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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Những năm gần đây kỹ thuật lạnh Cryo phát triển nhanh chóng 

và mạnh mẽ nhờ vào các đặc tính và tiềm năng ứng dụng của chúng 

trong lĩnh vực y tế. Hai ứng dụng chính của kỹ thuật này: sản xuất 

môi trường lạnh để bảo quản các sản phẩm lạnh y tế và ứng dụng 

trong phẫu thuật lạnh (Cryosurgery). 

Trong công nghệ bảo quản lạnh, các sản phẩm y tế như hóa 

chất sinh phẩm, chế phẩm máu, phôi, tế bào gốc, tinh trùng...được 

bảo quản trong các thiết bị chuyên dụng ở nhiệt độ Cryo. Bảo quản 

đông lạnh là kỹ thuật trữ tế bào và mô sống ở điều kiện nhiệt độ thấp 

trong thời gian rất dài. Ở nhiệt độ này, hầu hết mọi phản ứng hoá học 

đều không xảy ra, tất cả hoạt động bên trong các tế bào đều ngưng 

lại. Các phân tử nước lúc này tồn tại dưới dạng kết hợp, tinh thể hoặc 

dạng kính. Lưu trữ theo dạng này không mang đến bất cứ sự tổn hại 

nào cho tế bào. Theo cách này, tế bào và mô có thể khôi phục bất cứ 

khi nào cần sử dụng. 

Trong công nghệ phẫu thuật lạnh, phương pháp này đã được sử 

dụng để điều trị một số bệnh trong rối loạn da lành tính và ác tính, 

điều trị mụn cóc, nốt ruồi, thẻ da, keratoses năng lượng mặt trời, u 

dây thần kinh Morton và ung thư da nhỏ. Phẫu thuật lạnh cũng được 

dùng cho ung thư gan, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư phổi, ung thư 

miệng, rối loạn cổ tử cung, bệnh trĩ, mô mềm như plantar fasciitis và 

u xơ (u lành mô liên kết). Phương pháp điều trị này cũng thích hợp và 

hiệu quả cho khối u rắn lớn hơn 1 cm.  

Với mục đích nghiên cứu kim tạo cầu băng để phá hủy có kiểm 

soát các tổ chức bệnh lý và các tế bào ung thư, chúng tôi sử dụng kim 

tạo cầu băng có khả năng gây sốc nhiệt cho vùng tế bào tiếp xúc ở 
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đầu kim. Quy trình sốc nhiệt gồm 2 quá trình: cấp lạnh và làm nóng. 

Trong quá trình cấp lạnh, kim tạo cầu băng được làm lạnh bằng lỏng 

nitơ - 1960C. Trong quá trình làm nóng, kim nhanh chóng được tăng 

nhiệt độ bằng nước nóng 420C. Sốc nhiệt lạnh – nóng, khiến tế bào 

rơi vào trạng thái thiếu máu, thiếu oxy và gây hoại tử nhằm bất hoạt 

tế bào ung thư. Việc nghiên cứu thời gian gây sốc nhiệt, kích thước 

lớp băng tạo ra để khống chế một cách chính xác phạm vi vùng tế 

bào bị ảnh hưởng. Chúng tôi tiến hành tính toán lý thuyết quá trình 

truyền nhiệt khi cấp đông, rã đông cục bộ tế bào và áp dụng thực 

nghiệm ở mô động vật. 

Kim tạo cầu băng đã được ứng dụng rộng rãi ở một số nước 

trên thế giới như ở Trung Quốc, Mỹ ..., tuy nhiên ở Việt Nam còn 

tương đối chưa phát triển, cho đến hiện nay chưa có công trình nào 

được công bố. 

Chính vì những lý do trên chúng tôi chọn đề tài “Nghiên cứu 

ứng dụng kỹ thuật Cryo trong lĩnh vực y tế ở điều kiện Việt 

Nam” làm luận án NCS. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Trong khuôn khổ luận án, chúng tôi tập trung nghiên cứu thiết 

bị kim tạo cầu băng với hai nội dung chính: 

- Nghiên cứu lý thuyết: xây dựng mô hình toán học, tính toán 

quá trình truyền nhiệt khi cấp đông cục bộ tế bào bằng kỹ thuật lạnh 

Cryo, thiết lập phần mềm tính các thông số trong quá trình đông lạnh 

nhanh tế bào. 

- Nghiên cứu thực nghiệm: thăm dò khả năng làm chết tế bào 

mô gan trên động vật khỏe mạnh cũng như khả năng tiêu diệt tế bào 

ung thư gan người trên mô tách rời khỏi cơ thể. 
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3. Nội dung nghiên cứu 

- Xây dựng cơ sở lý thuyết tính toán quá trình đông lạnh nhanh 

tế bào. 

- Xây dựng mô hình toán học phù hợp với các loại thiết bị 

phẫu thuật lạnh khác nhau (thiết bị áp lạnh, kim tạo trụ băng và kim 

tạo cầu băng). 

- Thiết lập công thức tính các thông số truyền nhiệt khi cấp 

đông cục bộ tế bào bằng kỹ thuật lạnh Cryo. 

- Xây dựng phần mềm tính các thông số trong quá trình đông 

lạnh nhanh. 

- Chế tạo mô hình thực nghiệm kim tạo cầu băng. 

- Thăm dò khả năng tiêu diệt tế bào gan bằng thiết bị kim tạo 

cầu băng trên mô gan lành ở chuột và ở thỏ. 

- Thăm dò khả năng tiêu diệt tế bào ung thư bằng thiết bị kim 

tạo cầu băng ở mô gan tách rời khỏi cơ thể của những bệnh nhân bị 

bệnh ung thư gan. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

- Các thông số của quá trình truyền nhiệt khi cấp đông cục bộ 

tế bào bằng kỹ thuật Cryo. 

- Gan của chuột từ 6 đến 8 tuần tuổi. 

- Gan thỏ từ 3 đến 5 tháng tuổi. 

- Mẫu u gan của bệnh nhân ung thư gan được thu nhận từ các 

ca mổ tại Bệnh viện Trung ương Huế có kích thước lớn hơn 15 x 15 

x 7 (mm). 
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4.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Thực nghiệm tiến hành tại cơ sở Trường Cao đẳng Công 

nghiệp Huế, Bệnh viện Trung ương Huế, Khoa Vi sinh Trường Đại 

học Khoa học Huế trong thời gian từ 09/2010 đến 05/2016. 

- Với mục đích nghiên cứu phương pháp tiêu diệt tế bào ung 

thư gan bằng kim tạo cầu băng, chúng tôi tập trung nghiên cứu tìm 

ngưỡng gây chết tế bào trên gan chuột và thỏ khỏe mạnh, từ đó thăm 

dò khả năng gây chết tế bào ung thư gan người trên mô tách rời khỏi 

cơ thể lấy từ bệnh nhân có chỉ định cắt gan tại Bệnh viện Trung 

Ương Huế. 

5. Bố cục luận án 

Nội dung chính của luận án gồm: 133 trang chính với 5 

chương, 66 hình, 28 bảng, 112 tài liệu tham khảo, 8 phụ lục. Các 

chương của luận án là: 

Chương 1. Tổng quan tài liệu. 

Chương 2. Phương pháp nghiên cứu. 

Chương 3. Tính truyền nhiệt khi cấp đông cục bộ tế bào bằng 

kỹ thuật lạnh Cryo. 

Chương 4. Nghiên cứu khả năng tiêu diệt tế bào ung thư gan 

bằng thiết bị kim tạo cầu băng. 

Chương 5. Kết luận và kiến nghị. 
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CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

 

1.1. Tổng quan về kỹ thuật lạnh Cryo 

1.2. Tình hình nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật lạnh Cryo trong 

công nghệ phẫu thuật lạnh 

1.3. Gan và tình hình nghiên cứu các bệnh ở gan 

1.4. Các phương pháp điều trị bệnh gan 

Một kỹ thuật điều trị ung thư gan, mới được áp dụng tại một số 

nước như Trung Quốc, Mỹ,... là làm lạnh xuống nhiệt độ rất thấp để 

tiêu diệt tế bào ung thư gan (Cryosurgery) bằng việc sử dụng thiết bị 

kim tạo cầu băng (Cryoprobe), đây là một kỹ thuật mới chưa được áp 

dụng tại Việt Nam. 

Thiết bị kim tạo cầu băng có hình dạng một cây kim, được sử 

dụng để tiêu diệt tế bào ung thư nằm sâu bên trong mô gan. Bằng kỹ 

thuật đông lạnh nhanh ở nhiệt độ Cryo, sau đó khối u ung thư sẽ bị 

làm tăng nhiệt nhanh chóng đến một mức độ nhất định. Quá trình 

điều trị đảo chiều nóng lạnh như vậy khiến tổ chức ổ bệnh bị tiêu hủy 

hoàn toàn, trực tiếp khiến cho tế bào ung thư thoát nước và phá vỡ, 

hoặc phá hủy mạch máu nhỏ của khối u khiến nó thiếu oxy, tiêu diệt 

tế bào ung thư. Đồng thời sau khi tiêu hủy tổ chức khối u chết tại chỗ 

đó có thể điều tiết kháng nguyên, kích hoạt phản ứng miễn dịch 

kháng ung thư, tế bào ung thư sau khi đông lạnh sẽ càng mẫn cảm 

hơn với thuốc hóa trị và xạ trị, nâng cao tác dụng của hóa xạ trị. Mặc 

dù đây là một dạng phẫu thuật nhưng không phải mổ hở và không tạo 

ra những tác dụng phụ như hóa trị hay xạ trị. 

  



 6  

CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

2.1. Nghiên cứu lý thuyết truyền nhiệt khi cấp đông nhanh cục bộ 

tế bào 

- Phương pháp giải tích: phương pháp này được sử dụng rộng 

rãi và phổ biến khi thiết lập các công thức, phương trình. Ưu điểm 

của phương pháp này là mối quan hệ giữa các đại lượng được biểu 

thị rõ ràng, minh bạch. Việc tính toán đơn giản, dễ dàng hơn nhiều so 

với phương pháp số. Quá trình tính toán không phụ thuộc vào phần 

mềm do người lập trình thiết lập. 

- Phương pháp vi phân và tích phân: đây là phương pháp cơ sở 

của ngành toán học. Phương pháp này dựa trên nguyên tắc chia nhỏ 

vùng khảo sát, sau đó tích hợp lại để có kết quả quá trình. Phương 

pháp này được sử dụng để xây dựng phương trình truyền nhiệt trong 

ngành kỹ thuật nhiệt. 

- Ứng dụng định luật bảo toàn năng lượng và định luật Fourier 

về dẫn nhiệt để khảo sát bài toán biên di động đặc biệt là bài toán 

biên hóa rắn và tìm nghiệm của bài toán này là hàm phân bố nhiệt độ 

trong vật khảo sát, tốc độ và gia tốc di chuyển của biên chuyển pha, 

thiết lập phương trình cân bằng nhiệt cho quá trình truyền nhiệt trong 

kỹ thuật Cryo để xác định thời gian cấp đông vật ẩm ở ba hình dạng 

phổ biến: phẳng, hình trụ và hình cầu. 

2.2. Phân lô trong thực nghiệm thăm dò hiệu quả xử lý kim lạnh 

2.3. Phương pháp thực nghiệm mô bệnh học và nuôi cấy in vitro tế 

bào 

2.4. Nuôi cấy in vitro tế bào gan 
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CHƯƠNG 3. TÍNH TRUYỀN NHIỆT KHI CẤP ĐÔNG CỤC BỘ 

TẾ BÀO BẰNG KỸ THUẬT LẠNH CRYO 

Trong chương này, tác giả đề xuất giải bài toán truyền nhiệt 

theo một cách giải mới, bằng phương pháp giải tích. Đây là một việc 

làm cần thiết, phù hợp với quy trình thao tác cấp đông cục bộ tế bào 

bằng kỹ thuật Cryo.  

3.1. Xây dựng cơ sở lý thuyết tính toán các thông số trong quá 

trình cấp đông cục bộ tế bào bằng kỹ thuật lạnh Cryo 

3.1.1. Lý thuyết tổng quan về các quá trình chuyển pha 

3.1.2. Tính chất nhiệt vật lý của thực phẩm 

3.1.3. Phát biểu bài toán truyền nhiệt khi cấp đông nhanh tế bào 

 

Hình 3.3. Bố trí thiết bị khi cấp đông nhanh tế bào 

Cho vật ẩm có độ ẩm , khối lượng riêng ρ, nhiệt dung riêng 

c, nhiệt độ ban đầu t1, tiếp xúc với vách lạnh bằng kim loại mỏng 

dạng phẳng hoặc trụ hoặc cầu có bán kính r0. Mặt vách được làm lạnh 

bởi môi chất lỏng lạnh sôi, bay hơi ở nhiệt độ tf << t0 = 00C, lớp băng 

bao quanh vách có nhiệt độ đóng băng t0 và nhiệt hóa rắn rc như của 

nước. Cần tìm các thông số đóng băng. 

a cb

v v

Håi N
2

caïch nhiãût

chán khäng

2
Håi N

2
Håi N

Loíng N 2 (t  <<t   <t   )
f 0 1

v
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3.1.4. Tham khảo phương trình khi giải bài toán do F.sun thực 

hiện 

3.1.5. Xây dựng các giả thiết khi cấp đông nhanh cục bộ tế bào 

1. Coi mặt trong lớp băng là biên loại 1, có nhiệt độ không đổi 

bằng tf của chất lỏng lạnh đang sôi. 

2. Coi quá trình hạ nhiệt độ từ t1 đến t0 và quá trình tỏa nhiệt rc 

khi đóng băng là xảy ra rất nhanh và đồng thời. 

3. Xem dòng nhiệt q tức thời tại lúc  (q()) do dẫn nhiệt từ lớp 

băng chuyển pha ra môi chất lạnh trong thời gian vô cùng bé d là ổn 

định. 

4. Coi tế bào là vật ẩm có các thông số vật lý (độ ẩm ; khối 

lượng riêng , nhiệt dung riêng C; hệ số dẫn nhiệt ; nhiệt độ đóng 

băng t0 và nhiệt chuyển pha rc) là phân bố đều và không thay đổi 

trong không gian và thời gian khảo sát. 

3.1.6. Phân tích ảnh hưởng của các giả thuyết đến kết quả tính 

toán 

3.1.7. Quá trình tạo băng trên bề mặt phẳng vật ẩm bán vô hạn 

 

 

Hình 3.9. Phát biểu hình học của 3 bài toán biên hóa rắn trong tế bào 

Gọi x là độ dày lớp băng đã tạo ra trước lúc , dx là độ dày lớp 

băng mới tạo ra sau thời gian vô cùng bé d (hình 3.9a). Theo định 

b ca

x dx

Bàng x(   )

(0,t  ,r  ,   ,t  ,x(  ))  (r  ,t  ,r  ,   ,t  ,r(  ))

Bàng r(   ) Bàng r(   )

(r  ,t  ,r  ,   ,t  ,r(  )) 
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luật bảo toàn năng lượng, phương trình cân bằng nhiệt tức thời lúc  

cho khối băng dV= f.dx mới tạo ra sau thời gian d sẽ có thể phát 

biểu: Nhiệt tỏa ra do dV hạ nhiệt đến t0 và đóng băng = Nhiệt truyền 

qua vách băng dày x ra môi trường lạnh. Phương trình toán học là: 

   cibbii rttCCdxf .......... 01   


dftt
x

f
i .).( 0  ,[J] (3.44) 

Trong đó: 

i   - loại tế bào đang khảo sát; 

Ci, i, i - thông số vật lý của tế bào; 

Cb, b  - thông số vật lý của máu; 

,  - hệ số phụ thuộc loại tế bào đang khảo sát; 

 = 7%  - tỷ lệ thể tích máu trong cơ thể người. 

  
  











0 0 0

01 ..
).(

........
x

fi

cibbii dxx
tt

rttCC
d (x)= 2

2
x

A ; (3.45) 

với A 
  

).(

........

0

01

fi

cibbii

tt

rttCC








 ,[s/m2] (3.46) 

Hàm ngược của (x) có dạng x() =
A

2 , [m]. (3.47) 

+ Vận tốc: v 
d

dx

 ..2

1

)(.

1

AxA
 ,[m/s] (3.48) 

+ Gia tốc a 
d

dv
0

22

1

3




A

,[m/s2] (3.49) 

+ Trường nhiệt độ không ổn định trong lớp băng: 

t(x,) =  
)(

)( 0
x

x
ttt ff  , [0C] (3.50) 
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3.1.8. Quá trình tạo trụ băng trong vật ẩm 

Gọi r là bán kính lớp băng đã tạo ra trước lúc , dr là độ dày 

lớp băng mới tạo ra sau thời gian d (hình 3.9b). Cân bằng nhiệt tức 

thời lúc  cho khối băng hình trụ dV = 2..r.h.dr mới tạo ra sau thời 

gian vô cùng bé d có thể phát biểu: Nhiệt lượng do dV tỏa ra để hạ 

nhiệt đến t0 và đóng băng = Nhiệt lượng truyền qua vách trụ băng cũ 

ra môi trường lạnh. Mô tả toán học của phát biểu trên là phương trình 

cân bằng nhiệt tức thời có dạng: 

    cibbii rttCCdrhr ...........2 01  )/ln(/.)..(..2 00 rrdhtt fi   ,[J]. 

  (3.51) 

(r) = )ln2(
4

2

0

2

0

2 rr
r

r
r

A
 ,[s] ; (3.52) 

Hàm ngược của (r) là r() = -1(r) có thể mô tả ở dạng một 

bảng số. 

+ Vận tốc v=
d

dr
= 

1

0

ln..












r

r
rA , [m/s] (3.53) 

+ Gia tốc a =
d

dv
= 

 
3

0

2

0

))/ln(.(

/.ln

rrrA

rre
< 0, [m/s2] (3.54) 

+ Trường nhiệt độ không ổn định trong vách băng đang di 

động, tại r (r0,r()) có dạng: 

t(r,) = 
 

00

0
ln

)/)(ln( r

r

rr

tt
t

f

f



 ; (3.55) 

3.1.9. Quá trình tạo cầu băng trong vật ẩm 

Gọi r là bán kính cầu băng đã tạo ra trước lúc , dr là độ dày 

băng mới tạo ra sau thời gian vô cùng bé d (hình 3.9c). Theo định 

luật bảo toàn năng lượng, phương trình cân bằng nhiệt tức thời lúc  
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cho khối cầu băng dV=4.π.r2.dr mới tạo ra sau d sẽ có thể phát biểu: 

Nhiệt do dV tỏa ra khi hạ nhiệt đến t0 và hóa rắn = Nhiệt truyền qua 

vách cầu vào tâm lạnh. Mô tả toán học của phát biểu trên là phương 

trình cân bằng nhiệt tức thời có dạng: 

    cibbii
rttCCdrr .........4 01.

2  )/1/1/().(..4 00 rrdtt fi   ,(J) 

  (3.57) 

(r)= ).32(
.6

3

0

2

0

3

0

rrrr
r

A
 ,[s];    (3.58) 

Hàm ngược của (r) là là phương trình bậc 3 có dạng: 

0
3

22

3 0

3

0203 









A

rr
r

r
r

 , đặt r
2

0rx  , phương trình có dạng  

x3 + px + q = 0
3

2
3 03

0

2

03 


















A

r
rx

r
x

 , trong đó  

p = 4/3 2

0r  ,[m2] và q = Arr /3 0

3

0   q(), [m3].  (3.59) 

Dùng công thức Cardano, có thể mô tả nghiệm r() ở dạng: 

r() =
3

32

32

)(

2

)(



















 pqq  + 
3

32

32

)(

2

)(



















 pqq  + 
2

0r , [m];  (3.60) 

+ Vận tốc v=
d

dr
=

).(. 0

0

rrrA

r


,[m/s] (3.61) 

+ Gia tốc a =  
d

dv
= 

3

0

32

0

2

0

).(.

).2.(

rrrA

rrr




  ,[m/s2] (3.62) 

+ Trường nhiệt độ với r(r0,r()) 

t(r,) = 
 


















rrrr

tt
t

f

f

11

))(/1/1( 00

0


,  (3.63) 
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3.1.10. Quá trình tạo băng khi phun môi chất lỏng lên bề mặt da 

Xét lớp da có độ dày d, hệ số dẫn nhiệt d; tế bào dưới da có 

hệ số dẫn nhiệt i (hình 3.11). Bề mặt ngoài của lớp da được làm lạnh 

bởi môi chất lạnh có nhiệt độ tf và hệ số tỏa nhiệt . Hãy xác định 

chiều dày lớp chuyển pha x(); chiều dày lớp băng đạt được tại nhiệt 

độ -100C (x(-100C)) và -50C (x(-50C)). 

 

Hình 3.11. Phát biểu hình học bài toán phun môi chất lỏng lên bề 

mặt da 

Do lớp da không có nhiệt ẩn hóa rắn, nên ta chỉ xem như một 

lớp cách nhiệt có chiều dày d, hệ số dẫn nhiệt d. 

Ta có thể phát biểu: Nhiệt tỏa ra của lớp băng chuyển pha dV 

= Nhiệt truyền qua vách băng dày x, truyền nhiệt qua lớp da dày d, 

tỏa ra môi trường lạnh có hệ số tỏa nhiệt . Phương trình toán học 

được viết là: 

   cibbii rttCCdxf .......... 01   =








df
x

tt

id

d

f
..

1

)( 0











 ,[J]

                             (3.64) 

Phương trình sẽ có nghiệm là: 

Bàng x (   )

x dx



 x
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A

AAA

x

i

d
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d
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1
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1
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22
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 ; (3.65) 

Từ đây có thể suy ra các công thức: 

x(-50C) = 















ft
x

5
1).(  (3.66) 

x(-100C) = 















ft
x

10
1).(  (3.67) 

3.1.11. Khảo sát và so sánh các quá trình tạo băng trong vật ẩm 

3.1.12. Xác định thời gian cấp lỏng cho thiết bị phẫu thuật lạnh 

Giả sử có một khối tế bào ung thư, có kích thước đã xác định. 

Hãy xác định thời gian cấp lỏng cần thiết cho thiết bị phẫu thuật lạnh, 

sao cho lớp biên của khối u đạt đến nhiệt độ tc ( tc- nhiệt độ chết của 

vi khuẩn; tc  00C). 

3.1.13. Xác định thời gian tan giá và làm ấm 

Để đảm bảo khối u rã đông hoàn toàn và tăng nhiệt độ về nhiệt 

độ ban đầu, chúng tôi dùng dòng nước ấm có nhiệt độ tf1≤ 420C 

(nhiệt độ cơ thể có thể chịu đựng) cung cấp vào thiết bị phẫu thuật 

lạnh. Thời gian rã đông và làm ấm là thời gian cần thiết để dòng nước 

nóng rã đông và làm ấm khối u. 

Sau đây ta sẽ giải bài toán xác định thời gian để rã đông và làm 

ấm tế bào. Mô hình toán được mô tả trên hình 3.14. 

3.1.14. So sánh kết quả tính giữa phương pháp giải tích và phương 

pháp số do F.sun thực hiện 

3.1.14.1. Kết quả giải bài toán bằng phương pháp số do F.sun thực 

hiện 

3.1.14.2. Kết quả giải bài toán bằng phương pháp giải tích 
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3.1.14.3. So sánh kết quả giải bài toán giữa hai phương pháp 

Sai số giữa phương pháp tính bằng giải tích và phương pháp số 

do F.sun thực hiện là 12,9%. 

3.1.15. Sử dụng phương pháp sai phân hữu hạn để giải bài toán 

cấp đông nhanh tế bào trong trường hợp thiết bị áp lạnh 

3.3.15.1. Giải bài toán 

3.3.15.2. So sánh kết quả tính giữa phương pháp sai phân hữu hạn và 

phương pháp giải tích 

Sai số kết quả tính toán giữa phương pháp giải tích do tác giả 

đề xuất và phương pháp phần tử hữu hạn là 13,4%.  

3.2. Xây dựng phần mềm tính các thông số trong quá trình cấp 

đông nhanh tế bào 

Ta đã lập được các công thức tính các thông số trong quá trình 

đóng băng hóa rắn tế bào. Các công thức này khá phức tạp, trong đó 

có các phương trình chỉ giải được bằng phương pháp gần đúng. 

Trong phần này, tác giả sẽ thiết kế một phần mềm để tính toán các 

thông số trong quá trình cấp đông nhanh tế bào bằng kỹ thuật lạnh 

Cryo. 

3.2.1. Sơ đồ khối 

3.2.2. Nhập số liệu 

3.2.3. Chương trình tính các thông số 

3.2.4. Xuất kết quả 

3.3. Mở rộng phạm vi áp dụng các công thức tính truyền nhiệt đã 

thiết lập 

3.3.1. Tính truyền nhiệt khi cấp đông nhanh theo chiều từ vỏ vào 

tâm vật ẩm 

3.3.2. Các trường hợp áp dụng trong thực tiễn 
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CHƯƠNG 4. NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TIÊU DIỆT TẾ BÀO 

UNG THƯ GAN BẰNG THIẾT BỊ KIM TẠO CẦU BĂNG 

 

Trong chương này, chúng tôi chế tạo thiết bị kim tạo cầu băng 

nhằm kiểm chứng độ chính xác của các công thức đã được thiết lập 

trong bài toán truyền nhiệt khi cấp đông cục bộ tế bào. Sau đó dùng 

thiết bị này, chúng tôi tiến hành thực nghiệm khả năng gây chết tế 

bào gan khỏe mạnh trong cơ thể sống của động vật. Trên cơ sở đó, 

chúng tôi thực nghiệm khả năng tiêu diệt tế bào ung thư gan trên mô 

gan tách rời cơ thể lấy từ bệnh nhân có chỉ định cắt gan tại Bệnh viện 

Trung Ương Huế. 

Để đánh giá khả năng gây chết tế bào chúng tôi dựa trên 

phương pháp thực nghiệm mô bệnh học và nuôi cấy in vitro tế bào. 

4.1. Thiết kế kim tạo cầu băng 

4.1.1. Kết cấu của kim tạo cầu băng 

Kim tạo cầu băng chúng tôi đưa ra có khả năng làm lạnh phần 

đầu kim bằng phương pháp dẫn lỏng qua ống mao thẳng kết hợp thân 

kim được cách nhiệt bằng chân không. Nó được cấu tạo gồm 3 ống 

kim loại bằng inox được lồng vào nhau (hình 4.3).  

Ống 1 được vát nhọn đầu, một đầu được nối với van điều 

chỉnh cấp lỏng vào 8, một đầu được đặt tự do trong ống 2, tiếp giáp 

với đầu kim lạnh 5. Lỏng nitơ được cấp vào thiết bị qua ống 1 vào 

khoang làm lạnh 6. Hơi nitơ sinh ra cùng với lỏng còn lại sẽ được 

thoát tự do theo khe dẫn môi chất ra 2. Đầu kim lạnh 6 là một khối 

hình nón bằng bạc, có bán kính r = 2,25 mm được hàn kín vào các 

ống 2 và 3. 
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Do đầu kim 5 được chế tạo bằng bạc có khả năng dẫn nhiệt rất 

tốt nên ta có thể xem nhiệt độ đầu kim 5 bằng nhiệt độ của lỏng nitơ 

trong ống 1 và có thể đo được tại vi trí 9. 

 

Hình 4.3. Sơ đồ kết cấu kim tạo cầu băng 

4.1.2. Nguyên lý hoạt động của kim tạo cầu băng 

Chúng tôi đưa ra nguyên lý hoạt động của kim tạo cầu băng 

bằng cách dẫn lỏng nitơ có nhiệt độ thấp tiếp xúc trực tiếp với đầu 

kim. Nhờ dẫn nhiệt qua lớp kim loại ở đầu kim để làm lạnh cục bộ tế 

bào tại vùng tiếp xúc. Hơi sinh ra và lỏng nitơ dư thừa sẽ được dẫn ra 

ngoài qua ống thoát. Cách nhiệt giữa thân kim và ống thoát bằng 

chân không, đây là loại cách nhiệt tốt nhất nên thân kim không làm 

ảnh hưởng vùng tế bào khi kim lạnh xuyên qua. 

4.1.2.1. Quá trình làm lạnh 

Lỏng nitơ từ bình chứa được cấp vào ống kim 1. Tạo áp suất 

trong bình chứa bằng không khí nén để duy trì ổn định dòng lỏng nitơ 

phun ra. Lúc này, đầu ống 1 có nhiệt độ bằng nhiệt độ lỏng nitơ. Tiếp 

đó, ống 1 sẽ được đưa đến vị trí nằm trong ống 2, lỏng nitơ sẽ làm 

lạnh đầu kim và làm lạnh mẫu gan tiếp xúc. Sau thời gian thực 

nghiệm, rút ống 1 ra khỏi ống 2. Kết thúc quá trình làm lạnh. 

1 2 3 4

5

6

7

8

(4,5 x 0,2 x 70)
3d

(3,0 x 0,2 x 70)
2d
1d (0,7 x 0,15 x 70)

2
Håi N

9

2
Loíng N

A

A-A

A
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4.1.2.2. Quá trình làm nóng 

Quá trình làm nóng thực hiện ngay sau kết thúc quá trình làm 

lạnh. Nước nóng có nhiệt độ 420C được đưa vào trong ống 2 thay thế 

cho lỏng nitơ. Lúc này nước nóng truyền nhiệt nhanh chóng làm rã 

đông và làm ấm mẫu gan. Sau thời gian thực nghiệm, rút kim nước 

nóng ra khỏi ống 2. Kết thúc quá trình làm nóng.  

4.2. Đo nhiệt độ đầu kim lạnh tạo cầu băng 

4.3. Kiểm tra khả năng cách nhiệt của thân kim lạnh 

4.4. Tính mối tương quan giữa kích thước vùng đóng băng hóa 

rắn với kích thước tính được từ các công thức đã thiết lập 

 Xác định quy trình xử lý kim lạnh trong thực nghiệm 

Kích thước mẫu gan thực nghiệm được lựa chọn có bán kính từ 

3,5mm đến 7,5mm để thuận tiện cho việc đánh giá mô bệnh học và 

nuôi cấy in vitro. Qua tính toán cũng như thực nghiệm, chúng tôi 

quyết định chọn quy trình xử lý kim lạnh theo thứ tự cho các thực 

nghiệm là: 

Quy trình sốc nhiệt 90s. 

Quy trình sốc nhiệt 60s. 

Quy trình sốc nhiệt 45s. 

4.5. Tính mối tương quan giữa kích thước vùng tế bào tổn 

thương với kích thước tính được từ các công thức đã thiết lập 

4.6. Thăm dò hiệu quả xử lý kim lạnh trên gan chuột khỏe mạnh 

4.7. Thăm dò hiệu quả xử lý kim lạnh trên gan thỏ khoẻ mạnh 

4.8. Thăm dò hiệu quả xử lý kim lạnh trên khối u gan ở người 

4.9. Nuôi cấy in vitro tế bào 
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Chương 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 

Kết luận 

 Nghiên cứu lý thuyết 

1. Thành lập cơ sở, xây dựng các giả thiết, thiết lập phương 

trình truyền nhiệt, tính các thông số trong quá trình cấp đông cục bộ 

tế bào theo phương pháp giải tích. 

2. So sánh kết quả tính giữa phương pháp giải tích và phương 

pháp số do F.Sun thực hiện: sai số kết quả tính giữa 2 phương pháp là 

12,9%.  

3. Sử dụng phương pháp sai phân hữu hạn để giải bài toán cấp 

đông nhanh tế bào với thiết bị áp lạnh: sai số kết quả tính giữa 2 

phương pháp là 13,4%. 

4. Xây dựng phần mềm tính các thông số trong quá trình cấp 

đông nhanh tế bào: phần mềm được lập trình trên Matlab 7.0, có thể 

tính các thông số cũng như vẽ đồ thị trường nhiệt độ khi cấp đông 

nhanh cục bộ tế bào. 

5. Mở rộng phạm vi áp dụng các công thức tính truyền nhiệt đã 

thiết lập: các công thức có thể sử dụng trong trường hợp cấp đông 

nhanh từ vỏ ngoài vào tâm. 

 Nghiên cứu thực nghiệm  

6. Thiết kế kim tạo cầu băng:  

- Áp suất tại bình chứa thích hợp cho kim hoạt động là 3,5 

kg/cm2. 

- Sau 15,4 giây cấp lạnh, nhiệt độ đạt được tại đầu kim lạnh là 

-195,9oC. 

7. Kiểm tra khả năng cách nhiệt của thân kim lạnh trên vật liệu 

thạch agar: 
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- Thạch agar chỉ đóng băng ở phần đầu kim lạnh. 

- Phần thân kim hoàn toàn không có hiện tượng đóng băng hay 

phủ hơi nước. 

8. Tính mối tương quan giữa kích thước vùng đóng băng hóa 

rắn với kích thước tính được từ các công thức đã thiết lập: 

- Đo kích thước cầu băng trên thạch agar: sai số trung bình 

giữa lý thuyết và thực nghiệm là 24,21%.  

- Đo kích thước cầu băng trên gan thỏ tách rời: sai số trung 

bình giữa lý thuyết và thực nghiệm là 30,65%.  

9. Tính mối tương quan giữa kích thước vùng tế bào tổn 

thương với kích thước tính được từ các công thức đã thiết lập: 

- Đo kích thước vùng gan tổn thương trên gan thỏ tách rời: sai 

số trung bình giữa thực nghiệm và lý thuyết là 33,58%. 

- Đo kích thước vùng gan tổn thương trên gan thỏ trong cơ thể 

sống: sai số trung bình giữa thực nghiệm và lý thuyết là 34,88%. 

10. Kết quả đánh giá mức độ sống chết tế bào bằng phương 

pháp mô bệnh học và nuôi cấy in vitro tế bào: 

- Trên gan chuột : gây chết hoàn toàn ở quy trình sốc nhiệt 90s, 

60s và 45s. 

- Trên gan thỏ : gây chết hoàn toàn ở quy trình 90s, gây chết 

một phần ở quy trình 60s, không gây chết mà chỉ bị tổn thương ở quy 

trình 45s. 

- Trên khối u gan người : gây chết tế bào ung thư gan người 

với quy trình sốc nhiệt 90s- 540s. 

Kiến nghị 

1. Kim tạo cầu băng có hiệu quả trong việc gây chết tế bào gan 

trên chuột và thỏ khỏe mạnh nhưng chưa gây chết tế bào ung thư gan 

ở người. Cần tiếp tục nghiên cứu quy trình sốc nhiệt bằng cách tăng 
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thời gian cấp lạnh hoặc lặp lại quá trình cấp lạnh, làm nóng thêm 

nhiều lần nữa. 

2. Kim tạo cầu băng có cấu tạo đơn giản, có thể chế tạo với 

nguyên vật liệu có sẵn trên thị trường, phù hợp với điều kiện công 

nghệ và máy móc của Việt Nam. Cần nghiên cứu hoàn thiện mẫu kim 

này. Với yêu cầu kim sử dụng một lần, nhu cầu của kim tạo cầu băng 

là rất lớn. 

3. Bảng thông số vật lý cơ bản của các vật liệu thông dụng 

chưa tra cứu được ở phạm vi nhiệt độ thấp. Nếu được phát triển bổ 

sung sẽ tạo ra được một nguồn dữ liệu không những cung cấp cho kỹ 

thuật Cryo mà còn cho nhiều ngành nghiên cứu khác. 
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