
Chương XIII 
 
                   ĐIỀU TRỊ NHỮNG BỆNH LIÊN QUAN TỚI LYSOSOME 
 
13.1 Mở đầu 
 
Các bệnh liên quan tới lysosome (lysosomal storage disorders – LSD) là một nhóm các 
bệnh biểu hiện ở mức lâm sàng cũng như tế bào. Có khoảng 50 bệnh được đặc trưng 
bởi mất khả năng thủy phân của enzyme trong lysosome trong việc phân giải các đại 
phân tử thành các sản phẩm nhỏ hơn hoặc không vận chuyển được những sản phẩm 
này vào trong tế bào chất. Sự tích trữ lũy tiến của các chất đã bị phân giải hoặc được 
phân giải một phần làm cho lysosome bị sưng phồng, biến dạng về giải phẫu và cuối 
cùng là suy giảm chức năng ở các tế bào bị tác động. Các vấn đề lâm sàng nổi lên bao 
gồm những bất thường nghiêm trọng của xương như gù vẹo cột sống, mất ổn định đốt 
đội trục, mucopolysaccharidose và suy kiệt một số mucopolysaccharidose trong loạn 
dưỡng chất trắng não và những trục trặc ở tủy xương trong hầu hết các bệnh LSD 
thường gặp như bệnh Gaucher chẳng hạn (Bảng 13.1) 
 
Bảng 13.1 Tóm tắt các đặc trưng lâm sàng và các LSD được đề cập 
 
 
Mucopolysaccharidose 
 
Một nhóm gồm 11 bệnh  do mất khả năng 
phân giải của lysosome đối với chất kháng 
đông glycosaminoglycan, dermatan và  
chondroitin sulfate MPS-IH (hội chứngHurler)    Thoái hóa sinh dưỡng mạnh mặc dầu 
                                                                             MPS –II  liên kết với nhiễm săc thể X 
MPS-IS (hội chứng Hurler                                   Thay đổi rộng trong kiểu hình nhưng 
/ hội chứng Scheie) MPS IS (Scheie)                  những mô chính bị tác động là xương 
MPS-IS (hội chứng Scheie)                                 đặc biệt là xương trục, não bộ 
MPS –II ( hôi chứng Hunter)                               (MPS-IH, MPS-II, MPS-III, MPS –VII và  
MPS-III A-D (hội chứng Sanfilippo)                     MPS –VIII), các mô mềm, gan, lách 
MPS-IV A&B (hội chứng Morquio)                       ghép tủy xương giúp một số dưới nhóm 
MPS-VI (hội chứng Maroteaux-lamy)                  đảm nhiệm được công việc trước khi bị        
MPS-VII (hội chứng Sly)                                      hư hỏng thần kinh  
MPS-VIII (Keratan và Heparan sulfaria) 
 
Các bệnh do thoái hóa glycoprotein 
6 bệnh do mất khả năng phân giải 
của  lysosome đối với oligosaccharide 
α- mannosidosis  
β- mannosidosis 
Fucosidosis 
Sialidosis                                                             Tất cả các bệnh thoái hóa sinh dưỡng 
Asportylglucosamine 
thiếu hụt carbohydrate                                        Thay đổi lớn gây  nghiêm trọng đối với 
Hội chứng glycoprotein                                       các bệnh thiếu hụt enzyme, nhưng  
                                                                            những đặc trưng lâm sàng bao gồm cả  
                                                                            chậm phát triển tâm thần tiến triển và   
                                                                            xương bất bình thường (α- 
                                                                           mannosidosis, fucosidossis, sialidosis),  
                                                                           động kinh và liệt tứ chi (β- 



                                                                           mannosidosis)  
                                                                           Chưa xác định trị liệu 
 
Bệnh Gaucher 
Thủy tổ của một nhóm bệnh dị gen                   Thoái hóa sinh dưỡng 
do tích tụ trong lysosome chất                          Thay đổi lớn trong kiểu hình bởi  
glycosylceramide. Nguyên nhân                        bệnh lý thần kinh. Các mô khác bị tác 
chủ yếu là do các đột biến                                 động là gan, lách, tủy xương và xương 
hydrolase acid β-glucosidase, nhưng                Thay thế enzyme có lợi cho các bệnh  
cũng có đột biến trong chất hoạt hóa                 không thuộc thần kinh, và cũng có thể                 
protein posaposin                                               ứng dụng việc ghép tủy xương 
 
Bệnh leukodystrophy biến sắc 
Bệnh của chuyển hóa myelin đặc trưng            Cả rối loạn và thoái hóa sinh dưỡng  
bởi tích tụ cerebroside sulfate và dẫn tới           Thay đổi lớn về tốc độ và tính nghiêm 
bất thường  enzyme arylsulffatase A                  trọng của kiểu hình mà đặc trưng là  
(chủ yếu) hoặc protein chất hoạt hóa,                thoái hóa thần kinh 
saposin                                                               Ghép tủy xương có thể áp dụng được 
 
 
 
Bệnh Krabbe’ 
Bệnh của sự chuyển hoa myelin do thiếu         Thoái hóa sinh dưỡng gây chết nhanh do tăng 
hụt enzyme cerebrosidáe (galactosylceramide  sự co cứng, mù và điếc 
β-galatosidase)                                                   Chưa được điều trị 
 
                            
 
Đặc trưng của nhiều LSD là ngay trong bệnh chỉ liên quan với một enzyme thì đã có 
những biến đổi thật sự theo tuổi tác. Dường như có một nguyên lý chung là bệnh hiện 
diện ở nhi đồng và thiếu niên thì các triệu chứng tiến triển nhanh và tiên lượng là sấu, 
còn nếu bệnh phát muộn hơn thì có thể vẫn sống tương đối bình thường. Những đặc 
trưng lâm sàng này đã xác định được nhiều vấn đề cần phải đối mặt với GTL các bệnh 
LSD và cần phải tóm lược được những vấn đề cần phải xác định một cách chính xác 
đối với một bệnh nhân được dự đoán ở một lứa tuổi với những thay đổi bệnh lý cần 
được điều trị để phục hồi lại được mức enzyme ở nhiều mô, kể cả hệ thần kinh trung 
ương (CNS) đối với các bệnh liên quan tới lysosome (LSD) đặc hiệu. 
 
13.2 Xác định quần thể bệnh nhân  
 
Mối tương quan giữa kiểu gen và kiểu hình 
 
Thông thường, người ta phải điều tra xem xét các phương pháp điều trị thực nghiệm 
như GTL với các bệnh nhân mà được dự đoán là ít có kết quả và với những người mà 
không còn cách lựa chọn nào khác. Có rất nhiều thay đổi về kiểu hình đối với các LSD 
đơn – đây là một thách thức rất lớn. Trong phạm vi nào đó, vấn đề này được giải quyết 
rất chậm chạp vì có một mối tương quan giữa kiểu gen và những bất thường về chức 
năng. Chẳng hạn như bệnh leukodystrophy dị sắc LSD (LSD metachromatic 
leukodystrophy –MLD) chủ yếu gây bởi thiếu hụt sơ cấp enzyme arysufatase A (ARA) 
và cũng xác định có sự thiếu hụt một protein hoạt hóa ARA là saposin B. Vì ARA rất 
quan trọng đối với sự thủy phân sulfatide ở cerobroside- 3-sulfate (một thành phần 
chính của phiến myelin), nên khi hoạt tính enzỵm này giảm đi sẽ làm tích tụ sphingolipid 
và làm suy yếu chức năng của các tế bào thần kinh đệm ít gai (oligodendrocytes) cũng 



như các tế bào Schwann. Nhiều LSD biến đổi với nhịp độ lũy tiến rõ rệt và có 3 kiểu 
MLD được nhận dạng như sau: kiểu tấn công sớm vào trẻ em (trong những năm đầu 
của cuộc sống - thường vào cuối thập kỷ đầu tiên) và một kiểu khởi phát ở người lớn 
vào thập kỷ thứ hai. Những kiểu này đều có các đặc trưng lâm sàng tương tự như liệt tứ 
chi tiến triển, các tín hiệu tháp và ngoài bó tháp, sa sút trí tuệ, suy giảm ở mức khó phát 
hiện về vận tốc truyền dẫn thần kinh. 
Vì có một số bệnh nhân MLD ở tuổi bị tấn công mà nhịp độ tiến triển về lâm sàng lại liên 
quan chặt chẽ với kiểu gen nên người ta có thể dự đoán được mức của enzyme chức 
năng. Mặc dầu gần 40 thể đột biến đã được xác định trong gen ARA, nhưng 2 trong số 
đó lại chiếm tới 50% số bệnh nhân. Những trường hợp này là do mất vị trí ghép nối của 
đối tượng cho ở exon 2 và có sự thay thế một amino acid (P426L) nên tạo ra một 
enzyme không ổn định nhưng lại có chức năng. Tuy nhiên, đồng hợp tử của những thể 
đột biến và loại trừ ghép nối lại không tạo được enzyme chức năng, dạng này tiến triển 
sớm và nghiêm trọng như thể bệnh của trẻ em. Nhưng chỉ cần đạt 1-5% mức enzyme 
bình thường là đã làm cải thiện đáng kể sự tiến triển của bệnh (trong MLD nếu có 1-5% 
mức enzyme bình thường đã làm tăng 30% hoạt tính phân giải). Hoạt tính enzyme ở 
mức trung gian thường lại do sự kết hợp của một đột biến vô hiệu lực và một đột biến 
thứ hai để tạo ra một ARA không ổn định nhưng hoạt hóa. Đối với các đồng hợp tử của 
các đột biến làm cho enzyme không ổn định, người ta đo được sự thoái hóa sulfatide 
vào khoảng 50% mức bình thường và biểu lộ MLD bùng phát muộn. Mối tương quan 
này không phải là một dự đoán tuyệt đối và vẫn còn một số vấn đề vẫn chưa giải thích 
được về mối tương quan giữa kiểu gen và kiểu hình. 
Những mối tương quan tương tự giữa kiểu gen và kiểu hình cũng chưa được phơi bầy 
với các LSD khác mà thông thường nhất là mucopolysaccharidosis, thiếu hụt α-L-
iduronidase (MPS-I  type I của mucopolysaccharidosis; hội chứng Hurler) cũng như 
sphingolipidosis, hay bệnh Gaucher. Trong các đồng hợp tử của các đột biến vô nghĩa 
W402X và Q70X thì mất hoàn toàn hoạt tính enzyme và tiến triển sớm ở xương, các mô 
mềm và các bệnh ở CNS (MPS-IH). Những bênh nhân này có mức enzyme thấp nhưng 
vẫn phát hiện được (1-5%) với sự biến đổi lớn về kiểu hình, dĩ nhiên với các bệnh nhân 
không có vấn đề về CNS thì các mô mềm ít bị bất thường và vẫn có cuộc sống bình 
thường (MPS-IS hoặc MPS-IH/S). Nhiều bênh nhân trong số này là sự pha trộn các 
đồng hợp tử của các thể đột biến vô hiệu lực W402X. Tháo gỡ vấn đề này là một công 
việc phức tạp vì đã xác định được có trên 50 đột biến khác nhau ở gen iduronidase và 
sự đa dạng di truyền cũng có những biến đổi lớn trong kiểu hình lâm sàng. Mặc dầu đã 
đạt được nhiều tiến bộ trong nhận thức của chúng ta về bản chất của những đột biến, 
nhưng vẫn còn rất khó khăn trong việc tiên đoán chính xác tính nghiêm trọng của bệnh. 
Đây là một vấn đề đã được lặp đi lặp lại nhiều lần với LSD, nhưng hy vọng rằng chúng 
ta sẽ càng hiểu rõ hơn sự tương tác đa hình với các alen đột biến trong các đồng hợp 
tử và dần dần sẽ  đi tới các dự đoán sớm hơn, tin cậy hơn về các khía cạnh lâm sàng 
của bệnh. 
Xét ở mức độ thực tiễn thì một số ít bệnh có một kiểu hình đặc biệt gây nên những hậu 
quả lâm sàng có thể được dự đoán một cách tin cậy, điều đó đã giúp cho việc xác định 
chính xác các ứng cử cho GTL. Đó là đồng hợp tử của W407X và Q70X trong MP-IH, 
N307S với type I của bệnh Gaucher và L44P ở các cá thể thuộc type III bệnh Gaucher. 
 
13.3 Điều trị chuẩn và điều trị “thử nghiệm” 
 
13.3.1 Chăm sóc chu đáo  
 
Vấn đề thứ hai là xác định xem liệu quần thể bệnh nhân này có phải chưa được chữa trị 
bằng các phương pháp khác hữu hiệu không ? Bây giờ chúng ta chĩ xem xét một vấn 



đề tương đối đơn giản của LSD, với 3 kiểu điều trị: (1) chăm sóc chu đáo, tức là xử lý 
triệu chứng và duy trì chất lượng cuộc sống cũng như thay thế enzyme, (2) thông qua 
việc sử dụng lặp lại một enzyme ngoại sinh hoặc (3) thông qua việc ghép các mô có khả 
năng tiết và chuyển vận enzyme. Tuy nhiên, việc chăm sóc chu đáo có vai trò quan 
trọng đối với tất cả bệnh nhân được điều trị bằng phương pháp này hay phương pháp 
khác. Ví dụ như với bệnh Gaucher thì người bệnh có thể bất ngờ bị đau xương, lúc này 
cần phải hỗ trợ bằng các thuốc giảm đau tốt. Với những bênh nhân phải dùng thủ thuật 
cắt bỏ lách để tăng độ thấm của các tổ chức thì việc truyền dịch sẽ làm đỡ mệt mỏi và 
kiệt sức do thiếu máu trầm trọng. Đối với các bệnh khác như mocopolysaccharidoses thì 
phải thận trọng với sự bất ổn định của xương sống hoặc nổi các bướu và cần phải can 
thiệp bằng phẫu thuật khi cần thiết cũng như cần phải có sự trợ giúp về thính giác hoặc 
thị giác. Tất cả những viấn đề đó sẽ làm kéo dài và nâng cao chất lượng cuộc sống cho 
bênh nhân. 
 
13.3.2 Thay thế enzyme 
 
Nhiều bệnh liên quan đến lysosome có thêm một viễn cảnh trị liệu là thay thế và chuyển 
enzyme vào các mô bị tác động hoặc dùng các enzyme ngoại sinh hay cấy ghép mô. 
Các chiến lược này đi từ quan sát thấy rằng các enzyme lysosome có thể được tiết ra 
rồi bị cô lập bởi lysosome ở các mô xa và có thể được chuyển cho các tế bào lân cận do 
tiếp xúc tế bào trực tiếp. Các protein lysosome trước tiên được tổng hợp ở mạng lưới 
nội chất, sau đó được chuyển vào các bể Golgi theo sau sự phân ra của một peptide tín 
hiệu và được chuyển tới khoang lysosome và tiền lysosome. Ở thời điểm di chuyển khỏi 
bộ máy Golgi, các protein được tách riêng ra nhờ sự vận chuyển tức thì để tới các 
khoang lysosome hoặc tới các rãnh tiết để được giải phóng  khỏi tế bào hoặc có thể 
được hấp thu thông qua tiêu hóa nội bào (endocytosis) trung gian receptor. Cơ chế có 
tính nguyên lý  của sự hấp thu là sự biểu hiện các receptor mannose – 6- phosphate 
(M6P- R), mặc dầu cơ còn nhiều receptor khác nữa như receptor mannose và N- 
acetylglucosamine của đại thực bào và tế bào đơn nhân, hay  receptor của acid sialic 
cũng có thể biểu hiện ở các tế bào thần kinh đệm, asialogalactose – chứa các protein 
trên các tế bào gan và receptor của các gốc fucose trên nguyên bào sợi. Nhiều nghiên 
cứu trên động vật đã chỉ rõ rằng M6P-R có khả năng điều hòa biểu hiện cao nhất khi 
hình thành và phát triển bào thai. Ở thời kỳ sau sinh thì M6P-R giảm nhanh chóng 
nhưng vẫn duy trì ở mức đủ cao tạo thuận lợi cho endocytosis của enzyme lysosome ở 
nhiều mô, kể cả các neuron và thần kinh đệm. Trong những điều kiện bình thường, việc 
tiết và bắt giữ tiếp theo của enzyme không đóng góp đáng kể vào tổng số enzyme 
lysosome trong các tế bào, mặc dầu đã được chỉ rõ rằng bằng con đường này đã đóng 
góp 12% tổng số các thành phần bổ sung enzyme lysosome của các nguyên bào sợi 
người nuôi cấy. Quá trình này đã được khai thác tốt để điều trị  bệnh Gaucher – phát 
sinh do thiếu hụt enzyme glucocerebrosidase thủy phân protein màng glucosylceramide 
thành glucose và ceramide. Nguồn chính của cơ chất này là màng tế bào của các tế bào 
tạo máu và là nguyên nhân chính gây bệnh - lysosome bị sưng phồng trong các đại thực 
bào. Bệnh Gaucher có đầy đủ các đặc trưng lâm sàng đặc hiệu của LSD, gồm cả thể 
sớm và thể muộn cũng như nhiều  kiểu hình. Tuy nhiên, thể thịnh hành nhất của bệnh 
này là một thể nhẹ hơn (type I, không phải là bệnh thần kinh mạn), liên quan chủ yếu tới 
hệ thống mạng lưới nội chất và các thành phần phụ của CNS. 
Các enzyme tự nhiên đã được ứng dụng trong lâm sàng từ cuối những năm 1960 và 
đầu những năm 1970. Mặc dầu có thể có một số hiệu ứng lâm sàng, nhưng các kết quả 
lại mâu thuẫn nhau. Các enzyme luôn được cải biến để cho các đại thực bào có sự đặc 
hiệu đích. Quá trình này đi kèm với sự deglycosyl hóa (deglycosylation) liên tục các 
enzyme tự nhiên tinh khiết được tách chiết từ rau thai để tạo ra một enzyme cải biến có 



gốc mannose tận cùng mà đích của chúng là lectin mannose trên màng sinh chất của 
đại thực bào. Đã thu được những đáp ứng lâm sàng tuyệt vời khi sử dụng 
glucocerebrosidase cải biến làm thoái lui chứng lách to và tăng các thông  số huyết học, 
điều đó chứng tỏ rằng sự thay thế enzyme đã đem lại những lợi ích lớn lao với nhứng 
bệnh nhân Gaucher type I.  
Trên cơ sở những thắng lợi này, các enzyme tái tổ hợp cũng đã được chuẩn bị cho các 
đánh giá tiền lâm sàng ở nhiều LSD bao gồm MPS-I, MPS-II, MPS-VI và MPS-VII. Hãy 
bỏ qua những vấn đề logic chẳng hạn như việc cung ứng enzyme và giá thành trị liệu 
đắt đỏ, những vẫn đề chính về mặt lâm sàng là việc mở rộng cách tiếp cận với các LSD 
khác xuất phát từ các nhận xét sau đây. Trước tiên là hội chứng dạng phổ biến của 
bệnh Gaucher có thể được kiểm soát bởi enzyme đích trong một hệ đơn. Ngược lại, 
bệnh lý học ở nhiều mô khác thì sẽ phức tạp hơn, đặc biệt trong các CNS - ở đó có chút 
ít bằng chứng về hiệu ứng trị liệu với các thể thần kinh của bệnh. Thứ hai là có bằng 
chứng cho thấy hoạt tính enzyme có ở tất cả các bệnh nhân Gaucher và các bệnh nhân 
Gaucher đã tải nạp các protein chức năng ngay từ khi hình thành và phát triển bào thai. 
Một thể nghiêm trọng khác của LSD (nhưng không làm chết người) -  những cá thể bị 
tác động của bệnh trong thời kỳ phát triển thai không có hoạt tính enzyme gốc khi sinh 
và không tỏ rõ sự dung nạp miễn dịch các enzyme ngoại sinh. Sở dĩ như vậy là do sự 
thiếu hụt α-L-iduronidase (MPS-I), nếu tiêm enzyme tái tổ hợp vào mô hình chó trưởng 
thành bất lực thì thấy enzyme ngoại sinh không làm đảo ngược các biến đổi bệnh lý 
trong CNS, giác mạc, van tim hoặc sụn khớp. Một sự lý giải có thể là tất cả chó bị tác 
động đều đáp ứng miễn dịch với enzyme được sử dụng với sự lắng đọng các phức hợp 
miễn dịch ở thận trong những năm đầu của trị liệu. Các vấn đề về phản ứng miễn dịch 
đối với enzyme sử dụng cũng đã được đề cập trong mô hình trên mèo MPS-VI (hội 
chứng Maroteaux – Lammy). Nếu các vấn đề tương tự nổi lên ở các LSD động vật khác 
cũng như trong các bệnh tương ứng ở người mà sư thay thế enzyme tỏ ra không hiệu 
ứng thì rõ ràng đó là thể bệnh cực kỳ nghiêm trọng. 
 
13.3.3 Ghép tủy xương 
 
Cách tiếp cận thứ hai trong việc điều trị LSD là cấy ghép các mô có khả năng tiết ra 
enzyme. Điều này được thực hiện thông qua ghép tủy xương (bone marrow transplant –
BMT) với các mảnh ghép phù hợp có alen lặn. Gần đây hơn người ta lại dùng các tế 
bào từ những người cho không có quan hệ huyết thống trong cấy ghép. Một lợi thế của 
BMT vượt hẳn sự thay thế enzyme ngoại sinh là nó thiết lập vĩnh viễn hoạt tính enzyme 
với các bệnh bị tác động sơ cấp ở các hệ thống tạo máu như Gaucher type I cũng như 
các tế bào ngoài khoang tạo máu thông qua việc tiết liên tục và bắt giữ lại enzyme. Lợi 
thế đặc biệt của BMT là các tế bào lympho và đại thực bào là các đối tượng cho enzyme 
có hiệu quả thông qua sự tiếp xúc trực tiếp tế bào với các tế bào lân cận. Các tế bào 
của hệ thống tạo máu có khả năng thấm và đưa enzyme vào tận  CNS – ở đó không thể 
tiếp cận bằng sự truyền enzyme. 
Những nghiên cứu khởi đầu ở các mô hình động vật về LSD như mannosidosis, 
fucosidosis, MPS-VII (hội chứng Sly) và bệnh Krable đã cho những kết quả khích lệ, nó 
làm nghịch đảo hoặc dừng hẳn các bệnh thần kinh. Những kết quả nghiên cưú  trên 
người thì biến động nhiều hơn. Một công trình đăng trên tạp chí “European allogeneic 
BMT experience in LSD” đã khẳng định BMT là một phương pháp điều trị tốt bệnh 
Gaucher không có bệnh lý thần kinh, tất cả 5 bệnh nhân type I được điều trị đã có sự 
thoái lui về các tín hiệu và triệu chứng lâm sàng. Với các bệnh nhân có bệnh lý CNS thì 
6 bệnh nhân MLD không thu được bất kỳ lợi thế nào từ sự cấy ghép. Tuy nhiên bệnh lại 
được ổn định ở các trường hợp mucopolysaccharidoses MPS-I và MPS-II. Lý do của 



việc trị liệu không kết quả, cội nguồn là do các biến đổi lâm sàng của  bệnh nhân cũng 
như sự khác biệt giữa các type của bệnh. 
Các nghiên cứu khác cũng chỉ rõ rằng việc cấy ghép có thể sẽ đem lại những lợi ích lâm 
sàng rõ rệt đối với các bệnh đặc biệt như MPS-I, nhưng bệnh nhân phải được cấy ghép 
trước khi có những suy giảm đáng kể về chức năng trong CNS. Dưới những điều kiện 
này, những sự hư hại thần kinh có thể được phòng ngừa hoặc làm cho tiến triển chậm 
lại. 
Cho tới nay, việc ghép tủy cũng chỉ có thể khuyến cáo như một phương pháp điều trị 
hiệu quả một phần đối với LSD (xem bảng 13.1). Trong quá trình cấy ghép người ta hy 
vọng rằng sự tiến triển của bệnh sẽ chậm lại, nhưng nó bị hạn chế bởi các rủi ro do sự 
kiềm chế miễn dịch. Nhằm nâng cao khả năng cấy ghép cho những bệnh nhân mà 
không cần người cho phải là anh chị em ruột, người ta đã sử dụng nhiều đơn vị  cấy 
ghép của người cho không có quan hệ huyết thống cho những bệnh nhân nặng. Tạp chí 
“North American experience” đã thông báo  cấy ghép được trên động vật không có quan 
hệ di truyền MPS-IH (kiểu hình nghiêm trọng) và khẳng định có 50%  bị chết trong 
những năm đầu cấy ghép và các mảnh ghép có tác động cao tới việc chống trọi bệnh tật 
của vật chủ. Đây là một vấn đề phức tạp vì kiểu hình càng nghiêm trọng cần phải được 
cấy ghép sớm thì lại càng tránh được sự nhiễm độc. Tuy nhiên, quá trình cấy  ghép để 
làm đảo ngược tình trạng bệnh của vật chủ liên quan tới CNS lại làm hủy hoại thần kinh 
do sự tích tụ của lysosome. 
Tóm lại, bằng cách phân tích di truyền có thể xác định được các ứng cử viên GTL trong 
điều trị bệnh. BMT được đánh giá là có hiệu ứng đặc biệt trong một số bệnh như  
Gaucher type I và MPS-IH, nhưng lại bị giới hạn bởi việc tìm kiếm đối tượng cho thích 
hợp và liên quan với vấn đề độc tố. Như vậy, cách tiếp cận này chỉ áp dụng được cho 
các bênh nhân với các bệnh có ít rủi ro, còn với các nhóm bệnh khác thì chưa thấy 
những bằng chứng lâm sàng về hiệu ứng của BMT hoặc thay thế enzyme. Trong những 
trường hợp này bắt buộc phải tìm kiếm các chiến lược khác. 
 
13.4 Các mô đích của GTL 
 
Mốc đầu tiên phải cam kết với các thao tác gen trong LSD là phải phân dòng được hầu 
hết các gen. Tuy nhiên, cDNA của nhiều LSD lại nhỏ hơn 5 kb vì thế các vec tơ 
retrovirus thế hệ thứ nhất có thể cài được vào. Các mô hình trên động vật đã thực hiện 
được với khá nhiều bệnh như (bảng 13.2). Cũng từ các mô hình này mà thiết lập được 
các hệ thống hữu hiệu  đánh giá các chiến lược trị liệu. 
 
13.4.1 Ghép các tổ chức mới 
 
Những thử nghiệm đầu tiên của GTL được xây dựng trên cơ sở hiện tượng hiệu ứng 
chéo của lysosome như đã trình bày ở phần trước và trên các kết quả lâm sàng của 
việc ghép tủy xương dị gen. Và thật ngẫu nhiên, với cách tiếp cận như vậy khi người ta 
làm các test  với các vec tơ thế hệ thứ nhất đã thấy nó có thể sử dụng được trong lâm 
sàng. Moullier và cộng sự hướng vào phương pháp tiết để hiệu chỉnh chéo lysosome 
thông qua sự tiết của tổ chức mới được ghép bằng phẫu thuật với nguyên bào sợi của 
da đã tải nạp và áp dụng kỹ thuật này để tạo ra cả β- glucuronidase (MPS-VII) và α – L-
idunidase (MPS-I). Các nhà nghiên cứu đã gắn một khuôn có các sợi 
polytetrafluoroethylene bọc yếu tố phát triển nguyên bào sợi cơ bản và được ghép vào 
khoang màng bụng chuột thiếu hụt β- glucuronidase. Khuôn này đã phát triển thành 
mạch máu và có khả năng hoạt động như một nơi chứa các nguyên bào sợi của da 
thâm chuyển biểu hiện gen  β- glucuronidase. Trong những thí nghiệm này sự biểu hiện 
của β- glucuronidase được chứng minh là từ cơ quan được ghép mới với thời gian 3 



tháng. Các enzyme không bị biến đổi trong gan chuột được cấy ghép, hiện tượng này 
ngược với việc dùng phẫu thuật cắt bỏ các cơ quan mới. Điều này chỉ rõ rằng việc 
chuyển hoạt tính bằng một quá trình tiết cho kết quả khá hơn là việc di trú các cấu trúc 
tế bào của tổ chức mới vào trong gan. Hoạt tính này cũng có ở phổi động vật, mặc dầu 
với tần số thấp hơn ( 2 trong 3 động vật được xử lý không biểu hiện hoạt tính), với lách 
thì chưa có cơ sở tin cậy, và với các tế bào máu có nhân thì dường như không có hiệu 
ứng. Các nghiên cứu toàn diện hơn ở chuột MPS-VII cũng bởi nhóm nghiên cứu này đã 
khẳng định là có khả năng chỉnh lý chéo sự tồn trữ lysosome ở gan và lách chuột đã lớn 
(4-8 tuần lễ) và cũng chứng minh rằng enzyme này định vị chủ yếu ở đại thực bào. 
Đáng tiếc là mức enzyme đạt được ở các mô ngoại biên chỉ đạt 0,5 - 6% mức bình 
thường, tuy nhiên vẫn có những biến đổi thật sự ở các động vật được xử lý. Mặc dầu 
enzyme không vượt qua được hàng rào máu - não bộ, nhưng đôi khi thấy rải rác các tế 
bào dương tính với  β- glucuronidase có ở các CNS và đoán chừng là đại diện của các 
đại thực bào chịu được tác động enzyme. Với các vết enzyme phát hiện thấy ở mô não 
thì cũng chưa đủ khả năng tạo ra những biến đổi lớn nào về các bất thường thần kinh ở 
chuột. Đặc trưng thứ hai của nghiên cứu này là quá thời điểm thí nghiệm khởi đầu nhiều 
động vật đã phát triển kháng thể kháng enzyme β-glucuronidase của người, tuy nhiên 
hiệu ứng này đã được phòng ngừa bằng sự kiềm chế miễn dịch thích ứng. 
 
Bảng 13.2 Mô hình thực nghiệm trên động vật các bệnh do tích tụ lysosome 
 

nhóm                     Bệnh đặc hiệu             Thiếu hụt enzyme                  Mô hình động vật       
Mucopolysac- 
charidosis              MPS-I                           α-L-iduronidase                   Mèo    
                                                                                                               Chó 
                              MPS-III                         N-acetylglucosamine-          Dê 
                                                                   6-sulfatase 
                              MPS-VI                         Arylsulfatase B                    Chó 
                              MPS-VII                        β-glucuronidase                  Chó 
                                                                                                               Chuột    
Sự trhoái biến      α-Mannosidosis              α-Mannosidase                  Trâu bò 
glycoprotein                                                                                            Mèo 
vá các cấu trúc     β- Mannosidosis            β- Mannosidase                   Dê 
                                                                                                               Trâu bò 
                              Fucosidosis                   α-L-fucosidase                    Chó 
 
Lipidosis                Bệnh Niemann-Pick       Chưa rõ                               Chuột 
cholesterol tế         type C 
bào    
 
Sphingolipidosis   Bệnh Gaucher               Acid β-glucosidase             Chuột  knockout 
 
Galactosylcera-    Bệnh Krabbe                 Galactosylceramidase        Chuột 
mide lipidosis                                                                                         Chó 
                                                                                                               Cừu  
                                                                                                               Khỉ 
 
GM1 ganglio-         Thiếu hụt                     Acid β-Galactosidase            Mèo     
sidosis                  β-Galactosidase                                                        Chó 
                                                                                                               Cừu  
                                                                                                               Bê 
 
GM1 ganglio- 
sidosis              Bệnh Sanhoff                  β-Hexosaminidase B            Mèo 



  
                         Thiếu hụt hoạt hóa          Protein hoạt hóa GM2            Chó 
                          GM2                                     
                           

 
 
Khó có thể so sánh trực tiếp hậu quả của những thí nghiệm này với các trị liệu tương 
đương gần nhất. Tuy nhiên, cũng cần phải lưu ý rằng những con chuột non MPS-VII (0-
6 tuần lễ) được xử lý với enzyme tái tổ hợp với liều đơn hoặc kép, sau đó là các liều 
khác nhau ở nhiều tổ chức thì sẽ có mức chuyển enzyme cao hơn, 35% hoạt tính 
enzyme bình thường đạt được ở gan và 6% ở não bộ. Những hiệu ứng tốt làm giảm sự 
tích rtụ lyosome cũng biến động nhiều trong các mô, kể cả các neuron - tuy nó không 
thuộc quần thể thần kinh đệm. Điều đó cho thấy việc sử dụng đa liều sẽ cho hiệu quả 
cao hơn ở chuột MPS-VII còn non. Vấn đề này còn rất phức tạp và mọi người đang 
trông đợi vào những thành công mới của các thực nghiệm cấy ghép.  
 
13.4.2 Thao tác với các tế bào lympho 
 
Nguồn mô thứ hai có thể hữu ích cho việc sản xuất và chuyển vận protein là các tế bào 
lympho sơ cấp của người. Mặc dầu các tế bào lympho B và T chỉ tiết ra một lượng nhỏ 
protein lysosome nhưng chúng lại có tính năng của một enzyme chuyển vận do sự tiếp 
xúc trực tiếp tế bào. Những quan sát đầu tiên này vào năm 1981 cho thấy các tế bào 
lympho đã hiệu chỉnh chéo nguyên bào sợi ở những bệnh nhân LDS MPS-VII (hội 
chứng Sly). Điều kiện thuận lợi này không áp dụng một cách vạn năng đối với tất cả các 
LSĐ và rất ngoại lệ với sự chuyển enzyme trong bệnh Gaucher.  Hai dạng enzyme α-D-
mannosidase có liên quan với mạng lưới nội chất và khoang Golgi cũng không được 
vận chuyển. Tuy nhiên, một dạng tiền thân có trọng lượng phân tử lớn của enzyme lại 
có thể được xử lý một cách chính xác rồi được chuyển vận và cuối cùng có khả năng 
hiệu chỉnh chéo chức năng. Ngoài β-glucuronidase còn có một enzyme iduronate-2-
sulfatase cũng được chuyển để hiệu chỉnh nguyên bào sợi của các bệnh nhân bị tác 
động bởi các LSĐ tương ứng. 
Braun và cộng sự đã thực hiên các quan sát này và khai thác khả năng của các tế bào 
lympho đã công nghệ hóa để hiệu chỉnh những bất thường về chức năng ở những bệnh 
nhân thể nhẹ của thiếu hụt LSĐ iduronate-2-sulfatase (MPS-II, hội chứng Hunter). Nhờ 
sử dụng các vec tơ L2SN lưỡng tính đã biểu hiện cao iduronate -2-sulfatase ở các dòng 
tế bào nguyên bào lympho lấy từ bệnh nhân MPS-II. Những tế bào này được nuôi cấy 
cùng với các nguyên bào sợi của bệnh nhân đã được hiệu chỉnh những bất thường về 
chuyển hóa. 
Các quy trình của việc phân lập và việc triển khai mở rộng đã được thiết lập một cách 
hoàn hảo và các tế bào lympho được công nghệ hóa đã sử dụng thành công trong một 
nghiên cứu lâm sàng điều trị bệnh thiếu hụt miễn dịch sơ cấp adenosine deaminase. 
Với nền tảng này Whitley và cộng sự đã đi tới một quy trình lâm sàng để đánh giá các tế 
bào lympho công nghệ hóa trong MPS-II. Tuy nhiên, vì các tế bào lympho không phải là 
cấu trúc chính của mô CNS nên cũng không hy vọng cách tiếp cận này sẽ mang lại 
nhiều lợi ích cho các LSD đã có thoái hóa thần kinh, vì vậy công trình này chỉ được hạn 
chế với các bệnh nhân có kiểu hình nhẹ và không liên quan tới CNS. 
 
13.4.3 Ghép tủy xương tự thân 
 
Ghép tủy xương đã được nhìn nhận là một cách tiếp cận hữu hiệu đối với một số LSD. 
Chẳng có gì ngạc nhiên khi người ta quam tâm nhiều tới cách làm thay đổi việc sản xuất 



enzyme thông qua các thao tác gen và sử dụng tủy xương của bản thân. Cách tiếp cận 
này đã tạo điều kiện cho việc ghép tủy cho các bệnh nhân mà không cần đòi hỏi người 
cho là anh chị em ruột, nhưng thường chỉ tạo được mức enzyme thấp. Chiến lược sử 
dụng đối tượng cho không có quan hệ huyết thống cũng chỉ có khả năng với một số 
nhóm chủng tộc, bởi vì trong một tổ hợp các chủng tộc người cho mang rất nhiều rủi ro 
chết chóc và bênh tật cho các bệnh nhân, đặc biệt là ở trẻ em. Một nhận xét lý thú là khi 
ghép các tế bào gốc tạo máu tự thân không cần phải có các điều kiện khởi đầu (tạo 
thuận lợi cho việc cấy ghép). Tiềm năng của cấy ghép có thể  làm thuyên giảm bệnh tật 
và không chứa các tổ chức ghép làm đảo ngược việc điều trị bệnh, giảm nguy cơ chết 
chóc nên có thể thực hiện việc cấy ghép cho trẻ em ngay từ những tháng đầu của cuộc 
sống cũng như với các bệnh nhân nhẹ hơn nhưng vẫn bị suy yếu kéo dài. 
Nguồn cung cấp các tế bào tự thân cho việc kiến tạo lại các tế bào tạo máu dài hạn là 
tủy xương (số lượng ít) và máu dây rốn (số lượng nhiều hơn). Các phương pháp tải nạp 
hiệu quả các tế bào này là vectơ retrovirus, tuy nhiên còn phải lưu ý tới các tác động bởi 
quy trình tải nạp. Nhiều nhà nghiên cứu đã nhắm vào các tế bào tổ tiên như là đích đầu 
tiên của sự chuyển gen vì các tế bào này không có số lượng cao trong máu và vòng 
quay của nó cũng nhanh hơn nên tạo thuận lợi cho sự tải nạp của retrovirus. Tiêu chuẩn 
vàng cho việc đánh giá thành công của sự chuyển gen đối với một bộ phận các tế bào 
tổ tiên nguyên thủy có khả năng tái tạo tủy xương dài hạn trước tiên là các tế bào tải 
nạp phải có khả năng cứu vãn được những bệnh nhân đã dùng hóa trị liệu hoặc tia xạ 
mà tủy đã bị tổn hại nhiều, thứ hai là phải chứng minh được có sự tồn tại của gen 
chuyển và biểu hiện dài hạn in vitro trong các mô hình tạo máu. 
Trước hết chỉ có thể áp dụng các định giá tiền lâm sàng của GTL để đánh giá các quy 
trình (protocol) lâm sàng trên các mô hình động vật thích ứng (xem bảng 13.2).  Tuy 
nhiên, cũng cần phải làm sáng tỏ liệu có sự biểu hiện gen  lâu dài ở các tế bào người 
hay không  cũng như tính khả thi của mô hình này. Mô hình in vitro tốt nhất cho việc test 
sự tải nạp dài hạn của các tế bào khôi phục quần thể của tủy xương là một hệ thống 
nuôi cấy dài hạn đã được cải biến  Dexter. Ở đó tủy xương người có thể duy trì được 
trong môi trường nuôi cấy 6 tháng. Trong 5-6 tuần lễ đầu tiên  nuôi cấy, các tế bào tổ 
tiên chưa  được tách dòng. Hoạt tính tạo máu sau này là do chính các tổ tiên sớm này 
và có thể khảo sát được thông qua các thí nghiệm về những biến đổi trong sự  hình 
thành quần thể. Mô hình này được chấp nhận để thu thập các số liệu về  chuyển và biểu 
hiện gen ở các tế bào tổ tiên. Hệ thống nuôi cấy dài hạn cũng được sử dụng để khảo 
sát các yếu tố ảnh hưởng tới việc chuyển và biểu hiện gen retrovirus trong các tế bào tổ 
tiên thu nhận từ máu ngoại biên và tủy xương của bệnh nhân Gaucher. Các tế bào tổ 
tiên của tủy xương và máu ngoại biên đều được kiểm tra về khả năng chuyển và tải nạp 
ổn định với các tế bào tạo quần thể và bộc lộ vec tơ retrovirus có mang gen 
glucocerebrosidase. Một tổ hợp các cytokine, interleukin -3 (IL-3), IL-6 và yếu tố tế bào 
gốc cùng với chất đệm hỗ trợ đã cho tải nạp tốt nhất trong 5 tuần lế ở môi trường nuôi 
cấy. Hiệu ứng của chất đệm và tổ hợp cytokine đối với sự chuyển gen của các tế bào 
tiền thân ở máu ngoại biên là 70% số quần thể dương tính với glucocerebrosidase trong 
5 tuần lễ. 
Các thí nghiệm tương tự cũng được thực hiện bởi Fairbrairn và cộng sự vớigen α- L-
iduronidase (MPS-I). Nhóm này đã chứng minh khả năng sản xuất tuyệt vời α- L-
iduronidase trong nuôi cấy dài hạn 6 tháng, khi mà các tế bào nuôi cấy đã trở nên già 
yểu. Tuy nhiên, họ cũng chứng minh có  mức chuyển cao đối với các tế bào tổ tiên 
nguyên thủy mà không cần đến các chất đệm khác hay các yếu tố sinh trưởng hoặc sự 
tải nạp cường độ cao. Trong khi đó cũng chưa rõ tại sao nhóm nghiên cứu này lại thu 
được thắng lợi đặc biệt với mức chuyển gen cao mà lại không cần thêm các cytokine 
hay thao tác nhanh các tế bào. Đây có thể là một tiện lợi lớn và là yếu tố quan trọng để 
tránh việc phải “tống giam” các tế bào non trước khi thực hiện việc chuyển gen. Về khía 



cạnh chức năng thì α -L-iduronidase đã được tiết ra môi trường và hiệu chỉnh được sự 
tồn đọng lysosome xét trên cả góc độ tổ chức học cũng như thông qua sự giảm sút S35  

đánh dấu của các tế bào. 
Những nghiên cứu này là những bằng chứng tốt về tiền lâm sàng để có thể đi tới các 
thử nghiệm lâm sàng trên bệnh nhân. Lashford và cộng sự đã có một thử nghiệm lâm 
sàng về tủy xương điều trị nhóm bệnh MPS-IH. Trong trường hợp bệnh Gaucher lại còn 
thêm các dẫn liệu xa hơn từ các nghiên cứu trên động vật. Những công trình này chỉ rõ 
tủy xương chuột có thể tải nạp cao bởi các retrovirus (MPSG và LN) có chứa gen 
glucocerebrosidase người và những tế bào có khả năng kiến tạo lại ở các đối tượng 
nhận đã bị tia xạ liều chí tử. Hoạt tính của glucocerebrosidase mức cao cũng thấy ở đại 
thực bào sau ghép tủy và biểu hiện gen này ở chuột tới 7 tháng. Động học của sự biểu 
hiện glucocerebrosidase trong quần thể đại thực bào cũng đã được nghiên cứu chi tiết. 
Nhờ việc sử dụng các vec tơ retrovirus khác nhau (N2) Krall và cộng sự đã ghép tủy 
xương được tải nạp vào chuột đã tia xạ chí tử. Ở những thời điểm đầu (1-2 tháng sau 
khi ghép), các tế bào chủ chốt đã thấy ở lách, máu, tủy xương và tuyến ức của chuột. 
Sau đó các tế bào cũng thấy ở các mô khác, kể cả CNS.  Đối với mô gan thì quần thể 
đại thực bào tăng tới 10% ở tháng thứ nhất và 70% ở tháng thứ 6. Sự tăng tương tự 
cũng thấy ở quần thể vi mô thần kinh đệm của CNS – đạt 20% số tế bào phân phối 
quanh mạch với thời gian khoảng gần 6 tháng. Với CNS thì như vậy nhưng với LSD 
thoái hóa thần kinh thì không hiểu tại sao hiệu ứng lâm sàng của ghép tủy xương  lại có 
nhiều biến đổi đến như vậy?  
Có vẻ như là có sự cộng tác của các yếu tố trong đó có kể đến  những sự hư hại từ 
trước (tuổi tác và các bệnh lên quan), mức enzyme của người cho (anh chị em ruột 
đồng gen và dị gen), bản chất của các chế độ sinh hoạt (liên quan tới tuổi và sự lựa 
chọn thầy thuốc) và mức biểu hiện M6P-R ở các cấu trúc mô (liên quan tới tuổi). Các 
nghiên cứu in vitro và in vivo trên động vật đã chứng minh rằng có khả năng protein 
lysosome được vận chuyển tới tận các neuron và thần kinh đệm. Một công trình tương 
tự của Walkley và cộng sự với mô hình trên mèo α- D-mannosidosis đã chỉ rõ rằng việc 
ghép tủy xương từ các bạn đồng lứa (littermate) kiểu hình bình thường vào mèo con đã 
cho kết quả 9-40% hoạt tính enzyme bình thường trong các CNS. Mức cao nhất của 
mannosidase cũng liên quan tới vi mô thần kinh quanh mạch và enzyme cũng thấy có ở 
các neuron và các quần thể thần kinh đệm. Điều quan trọng là các nghiên cứu này đã 
khảo sát giá trị của BMT trong việc hiệu chỉnh các bất thường của mô khi đã bị tia xạ chí 
tử. Trong 2 nghiên cứu đơn đều cho thấy có mối liên quan giữa tia xạ và mức độ biểu 
hiện enzyme (tăng liều lượng tia xạ thì sự biểu hiện enzyme sẽ tốt hơn ở tất cả các mô). 
Điều này phản ánh rằng khi tia xạ với liều cao hơn sẽ giúp cho việc cấy ghép tốt hơn 
nhưng lại làm tăng độc tính cho đối tượng được ghép. Như vậy là tủy xương công nghệ 
hóa đã làm thuyên giảm bệnh tật do việc tăng cường lượng enzyme cũng như tăng 
cường đáp ứng miễn dịch với các bệnh nhân có kiểu hình vô lực. 
 
13.4.4 Đích trực tiếp của hệ TKTƯ (CNS) 
 
Có 2 chiến lược chính để nâng cao sự chuyển và biểu hiện gen trong hệ TKTƯ: (1) tải 
nạp tế bào với các vec tơ hướng thần kinh và (2) ghép tế bào não. Các vec tơ retrovirus 
được sử dụng cho các thí nghiệm GTL đầu tiên cũng khá quan trọng đối với CNS, vì 
chúng có khả năng tải nạp trong các tế bào hậu gián phân. 
Có 2 virus nổi bật như là các vec tơ tiềm năng đối với sự chuyển gen tới CNS là 
adenovirus và herpes simplex virus (HSV). Với HSV có lẽ dễ dàng nhận ra rằng đó là 
một vec tơ tiềm năng đối với hệ TKTƯ. HSV có khả năng thâm nhiễm và sao chép được 
trong hầu hết các dạng tế bào nhưng lại làm tiêu tế bào. Tuy nhiên, khi các neuron 
ngoại biên bị thâm nhiễm thì virus lại không làm tiêu (ly giải) tế bào mà lại thiết lập một 



trạng thái tiềm tàng (latent state), ở dó hệ gen virus tồn tại như một episome nhân. 
Những vị trí chính của sự thâm nhiễm tiềm tàng là hạch gốc lưng và tính đặc hiệu mô 
này là do một yếu tố phiên mã đặc hiệu tế bào, OCT-2, nó gắn vào promoter gen sớm 
(early gen promoter) của DNA virus. Các vec tơ cơ sở HSV muốn “tư bản hóa” 
(capitalise) tính hướng neuron và tiềm tàng các virus hoang dại. Tuy nhiên, vấn đề 
chính trong việc tạo một vec tơ như thế đều xoay quanh vấn đề phải lưu tâm tới các rủi 
ro lâm sàng nếu mất khả năng tiềm tàng và xảy ra sự tái hoạt kế tiếp vòng tiêu tố (lytic 
life cycle) trong các hệ TKTƯ. Vấn đề thứ hai là việc xác định một promoter thích hợp có 
khả năng thích ứng với sự biểu hiện gen trị liệu. 
Trong kịch bản đầu tiên việc tái hoạt của một vec tơ HSV trong não có thể sẽ gây nên 
viêm não. Khi một HSV có độ chuẩn cao được tiêm vào não động vật thì chúng sẽ 
không tránh khỏi  bệnh viêm não cảm ứng bởi virus. 
Để tạo ra một vec tơ làm  vô hiệu hóa thì phải có nhiều tái tổ hợp, trong đó có cả virus 
đã được loại bỏ gen thymidine kinase (TK) - tạo một enzyme cần cho sự sinh trưởng 
của virus trong các neuron. Một chiến lược khác là loại bỏ các trình tự gen sớm (early 
gen-IE)  tức khắc. Nhiều thí nghiệm đã xem xét chiến lược đầu tiên là loại bỏ các TK 
virion và cài các cDNA của enzyme cứu hộ purine, hypoxanthine phoshoribotransferase. 
Khi đưa các vec tơ này vào não chuột sẽ gây độc đáng kể trong các CNS và cũng 
chẳng có gì để chứng minh được rằng đây là một vec tơ virus an toàn đối với người. 
Quan điểm thứ hai lại đòi hỏi phải được cung cấp các chức năng gen IE từ các nguồn 
ngoại sinh. Vấn đề này đã thu được thành quả nhờ sự tăng trưởng của virus vô hiệu 
hóa trong các dòng tế bào nuôi cấy đã được công nghệ hóa để biểu hiện gen IE. Đáng 
tiếc là có thể có rủi ro do sự tái sinh virus nguyên vẹn thông qua tái tổ hợp giữa các 
virus khiếm khuyết và các trình tự gen trong các tế bào nuôi cấy, và đôi khi cũng tạo ra 
một vec tơ không thể chấp nhận được cho việc sử dụng trên người. Một quan điểm 
khác lại phát triển các vec tơ cơ sở HSV có chứa tất cả các trình tự tác động cis cần cho 
sự sao chép và đóng gói DNA của chúng trong các virion, nhưng chỉ sản sinh ổn định 
khi có mặt virus hoang dại, chúng sẽ cung cấp các protein hoạt chuyển cho những quá 
trình này. Đáng tiếc là toàn bộ kho virus cuối cùng này là một tổ hợp của vec tơ đóng 
gói và HSV hoang dã nên tiềm ẩn khả năng gây độc của các virus hoang dã tới 100%. 
Trong khi đó cũng có chiến lược sản xuất virus trợ giúp khiếm khuyết, tuy nhiên vẫn 
chưa đạt tới mức an toàn cho các thí nghiệm trên người. 
Ngoài vấn đề chính là sự an toàn, vấn đề thứ hai lại liên quan tới việc tạo ra các vec tơ 
HSV mà promoter được xác định là thích hợp đối với sự biểu hiện gen dài hạn ở trạng 
thái bất hoạt phiên mã tiềm tàng. Những vec tơ này đã được sử dụng để hoạt hóa sớm 
các gen cần cho việc sản xuất các sản phẩm gen IE cho hoạt tính cao và tránh được 
mạo hiểm của sự hoạt hóa tiêu tố (ly giải) kế tiếp. Tuy nhiên, khi promoter kiềm chế đặc 
hiệu các tế bào neuron bị thâm nhiễm  thì sẽ không có khả năng duy trì sự biểu hiện dài 
hạn các gen nghiên cứu. Vì vậy, sự lựa chọn tốt nhất là promoter LAT, nó được thâm 
nhiễm ở trạng thái hoạt hóa phiên mã tiềm tàng. Nhờ việc sử dụng promoter LAT mà 
biểu hiện dài hạn các gen nghiên cứu ở hệ thần kinh ngoại biên và sự biểu hiện qua 
trung gian HSV-LAT của enzyme lysosome, β-glucuronidase trong CNS của chuột MPS-
VII với thời gian 4 tháng. 
Về vấn đề này, nhiều nhóm nghiên cứu đã hướng tới việc làm biến đổi các hệ thống vec 
tơ adenovirus, mặc dầu chúng có tính hướng biểu mô nhưng cũng có khả năng thâm 
nhiễm được CNS. Cũng giống như HSV adenovirus, nó có khả năng thâm nhiễm các tế 
bào hậu gián phân và tự thiết lập một episome. Những vec tơ được phát triển  đã loại 
bỏ các gen IE sẽ làm cho virus không có khả năng tự sao chép. Việc loại đi các cấu trúc 
phụ trong hệ gen virus như vùng E3 và E5 đã đủ khả năng để cài được các gen ngoại 
lai. Đối với LSD, các vec tơ adenovirus được tạo ra nhằm  vận chuyển gen MLD, ARA 
và enzyme này đã biểu hiện được in vitro cả trong nguyên bào sợi cũng như trong các 



mô đích cuối cùng là các tế bào đuôi gai (oligodendrocytes). Đây là các công trình 
nghiên cứu đã lâu và chưa có các thông tin về những biểu hiện dài hơn cũng như hiệu 
ứng trong các mô hình động vật thích hợp. Cho tới nay, sự biểu hiện gen qua trung gian 
adenovirus của các gen nghiên cứu đã chỉ rõ rằng sự biểu hiện protein trong các CNS 
tương đối nhất thời. 
Đáng tiếc là lại có một số vấn đề liên quan tới độc tính của adenovirus. Nhiều công trình 
nghiên cứu trên chuột và động vật cao cấp cho thấy có đáp ứng miễn dịch đáng kể của 
vật chủ với vec tơ. Hiệu ứng này là do mất chức năng của E3 (trong các virus nguyên 
vẹn nó kích thích sự biểu hiện của kháng nguyên lớp I phức hợp hòa hợp tổ chức 
chính, vì thế mà kìm hãm  được đáp ứng miễn dịch của vật chủ đối với virus thâm 
nhiễm). Cuối cùng là, có nhiều công trình quan tâm tới việc khảo sát loại bỏ các yếu tố 
khác của hệ gen virus để tạo được hệ thống an toàn hơn và ít tính sinh miễn dịch hơn. 
Cho tới nay nhiều công trìnhnghiên cứu về các vec tơ adenovirus có liên quan tới gen 
dấu chuẩn (marker gene) cả in vitro cũng như trong ghép trực tiép vec tơ vào não bộ. 
Dường như là sau khi tiêm trực tiếp đã chuyển được một lượng tương đối các chất liệu 
di truyền xung quanh vị trí tiêm, nhưng không phải toàn bộ CNS bị thâm nhiễm và tải 
nạp bởi vec tơ virus. Đây có vẻ như là các vấn đề thực tiễn khi phải chuyển giao DNA 
diện rộng đối với các bệnh nhân. Các nhà nghiên cứu thấy có sự phá vỡ hàng rào máu- 
não do các tác nhân thẩm thấu khi tiêm adenovirus vào máu để rồi chuyển vào các 
CNS. Với mức độ đạt được hiện nay vẫn chưa đủ cơ sở để khẳng định là việc sử dụng 
các vi thần kinh đệm để chuyển gen hệ TKTƯ là thuận lợi. Chắc chắn cần phải có các 
công trình xa hơn nữa xác định được một vec tơ hướng thần kinh có khả năng chuyển 
gen hệ TKTƯ diện rộng an toàn và hiệu lực. Các nhà nghiên cứu đã nhìn nhận tới việc 
ghép tế bào cho các quần thể hệ TKTƯ.  
Điều hứa hẹn nhất của những cách tiếp cận này là thăm dò các tế bào thần kinh tổ tiên 
dùng cho chuyển gen. Bước tiến căn bản là đã chứng minh được rằng mô thai nhi  
người có khả năng ghép được vào các hệ TKTƯ trưởng thành. Trong bệnh Parkinson, 
khi được ghép mô thai nhi đã thấy có sự  hình thành các kết nối thần kinh và hiệu ứng 
lâm sàng kéo dài ít nhất 18 tháng. Những thí nghiệm như thế chỉ rõ tiềm năng của cấy 
ghép tế bào trong CNS, tuy nhiên không có sự phục hồi quần thể với hệ thần kinh đệm 
và kỹ thuật này chỉ có thể ứng dụng điều trị những rối loạn tương đối cục bộ. Trong các 
nghiên cứu trên động vật, các nhà nghiên cứu đã có được các tế bào bất tử từ lớp hạt 
bên ngoài của não bộ do tải nạp với các gen gây ung thư như myc. Sau khi tiêm vào 
não thất những dòng tế bào cấy ghép ổn định này thông qua hệ TKTƯ thì chúng có thể 
biệt hóa thành các neuron cũng như các tế bào thần kinh đệm. Những tế bào được tiêm 
vào não thất của chuột MPS-VII thấy được ghép ở sọ ngay cả khi vắng mặt các điều 
kiện ưu tiên hoặc kìm hãm miễn dịch; 97% số động vật có bằng chứng  cấy ghép được 
lan rộng, mặc dầu có một số biến đổi  có tính chất cục bộ vùng. Tất cả các vùng này đều 
có mức hoạt tính enzyme lớn hơn 2% bình thường. Các thực nghiệm ghép mở rộng 
hơn ở động vật không thấy có những  thoái hóa thần kinh như thường xảy ra ở chuột 
MPS-VII. 
Bằng chứng tương tự theo cách tiếp cận này cũng thu được từ những nghiên cứu, trong 
đó các dòng tế bào thần kinh tổ tiên được tải nạp với các tiểu đơn vị α ( α subunit) của 
enzyme β- hexosaminidase (β–N– acetylgalactosaminidase, thiếu hụt trong bệnh LSD 
Tay-Sachs) cùng với gen dấu chuẩn β-galactosidase. Khi chuyển dòng tế bào này vào 
thai và chuột sơ sinh lại tái khẳng định tiềm năng của việc cấy ghép diện rộng dài hạn 
và mức enzyme phát hiện được cao hơn mức kiểm sóat  ở lứa tuổi đó. Mức enzyme 
cao nhất đạt được khi cấy ghép vào mô của bào thai. 
Dĩ nhiên có rất nhiều khó khăn khi ứng dụng trên người, có nhiều vấn đề liên quan tới 
sự bất tử hóa các tế bào thần kinh với các gen gây ung thư đã biết và tiềm năng cảm 



ứng gây khối u thứ cấp. Mặc dù chưa có vấn đề gì về các khối u thứ cấp ở chuột, 
nhưng vẫn còn vấn đề về tính an toàn đối với các thử nghiệm trên người. 
Một cách tiếp cận khác của việc nhân rộng các tế bào thần kinh tổ tiên mà không cần 
phải bất tử hóa có lẽ về mặt kỹ thuật là khả thi, nhưng cho tới giờ những tế bào này vẫn 
chưa được ghép chuẩn và không có khả năng thực hiện được trong các CNS. Cuối 
cùng, cần phải có nhiều công trình nữa mới có thể đưa ra được phương pháp tin cậy để 
chuyển enzyme hệ TKTƯ. 
 
13.5 Kết luận 
 
Các bệnh liên quan tới lysosome có một số khó khăn về mặt kỹ thuật trong GTL, nhưng 
cũng có những cơ hội điều trị tốt. Đối với một bệnh như Gaucher type I nó chỉ bị tác 
động bởi một dạng tế bào chính và có thể điều trị thành công bằng cách ghép tủy xương 
khác loại. Thao tác gen đối với tủy xương tự thân tạo ra một tiềm năng thật sự làm giảm 
bớt tỷ lệ tử vong cho bệnh nhân. Mặt khác, lại có nhiều bệnh bị tác động ở các mô phụ, 
kể cả trường hợp CNS, trong những trường hợp đó thì việc ghép tủy cũng chỉ có tác 
dụng phần nào. Những bênh  này đòi hỏi phải có những công trình nghiên cứu xa nữa 
thì mới có được những lợi ích lâm sàng qua gen trị liệu. 


