào lót mặt trong của tất cả các mạch máu trong cơ thể
và tạo nên một lớp màng ngăn chống đông máu. Ngoài ra tế bào nội mô còn có vai
trò cực kỳ quan trọng trong các quá trình tạo mạch (angiogenesis).
Sau 24 giờ nuôi cấy, kết quả chụp SEM cho thấy tế bào nội mô có khả năng
bám dính lên màng màng thử nghiệm gP (Hình 3.9). Đây là kết quả vô cùng quan
trọng, là điều kiện cần thiết để tiến tới khảo sát khả năng tăng sinh của tế bào nội mô
trên màng tim vô bào.

Hình 3.9. Hình ảnh SEM tế bào tiền thân nội mô bàm trên màng.
A: Độ phóng đại 2000 lần. B: Độ phòng đại 5000 lần.
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3.4.2. Khảo sát sự tăng trưởng của tế bào trên màng
Khả năng bám dính và tăng sinh của tế bào nội mô trên màng tim vô bào chính
là tiền đề cho quá trình hợp nhất màng tim với các vùng mô mạch máu xung quanh
và phục hồi cấu trúc mạch máu như ban đầu.
Kết quả thí nghiệm cho thấy sau 7 ngày khảo sát, số liệu OD 570 nm có xu
hướng tăng dần và có khác biệt có ý nghĩa về mặt thống kê (p value < 0.0001). Sự gia
tăng mật độ quang chính là do sự gia tăng của các tinh thể formazan trong các tế bào
sống do MTT chuyển hóa thành. Lượng formazan càng nhiều chứng tỏ lượng tế bào
sống càng nhiều. Từ kết quả thí nghiệm này ta nhận thấy tế bào nội mô có khả năng
tăng trưởng trên cả màng thử nghiệm gP.

Hình 3.10. Khảo sát sự tăng sinh của tế bào trên màng.
hEPC - Tế bào tiền thân nội mô của người. N = 6.
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KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ
Kết luận
1. Xây dựng được quy trình chế tạo màng ghép mạch máu từ màng tim lợn vô bào,
xử lý bằng glutaraldehyde 0,05% trong 24 giờ
2. Màng thử nghiệm đạt tiêu chí vô khuẩn, thỏa tiêu chí về độ bền cơ học của màng
ghép mạch máu
3. Màng thử nghiệm có độ bền cơ tính không biến đổi trong môi trường phân hủy
của huyết tương sau 14 ngày ủ, và thể hiện sự phân hủy hạn chế trong collagenase
trong 48 giờ khảo sát
4. Theo tiêu chuẩn ISO10993-5:2009, màng thử nghiệm không gây độc cho nguyên
bào sợi.
5. Màng thử nghiệm có khả năng hỗ trợ sự bám dính và tăng sinh của tế bào tiền
thân nội mô người trong 7 ngày khảo sát
Các kết quả trên chỉ ra màng thử nghiệm chế tạo từ màng tim lợn vô bào kết hợp xử
lý bằng glutaraldehyde 0,05% trong 24 giờ có tiềm năng ứng dụng trong lĩnh vực giải
phẫu tim mạch, cụ thể là định hướng làm màng ghép mạch máu.

Kiến nghị
1. Tiến hành thử nghiệm in vivo chứng minh tính an toàn của màng
2. Do màng được xử lý với Glutaraldehyde, vấn đề khoáng hóa mảnh ghép cần được
lưu ý. Tiến hành định lượng hàm lượng Glutaraldehyde tồn dư
3. Các đánh giá chức năng miếng vá sâu hơn cần được tiến hành, đặc biệt là đánh
giá khả năng rò rỉ của chất lỏng trong lòng mạch dưới áp suất xác định
4. Thực hiện các thử nghiệm in vivo để kiểm chứng vấn đề khoáng hóa màng ghép,
tương hợp máu, chức năng màng ghép

46

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.

Gary E. Wnek, G.L.B., Encyclopedia of Biomaterials and Biomedical
Engineering. Informa Healthcare USA, 2008. 1.

2.

Trần Lê Bảo Hà, T.M.Q., Đoàn Nguyên Vũ, Công Nghệ Vật Liệu Sinh
Học. Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.

, 2012.
3.

Tortora, G.J. and B.H. Derrickson, Principles of anatomy and physiology.
2008: John Wiley & Sons.

4.

Frederic H. Martini, M.J.T., Robert B. Tallitsch, Human Anatomy. Benjamin
Cummings, 2011. 7th Edition.

5.

Kyung Won Chung, H.M.C., Gross Anatomy. Lippincott Williams & Wilkins,
2012. 7th Edition.

6.

Braga-Vilela, A.S., et al., Extracellular matrix of porcine pericardium:
biochemistry and collagen architecture. Journal of Membrane Biology, 2008.
221(1): p. 15-25.

7.

Gauvin, R., et al., A comparative study of bovine and porcine pericardium to
highlight

their

potential

advantages

to

manufacture

percutaneous

cardiovascular implants. Journal of biomaterials applications, 2013. 28(4): p.
552-565.
8.

Freytes, D.O., et al., Biaxial strength of multilaminated extracellular matrix
scaffolds. Biomaterials, 2004. 25(12): p. 2353-2361.

9.

Goissis, G., A. de Fátima Giglioti, and D.M. Braile, Preparation and
characterization of an acellular bovine pericardium intended for manufacture
of valve bioprostheses. Artificial organs, 2011. 35(5): p. 484-489.

10.

Rieder, E., et al., Decellularization protocols of porcine heart valves differ
importantly in efficiency of cell removal and susceptibility of the matrix to

47

recellularization with human vascular cells. The Journal of thoracic and
cardiovascular surgery, 2004. 127(2): p. 399-405.
11.

Grauss, R., et al., Decellularization of rat aortic valve allografts reduces
leaflet destruction and extracellular matrix remodeling. The Journal of
thoracic and cardiovascular surgery, 2003. 126(6).

12.

Woods, T. and P.F. Gratzer, Effectiveness of three extraction techniques in the
development of a decellularized bone–anterior cruciate ligament–bone graft.
Biomaterials, 2005. 26(35): p. 7339-7349.

13.

Faulk, D.M., et al., The effect of detergents on the basement membrane
complex of a biologic scaffold material. Acta biomaterialia, 2014. 10(1): p.
183-193.

14.

Crapo, P.M., T.W. Gilbert, and S.F. Badylak, An overview of tissue and whole
organ decellularization processes. Biomaterials, 2011. 32(12): p. 3233-3243.

15.

Gilbert, T.W., T.L. Sellaro, and S.F. Badylak, Decellularization of tissues and
organs. Biomaterials, 2006. 27(19): p. 3675-3683.

16.

Goissis, G., et al., Preparation and Characterization of Collagen‐Elastin
Matrices From Blood Vessels Intended as Small Diameter Vascular Grafts.
Artificial organs, 2000. 24(3): p. 217-223.

17.

Schenke-Layland, K., et al., Impact of decellularization of xenogeneic tissue
on extracellular matrix integrity for tissue engineering of heart valves. Journal
of structural biology, 2003. 143(3): p. 201-208.

18.

Mirsadraee, S., et al., Development and characterization of an acellular
human pericardial matrix for tissue engineering. Tissue engineering, 2006.
12(4): p. 763-773.

19.

Oswal, D., et al., Biomechanical characterization of decellularized and crosslinked bovine pericardium. JOURNAL OF HEART VALVE DISEASE, 2007.
16(2): p. 165.

48

20.

Pasquino, E., et al., Bovine pericardium for heart valve bioprostheses: in vitro
andin vivo characterization of new chemical treatments. Journal of Materials
Science: Materials in Medicine, 1994. 5(12): p. 850-854.

21.

Seif-Naraghi, S.B., et al., Design and characterization of an injectable
pericardial matrix gel: a potentially autologous scaffold for cardiac tissue
engineering. Tissue Engineering Part A, 2010. 16(6): p. 2017-2027.

22.

Chang, Y., et al., Tissue regeneration patterns in acellular bovine pericardia
implanted in a canine model as a vascular patch. Journal of Biomedical
Materials Research Part A, 2004. 69(2): p. 323-333.

23.

Matsagas, M.I., et al., Carotid endarterectomy with bovine pericardium patch
angioplasty: mid-term results. Annals of vascular surgery, 2006. 20(5): p. 614619.

24.

Tolan, M.J., et al., Aortic valve repair of congenital stenosis with bovine
pericardium. The Annals of thoracic surgery, 1997. 63(2): p. 465-469.

25.

Limpert, J.N., et al., Repair of abdominal wall defects with bovine
pericardium. The American journal of surgery, 2009. 198(5): p. e60-e65.

26.

Lazarou, G., et al., Inflammatory reaction following bovine pericardium graft
augmentation for posterior vaginal wall defect repair. International
Urogynecology Journal, 2005. 16(3): p. 242-244.

27.

Jayakrishnan, A. and S. Jameela, Glutaraldehyde as a fixative in bioprostheses
and drug delivery matrices. Biomaterials, 1996. 17(5): p. 471-484.

28.

Migneault, I., et al., Glutaraldehyde: behavior in aqueous solution, reaction
with proteins, and application to enzyme crosslinking. Biotechniques, 2004.
37(5): p. 790-806.

29.

Petite, H., et al., Cytocompatibility of calf pericardium treated by
glutaraldehyde and by the acyl azide methods in an organotypic culture model.
Biomaterials, 1995. 16(13): p. 1003-1008.

49

30.

Vashi, A.V., et al., Evaluation of an established pericardium patch for delivery
of mesenchymal stem cells to cardiac tissue. Journal of Biomedical Materials
Research Part A, 2015. 103(6): p. 1999-2005.

31.

Zeeman, R., et al., Successive epoxy and carbodiimide cross-linking of dermal
sheep collagen. Biomaterials, 1999. 20(10): p. 921-931.

32.

Tran, H.L.B., et al., Preparation and characterization of acellular
porcinepericardium for cardiovascular surgery. Turkish Journal of Biology,
2016. 40: p. 1243-1250.

33.

Biasi, G., et al., Processed bovine pericardium as patch angioplasty for
carotid endarterectomy: a preliminary report. Vascular, 1996. 4(5): p. 591595.

34.

Gonçalves, A.C., et al., Decellularization of bovine pericardium for tissueengineering by targeted removal of xenoantigens. The Journal of heart valve
disease, 2005. 14(2): p. 212-217.

35.

Wei, H.-J., et al., Porous acellular bovine pericardia seeded with
mesenchymal stem cells as a patch to repair a myocardial defect in a
syngeneic rat model. Biomaterials, 2006. 27(31): p. 5409-5419.

36.

Kim, J.-H., et al., Ten-year comparative analysis of bovine pericardium and
autogenous vein for patch angioplasty in patients undergoing carotid
endarterectomy. Annals of vascular surgery, 2012. 26(3): p. 353-358.

37.

Dong, J., Y. Li, and X. Mo, The study of a new detergent (octylglucopyranoside) for decellularizing porcine pericardium as tissue
engineering scaffold. Journal of Surgical Research, 2013. 183(1): p. 56-67.

38.

Golomb, G., et al., The role of glutaraldehyde-induced cross-links in
calcification of bovine pericardium used in cardiac valve bioprostheses. The
American journal of pathology, 1987. 127(1): p. 122.

39.

Swaminathan, S., Artificial blood vessels.

50

40.

PGS.TS.BS. Phan Chiến Thắng, P.T.B.T.C.T., Mô Học. Nhà xuất bản Hồng
Đức, 2013.

41.

ISO, E., ISO, E., 10993-5. Biological evaluation of medical devices-Part 5:
Tests for in vitro cytotoxicity. Geneva: International Organization for
Standardization. Geneva: International Organization for Standardization,
2009.

51

