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ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ
CỦA HỆ THỐNG XOAY
TRONG NUÔI CẤY 
MÔ BUỒNG TRỨNG

ĐẶT VẤN ĐỀ
Nhờ vào các tiến bộ trong các phương pháp điều 

trị ung thư, tỷ lệ sống sót của bệnh nhân ngày càng 
gia tăng, có thể đạt đến 80% đối với các loại ung thư 
ở trẻ em. Tuy nhiên, các liệu pháp trong điều trị ung 
thư (hóa trị, xạ trị và phẫu trị) cũng có thể dẫn đến suy 
buồng trứng sớm (Schmidt và cs, 2010).

Trong các phương pháp bảo tồn chức năng sinh sản, 
trữ lạnh phôi và trữ lạnh noãn trưởng thành được xem 
như hai phương pháp được thiết lập tốt, nhưng không 
thể áp dụng được cho các bệnh nhân ở lứa tuổi chưa 
dậy thì.

Trữ đông mô buồng trứng và cấy ghép có thể áp 
dụng ở trẻ em, tuy nhiên phương pháp này có nhược 
điểm là tỷ lệ sống sót của nang noãn thấp và nguy cơ 
tái nhiễm tế bào ung thư khi mô buồng trứng được cấy 
ghép vào cơ thể (Mahajan, 2015).

Hiện nay, phương pháp phát triển một hệ thống 
nuôi cấy và kích hoạt noãn nguyên thủy được xem như 
là chiến lược tối ưu dành cho các bệnh nhân ung thư 
ở lứa tuổi trước dậy thì và trong độ tuổi sinh sản, khắc 
phục được các nhược điểm của các phương pháp trên 
(Angarita và cs, 2016). Hệ thống nuôi cấy xoay đạt 
được nhiều thành công trong nuôi cấy tế bào gốc và 
tế bào ung thư (Morabito và cs, 2015), hứa hẹn là một 
hệ thống nuôi cấy đầy tiềm năng cho sự phát triển của 
nang noãn. 

Nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu đánh 
giá hiệu quả của hệ thống nuôi cấy xoay và các chất điều 
hòa con đường Phosphatidylinositol 3 Kinase (PI3K) 
nội bào đối với tỷ lệ sống sót và tốc độ hoạt hóa của 
nang noãn nguyên thủy khi mô vỏ buồng trứng nuôi 
cấy trong hệ thống nuôi cấy xoay.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu thực nghiệm được thực hiện trên mô 

buồng trứng của cừu lấy từ nông trại. Hệ thống xoay 
4 buồng nuôi Synthecon được dùng trong nghiên cứu 
này (hình 1). Chất điều hòa PI3K được sử dụng là 
PS48 và 740Y-P.

Hình 1. Hệ thống xoay 4 buồng nuôi của Synthecon.

Phương pháp nghiên cứu được tóm tắt ở hình 2 (sơ 
đồ tóm tắt các bước thực hiện nghiên cứu).

Các nang noãn được đánh giá theo 4 loại: nang 
noãn nguyên thủy, nang noãn chuyển tiếp (là nang có 
ít nhất 1 tế bào hạt chuyển từ dạng dẹt sang dạng khối), 
nang noãn sơ cấp, nang noãn thứ cấp và nang noãn có 
hốc nhỏ. Số nang noãn trên mẫu mô được tính bằng 
tổng số nang noãn/mm3 mô vỏ buồng trứng.

KẾT QUẢ
Sự sống sót và phát triển của nang noãn 
Sau 7 ngày nuôi cấy trong hệ thống nuôi cấy xoay, 

sự sống sót và phát triển các nang noãn được thể hiện ở 
hình 3A, hình 3B và biểu đồ 1. 
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Nhuộm hóa mô miễn dịchNhuộm Hematoxylin & Eosin 

Ki67, AMH, GDF-9, BMP-15Số nang noãn

Hình 2. Sơ đồ tóm tắt các bước thực hiện nghiên cứu.

Hình 3. Hình ảnh mô học nhuộm H & E đại diện của mô buồng trứng nuôi cấy trong hệ thống xoay 7 ngày thể hiện 
sự sống sót và phát triển của các nang noãn ở giai đoạn chuyển tiếp (mũi tên màu vàng – hình 3A), sơ cấp (mũi 

tên màu đỏ – hình 3A) và giai đoạn thứ cấp (hình 3B). Độ phóng đại x20. 

Biểu đồ 1. Biểu đồ so sánh số lượng nang noãn trên 1 mm3 mô vỏ buồng trứng của nhóm chứng và 3 nhóm nuôi 
cấy trong hệ thống nuôi cấy xoay. Số liệu thể hiện bằng giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn, trong đó (*), (**) và (***)
biểu thị sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p lần lượt bằng 0,001, <0,0001 và 0,035 (one-way ANOVA analysis).
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Biểu đồ 2. Tỷ lệ tế bào hạt trong nang noãn có Ki67 
dương tính trên nhuộm hóa mô miễn dịch. Số liệu thể 

hiện bằng %. (*): p=0,0132 (one-way ANOVA).

Kết quả cho thấy tỷ lệ sống sót của các nang noãn 
trong mô buồng trứng được nuôi cấy bằng hệ thống 
nuôi cấy xoay với PS48 và 740Y-P tăng cao hơn so với 2 
nhóm còn lại. Nhóm môi trường nuôi cấy này cũng thu 
được số lượng nang noãn ở giai đoạn chuyển tiếp cao 
nhất. Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với p<0,05.

Sự biểu hiện tăng trưởng của tế bào hạt và
hoạt động của noãn
Sự tăng trưởng của tế bào hạt được thể hiện qua sự 

hiện diện của Ki67 (chất biểu thị của sự phân bào) qua 
nhuộm hóa mô miễn dịch. Tỷ lệ phần trăm tế bào hạt 
có biểu hiện Ki67 ở nang noãn trong nhóm nuôi cấy 
với PS48 và 740Y-P cao hơn có ý nghĩa so với nhóm 
chứng và 2 nhóm nuôi cấy khác với p<0,05 (biểu đồ 2).

Hoạt động của noãn bào trong nang noãn được 
đánh gia qua sự biểu hiện của GDF9 và BMP15. Sau 
7 ngày nuôi cấy trong hệ thống xoay với môi trường có 
chứa PS48 và 740Y-P, số nang noãn biểu hiện GDF9 

và BMP15 dương tính khi nhuộm hóa mô miễn dịch 
trong nhóm này cao hơn so với nhóm chứng và hai 
nhóm nuôi cấy còn lại, mặc dù sự khác biệt này không 
có ý nghĩa thống kê (p>0,05) (biểu đồ 3A và 3B).

BÀN LUẬN
Kết quả cho thấy tỷ lệ sống sót của các nang noãn mô 

buồng trứng sau 7 ngày nuôi cấy trong hệ thống nuôi 
cấy xoay tương đối cao, có thể đạt đến 80%. Hệ thống 
nuôi cấy xoay tạo ra môi trường động, trong đó, mô 
hoặc tế bào nuôi cấy được hòa trộn với lực quay thấp, 
tăng sự tiếp xúc với dung dịch nuôi nên làm gia tăng sự 
trao đổi chất, sự xâm nhập của chất dinh dưỡng, oxy và 
các chất cận tiết. Ngoài ra vi lực hút (microgravity) tạo 
ra do hệ thống nuôi cấy xoay có vai trò quan trọng kích 
thích các hoạt động của tế bào như hoạt động của ti 
thể, miễn dịch, biểu hiện gene và tăng trưởng biệt hóa 
tế bào (Snyder và cs, 2016). Do đó, khi được nuôi cấy 
trong hệ thống nuôi cấy xoay, các nang noãn mô buồng 
trứng có môi trường tốt để tồn tại và phát triển.

Hiệu quả của hệ thống nuôi cấy xoay lên sự tăng 
trưởng và chiêu mộ nang noãn cũng được khảo sát. 
Các chất đánh dấu sự tăng trưởng của tế bào hạt được 
biểu hiện khi có sự biến đổi từ tế bào dạng dẹt sang 
tế bào dạng khối và được xem như dấu hiệu đầu tiên 
của sự tăng trưởng của tế bạo hạt và noãn bào. Trong 
nghiên cứu này sự biểu hiện Ki67 được tìm thấy ở cả 3 
nhóm nuôi cấy trong hệ thống nuôi cấy xoay, trong đó 
nhóm môi trường có chất kích hoạt PI3K nội bào có 
biểu hiện Ki67 cao hơn nhóm chứng và nhóm không 
chứa chất kích hoạt PI3K. Điều này chứng tỏ rằng các 
tế bào hạt của nang noãn có thể hồi phục lại phân bào 
nguyên phân, dẫn đến sự hoạt hóa nang noãn nguyên 

Nhóm chứng Dung dịch kiềm PS48 PS48 + 740Y-P
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Biểu đồ 3. Số nang noãn có biểu hiện GDF9 (bên trái - 3A) và BMP15 (bên phải - 3B) trên 1 mm3 mô buồng trứng ở 
nhóm chứng và 3 nhóm nuôi cấy 7 ngày trong hệ thống nuôi cấy xoay. Số liệu thể hiện giá trị trung bình ± độ lệch 

chuẩn. Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các nhóm (p>0,05, one-way ANOVA).

Nhóm chứng Dung dịch kiềm PS48 PS48 + 740Y-P
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thủy phát triển khi mô buồng trứng được nuôi cấy 7 
ngày trong hệ thống nuôi cấy xoay. 

Sự hiện diện của chất hoạt hóa con đường PI3K 
nội bào (PS48 và 740Y-P) trong dung dịch nôi cấy 
có vai trò quan trọng trong sự kích hoạt nang noãn 
nguyên thủy – biểu hiện bằng sự gia tăng có ý nghĩa 
quần thể nang noãn ở giai đoạn chuyển so với nhóm 
chứng (biểu đồ 3). Sự hoạt hóa nang noãn nguyên thủy 
cũng bao gồm sự phát triển đồng bộ của noãn bào, biểu 
hiện bằng sự hiện diện các chất do noãn tiết ra. Kết 
quả nghiên cứu cho thấy sự biểu hiện của GDF9 và 
BMP15 ở nhóm môi trường có PS48 và 740Y-P cao 
hơn so với nhóm chứng và các nhóm khác mặc dù sự 
khác biệt này không có ý nghĩa thống kê. Tuy nhiên, 
khi đặt trong bối cảnh tỷ lệ nang noãn của nhóm nuôi 
cấy thấp hơn so với nhóm chứng nhưng mật độ biểu 
hiện GDF9 và BMP15 vẫn cao hơn, kết quả này chỉ ra 
rằng sự suy giảm số lượng nang noãn sau 7 ngày nuôi 
cấy trong hệ thống nuôi cấy xoay không làm ảnh hưởng 
đến sự phát triển của noãn bào và khẳng định vai trò 
của các chất điều hòa con đường PI3K nội bào trong 
kích hoạt noãn nguyên thủy.

KẾT LUẬN
Hệ thống nuôi cấy xoay cung cấp một môi trường 

tốt cho sự tồn tại và phát triển của nang noãn trong mô 
buồng trứng với tỷ lệ sống sót cao và duy trì tỷ lệ cao 
nang noãn ở giai đoạn nguyên thủy và chuyển tiếp. Sự 
phát triển, biệt hóa và chiêu mộ của nang noãn có thể 
đạt được một cách hiệu quả khi mô vỏ buồng trứng 
được nuôi cấy trong hệ thống này. Sự bổ sung chất điều 
hòa con đường PI3K nội bào trong dung dịch nuôi 
kích thích sự tồn tại và hoạt hóa noãn nguyên thủy 
phát triển sang giai đoạn chuyển tiếp.
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