
Chương XII 
 
                                   ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐAU CƠ DUCHENNE 
12.1 Mở đầu 
 
Bệnh đau cơ Duchenne (Duchenne muscular dystrophy –DMD) là một bệnh thuộc cơ 
thần kinh nguy hiểm, đặc trưng bởi sự tàn phá cơ tiến triển. Những người bị bệnh này 
nói chung phải gắn với xe đẩy trước tuổi 12 và hiếm khi sống được đến tuổi 30. DMD là 
bệnh do thoái hóa alen X và chỉ giới hạn ở đàn ông. Tỷ lệ mắc bênh DMD là 1/3500 
nam sơ sinh và 1/3 trường hợp phát triển rời rạc không có tiền sử gia đình (Emer, 
1993). Gốc rễ của bệnh là do sự bất thường trong locus định vị ở cánh tay ngắn của 
nhiễm sắc thể X mã cho protein đa chức năng có tên là dystrophy. Vì tỷ lệ mắc bệnh 
này cao và là bệnh rất nghiêm trọng nên việc phát triển GTL hữu hiệu là sự sống còn. 
 
12.2 Các đặc trưng bệnh lý và lâm sàng 
 
DMD xác định rõ ràng là bệnh do NST tương đồng với một phổ rộng về lâm sàng. 
Những khiếm khuyết của DMD chắc chắn là ở mô cơ và luôn là nghiêm trọng. Mặc dầu 
bệnh đã có từ khi mới sinh, nhưng những tín hiệu lâm sàng nói chung chỉ là chậm biết đi 
hoặc các chức năng vận động khác bị suy yếu rõ rệt, cột sống ngang lưng bị ưỡn ra, 
dáng đi chân mở rộng khi 3-6 tuổi. Sự đi lại khó khăn dần và tới 12 tuổi thì phải phụ 
thuộc vào xe đẩy (Emery, 1993). Những người đã có đầy đủ các dấu hiệu lâm sàng thì 
cơ đã bị co rút, vẹo cột sống (Miller và Hoffman, 1994). 
Hệ cơ xương của những người bị bệnh DMD bị tác động ngày càng nghiêm trọng theo 
thời gian, một số khác còn liên quan tới cả cơ tim và cơ trơn. Những rắc rối về tim cũng 
thường xuất hiện ở DMD với tỷ lệ trên 80%, nhưng những trục trặc rõ ràng về tim thì chỉ 
chiếm khoảng 10% số bệnh nhân DMD (Quinlivan và Dubowit, 1992). Phần lớn bệnh 
nhân chết lại do sự trục trặc sớm về hô hấp ở tuổi 30, dung tích sống nói chung giảm 
xuống dưới 1 lit khi 12-14 tuổi (Bushby và Gardener – Medwin, 1993). Những tài liệu về 
bệnh lý cơ trơn còn rất ít và ý nghĩa lâm sàng của nó cũng đang còn nhiều tranh luận. 
Sự suy yếu nhận thức không tiến triển vào khoảng 50% số DMD (Bresolin và cộng sự., 
1994). Tuy nhiên, những triệu chứng này tương đối nhẹ và biểu hiện rất khác nhau, ảnh 
hưởng chính là tới chỉ số IQ và ký ức ngắn hạn, nhưng không có hệ số thống kê ý nghiã 
giữa các dẫn liệu di truyền và các đánh giá tâm lý trắc học (Bresolin và cộng sự., 1994). 
Bệnh đau cơ Becker (Becker muscular dystrophy –BMD) là dạng alen nhẹ hơn của 
DMD, nó cũng có những dấu hiệu lâm sàng tương tự như DMD nhưng xuất hiện chậm 
hơn (Bushby và Gardener – Medwin, 1993). Kiểu hình lâm sàng của BMD cũng hỗn tạp 
hơn DMD rất nhiều về các mặt tuổi tác, tỷ lệ tiến triển của bệnh và mức độ nghiêm trọng 
(Vainzof và cộng sự., 1993). Hiệu ứng di truyền nói chung ít nghiêm trọng hơn ở DMD 
và một số bệnh nhân không hề mất khả năng đi lại (Emery, 1993). 
 
12.3 Gen dystrophin và các sản phẩm của nó 
 
Từ đầu những năm 1980 những hiểu biết của chúng ta về bệnh lý và chức năng của 
bệnh này đã có những tiến bộ rất đáng kể, khởi đầu là việc xác định chính xác locus 
DMD ở cánh tay ngắn của NST Xp 21 (Dvies và cộng sự., 1983). Tới nay nó được biết 
như là một gen lớn nhất với 2400kb, gồm 79 exon và 99,4% cấu trúc gen là intron. Gen 
lớn này mã cho bản phiên mã mRNA 14 kb với nhiệm vụ kiểm soát sự ghép nối và 
phiên mã  một cách tinh tế, phiên dịch (tổng hợp) một protein 427 kDa có tên là 
dystrophin(Brown và Dickson, 1994). 



Trình tự amino acid của dystrophin chỉ có 4 domain cấu trúc phân biệt  (Hình 12.3). 
Domain cuối N bao gồm 240 amino acid đầu tiên, tương đồng  trình tự cao với domain 
gắn actin của α – actinin và β – spectrin và rõ ràng là gắn vào các trình tự đặc hiệu của 
F- actin trong phương thức điều hòa phụ thuộc calci (Winder và Kendric – Jones, 1995). 
Domain mảnh ở  trung tâm có 24 đoạn lặp tương đồng, trung bình có 109 amino acid 
cũng tương đồng  cao với α – actinin và β-spectrin. Cấu trúc này theo dự đoán là làm 
thúc đẩy tương tác xoắn α để có cấu trúc giống hình que dài 100- 125 nm, tạo thuận lợi 
cho sự kết hợp (Blake và cộng sự., 1995). Tính linh hoạt giống như bản lề trên phân tử 
là do có mặt 4 vùng giầu proline nằm rải rác dọc chiều dài của que này (Blạke và cộng 
sự., 1994). Các domain giầu cystine với 3080 -3360 gốc gồm 2 mô tip  gắn calci có  ở 
calmodulin cũng như ở α –actinin và β – spectrin, mặc dầu khả năng gắn calci thực sự 
của nó vẫn còn đang tranh cãi (Ahn và kunkel, 1993). Cuối cùng là, domain cuối C gồm 
240 amino acid là đặc hiệu đối với họ dystrophin mà chủ yếu là dystrophin và nhiều 
protein có liên quan tới dystrophin như protein utrophin (DRP1), DRP2, Torpedo 87 
(Roberts và cộng sự., 1996) và dystrobrevin (Blake và cộng sự., 1996).  
Tới nay 8 promoter độc lập đã được sáng tỏ nhờ việc kiểm soát phiên mã ở locus DMD 
bằng những phương pháp đặc hiệu tế bào (Matsuo, 1996). Bốn trong số các promoter 
này khởi đầu phiên mã cho một bản phiên mã mRNA có độ dài đầy đủ, khác nhau ít 
nhất là exon đầu tiên khi mã cho các protein 427 kDa, protein l (lymphoblastoid), protein 
C (cortical) và protein dystrophin P (Purkinje) với tất cả 4  domain cấu trúc. Các 
promoter bổ sung S (Schawann) và G (glal) kiểm soát sự biểu hiện của protein apo – 
dystrophin cuối C ngắn. Promoter S phiên mã cho một bản phiên mã mRNA 5,6 kb mã 
cho protein 116 kDa có tên là Dp 116 hoặc apo – dystrophin – 2, chỉ biểu hiện ở hệ thần 
kinh ngoại biên của người trưởng thành (Blake và cộng sự., 1995). Promoter G phiên 
mã cho ít nhất 2 bản phiên mã mRNA  4,8 và 2,2 kb có tên là apo – dystrophin – 1 và 
apo – dystrophin – 3, chúng có các mẫu biểu hiện đồng nhất và dư thừa trong não bộ và 
các mô không phải là mô cơ, nhưng không phát hiện được ở mô cơ xương đã biệt hóa 
hoàn toàn (Tinsley và cộng sự., 1994). Gần đây 2 bản phiên mã dystrophin bổ sung 260 
kDa (Piller và cộng sự., 1993) và 140 kDa (Lodov và cộng sự., 1995) đã được sáng tỏ, 
nó khởi đầu từ các promoter R mới (Retina) và B (brain, CNS). Tuy nhiên, tính phức tạp 
của sự kiểm soát phiên mã gen dystrophin và sự ghép nối của mRNA thì vượt rất xa 
những protein khung tế bào đã biết và có thể còn có những bản phiên mã nhỏ khác nữa 
cũng đang tồn tại. 
 



 
 
Hình 12.1 (A) Sơ đồ gen dytrophin chỉ  vị trí gần đúng của 79 exon và 8 promoter đồng nhất . (B) 
Sự tổ chức các domain giả định  của sản phẩm gen dystrophin chính và tổ chức domain dự đoán 
của các bản phiên mã protein nhỏ hơn; các domain cuối N của các protein đã cắt xén có chứa 
các trình tự độc quyền ngắn không có trong cuối N của bản phiên mã có độ dài đầy đủ. 
(Theo Stephen Murphy, George Dickson. Gene Therapy Technologies, Applications and 
regulations. John Wiley & Sons Ltd 1999). 
 
 
 
Sự biểu hiện của DMD và BMD cho tới nay đều do  đột biến ở gen mã cho dystrophin. 
Tỷ lệ đột biến vào khoảng 790 -100 X 10-6 gen/ thế hệ, tỷ lệ này cao hơn rất nhiều so với 



các bệnh di truyền khác (Emery, 1993). Sự tác động đặc biệt cao và với phạm vi rộng 
của các đột biến có liên quan tới locus gen DMD. 
Tuy nhiên, nhiều điểm trong gen detrophin có tỷ lệ đột biến cao nên rõ ràng nó là đích 
đặc hiệu cho việc gây đột biến (Brown và Dickson, 1994). Trong nhiều trường hợp, sự 
nghiêm trọng lâm sàng của kiểu hình này có thể có liên quan tới bản chất của sự loại bỏ 
phân tử (Monaco và cộng sự., 1988). Kiểu hình DMD nói chung là do đột biến làm phá 
vỡ khung đọc rồi dẫn đến tạo sản phẩm gen không có chức năng và kiểu hình   thiếu 
hụt chức năng một cách nghiêm trọng. Tuy nhiên, kiểu hình BMD nói chung cũng do sự 
đột biến/ hoặc sự loại bỏ nhưng vẫn duy trì được bộ khung đọc do đó tạo nên các sản 
phẩm protein bất thường, tuy có bị biến đổi về cấu trúc nhưng vẫn còn giữ được một vài 
chức năng, kiểu hình này luôn luôn phụ thuộc vào quá trình đột biến (Bushby và cộng 
sự., 1992). 
 
12.4 Sự định  vị và chức năng của dystrophin 
 
Dystrophin được chứng minh là thành phần chính của các sợi cơ bình thường, nó định 
vị ở màng bao cơ với mức đầy đủ ngay khi thai đang phát triển (Arahata và cộng sự., 
1988). Ngay từ giai đoạn sớm của sự tạo cơ, những nguyên bào cơ chưa biệt hóa bình 
thường đã có một lương dystrophin. Sự xuất hiện của dystrophin trùng với việc hòa lẫn 
một cách  tự động các tế bào tạo cơ đơn nhân để hình thành một  hợp bào đa nhân sau 
gián phân (Miranda và cộng sự., 1988). Tuy nhiên, trong cơ dystrophic   thì không có 
hoặc thiếu hụt nhiều dystrophin, sở dĩ như vậy là do khi các sợi cơ được tái  tạo, thoái 
hóa hoặc hoại tử thì  kích cỡ sợ sẽ bị biến đổi (Miranda và cộng sự., 1988). Sự vắng 
mặt của dystrophin không làm chết tức thời các tế bào của tất cả các sợi cơ  trong DMD 
và BMD, các chức năng của chúng vẫn được duy trì trong các quá trình tiến triển của 
bệnh. Tuy nhiên, sự tái sinh của các sợi cơ bị hủy hoại không bù đắp được mức độ 
thoái hóa  sợi cơ ngày càng tăng và tai hại hơn là có thể dẫn tới sự hóa xơ ở các vị trí bị 
tác động nghiêm trọng dẫn đến bất ổn định các sợi cơ (Miller và Hoffman, 1994). 
Mặc dầu đã có sự so sánh  biểu hiện của dystrophin ở cơ trơn, cơ tim và cơ xương đã 
biệt hóa (Chevron và cộng sự., 1994), nhưng khi vắng mặt dystrophin thì hiệu ứng kiểu 
hình trên lâm sàng ở mỗi mô lại khác nhau. Hiệu ứng của sự thiếu hụt dystrophin trên 
một mô đặc biêt có liên quan tới mức độ gắng sức của các tế bào cơ (Csinter và Levin, 
1993). Khi xem xét về các đặc tính sinh lý và hình thái của cơ thì thấy các tế bào cơ 
xương có nhiều nhân  và dài, lực chỉ được tạo ra dọc trục chính. Tuy nhiên, với các tế 
bào cơ trơn thì chỉ có một nhân và phân nhánh, lực tạo ra xuyên tâm hơn và bị tác động 
ít nghiêm trọng hơn cơ xương. Với hình dạng thẳng đứng của cơ trơn, thậm chí với sự 
liên kết ngẫu nhiên hơn cùng với mạng lưới liên kết rộng nên về mặt lâm sàng thì đó là 
mô bị tác động ít nhất. Giả thuyết này đã chỉ rõ chức năng của dystrophin là tiếp thêm 
lực cho màng bao cơ kháng lại lực tạo ra dọc trục trên các tế bào cơ và làm ổn định 
màng với các chu kỳ lặp lại của sự co cơ (Pasternak và cộng sự., 1995). 
Các nghiên cứu trên hiển vi điện tử đã xác định được rằng dystrophin định vị ở dưới 
màng cơ tim, gắn chặt vào một phức hợp oligomeric với nhiều protein gắn dystrophin 
(dystrophin – associated protein –DAP) và các glycoprotein gắn dystrophin (DAG) (hình 
12.2). Domain giầu cystine và phân nửa đầu tiên của đầu tận C có lẽ là neo dystrophin 
vào mặt sau màng cơ tim thông qua sự tương tác với một glycoprotein vận chuyển 
màng là β – dystroglycan. DAG 43 kDa này là trung tâm của phức hợp và tạo sự liên kết 
với phần nền (matrix) ngoại bào qua liên kết α – dystroglycan, đó là một DAG ngoại bào 
156 kDa gắn với merosin – một dạng tương tự như cơ của laminin (Tinsley và cộng sự., 
1994). Ít nhất là có 5 DAG vận chuyển màng  liên kết xa hơn với β – dystroglycan mà 
các dạng phức hợp sarcoglycan có tên là α, β, γ , δ và một DAP 25 kDa chưa được 
phân loại cùng với các protein chưa được xác định khác nữa (Beckman, 1996). Cuối 



cùng, một phức hợp tương bào trong đó dystrophin được liên kết qua nửa C tận cùng 
sau của carboxy tới α (cơ), β1-(ubiquitous) hoặc β2 (các khớp nối cơ thần kinh - 
neuromuscular junctions – NMJ) syntrophin (59 kDa DAP) (Yang và cộng sự., 1995) 
cũng như tới một DAP, Ao  94 kDa (Tinsley và cộng sự., 1994) và có thể với các phân tử 
tín hiệu tương bào khác bao gồm cả synthase của oxyde nutric (nitric oxyde synthase – 
NOS) (Brenman và cộng sự., 1995). 
Khi xem xét về sự liên kết đầu tận N của dystrophin với thành phần F- actin chất nền nội 
bào thì thấy toàn bộ bộ khung của màng có thể tạo một liên kết giữa các protein co rút 
trong chất nền sợi cơ nội bào và mô liên kết ngoại bào của phiến cơ bản (Tinsley và 
cộng sự., 1994). Vì vậy, nếu vắng mặt bất cứ liên kết nào trong chuỗi tương tác từ bộ 
khung tế bào actin thông qua dystrophin và DAGC tới chất nền ngoại bào thì đều làm 
giảm tính hợp nhất và tính linh hoạt của màng cơ vân. Thực chất là sự thoái hóa của 
dystrophin với kiểu hình DMD có liên quan với sự thiếu hụt sơ cấp của hầu hết các 
thành phần của DAGC (Bảng 12.1). 
 
Bảng 12.1 Các thành phần của dystrophin có liên gắn với phức hợp glycoprotein 
 
Định vị                    Thành phần DAGC    Kích cỡ  Locus  Tên khác          Các bệnh  
                                                                  (kDa)                                         liên quan 
Vận chuyển màng  α-dystroglycan           156        3p21    156 DAG        ---- 
ngoại tế bào           β- dystroglycan            43        3p21     A3a,43DAG   ---- 
                               α- sarcoglycan             50        17q       A2,50DAG,    LGMD2D 
                                                                                            Adhalin  
                               β- sarcoglycan             43        4q         A3b, 43DAG  LGMD2E 
                               γ- sarcoglycan             35        13q       A4,35DAG     LGMD2C 
                               δ- sarcoglycan             35        5q         ---                  LGMD2F 
                              25 DAP                         25        ---         A5                  ----- 
 
Tương bào            dystrophin                   427       Xp21      ---                  DMD/BM 
                                                                                                                  D 
                              α-syntrophin                 59        20q11    α-A1             ---- 
                              β1- syntrophin               59        16          β1-A1            ---- 
                              β2-syntrophin                 59      8q23-24  β2-A1            ---- 
                              A0                                 94        ----           ----              ---- 
Phần nền ngoại    merosin                       400     6q22-23   laminin-α2-chain CMD 
bào 
 

 
Ghi chú: Các bệnh có liên quan tới sự vắng mặt các thành phần đặc hiệu của phức hợp: LGMD 
(dystrophin cơ cánh tay), CMD (dystrophy cơ bẩm sinh).          
   
Sự xuất hiện các kẽ hở ở sợi cơ là hệ quả sơ cấp của sự thiếu hụt dystrophin cùng với 
việc gia tăng tích tụ calci nội bào ở các sợi cơ của bệnh nhân DMD đã có ngay từ lúc 
mới sinh. Mức calci nội bào cao là điềm báo trước của hoại tử tế bào cơ ở những bênh 
nhân DMD (Fong và cộng sự., 1990). Cơ của những người được luyện tập bình thường 
thì sự xâm phạm nhất thời của màng sợi cơ có lẽ là cảm ứng làm tăng creatine kinase 
huyết thanh (serum creatine kinase – SCK) và sự phì đại cơ sau này như là một cơ chế 
sửa chữa vết thương tự nhiên. Tuy nhiên, ở cơ dystrophin thì những xâm phạm nhất 
thời là hệ quả của sự khiếm khuyết hóa sinh có thể dẫn tới xơ hóa và mất dần cơ 
(Gaschen và cộng sự., 1992). 
 



 
Hình 12.2 Sơ đồ đại diện của dystriophin liên  kết với phức hợp glycoprotein (DAGC) định vị ở 
màng bao cơ của tất cả các tế bào cơ bình thường, lưu ý các cấu trúc liên kết giữa khung tế bào 
nội bào và phần nền ngoại bào. 
(Theo Stephen Murphy, George Dickson. Gene Therapy Technologies, Applications and 
regulations. John Wiley & Sons Ltd 1999). 
 
 
Dystrophin biểu lộ ở mô não thấp hơn mô cơ, nhưng lại tích tụ cao ở não, ở chân hải 
mã (hippocampus - chỗ phồng ở sàn não thất bên) và ở vỏ não và cũng có thể phát hiện 
dễ dàng ở hạch cơ bản và gốc não. Vì chân hải mã và vỏ não phụ trách trực tiếp về 
cảm xúc, trí nhớ và các quá trình nhận thức nên nó liên quan trực tiếp tới sự chậm trễ 
tâm thần của DMD (Bresolin và cộng sự., 1994). Khi xem xét về tăng biểu hiện các 
protein apo – dystrophin cuối C ngắn hơn ở mô não người ta thấy chúng có thể có chức 
năng trong quá trình nhận thức khá đa dạng giống như chức năng của dystrophin có độ 
dài đầy đủ ở cơ (Blake và cộng sự., 1994). Tuy nhiên, Bresolin và cộng sự đã chứng 



minh rằng ở những bênh nhân DMD thì có sự chuyển hóa thấp ở não và những suy yếu 
về nhận thức ở DMD là hiệu ứng sơ cấp hay thứ cấp thì vẫn chưa được xác định. 
 
12.5 Các hệ thống mô hình của DMD 
 
Sự tương đồng về di truyền và hóa sinh của DMD quan sát thấy ở chuột, chó và mèo 
cho thấy nếu các sợi cơ xương không có dystrophin thì sẽ bị hoại tử và thoái hóa một 
cách tự phát. Mô hình tốt nhất được thiết lập là chuột mdx (Bulfield và cộng sự., 1984), 
có chứa một đột biến điểm vô nghĩa trong gen dystrophin (Sicinski và cộng sự., 1989). 
Đặc trưng kiểu hình của bệnh là đột nhiên có sự hoại tử các cơ sau khi sinh 2-3 tuần lễ 
với các tổn thương giống như bệnh lý học của DMD giai đoạn sớm. Mặc dầu là pha 
sớm của sự yếu cơ thoáng qua, nhưng những động vật này chưa có sự nghi ngờ gì về 
lâm sàng cho tới khi ngoài 18 tháng và ngược với DMD ở người. Các cơ chụột lại phát 
triển to hơn và khỏe hơn bình thường tức là vẫn khỏe mạnh và hoạt bát như bình 
thường (Cuolton và cộng sự., 1988). Điều đó có lẽ là do sự tái tạo lại hiệu lực của cơ 
vượt mức cần bù đắp trạng thái thoái hóa, làm mất xơ hóa, giảm hoại tử cơ ở chuột già 
(Carnwath và Shotter, 1987). Tuy nhiên, cơ hoành chuột mdx cũng như các cơ khác lại 
thể hiện mô tip (motif) của sự thoái hóa, xơ hóa và khiếm khuyết nghiêm trọng về chức 
năng khi so sánh với cơ tay của bệnh nhân DMD, điều này giúp ích rất nhiều cho các 
test trị liệu (Stedman và cộng sự., 1991). 
Dystrophy gắn với nhiễm sắc thể X của mèo giống với mdx hơn là DMD (Gaschen và 
cộng sự., 1992), trong khi đó dystrophin gắn với nhiễm sắc thể X của chó (canine X – 
linked muscular dystrophy – CXMD) hoặc chó mdx liên quan tới sự hoại tử và thoái hóa 
cơ và các dấu hiệu xơ hóa vỏ nội cơ (endomysial) và màng trong cơ (perimysial), hầu 
hết lại đồng nhất với những dấu hiệu xảy ra ở những bênh nhân DMD (Valentine và 
Cooper, 1991). Tuy nhiên, trong các thí nghiệm người ta thấy với  thời gian phát sinh 
tương đối dài trong các mô hình trên chó và một số động vật như vậy sẽ tốn rất nhiều 
thời gian theo dõi và  tiền của, vì thế mà hầu hết các nghiên cứu đều hướng vào chuột 
mdx  và chắc chắn rằng những kiến thức của chúng ta về DMD sẽ ngày càng được mở 
rộng hơn. 
 
12.6 Những cách tiếp cận đối với việc điều trị bệnh DMD 
 
Một trong những đích của phòng ngừa bênh này là quan tâm tới những tác động mạnh 
của DMD, sự gian khổ của người bệnh và sự di truyền bởi các vật mang dị hợp là 
những phụ nữ khỏe mạnh. Chỉ khoảng 5-10% vật mang biểu lộ yếu cơ do những biến 
đổi cá thể bất hoạt ngẫu nhiên nhiễm sắc thể X (Bonilla và cộng sự., 1988), test đơn 
đáng tin cậy nhất đối với vật mang khỏe mạnh là duy trì được mức SCK. Tuy nhiên, các 
phương pháp mới lại tập trung vào việc xác định đột biến (Bonilla và cộng sự., 1988). 
Trong những năm gần đây DMD có sự giảm nhẹ phần nào chủ yếu là do tác động  
khuyên răn về di truyền, các test phát hiện vật mang và xác định giới tính thai nhi trước 
sinh (Emery, 1993). Tuy nhiên, vì 1/3 trường hợp là do tự đột biến nên để trị liệu  hiệu 
quả thì cần phải bổ sung thêm các kỹ thuật chẩn đoán cấp. 
Có khả năng các cDNA peptide dystrophin tái tổ hợp sẽ cho phép sự chuyển gen soma 
như là cách trị liệu thiếu hụt dystrophin (Dickson và cộng sự., 1991). Trong việc thiết lập 
hiệu ứng sinh lý học khôi phục biểu hiện gen dystrophin và liên kết giữa các phần nền 
nội và ngoại bào thì chuột chuyển gen thật sự là vô giá. Đã có những thông báo về việc 
hiệu chỉnh hoàn toàn các triệu chứng hóa tổ chức miễn dịch và hình thái học của 
dystrophin cơ ở chuột chuyển gen mdx. Chúng biểu hiện được cDNA dystrophin có độ 
dài đủ cùng với việc khôi phục DAGC và sau đó khôi phục chức năng bình thường của 
cơ (Wells và cộng sự., 1995). Hơn nữa, sự biểu hiên quá mức dystrophin trong cơ 



xương và cơ tim lại không có liên quan gì với các hiệu ứng phụ cần phải loại bỏ, điều đó 
đã chỉ rõ rằng việc kiểm soát chặt chẽ sự biểu hiện quá mức của dystrophin có lẽ là 
không cần thiết (Cox và cộng sự., 1993). Sự hồi phục chức năng bình thường của cơ 
dựa trên sự thay thế gen với các cDNA dystrophin tái tổ hợp đã khích lệ sự trị liệu bệnh 
DMD.  
Hiện nay kích cỡ của cDNA dystrophin có đọ dài đầy đủ lại vượt hơn giới hạn đóng gói 
của hầu hết các hệ thống chuyển gen virus. Để giải quyết hạn chế này những nghiên 
cứu đương thời đã sử dụng cDNA dystrophin tái tổ hợp cải tiến, đặc biệt là cDNA 
dystrophin 229 kDa (6,3 kb) được phân lập từ một bệnh nhân BMD với kiểu hình cực kỳ 
nhẹ (England và cộng sự., 1990). Một mini-dystrophin định vị đúng vào vị trí màng bao 
cơ vẫn duy trì được một phần chức năng mặc dù đã có sự loại bỏ lớn tại domain mảnh 
ở trung tâm kéo dài từ exon 17 đến exon 48. Chuột chuyển gen mdx neo đậu hộp mini-
dystrophin 6,3 kb này đã bộc lộ được kiểu hình, điều đó cho thấy dystrophin tái tổ hợp 
biến đổi này chức năng rất cao (Nells và cộng sự., 1995). 
Khi xem xét về bệnh lý học của DMD, theo lý thuyết để đạt tới mức dystrophin bình 
thường ở cơ dystrophic là cực kỳ khó khăn. Chúng ta biết rằng chỉ cần biểu hiện được 
mức 20% gen nội sinh của protein 427 kDa là đã bảo vệ được cơ hoành của dmx, còn 
với cơ 4 đầu thì mức biểu hiện phải cao hơn đôi chút (Phelps và cộng sự., 1995). 
Nếu đem so sánh thì protein mini-dystrophin biểu hiện được > 30% cơ hoành nội sinh là 
có thể dùng được trong trị liệu (Nells và cộng sự., 1995), điều đó đã chứng minh rằng 
mặc dầu có sự phục hồi của DAGC với mini-dystrophin 229 kDa nhưng sự liên kết 
màng là kém ổn định, vì thế muốn đạt đến hiệu ứng trị liệu thì phải nhờ tới dystrophin 
427 kDa (Nells  và cộng sự., 1995). 
 
12.7 Trị liệu tế bào bệnh DMD: Ghép nguyên bào cơ  
 
Ghép nguyên bào cơ của người khỏe mạnh vào mô dystrophic là nghiên cứu tùy chọn 
được nhiều người ứng dụng, khởi đầu bằng sự phát hiện là khi các tế bào tiền thân của 
cơ (muscle precursor cells - mpc) một kiểu hình có thể hòa với các sợi cơ của các kiểu 
gen khác nhau thì sẽ biểu hiện các gen của vật cho ( Watt và cộng sự., 1984). Việc tiêm 
mpc của chuột hay của người khỏe mạnh vào cơ của mdx đã chứng minh rõ ràng là nó 
cảm ứng biểu hiện một lượng dystrophin kích cỡ bình thường và định vị đúng vị trí 
(Patridge và cộng sự., 1989; Vilquin và cộng sự., 1995). Mặc dù có vấn đề miễn dịch đối 
với dystrophin, nhưng rõ ràng là đã làm tăng được sự tồn tại của các sợi cơ (Morgan và 
cộng sự., 1993). 
Những kết quả hứa hẹn thu được ở chuột mdx đã khích lệ việc thúc đẩy các thí nghiệm 
trên người. Tuy nhiên, cho tới nay vẫn chưa thu được kết quả nào vì hiệu ứng tổng thể 
là cực kỳ thấp và không thấy có những cải thiện thật sự về lâm sàng dài hạn (Mendel và 
cộng sự., 1995). Sự thiếu hiệu quả của kỹ thuật này do rất nhiều yếu tố khó mà khắc 
phục được vì nó vượt ra ngoài mô hình trên động vật. Sự thất bại của mpc đối với việc 
hòa với các sợi cơ không tái sinh đã hạn chế rất lớn cho sự trị liệu và thực tế là người ta 
quan sát thấy một số mpc đã hợp nhất vào mô cơ đang tăng trưởng, điều đó đã làm rối 
tung vấn đề là cần  phải được trị liệu sớm vì tính chất tiến triển của bệnh (Partridge và 
cộng sự., 1989). Số lượng và khả năng sống của các nguyên bào cơ đựoc tiêm vào 
cũng như sự phòng trị cơ và ngay cả quy trình tiêm cũng là những yếu tố quan trọng, 
tuy vậy vai trò của hệ miễn dịch vẫn nổi trội hơn cả (Vilquin và cộng sự., 1995). Đối với 
vật chủ thì hệ thống hòa hợp tổ chức chính (major histocompatility complex –MHC) cũng 
có thể hòa hợp, dung nạp và cũng có thể có sự ly giải các vi ống (myotubes) do các tế 
bào T gây độc tế bào dị phản ứng (alloreactive) và các tế bào giết tự nhiên (natural 
killer) trong những ngày đầu tiên, mặc dầu đã được kìm hãm miến dịch (Roy và cộng 
sự., 1993).  



Việc ghép những tế bào mô cơ cùng nguồn từ bênh nhân được tải nạp với dystrophin 
tái tổ hợp sau đó đưa trở lại bệnh nhân đã có những lợi thế vượt hơn sự cấy ghép dị 
loại do khắc phục được sự thải loại miễn dịch. Tuy nhiên, vì tiềm năng tăng sinh của các 
tế bào tên lửa bắt nguồn từ cơ dystrophin đã bị cạn kiệt do đó không có đủ số lượng các 
tế bào chức năng để tiêm truyền. Mặc dầu tiêm mpc đã xuất hiện một vài đặc tính di trú 
(Morgan và cộng sự., 1993) nhưng tỷ lệ này rất hạn chế. Do tính chất của bệnh rất phức 
tạp và tính không dễ tiếp nhận của nhiều cơ trong đó có cả cơ tim, cơ hoành nên việc 
chuyển nguyên bào cơ có thể là không thực tế. 
 
12.8 Gen trị liệu bệnh DMD 
 
Gen trị liệu hiện nay đang nhắm vào việc nâng cao mức biểu hiện của một gen bình 
thường khi được đưa vào tế bào và nó sẽ có chức năng tạo ra một lượng đủ các sản 
phẩm gen chuẩn để bù đắp cho các gen vật chủ đã bị đột biến không còn được biểu 
hiện nữa. Có nhiều chiến lược di truyền nhằm chuyển các bản phiên mã của cấu trúc 
dystrophin vào các tế bào cơ ex vivo và in vivo. Mục đích cuối cùng là một gen chuyển 
được  biểu hiện dài hạn và được điều hòa nhờ một phương pháp chuyển gen hiệu quả 
và an toàn có thể ứng dụng được trong thực tiễn. 
 
12.8.1 Tiêm trực tiếp DNA 
 
Cách trị liệu đơn giản nhất, ít tốn kém nhất và an toàn nhất là đưa trực tiếp DNA vòng 
hoặc RNA vào một mô mong muốn. Khi tiêm trực tiếp DNA plasmid vào cơ chuột in vivo 
đã cho kết quả chuyển gen ổn định. DNA được tiêm định vị ở phần nhân ngoài NST 
dưới dạng vòng. Vì bản chất của nó là hậu gián phân và tồn tại lâu dài nên các sợi cơ 
cho phép biểu hiện ổn định gen chuyển ngay cả ngoài NST (Wolff  và cộng sự., 1992). 
Tuy nhiên, đã có thông báo rằng nếu chuyển DNA trực tiếp thì sự biểu hiện gen bị biến 
đổi rất nhiều, chủ yếu là do sự phân phối không đồng đều của các chất được tiêm vào 
cơ thể.  Nếu tiêm sơ bộ một thể tích tương đối lớn dung dịch đường sucrose ưu trương 
(25%) thì sẽ làm giảm bớt sự biến đổi này vì áp xuất thủy tĩnh buộc các sợ cơ phải nới 
ra do đó làm tăng sự phân phối của mẫu cũng như mức độ biểu hiện (Davis và cộng 
sự., 1993). Tuy nhiên, khi tiêm một thể tích lớn như vậy sẽ gây đau đớn cho người bệnh 
và làm hủy hoại lớn các cơ, mà điều này lại cần phải được giảm thiểu tới mức thấp nhất 
(Davis và cộng sự., 1993). Hiệu ứng thâm chuyển cao hơn cũng quan sát thấy ở cơ 
đang tái sinh được cảm ứng thực nghiệm bằng cách xử lý trước với việc gây tê tại chỗ 
với bupivacaine (BPVC) (Wells, 1993). Điều này thuận lợi cho GTL đối với DMD vì các 
sợi cơ tái sinh có rất nhiểu trong giai đoạn sớm của bệnh. 
Mô cơ đặc biệt thích hợp đối với sự hấp thu và biểu hiện DNA mà đặc biệt là các cơ có 
sọc (có vằn) (Acsadi và cộng sự 1991). Hiệu ứng hấp thu ở chuột được chứng minh là 
phụ thuộc vào tuổi và giới tính của đối tượng nhận (Wells và Goldspink, 1992), với các 
tiền thân tế bào cơ đơn nhân thì nó chỉ có hiệu ứng xác định đối với sự tăng trưởng 
(Davis và cộng sự., 1993). Nếu tiêm mô liên kết sợi (endomysial) vào cơ hoành chuột  
thì an toàn, sự chuyển gen có hiệu quả với sự hủy hoại cơ thấp nhất có thể so sánh với 
cơ xương được xử lý trước với sucrose ưu trương hoặc với cảm ứng tái sinh. Có khả 
năng hơn cả là do mô liên kết sợi cơ ít chặt chẽ hơn cơ xương nên sự khuếch tán dễ 
dàng hơn (Davis và cộng sự., 1993). Vì cơ hoành của chuột mdx là mô phản chiếu rõ 
ràng nhất bệnh lý học của DMD (Stedman và cộng sự., 1991) nên sự quan sát này có 
thể giúp cho việc đánh giá lâm sàng sự tiêm trực tiếp để xử lý sự thiếu hụt dystrophin. 
Đối với GTL dystrophin cơ thì một vài nhóm nghiên cứu đã thông báo rằng  đã biểu hiện 
ổn định dystrophin có độ dài đầy đủ  giống như Becker trong cơ chuột mdx sau khi tiêm 
trực tiếp vào cơ chuột các plasmid. Các protein này được định vị chính xác , trúng 



khoảng 1% số sợi cơ (Acsadi và cộng sự., 1991) và thể hiện chức năng bảo vệ các sợi 
cơ của mdx khỏi bị thoái hóa (Danko và cộng sự., 1993). Tuy nhiên, vì hiệu ứng này còn 
thấp và kết quả tái sinh còn nghèo nàn nên việc thăm dò xử lý một tỷ lệ lớn cơ bị tác 
động trong DMD vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra với kỹ thuật này. Có nhiều cơ chế kích 
thích sự hấp thu DNA, tuy vậy có giả định cho rằng sự phức hợp của DNA trong một 
môi trường thích hợp đã tạo thuận lợi cho sự hấp thu, chẳng hạn như các polycation 
(Kawai và Nishizawa, 1984) hoặc các ligand receptor (Wagner và cộng sự., 1992; Wu 
và cộng sự., 1989). Nhưng sự quan tâm nhất hiện nay lại là việc sử dụng các liposome 
cationic như là các phương tiện vận chuyển gen tái tổ hợp vào các mô khác nhau in 
vitro cũng như in vivo (Alton và cộng sự., 1993). Khi sử dụng các liposome làm phương 
tiện vận chuyển gen đã thu được hiệu ứng chuyển cDNA dystrophin tới 10% trong nuôi 
cấy sơ cấp (Trivedi và Dickson, 1995). Tuy nhiên, một nghiên cứu rất gần đây đã chứng 
minh rằng nểu tiêm plasmid dystrophin vào cơ hoành thì đạt hiệu quả tới mức 15-20% 
và cải thiện đáng kể về sinh lý học (Decrouy và cộng sự., 1997), điều đó chứngminh 
rằng sự chuyển gen trực tiếp qua cơ có rất nhiều triển vọng. 
 
12.8.2 Các vec tơ retrovirus 
 
Trong chuyển gen soma, các virus khiếm khuyết sao chép lại cho nhiều lợi thế đối với 
các kỹ thuật chuyển gen hiện nay. Chúng làm tăng đáng kể hiệu ứng đích và không mã 
các kháng nguyên virus hoặc gây độc tố tế bào, chúng hợp nhất ổn định và hiệu quả 
gen chuyển vào trong NST vật  chủ và đủ năng lực biểu hiện lâu dài (Miller và cộng sự., 
1988). Các retrovirus có thể thâm nhiễm in vitro vào các tế bào cơ và khởi đầu cho sự 
biểu hiện gen chuyển (Smith và cộng sự., 1990). Tuy nhiên, cũng có nhiều chướng ngại 
lớn làm giới hạn hiệu ứng của sự chuyển gen retrovirus đối với DMD trong đó có cả việc 
làm mất khả năng thâm nhiễm các mô hậu gián phân của chúng như mô cơ vì sự hợp 
nhất của chúng phụ thuộc phân bào có tơ (Miller và cộng sự., 1990). 
Do giới hạn về kích cỡ đối với việc cài nên  DNA 9-10 kb còn lâu nữa mới có thể được 
áp dụng. Những nghiên cứu hiện nay đang nhằm vào cDNA mini-dystrophin có chức 
năng giống Becker 6,3 kb. Người ta đã chứng minh rằng các retrovirus tái tổ hợp có một 
gen nhỏ (minigen) đúng vị trí gen cấu trúc của retrovirus được đóng gói trong các hạt 
virus thâm nhiễm và được dùng để thâm nhiễm trong nuôi cấy sơ cấp các nguyên bào 
cơ của mdx, kết quả là biểu hiện được protein mini-dystrophin ở đúng vị trí màng bao cơ 
(Dunckley và cộng sự., 1992). 
Khi tiêm trực tiếp vào cơ chuột mdx in vivo cấu trúc này sau khi sinh 7-8 tuần đã biểu 
hiện ổn định mini-dystrophin định vị chính xác ở màng bao cơ, trung bình 6% sợi cơ 
trong 9 tháng cùng với việc xuất hiện lại một DAG 43 kDa là α – dystroglycan (Dunckley 
và cộng sự., 1993). Nếu tăng hoạt động gián phân của cơ dystrophic tái sinh thì sẽ càng 
thích hợp cho việc chuyển gen qua trung gian retrovirus in vivo với kết quả tăng nhẹ 
(khoảng 8%) cảm ứng thực nghiệm tái sinh cơ mdx (Dunckley và cộng sự., 1993). 
Ở cơ người trưởng thành, hoạt động gián phân của các tế bào tên lửa bị hạn chế, nên 
retrovirus tái tổ hợp sẽ trợ giúp cho quá trình tái sinh. Tuy nhiên, vì hiệu ứng tải nạp 
tương đối thấp nên khả năng của các tế bào tên lửa đang phân cũng chia bị hạn chế, 
cũng như việc can thiệp của hệ miễn dịch đã làm giảm đáng kể thời gian bán sống của 
retrovirus in vivo (Fassati và cộng sự., 1995). Các retrovirus của chuột nhạy cảm với sự 
ly giải qua trung gian bổ thể người (Welsh và cộng sự., 1975). Những nghiên cứu hiện 
nay đang khắc phục điều đó bằng cách cải biến glycoprotein lớp vỏ để tạo ra retrovirus 
giả kháng lại bổ thể (Takeuchi và cộng sự., 1994), hoặc làm biến đổi quyết liệt hơn bằng 
cách dùng thuốc ức chế bổ thể (Rother và cộng sự., 1995). 
Các retrovirus tái tổ hợp hiện nay được thiết lập với các thành phần promoter bên trong 
để hướng sự biểu hiện gen chuyển, tránh những giới hạn có liên quan với promoter 



đoạn lặp dài nội sinh (endogenous long terminal repeat (LTR) promoter) (Jahner và 
cộng sự., 1982). Khi sử dụng các vùng điều hòa đặc hiệu cơ để giới hạn sự biểu hiện 
của chúng đối với các sợi cơ đã biệt hóa sẽ cho phép kiểm soát bổ sung tính đặc hiệu 
mô (Ferrari và cộng sự., 1995). Thêm nữa là, việc công nghệ hóa domain protein dị loại 
trong glycoprotein lớp vỏ và thay đổi tính hướng của chúng sẽ tạo được đích chính xác 
của retrovirus tái tổ hợp  đối với các dạng tế bào đặc hiệu (Kasahara và cộng sự., 1994: 
Somia và cộng sự., 1995).  
Với cách tiếp cận ex vivo, gen được chuyển qua trung gian retrovirus vào các nguyên 
bào cơ nuôi cấy sơ cấp của bệnh nhân in vitro rồi ghép lại cho bệnh nhân đã có một số 
kết quả (Salvatori và cộng sự., 1993), mặc dầu kỹ thuật này vẫn còn những hạn chế  
nhất định. Một cách tiếp cân khác là tiêm trực tiếp các dòng tế bào tạo retrovirus bất 
hoạt gián phân vào cơ xương tái sinh đã làm tăng hiệu ứng tải nạp và sự thâm nhiễm 
của các tế bào tên lửa, góp phần vào việc tạo ra lâu dài các sợi cơ mới (Fassati và cộng 
sự., 1996). 
Nhiều chiến lược in vivo tinh xảo đề cập trước khi thử nghiệm lâm sàng đối với GTL qua 
trung gian retrovirus với cơ xương  đã được thực hiện. Hơn nữa,  bệnh lý học cơ tim lại 
là nguyên nhân chính gây chết đối với các bệnh nhân DMD vì các tế bào cơ tim không 
được tái sinh vì thế người ta đang trông đợi vào GTL qua trung gian retrovirus. 
 
12.8.3 Các vec tơ adenovirus 
 
Các vec tơ adenovirus là các ứng cử viên hấp dãn cho sự chuyển gen tới cơ xương do 
sự độc lập sao chép của tế bào chủ và khả năng gây bệnh thấp cho người và lại có 
nhiều vạt chủ đồng thời lại có độ chuẩn cao nên nó có tính khả thi lớn trong lâm sàng. 
Chướng ngại lớn nhất đối với các vec tơ retrovirus hiện nay là những ràng buộc tương 
đối lớn về kích cỡ của DNA có thể được đóng gói trong các virion (khoảng 105% hệ gen 
hoang dã)  (Bett và cộng sự., 1993). Khả năng cài DNA ngoại lai chỉ hạn chế ở 7,8 kb 
(Bett và cộng sự., 1994) vì thế không thể điều tiết được cDNA dystrophin có độ dài đầy 
đủ, do vậy các nghiên cứu hiện nay lại tập trung vào cDNA mini-dystrophin giống Becker 
6,3 kb (England và cộng sự., 1990). 
Các vec tơ adenovirus tái tổ hợp đã lọai bỏ E1/E3 có chứa cDNA dystrophin  giống 
Becker này điều khiển các RSV cấu thành và promoter CMV để chuyển mini-dystrophin 
vào trong môi trường nuôi cấy (Dickson và cộng sự; Ragot và cộng sự., 1993). Trong 
các nghiên cứu in vivo, khi tiêm vào cơ chuột mdx sơ sinh cấu trúc adenovirus thì thấy 
có sự tổng hợp một lượng lớn mini-dystrophin định vị chính xác ở màng bao cơ trong 5-
50% sợi cơ. Sự biểu hiện rõ ràng sau khi tiêm 6 tháng và không thấy có bằng chứng 
nào về sự thay đổi tổ chức bệnh học do đáp ứng miễn dịch gây độc tế bào (Vincent và 
cộng tác., 1993). Ý nghĩa của sự chuyển giao này đã phản ánh vai trò bảo vệ cao của 
cơ dystrophic đối với stress cơ học (Deconinck và cộng sự., 1996). Các adenovirus tái 
tổ hợp biểu lộ các gen nghiên cứu dưới sự kiểm soát của các trình tự điều hòa đặc hiệu 
cơ có sự đặc hiệu mô trức tiếp (Quantin và cộng sự., 1992). Vai trò quan trọng của sự 
kiểm soát đã được hợp nhất trong các virus mini-dystrophin là định hướng sự  biểu hiện 
loại trừ trong các sợi cơ (Alameddine và cộng sự., 1994). 
Sự phân phối là yếu tố chính quyết định hiệu ứng tải nạp đối với các mô khác nhau. Khi 
theo dõi hệ thống adenovirus tái tổ hợp thì thấy rất nhiều tế bào đã được thâm nhiễm và 
biểu hiện được gen chuyển (Kass – Eisler và cộng sự., 1994). Đối với GTL qua trung 
gian adenovirus với dystrophy cơ thì thấy có nhiều sợi dystrophin dương tính ở tim, cơ 
hoành và cơ liên sườn, nhưng không thấy ở các cơ chân tay (Acsadi và cộng sự., 
1996). Vì vậy các chiến lược về đích của phức hợp cũng đòi hỏi phải có sự xử lý cục bộ 
để lựa chọn các nhóm cơ cũng như sự hấp thu ở tim, cơ hoành và các cơ hô hấp ở 
màng phổi hoặc trong động mạch. Thêm nữa, tính thâm nhiễm của mô cơ bởi các vec 



tơ adenovirus lại rất phụ thuộc vào mức độ trưởng thành của mô. Ngay ở độ chuẩn cao, 
các sợi cơ trưởng thành cũng không có hiệu ứng tải nạp (Acsadi và cộng sự., 1994; 
Dickson và cộng sự., tài liệu cá nhân). Tuy nhiên, các yếu tố miễn dịch có lẽ vẫn  giữ vai 
trò nổi bật nhất. Người ta đã quan sát thấy có sự tăng đáng kể hiệu ứng cảm ứng tái 
sinh dư thừa ở chuột trưởng thành (Dickson và cộng sự., tài liệu cá nhân). Ngược với 
cơ xương, hiệu ứng tải nạp của cơ tim chuột trưởng thành rất giống các quan sát thấy ở 
chuột sơ sinh (Acsadi và cộng sự., 1995). 
Về thời gian biểu hiện gen ngoại lai trực tiếp qua adenovirus thì hiếm khi thấy dài hơn 
một năm.  Đáp ứng miễn dịch đặc hiệu kháng nguyên của lympho đối với các tế bào đã 
thâm nhiễm virus, kể cả việc cho thấm vào các tế bào CD4+ và CD8+ cũng có thể có 
đáp ứng làm giảm sự biểu hiện của gen chuyển và đáp ứng viêm. Tuy nhiên, các đáp 
ứng của tế bào T dự đoán không phải  là một đáp ứng đơn độc mà nó cũng có liên quan 
tới sự phá hủy không đặc hiệu kháng nguyên phụ thông qua tế bào NK hoặc đại thực 
bào (Yang và cộng sự., 1995). Thêm nữa là cơ chế thể dịch của việc sản xuất kháng thể 
trung hòa cũng là trở ngại cho việc sử dụng lặp lại các chế phẩm (Yang và cộng sự., 
1995). Sự biểu hiên gen giảm sút nhiều cũng quan sát thấy khi sử dụng lặp lại 
adenovirus, nó tương quan ngược với độ chuẩn kháng thể trung hòa (Yei và cộng sự., 
1994). Tuy nhiên, người ta đã dự đoán rằng khi sử dụng lặp lại với các liều thấp thì sẽ 
được dung nạp, nhưng lại làm giảm mức độ chuyển gen (Bout và cộng sụ., 1994). Mặc 
dù chỉ là sai sót chức năng sớm của vùng (E1a/b), nhưng các vec tơ adenovirus thế hệ 
đầu tiên đã mất sự phiên mã / dịch mã cao các protein virus miễn dịch muộn, khởi đầu 
cho sự đáp ứng CTL và cuối cùng là làm mất sự biểu hiện gen chuyển (Yang và cộng 
sự., 1995). Các vec tơ adenovirus thế hệ thứ hai lại tập trung vào việc tránh các can 
thiệp miễn dịch nên phải loại bỏ một số thành phần (Gorziglia và cộng sự., 1996) hoặc 
gây đột biến nhạy cảm nhiệt ở gen E2a (Yang và cộng sự., 1994) nên đã làm bất hoạt 
promoter chủ chốt muộn bởi có sự tái hợp nhất các gen kiềm chế miễn dịch, tức là gp19 
vùng E3 (Poller và cộng sự., 1996). 
Mặc dầu protein mini-dystrophin giống Becker còn giữ được một số chức năng, nhưng 
sự vận chuyển của nó vẫn chỉ tạo được một phần kiêủ hình giống Becker ở đối tượng 
nhận. 
Những nghiên cứu hiện nay đang tập trung vào việc phát triển các vec tơ adenovirus 
trình tự ngắn, trong đó tất cả các gen cấu trúc đều bị loại bỏ nhưng chỉ là các trình tự 
cần thiết cho sự sao chép trực tiếp hệ gen và sự đóng gói. Những vec tơ như thế sẽ có 
khả năng cài được tới 37 kb và vì không có các gen cấu trúc của virus nên dường như 
tránh được cả đáp ứng miễn dịch thứ cấp. Các cấu trúc adenovirus giả có chứa hộp 
cDNA dystrophin có độ dài đủ (Dickson và cộng sự., 1991) hiện nay có thể gắn được 
vào capsid adenovirus thâm nhiễm bằng cách dùng virus trợ giúp để cung cấp các gen 
cấu trúc in trans và hướng được sự biểu hiện dystrophin có độ dài đủ in vitro và in vivo 
(Hacker và cộng suyự., 1996; Murphy và cộng sự., tài liệu cá nhân). Tuy nhiên, các đáp 
ứng miễn dịch với các virus bất hoạt bằng UV thì đã rõ,  các đáp ứng của tế bào B và T 
giúp đỡ sơ cấp ở đây là nhằm vào các protein của virus (Yang và cộng sự., 1995). Vì 
thế, những cải tiến trong thiết kế vec tơ làm giảm tối đa sự biểu hiện protein virus sẽ 
không nhắm vào việc tái phân phối nữa. Việc làm giảm nhẹ tức thì hoặc sự thao tác 
miễn dịch của vật chủ đối với virus sẽ là là cần thiết trong mỗi quá trình xử lý  
(Lochmullervaf cộng sự., 1996). 
 
12.9 Thay đổi các chiến lược trị liệu  
 
Gần đây có nhiều cách tiếp cận mới với trị liệu phục hồi / phòng ngừa kiểu hình 
dystrophic đã được xem xét.  Oligodeoxynucleotide antisense (ODN) là chất ức chế 
được sử dụng rộng rãi để biểu hiện gen, nó có khả năng ngăn chặn sự biểu hiện các 



gen đặc hiệu mà không làm thay đổi sự biểu hiện của các gen khác, kéo theo cả sự liên 
kết DNA đích bổ sung và sự ngăn trở không gian  liên quan với bộ máy biểu hiện gen. 
Vì thế khi xem xét sự tồn tại của các đốm nóng đột biến cao trong hệ gen dystrophin và 
chức năng của các dẫn xuất dystrophin bị cắt xén, việc áp dụng ODN gây cảm ứng 
nhảy qua exon đặc hiệu và ngăn chặn sự liên kết cơ học của exon  bị tác động khi hồi 
phục chức năng khung v.v.. đó là những cách tiếp cận đầy hứa hẹn (Pramono và cộng 
sự., 1996). Có thể dùng các tế bào tuần hoàn có khả năng trở lại vị trí tổn thương để 
chuyển các chất trị liệu sớm. Trong DMD đó là các đại thực bào định vị tự nhiên ở các vị 
trí hoại tử trong cơ dystrophic. Các nghiên cứu bước đầu cho thấy đã đưa được các đại 
thực bào công nghệ hóa vào các vị trí cơ bị hủy hoại  với thời gian 2 tháng (Parrish và 
cộng sự., 1996). 
Một cách tiếp cận khác bổ sung gen dystrophin trong DMD là điều hòa lên sự biểu hiện 
một  DRP tương tự chức năng là utrophin trong cơ dystrophic. Utrophin là một protein 
rất phổ thông 395 kDa, là tương đồng của dystrophin với 88% trình tự amino acid, có tất 
cả 4 domain cấu trúc (Blake và cộng sự., 1995). Utrophin là dạng thai nhi của dystrophin 
rất  tương tự về cấu trúc và chức năng, nó được gắn với DAGC  liên quan tới biểu hiện 
dystrophin. Sự biểu hiện của utrophin xảy ra trước dystrophin, khi chỉ còn một vị trí biểu 
hiện ở NMJ thì sự biểu hiện được thay bằng dystrophin, ở đó nó tương tác với bộ 
xương tế bào cơ sở actin (Tinsley và cộng sự., 1994). Vì vậy khi xem xét mức độ tương 
đồng giữa 2 protein này và khả năng của chúng gắn với DAGC thì khả năng là sự thay 
thế chức năng utrophin-dystrophin trong tất cả các cơ là sự tùy chọn có thể. Một nghiên 
cứu gần đây về sự chuyển gen utrophin đã được cắt xén vào chuột mdx  đã cho kết quả  
biểu hiện cao ở cơ xương và cơ hoành cùng với giảm đáng kể bệnh lý dystrophic đồng 
thời hồi phục được DAGC mà không bị mất hiệu ứng (Tinsley và cộng sự., 1996). Tuy 
nhiên, có khả năng là utrophin ít thích nghi với stress cơ học hơn là dystrophin và sự 
liên kết với utrophin và dystrophin của F-actin được điều hòa tới các giới hạn khác nhau 
bởi calcium/calmodulin, vì thế sự biểu hiện vượt mức của utrophin là một trị liệu tiềm 
năng đối với DMD và BMD (Winder và Kendrick-Jone, 1995). 
 
12.10 Kết luận 
 
Cho tới nay các nghiên cứu thực nghiệm trên chuột mdx đã minh họa khả năng chuyển 
gen dystrophin tới cơ xương là có hiệu lực, ổn định, biểu hiện dài hạn và trái ngược với 
nhiều mô hình nghiên cứu trên chuột về bệnh lý học dystrophic. Tuy nhiên, vẫn còn 
nhiều vấn đề tồn tại trong việc áp dụng kỹ thuật  này. Các vấn đề có liên quan trực tiếp 
tới liều lượng, cách sử dụng, các giới hạn an toàn và hiệu ứng sinh lý học của sự 
chuyển gen dystrophin cần được sáng tỏ bởi các nghiên cứu trên nhiều mô hình chẳng 
hạn như trên chó mdx. Hơn nữa, những nghiên cứu cơ bản chính xác về những chức 
năng bẩm sinh của dystrophin và DAGC cũng như những hiểu biết về sinh học cơ ngày 
càng tăng lên, chắc chắn chúng ta sẽ tạo được nhiều cấu trúc cho gen trị liệu tương lai. 
Điều tất yếu là còn rất nhiều trở ngại mà GTL với DMD phải đối mặt như tính ổn định 
của vec tơ, hiệu lực, mức độ biểu hiện và các hàng rào miễn dịch, đồng thời phải tạo ra 
được các công cụ theo đúng những suy nghĩ của chúng ta để trị liệu hiệu quả trên lâm 
sàng. Ngoài việc áp dụng trong DMD cũng còn nhiều vấn đề về dystrophin cần phải tháo 
gỡ và cần phải có sự trợ giúp rất lớn về các tri thức sinh học và tế bào trong việc trị liệu 
dystrophy cơ cũng như các bệnh  khác mà hiện nay vẫn chưa chữa trị được. 
 
 


