
Chương XVII 
 
                                ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH TIM MẠCH   
 
17.1 Mở đầu 
 
Sự tăng tiến không ngừng về những hiểu biết trong biến đổi biểu hiện gen liên quan tới 
các bệnh mắc phải đã tạo nên một viễn cảnh cho sự cách mạng hóa đối với việc tiếp 
cận lâm sàng các bệnh thông thường. Hiện nay, trên thế giới các bệnh tim mạch tác 
động tới một quần thể dân cư rộng lớn và cũng là bệnh gây nhiều tử vong nhất. Trong 
vấn đề này, GTL sẽ cống hiến một tiềm năng làm thay đổi thậm chí đảo ngược lại gổc rễ 
bệnh lý học của chúng. Khi các nhà nghiên cứu đã hiểu nhiều hơn về di truyền học của 
bệnh thì phạm vi áp dụng cách trị liệu mới hấp dẫn này sẽ càng được mở rộng. 
Thao tác trị liệu các quá trình di truyền bao hàm việc đưa các chất liệu di truyền có  
chức năng vào trong các tế bào sống cũng như phong tỏa đặc hiệu trình tự của một số 
gen có hoạt tính xác định. Nhờ hiểu biết tốt hơn về vai trò di truyền đối với bệnh mà các 
kỹ thuật thao tác gen ngày càng phong phú. Đích trị liệu được xác định là nâng cao hiệu 
quả các cách trị liệu tim mạch truyền thống như sự tạo mạch của bóng (baloom 
angioplasty) hay sự cấy ghép. Cách tiếp cận hoàn toàn mới với việc điều trị các bệnh 
mắc phải là cảm ứng sự tạo mạch trong các mô thiếu máu cục bộ cũng đang phát triển. 
Nhờ chiến lược thực nghiệm mới này mà người ta nhận thức được rằng điều quan 
trọng đối với các nhà lâm sàng là phaỉ ý thức được những giới hạn cũng như khả năng 
của họ để rồi đánh giá một cách cẩn thận, tạo cơ hội cho việc hợp nhất các cách trị liệu 
này để nó trở thành các thực hành có tính chất thường quy. Nguyên lý cơ bản của thao 
tác gen và những ứng dụng của nó là điều trị các bệnh tim mạch đã biết cũng như xem 
xét lại việc áp dụng GTL trong các mô hình trên động vật cũng như các thử nghiệm trên 
lâm sàng. 
 
17.2 Thao tác gen đối với mô tim mạch 
 
17.2.1 Sự điều biến biểu hiện gen trong các mô tim mạch 
 
GTL có thể được định nghĩa là bất kỳ thao tác biểu hiện gen nào có gây ảnh hưởng tới 
bệnh.Thao tác này đạt được kết quả nói chung là thông qua sự thâm chuyển DNA ngoại 
lai vào trong các tế bào. GTL không những có liên quan tới sự chuyển giao tất cả các 
gen hoạt hóa (gen chuyển) mà còn có thể phong tỏa sự biểu hiện gen tự nhiên bằng 
việc thâm chuyển các tế bào với các chuỗi ngắn của acid nucleic như các 
oligonucleptide (Hình 17.1). 
Cách tiếp cận với sự chuyển gen cho phép thay thế các gen đã mất hoặc khiếm khuyết 
hay làm biểu hiện vượt mức một protein tự nhiên hay ngoại lai. Vì các protein này chỉ có 
thể được hoạt hóa bên trong tế bào nên trong trường hợp cần phải thay đổi toàn bộ 
chức năng của một tổ chức hay một mô thì hiệu ứng chuyển gen phải rất cao. Tuy 
nhiên, các protein được tiết ra bởi các tế bào đích có thể tác động lên các tế bào khác 
trong phương thức cận tiết  (paracrine) hay nội tiết (endocrine), vì thế chỉ cần chuyển 
được gen tới một tiểu quần thể của các tế bào là đã có được kết quả trị liệu đầy đủ. 
 



                                

    
 
Hình 17.1 Các chiến lược GTL . (A) sự chuyển gen có liên quan với chuyển một gen đầy đủ hoặc 
bằng thâm nhiễm virus hoặc bằng các vectơ không virus tới nhân của một tế bào đích. Sự biểu 
hiện của gen thông qua sự phiên mã thành mRNA và dịch mã thành một sản phẩm  protein của 
gen thì sẽ thu được một protein chức năng có hiệu ứng trị liệu trong tế bào tải nạp hoặc được tiết 
ra để tác động lên các tế bào khác. (B) sự phong tỏa gen liên quan với việc đưa vào trong tế bào 
các trình tự ngắn của acid nucleic để ngăn chặn  sự biểu hiện gen như các antisense ODN gắn 
với mRNA ở một trình tự đặc biệt và ngăn ngừa sự phiên dịch thành protein. 
(Theo Victor J. Dzau, Afshin Ehsan và Micael J. Mann. An Introduction to Molecular Medicine and 
Gene Therapy.  A John Wiley & Sons, Inc., Publication 2001) 
 
 
Sự phong tỏa gen có thể được thực hiện bằng cách thâm chuyển tế bào với các chuỗi  
DNA ngắn như các antisense oligonucleptide (ODN). Cách tiếp cận này hướng tới việc 
làm thay đổi chức năng cuả tế bào nhờ ức chế biểu hiện gen đặc hiệu. Antisense ODN 
có một trình tự base là bổ cứu với đoạn gen đích. Trình tự bổ cứu này cho phép gắn 
đặc hiệu với đoạn tương ứng của mRNA, được phiên mã từ gen này và ngăn chặn sự 
phiên dịch thành protein. 
Một dạng khác của sự phong tỏa gen là dùng các ribozyme – một đoạn RNA có thể tác 
động giống như các enzyme có thể phân giải các trình tự đặc hiệu của RNA đích. Dạng 
thứ ba của ức chế gen có liên quan tới việc phong tỏa các yếu tố phiên mã. Các DNA 
chuỗi kép có thể được thiết kế phỏng theo vị trí gắn các yếu tố phiên mã và tác động 
như các bẫy để phòng ngừa yếu tố phiên mã từ các gen đích hoạt hóa. 
 
17.2.2 Vec tơ chuyển giao DNA tim mạch 
 
17.2.2.1 Plasmid là các chuỗi DNA vòng, nguyên bản được phát hiện như một phương 
tiện chuyển gen tự nhiên giữa các vi khuẩn. Các plasmid trần cũng có thể được dùng để 
chuyển DNA tới các tế bào động vật có vú. Tiêm trực tiếp DNA plasmid vào trong các 
mô in vivo có thể biểu lộ được gen chuyển. Tuy nhiên, sự hấp thu và biểu hiện của 



plasmid nói chung chỉ mới đạt được mức hợp lý ở cơ xương và cơ tim. Vec tơ chuyển 
giao DNA tim mạch “lý tưởng” sẽ an toàn và có hiệu ứng chuyển giao cao tới tất cả các 
dạng tế bào – các tế bào đang tăng sinh cũng như các tế bào nằm yên, với các cơ hội 
chọn lọc hoặc biểu hiện gen ngắn hạn hay bất định. Vec tơ lý tưởng có khả năng linh 
hoạt với việc điều tiết các gen với mọi kích cỡ, kiếm soát sự hợp nhất của các mẫu hiện 
thời và mức độ biểu hiện gen, nhận biết các dạng tế bào đặc biệt cho sự chuyển giao 
hoặc biểu hiện gen. Mặc dầu đã có những tiến bộ đạt được trên từng mặt riêng lẻ, 
nhưng GTL cũng còn phải một thời gian nữa mới có được một vec tơ đơn chứa đựng 
tất cả các đặc tính mong muốn. Mặc dầu phạm vi tác động của các vec tơ đang có 
những bước tiến triển, nhưng mỗi vec tơ cũng phải tìm ra những khoảng trống  riêng 
trong các chiến lược GTL lâm sàng. 
 
17.2.2.2 Các vec tơ retrovirus không sao chép, tái tổ hợp đã được sử dụng rộng rãi 
cho việc chuyển gen vào các tế bào tim mạch nuôi cấy in vitro, ở đó sự tăng sinh tế bào 
có thể được thao tác một cách dễ dạng. Tuy nhiên, việc sử dụng vec tơ này in vivo có 
nhiều hạn chế do hiệu ứng tải nạp thấp, đặc biệt với hệ tim mạch- nơi mà hầu hết các tế 
bào đều ở trạng thái nằm yên. Sự hợp nhất ngẫu nhiên của các ve cơ retrovirus như 
virus gây bệnh bạch cầu cho chuột molorey (molorey murine leukomia virus –MMLV) 
vào trong DNA nhiễm sắc thể có liên quan tới hiểm họa tiềm ẩn làm hoạt hóa các gen 
ung thư và sự tăng trưởng của tế bào tăng sản ung thư. Trong khi đó việc sử dụng các 
vec tơ virus trong các thử nghiệm lâm sàng thì sự rủi ro phải thấp và độ an toàn cao 
hơn. Những cải tiến gần đây trong các hệ thống đóng gói (đặc biệt là việc phát triển các 
vec tơ retrovirus “giả’ hợp nhất vào protein G của virus gây bọng nước ở miệng) đã làm 
tăng tính ổn định của các hạt retrovirus và tạo thuận lợi cho việc sử dụng chúng với 
nhiều tế bào đích hơn. 
 
17.2.2.3 Adenovirus tái tổ hợp  trở thành vec tơ được sử dụng rộng rãi nhất cho các 
thí nghiệm chuyển gen cho hệ tim mmạch in vivo. Adenovirus thâm nhiễm các tế bào 
không phân chia và nhìn chung là không hợp nhất vào trong hệ gen vật chủ. Những vec 
tơ này vì thế mà có thể đạt được hiệu quả tương đối cao trong việc chuyển gen vào 
trong một số dạng tế bào tim mạch yên lặng. Nhưng các gen chuyển nói chung sẽ bị 
mất đi khi các tế bào được kích thích để đi vào vòng phân chia tế bào. ĐƯMD đối với 
các đại diện KN của adenovirus là hạn chế lớn nhất đối với việc sử dụng chúng cho 
GTL. Các vec tơ thông thường chỉ biểu hiện gen trong vòng 1-2 tuần lễ sau khi thâm 
nhiẽm. Cũng chưa xác định được sự hủy hoại nào của các tế bào thâm nhiễm đã góp 
phần vào việc kết thúc biểu hiện gen cũng như kiềm chế sự xuất hiện các promoter gen 
chuyển của episome. Trong hệ tim mạch, các hàng rào sinh lý như lá đàn hồi trong 
(internal elastic lamina) rõ ràng đã làm giới hạn sự thâm nhiễm các tế bào nội mô. Với 
việc chuyển gen tới trung và ngoại mạc thì chỉ xảy ra sau khi các cấu trúc mạch đã hết 
tổn thương. Mặc dầu sự chuyển gen đạt tới  30-60%  tế bào  sau khi tổn thương  bóng 
(balloom injury) với các vec tơ adenovirus có mang gen nghiên cứu, nhưng thực tế là 
các bệnh xơ vữa động mạch vẫn  bị giới hạn hiệu ứng do tải nạp  với adenovirus. Đó là 
vấn đề cần phải đặt ra đối với việc điều trị bệnh cho con người.  
 
17.2.2.4 Virus adeno liên hợp (AAV) có thể thâm nhiễm nhiều tế bào đích và có thể 
thiết lập sự thâm nhiễm tiếm ẩn do có sự hợp nhất vào trong hệ gen tế bào vì thế mà có 
được sự chuyển gen ổn định như các vec tơ retrovirus. Mặc dầu các vec tơ AAV tải nạp 
các tế bào đang sao chép với tốc độ nhanh hơn, nhưng khả năng thâm nhiễm với các tế 
bào không sao chép lại phải được thực hiện cả in vitro và in vivo. Tuy nhiên, cũng cần 
phải xác định hiệu ứng của sự chuyển gen qua trung gian AAV tới các tế bào mạch máu 
và khả năng tiềm ẩn của việc sử dụng các vec tơ AAV in vivo trong GTL các mạch máu. 



Nhưng cũng có nhiều nghiên cứu thành công trong việc tải nạp với các tế bào cơ tim 
sau khi tiêm trực tiếp nhũ dịch AAV vào trong mô tim, và sự thâm nhiễm này đã làm biểu 
hiện tương đối ổn định trên 60 ngày. 
Đối với việc phát triển các phương pháp thâm chuyển hiệu lực in vivo những chất liệu 
không phải virus vào các mô tim mạch thì vẫn còn nhiều thách thức đối với các nhà 
nghiên cứu lâm sàng. Các phương pháp chuyển gen với cơ sở lipid thì việc chuẩn bị dễ 
dàng và linh hoạt hơn. Các liposome cationic đã được phát triển và sử dụng rộng rãi in 
vivo và in vitro từ 5-10 năm trước đây trong việc chuyển DNA plasmid và các antisense 
oligonucleptide. Các chất khác như lipopolyamine và các polypeptide cationic cũng đang 
được xem xét như các phương tiện vận chuyển tiềm năng nhằm nâng cao sự chuyển 
giao DNA cả trong các chiến lược chuyển gen cũng như phong tỏa gen. Tuy nhiên, hiệu 
ứng chuyển giao DNA in vivo với bất kỳ phương pháp nào đi nữa thì vẫn còn rất thấp. 
Việc cho thêm vào các hạt virus Sendai bất hoạt cho các chế phẩm liposome đã nâng 
cao các đặc tính fusigenic của các lipid và có thể là một phương tiện nhằm tăng cường 
sự chuyển giao DNA. Hơn nữa, khi áp dụng nó lại được đặt dưới sự kiểm soát môi 
trường điều hòa làm cho mô mạch máu không căng phồng nên đã làm tăng sự hấp thu 
oligonucleptide và sự định vị nhân. Phương pháp này có thể đặc biệt hữu ích với ex vivo 
như ghép hay cấy ghép tĩnh mạch và nó cũng có thể đại diện cho một phương thức làm 
tăng cường sự chuyển gen của plasmid. 
 
17.2.3 Kiểm soát sự biểu hiện gen trong mô tim mạch 
 
Ngoài việc chuyển gen một cách hiệu quả, nhiều phương thức trị liệu vẫn đòi hỏi sự 
kiểm soát về thời gian kéo dài, sự định vị và mức độ biểu hiện gen chuyển. Để đi tới kết 
quả, các nhà nghiên cứu đã phát triển sớm các hệ thống promoter gen cho phép các 
nhà lâm sàng điều tiết được cả thời gian và không gian sự biểu hiện gen. Hệ thống này 
bao gồm các promoter đặc hiệu mô phân lập từ các trình tự gen mã cho các protein, 
giới hạn tự nhiên đối với mô đích như promoter yếu tố Willebrand cũng được phân lập 
từ các hệ thống không phải động vật có vú, nó có thể thúc đẩy hay ức chế sự biểu hiện 
gen với sự có mặt của các yếu tố dược lý như tetracycline, kẽm hoặc các steroid. Ngoài 
sự điều hòa biểu hiện gen, có thể vẫn phải hạ thấp các điều kiện sinh lý học để hợp 
nhất được các promoter, các yếu tố tăng cường hoặc các yếu tố điều hòa khác nhằm 
đáp ứng với các giai đoạn phát triển hoặc các điều kiện đặc biệt như giảm lượng không 
khí  đi vào hoặc tăng stress oxy hóa. 
 
17.3 Gen trị liệu hẹp van tim tái phát 
 
17.3.1 Sinh lý bệnh học của hẹp van tim tái phát 
 
Sự thu hẹp định kỳ của các động mạch là kết quả của sự tạo mạch dưới da, xơ vữa 
động mạch hoặc do các kỹ thuật khai thông khác - đó là các vấn đề lâm sàng thương 
gặp. Chính vì thế mà các quy trình kỹ thuật với các bệnh nhân mà động mạch bị bịt kín 
do xơ vữa bị hạn chế một cách ghê gớm. Trong trường hợp tạo mạch đến mức làm 
căng phồng thì 30-40% tái phát hẹp van tim là do xử lý tổn thương mạch vành và 30-
50% là do tổn thương động mạch mặt trước đùi trong năm thứ nhất. Các ống dẫn nội 
mạch cũng làm giảm tỷ lệ tái phát hẹp van tim trong một số bối cảnh. Tuy nhiên, vẫn còn 
rất nhiều biến cố và các số liệu về tác dụng dài hạn của nó còn rất hạn chế. Mặc dầu 
các tiến bộ kỹ thuật nội mạch xử lý các tổn thương động mạch là đầy ấn tượng, nhưng 
muốn có được lợi ích toàn diện thì vẫn phải chờ đợi vào một giải pháp sinh học cơ bản. 
Sinh lý bệnh học của sự tái phát hẹp van tim bao gồm sự co thắt và xơ hóa thành mạch, 
là do sự tổ chức lại (remodeling) và sự phát triển mạnh các thương tổn do xơ hóa tế 



bào, chủ yếu là các tế bào cơ trơn của mạch máu (vascular smooth muscle cells -
VSMC) và các chất nền ngoại bào. Quá trình sau được hiểu như là sự tăng trưởng tân 
nội mạc (neointimal hyperplasia) có liên quan tới việc kích thích VSMC “yên lặng” bình 
thường trong động mạch để chuyển thành dạng hoạt hóa mà đặc trưng bởi sự tăng sinh 
và di chuyển nhanh. Có nhiều yếu tố tăng trưởng giữ vai trò quan trọng trong việc kích 
thích VSMC trong khi tăng trưởng tân nội mạc, bao gồm yếu tố tăng trưởng từ tiểu cầu 
(platelet-derived growth factor –PDGF), yếu tố tăng trưởng nguyên bào sợi cơ bản 
(basic fibroblast growth factor –bFGF), yếu tố tăng trưởng biến nạp β (transforming 
growth factor β –TGF-β) và angiotensin II. Các VSMC hoạt hóa cũng sản sinh ra nhiều 
enzyme, cytokine, các phân tử kết dính và các protein khác, nó chẳng những làm tăng  
đáp ứng viêm trong thành mạch mà còn kích thích cả các tế bào mạch máu bình 
thường. Mặc dầu vậy, hiện tại người ta cho rằng sự sửa đổi lại  (chủ yếu do mất lòng 
ống - lumen) sau khi làm giãn rộng các mạch bị xơ vữa, và sự tăng sinh là đích nổi trội 
cho các can thiệp gen thực nghiệm. 
 
17.3.2 Các cách tiếp cận để kìm tế bào và gây độc tế bào  
 
Có 2 cách tiếp cận chính: kìm tế bào và gây độc tế bào. Kìm tế bào là các tế bào được 
ngăn ngừa khỏi tiến trình phân bào có tơ của chu trình tế bào. Độc tế bào là các tế bào 
bị chết do cảm ứng. Một nhóm các phân tử được hiểu là các protein điều hòa chu trình 
tế bào tại các thời điểm khác nhau dọc theo chu kỳ tế bào. Điều này được dựa trên giả 
thuyết cho rằng nếu ngăn chặn sự biểu hiện gen đối với một hoặc nhiều sản phẩm gen 
điều hòa thì sự tiến triển của VSMC thông qua chu kỳ tế bào sẽ được ngăn chặn cũng 
như ức chế được sự tăng trưởng tân nội mạc sau tổn thương động mạch cảnh, đó là 
những dẫn chứng ủng hộ cho giả thuyết trên. Điều này có nghĩa là thông qua sự thâm 
chuyển qua trung gian liposome virus Nhật Bản gây ngưng kết hồng cầu 
(hemagglutinating virus of Japan –HVJ) thành tế bào với một tái tổ hợp antisense ODN 
thì kháng lại được các gen điều hòa chu kỳ té bào. Khi làm ngừng chu kỳ tế bào thông 
qua sự phong tỏa 2 tiền gen ung thư c-myb hoặc c-myc thì thấy ức chế tăng trưởng tân 
nội mạc trong các mô hình gây tổn thương động mạch. Tuy nhiên, cơ chế đặc hiệu 
antisense ODN thì cần phải được nghiên cứu tiếp tục hơn nữa. Ngoài việc thâm chuyển 
các tế bào với antisense ODN, việc làm ngừng lại chu kỳ tế bào cũng có thể đạt được 
thông qua thao tác hoạt động của các yếu tố phiên mã. Sự hoạt động của nhiều gen 
điều hòa chu kỳ tế bào bị ảnh hưởng bởi một yếu tố phiên mã đơn E2F. Trong các tế 
bào nằm yên, E2F gắn với một phức hợp các protein khác gồm các sản phẩm gen u 
nguyên bào võng mạc (retinoblastoma -Rb). Rb phòng ngừa sự tương tác của E2F với 
DNA nhiễm sắc thể và kích thích sự hoạt động của gen. Trong các tế bào đang tăng 
sinh thì E2F được giải phóng, kết quả là làm hoạt hóa gen của chu kỳ tế bào. Một cái 
bẫy của yếu tố phiên mã có trình tự liên kết được nhận dạng bởi E2F có thể được sử 
dụng như một phương tiện để ức chế tăng sinh tế bào. Sử dụng chiến lược này để 
phòng ngừa sự tăng sinh của VSMC và tăng trưởng nội mạc sau tổn thương động mạch 
cảnh đã được chứng minh trên chuột. Cách khác lại thâm nhiẽm động mạch với các 
adenovirus khiếm khuyết sao chép mã cho dạng cấu trúc hoạt hóa, không phosphoryl 
hóa của Rb ở thời điểm tạo hình mạch cũng đã được nghiên cứu. Với cách tiếp cận này 
đã làm giảm đáng kể sự tăng sinh của các tế bào cơ trơn và sự hình thành tân nội mạc 
trong mô hình động mạch đùi lợn và động mạch chuột đối với  tái hẹp van tim. Những 
kết quả tương tự cũng thu được với sự biểu hiện vượt mức qua trung gian adenovirus 
một chất ức chế tự nhiên đối với tiến triển của chu kỳ tế bào, đó là chất ức chế kinase 
phụ thuộc cyclin p21. Ở đây p21 đã phòng ngừa được sự cường phosphoryl hóa của 
Rb in vivo. Ngoài việc phong tỏa sự biểu hiện của chu kỳ tế bào, việc làm gián đoạn tải 
nạp tín hiệu tạo phân bào cũng thu được kết quả trong các mô hình thực nghiệm. 



Chẳng hạn như, các protein Ras là chất tải nạp chủ chốt các tín hiệu tạo phân bào từ 
màng tới nhân tế bào của nhiều dạng tế bào. Sự chuyển giao cục bộ các vec tơ DNA 
biểu hiện các thể đột biến Rb không trội với sự can thiệp của Ras đã làm giảm sự hình 
thành các tổn thương tân nội mạc ở mô hình gây tổn thương động mạch cảnh chuột. 
Nitric oxyde là trung gian cho nhiều quá trình sinh học làm giảm nhẹ sự hình thành tân 
nội mạc ở thành mạch. Quá trình này bao gồm: Ức chế tăng sinh VSMC, giảm kết dính 
tiểu cầu, giãn mạch, thúc đẩy sự sống sót của các tế bào nội mô và có thể làm giảm cả 
stress oxy hóa. Việc chuyển giao in vivo DNA plasmid mã cho nitric oxyde synthase của 
tế bào nội mô (endothelial cell nitric oxyde synthase –ecNOS) đã được đánh giá như 
một chiến lược cận tiết tiềm ẩn để ngăn chặn các bệnh tân nội mạc. DNA bổ cứu 
ecNOS (cDNA) được điều khiển bởi promoter β-actin và yếu tố kích thích CMV đã được 
tải nạp vào các VSMC của động mạch cảnh chuột sau khi gây tổn thương mạch. Mô 
hình này cho thấy có sự tăng trưởng lớn các tế bào nội mô trong thời gian 2-3 tuần sau 
khi gây tổn thương và vì vậy mà nó có khả năng làm mất sự biểu hiện của ecNOS nội 
sinh. Những kết quả này cho thấy sự biểu hiện của gen chuyển trong thành mạch cùng 
với việc tăng cường hoạt tính vận mạch có thể ức chế tới 70% sự hình thành tân nội 
mạc. 
Phương pháp gây độc tế bào trực tiếp nhằm phòng ngừa sự hình thành tân nội mạc có 
thể có liên quan tới việc chuyển một gen tự sát như gen thymidine kinase của virus 
herpes simplex (HSV-tk) vào trong VSMC. Nhờ sử dụng vec tơ adenovirus nên HSV-tk 
đã được đưa vào VSMC của động mạch chuột và đã hoàn trả sự nhạy cảm của các tế 
bào cơ trơn đối với một nucleptide tương tự như ganciclovir ngay sau khi tổn thương 
mạch. Sau một liệu trình trị liệu với ganciclovir, tăng sinh nội mạc giảm xuống khoảng 
50% trong hệ thống mô hình đó. Gần đây hơn đã có các nghiên cứu cảm ứng bộ máy 
nội sinh cho sự tự sát của VSMC – một chiến lược được thiết kế nhằm ức chế sự tăng 
trưởng hoặc  làm thoái lui tổn thương nội mạc. Chiến lược này liên quan tới sự phong 
tỏa antisense ODN của các gen còn  sống sót như Bel-x, giúp cho các tế bào tránh khỏi 
sự hoạt hóa chết theo chương trình – apoptosis. 



 
 
Hình 17.2  Ức chế tăng trưởng tân nội mạc bằng GTL in vivo nitric oxyde synthase tế bào nội mô 
(ecNOS) trong động mạch cảnh chuột đã được gây tổn thương mạch. 
(Theo Victor J. Dzau, Afshin Ehsan và Micael J. Mann. An Introduction to Molecular Medicine and 
Gene Therapy.  A John Wiley & Sons, Inc., Publication 2001) 
 
 
17.4 Gen trị liệu sự tạo mạch 
 
17.4.1 Sự tạo mạch và các yéu tố của sự tạo mạch 
 
Việc phát hiện ra các đặc trưng của  yếu tố tăng trưởng sự tạo mạch đã tạo cơ hội cho 
trị liệu tạo mạch mới của mô nhằm hoàn trả sự thiếu máu cục bộ do các bệnh tắc động 
mạch một cách tự nhiên. Người ta đã xác định trong nhiều mô hình động vật rằng, các 
yếu tố tạo mạch có thể kích thích tăng trưởng mạng lưới mao mạch in vivo. Nhưng cũng 
ít chắc chắn là những phân tử này có thể cảm ứng phát triển các mạch to hơn, phức tạp 
hơn trong các mô trưởng thành để đáp ứng sự chuyên chở ngày càng tăng của một 
dòng máu lớn. Tuy nhiên, khả năng này cũng được đánh giá cao, thậm chí ngay cả 
những vấn đề liên quan tới vi mạch cũng được coi như một cách tiếp cận sinh học để 
điều trị sự thiếu máu cục bộ của mô, tất cả những vấn đề đó đã làm nảy sinh các thử 
nghiệm lâm sàng trên người về  trị liệu sự tạo mạch mới. 
Mô tả đầu tiên về hiệu ứng tạo mạch của các yếu tố tăng trưởng nguyên bào sợi 
(fibroblast growth factor –FGF) cần phải nhắc đến là việc  phát hiện ra sự đa dạng của 
các yếu tố tiền tạo mạch. Những yếu tố này đã kích thích sự tăng sinh tế bào nội mô 
hoặc tăng cường di chuyển của các tế bào nội mô. Trong một số trường hợp, các hoạt 
tính này đều đã quan sát thấy. Danh sách các yếu tố tạo mạch bao gồm nhiều dạng 
phân tử như yếu tố tăng trưởng các chất giống insulin, yếu tố tăng trưởng tế bào gan, 
agiopoeitin và yếu tố tăng trưởng các nội mô từ tiểu cầu. Các phân tử này đã được chú 



trọng nhất với tưc cách là các tác nhân trị liệu sự tạo mạch mới. Tuy nhiên, yếu tố tăng 
trưởng nội mô của mạch (vascular endothelial growth factor –VEGF) và 2 thành viên 
của họ FGF là FGF acid (FGF-1) và FGF kiềm (FGF-2) đều chia sẻ khả năng  kích thích 
sự tăng trưởng mao mạch trong các mô hình kinh điển như màng aflantoic của gà 
chẳng hạn. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tranh luận liên quan tới các tác nhân cũng như con 
đường tối ưu của việc chuyển giao các yếu tố điều trị sự tạo mạch trong cơ tim người 
thiếu máu cục bộ hoặc khi lượng máu xuống thấp cực điểm. VEGF có thể là một tác 
nhân được lựa chọn trước nhất cho việc kích thích tăng sinh tế bào nội mô, tuy vậy các 
receptor của VEGFcũng biểu lộ trên nhiều tế bào gây viêm khác kể cả các thành viên 
của dòng đại thực bào - bạch cầu đơn nhân. Sự lựa chọn này có lợi thế vì sự kích thích 
không mong muốn của các nguyên bào sợi và VSMC trong các động mạch tự nhiên 
cũng có thể làm tăng tổn thương tân nội mạc hoặc làm xơ cứng động mạch. Các FGF 
có lẽ là các chất kích thích tiềm năng đối với sự tăng sinh tế bào nội mô, nhưng lại ít 
được lựa chọn nhất trong tác động tiền tăng sinh. 
 
17.4.2 Gen trị liệu sự tạo mạch 
 
Các nghiên cứu tiền lâm sàng GTL tạo mạch  đã áp dụng nhiều mô hình thiếu máu cục 
bộ mạn tính. Sau khi dùng VEGF đã làm tăng mật độ mao mạch ở chân sau thỏ thiếu 
máu cục bộ. Kết quả này không khác biệt đáng kể bất chấp VEGF được chuyển giao 
như kiểu đưa một khối protein lớn vào trong động mạch hay khi đưa DNA plasmid vào 
bề mặt thành động mạch hoặc tiêm trực tiếp plasmid vào chân thiếu máu cục bộ. Khi 
tiêm trực tiếp một vec tơ adenovirus mã cho VEGF sẽ cải thiện được sự tưới nước 
(truyền dịch) cục bộ cơ tim (regional myocardial perfusion) và dầy thành tâm thất do 
stress. Những kết quả này được thể hiện trong mô hình thiếu máu cục bộ cơ tim mạn 
của lợn được cảm ứng qua việc thay thế cơ Ameroid đang bít lại dần quanh động mạch 
vành. 
Không như VEGF, FGF-1 và  FGF-2 lại có các trình tự tín hiệu tạo thuận lợi cho sự tiết 
protein. Vì thế việc chuyển giao các trình tự gen này không làm thỏa mãn yếu tố tăng 
trưởng cho các tế bào nội mô đích. Để khắc phục giới hạn này người ta đã sắp đặt một 
plasmid mã cho phân tử FGF-1 cải biến trên đó một trình tự dẫn kỵ nước được thêm 
vào để làm tăng sự tiết. Khi chuyển giao plasmid này tới thành động mạch đùi ngay cả 
với hiệu ứng thâm chuyển thấp cũng đã nâng cao được mật độ mao mạch và làm giảm 
sự kháng mạch ở chân sau thỏ thiếu máu cục bộ. Một chiến lược tương tự tiêm qua tĩnh 
mạch vành1011 hạt virus của vec tơ adenovirus mã cho FGF-5 của người có chứa trình 
tự tín hiệu ở đầu tận amino. Quy trình này cho kết quả làm tăng sự dầy lên của thành 
mạch với stress và có nhiều hơn các cấu trúc tạo mạch trên các sợi cơ tim sau 2 tuần 
chuyển gen. 
Một cách tiếp cận mới khác đối với sự tạo mạch mới là kết hợp sự chuyển gen yếu tố 
tăng trưởng với việc điều phối tiềm ẩn kích thích sự tạo mạch, đó là phương pháp trị 
liệu truyền cơ tim với laser (transmyocardial laser therapy). Sự hình thành các kênh 
laser có thể thể biến hóa được transmural chưa được thiết lập hoàn toàn như một 
phương tiện hiệu lực để tăng dòng chảy phụ. Những thành công trong lâm sàng đã 
được ghi nhận là giảm đau và cải thiện sự tưới nước của cơ tim. Trong mô hình 
Ameroid trên lợn, người ta tiêm trực tiếp DNA plasmid mã cho VEGF ở vùng xung 
quanh nơi hình thành kênh laser thấy có sự bình thường hóa tôt hơn về chức năng cơ 
tim so với cách trị liệu đơn. Với chiến lược trị liệu này , ngày nay có thể được thực hiện 
việc chuyển gen thông qua kỹ thuật mở ngực tối thiểu hoặc đặt ống dẫn dưới da (Hình  
17.3). 
 



 
 
 
Hình17.3 Kết hợp giữa sự chuyển gen và tái tạo mạch bằng truyền cơ tim với laser 
(transmyocardial laser revascularization –TMR). Đây là sơ đồ đại diện cho sự thiếu máu cục bộ 
mạn tính cảm ứng bởi sự thay thế cơ Ameroid quanh động mạch vành ở lợn.  Tim bị thiếu máu 
cục bộ đã trải qua TN4R sau khi tiêm plasmid mã cho VEGF thì sự bình thường hóa chức năng 
cơ tim hơn là trị liệu đơn. 
(Theo Victor J. Dzau, Afshin Ehsan và Micael J. Mann. An Introduction to Molecular Medicine and 
Gene Therapy.  A John Wiley & Sons, Inc., Publication 2001) 
 
 
Các nghiên sứu về độ an toàn pha I đã được đề cập, trong đó các yếu tố tạo mạch và 
các gen mã cho các yếu tố này đã được sử dụng cho một số bệnh nhân. Những nghiên 
cứu này liên quan tới việc sử dụng các yếu tố tạo mạch ngoại biên hoặc với động mạch 
vành ở những bệnh nhân không thể trị liệu sự tái mạch một cách thông thường hoặc 
ứng dụng các yếu tố tiền tạo mạch như một “phụ tá” cho sự tái tạo mạch truyền thống. 
Những liều lượng hiện đại nhất của các yếu tố protein hoặc các chất liệu gen được 
chuyển giao trong các nghiên cứu này đều không gây ra bất kỳ độc tính cấp nào. Tuy 
nhiên vẫn còn một số vấn đề liên quan là tính an toàn của các phân tử như có thể làm 
tăng trưởng những khối u bí ẩn hoặc làm tăng bệnh võng mạc do tiểu đường và ngay cả 
các bệnh tắc động mạch. Mặc dầu sớm thu được những kết quả thú vị, nhưng vẫn cần 
phải  trải nghiệm việc sử dụng các vec tơ virus đối với nhiều bệnh nhân. Vì thế cũng 
chưa xác định được những thảm họa sinh học tiềm tàng khi có sự đảo ngược từ trạng 
thái không sao chép thành trạng thái sao chép hay những đột biến và tái tổ hợp sẽ được 
biểu lộ dần dần như thế nào. 
Ngoài ra, cũng chưa rõ là trong lâm sàng truyền thống (đặt ống thông càng ngày càng 
lớn hơn) nhưng vẫn không đảm bảo được sự lưu thông dòng chảy, vậy thì thông qua 
các chiến lược sinh học mà chủ yếu là tăng mạng lưới vi mạch phụ có thu được hiệu 
quả không? Chúng ta cũng nhớ rằng chính sự tạo mạch mới cũng là một quá trình xảy 
ra một cách tự nhiên. Khi chúng ta cho thêm một yếu tố đơn thì không thể vượt qua 



được các điều kiện để có được sự đáp ứng đối với sự tạo mạch nội sinh mới trong các 
bệnh nhân thiếu máu cục bộ ở cơ tim và các chi thấp hơn. Mặc dầu có những giới hạn, 
nhưng GTL tạo mach có thể vẫn tạo ra được các bước đột biến mà hiện nay chúng ta 
chưa thể giải quyết được đối với các bệnh nhân mắc các bệnh vô phương cứu chữa. 
Hơn nữa, GTL tạo mạch cũng có thể cống hiến một “phụ tá’ cho trị liệu truyền thống để 
nâng cao hiệu quả một cách lâu dài. 
 
17.5 Gen trị liệu sự ghép mạch 
 
17.5.1 Những cải biến sinh học đối với ghép tĩnh mạch 
 
Việc tái tạo mạch bằng phẫu thuật để đem lại kết quả lâu dài là cực kỳ thấp và sự lưu 
thông của mạch vành vẫn bị hạn chế đáng kể do thất bại trong ghép tĩnh mạch đồng loại 
(bản thân). Biện pháp dược lý học cũng không thành công trong việc phòng ngừa 
những bệnh cần phải ghép lâu dài như tăng trưởng tân nội mạc hoặc xơ cứng động 
mạch. Gen trị liệu đã mở ra một “đại lộ” mới cải biến sinh học cho sự ghép tĩnh mạch, 
làm giảm sự chết chóc do cấy ghép không thành công. Việc thâm chuyển bằng phẫu 
thuật trong ghép tĩnh mạch đã tạo cơ hội cho sự kết hợp các kỹ thuật chuyển DNA mô 
nguyên vẹn cùng với việc làm tăng độ an toàn trong thâm nhiễm ex vivo. Nhiều tài liệu 
đã nói về tính khả thi của sự chuyển ex vivo trong ghép tĩnh mạch với  vec tơ virus. 
Vấn đề lớn nhất của thất bại trong ghép tĩnh mạch có liên quan tới bệnh thuộc tân nội 
mạc- sự sửa đổi lại một phần tổ chức ghép sau phẫu thuật. Mặc dầu sự tăng trưởng tân 
nội mạc đã góp phần làm giảm sư căng (stress) thành tĩnh mạch được ghép, nhưng quá 
trình này cũng có thể dẫn tới sự hẹp trở lại của các ống ghép ngay từ những năm đầu 
sau khi phẫu thuật. Hơn nữa, lớp tân nội mạc bất thường lại sản sinh ra các protein gây 
tiền viêm – đó là nền tảng của dạng xơ vữa động mạch tích tụ làm cho việc ghép muộn 
không thành công. 
Như trong mô hình gây tổn thương động mạch, một tổ hợp antisense ODN ức chế biểu 
hiện của ít nhất 2 gen điều hòa chu kỳ tế bào có thể ngăn chặn đáng kể sự tăng trưởng 
tân nội mạc trong ghép tĩnh mạch. Hơn nữa bẫy ODN với E2F (E2F decoy ODN) cũng 
có hiệu ứng tương tự trong ghép tĩnh mạch nếu so sánh với mô hình gây tổn thương 
động mạch. Trái ngược với gây tổn thương động mạch, ghép tĩnh mạch chẳng những 
khắc phục được tổn thương đơn lẻ ở thời điểm phẫu thuật mà còn kích thích sự sửa đổi 
huyết động lực học một cách thường xuyên (chronic  hemodynamic). 
Mặc dầu vậy, với những kích thích thường xuyên này thì việc xử lý các tĩnh mạch ghép 
với bẫy ODN bằng phẫu thuật cũng đem lại kết quả trong việc kháng lại sự tăng trưởng 
tân nội mạc tới 6 tháng ở mô hình trên thỏ. Trong thời điểm này, các tổ chức ghép đã 
phong tỏa chu kỳ tế bào và vì thế nó có thể được chấp nhận để chữa các bệnh động 
mạch qua sự phì đại của lớp trung mạc. Hơn nữa, những ống dẫn công nghệ gen có thể 
kháng lại sự xơ vữa động mạch, chúng có liên quan tới sự định hình chức năng của nội 
mô (Hình 17.4).  
 



            
 
 
Hình17.4 Kiểm soát sự xử lý oligonucleptide (A và B) và antisense oligonucleptide (kháng c và 2 
kinasae/PCNA) xử lý ghép tĩnh mạch (C và D) trong tăng cholesterol ở thỏ 6 tuần sau phẫu thuật 
(x70). Lưu ý rằng sự nhuộm màu với hematoxylin/van Giesion (A và C) và một kháng thể đơn 
dòng kháng đại thực bào thỏ (B và D). Các mũi tên chỉ các phiến mỏng co giãn bên trong. 
(Theo Victor J. Dzau, Afshin Ehsan và Micael J. Mann.  An Introduction to Molecular Medicine 
and Gene Therapy.  A John Wiley & Sons, Inc., Publication 2001) 
 
 
 
 
 
                     



                      
 
 
Hình 17.5 Sự thâm chuyển qua trung gian phẫu thuật áp lực của ODN đánh dấu huỳnh quang tơí 
các tế bào ghép tĩnh mạch lộ thiên. (A) sự bắt màu của chất nhiễm sắc nhân Hoechst 33,342 của 
ghép tĩnh mạch ở các  phần giao nhau, sự định vị của nhân trong thành mạch ghép (100x). (B) 
Sự tương tự của các tĩnh mach lộ thiên dưới epifluorescence FITC ở 100x. Lưu ý mẫu huỳnh 
quang xanh tăng cường ở nhân của các tế bào trong thành mạch ghép chỉ rõ sự định vị nhân của 
ODN đánh dấu. 
(Theo Victor J. Dzau, Afshin Ehsan và Micael J. Mann. An Introduction to Molecular Medicine and 
Gene Therapy.  A John Wiley & Sons, Inc., Publication 2001) 
 
 
Các thử nghiệm lâm sàng “mù kép ngẫu nhiên” (randomized double-blind clinical trials)  
với việc ghép tĩnh mạch người - viễn cảnh của việc điều trị với bẫy ODN cũng đã được 
thực hiện mới đây. Việc chuyển giao hiệu quả ODN được hoàn tất trong vòng 15 phút 
với phẫu thuật thay thế mảnh ghép khi có một thiết bị bộc lộ mạch với ODN trong dung 
dịch sinh lý. Thiết bị này đã tạo nên một môi trường điều hòa có áp suất khoảng 
300mmHg (Hình 17.5). Những phát hiện ban đầu đã xác định được rằng chuyển giao 
ODN tới được 80% số tế bào ghép và đã phong tỏa hiệu quả sự biểu hiện gen đích. 
Nghiên cứu này định lượng được hiệu ứng phong tỏa gen của chu kỳ tế bào tác động 



tới tỷ lệ hư mảnh ghép và là một trong những chủ đích đầu tiên của việc xác định tính 
khả thi của các thao tác gen trong lâm sàng điều trị các bệnh thông thường.  
Cùng với việc phát triển các phương pháp chuyển gen qua trung gian virus, một số nhà 
nghiên cứu đã bắt đầu khai thác khả năng sử dụng các hệ thống này trong ghép tĩnh 
mạch đồng loại ex vivo. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh có biểu hiện các dấu chuẩn 
gen β-galactosidase dọc theo bề mặt khoang mạch và ngoại mạc 3 ngày trong ghép tĩnh 
mạch ở lợn được thâm nhiễm với vec tơ adenovirus khiếm khuyết sao chép trong 2 giờ 
tại thời điểm phẫu thuật. Các nghiên cứu khác lại khai thác sử dụng hệ thống tải nạp cơ 
sở adenovirus mới trong đó các hạt adenovirus gắn với DNA plasmid thông qua phức 
hợp biotin/streptavidin-transferin/polylysine. Sự biểu hiện của β-galactosidase theo các 
tài liệu là 3 và 7 ngày sau phẫu thuật ghép tĩnh mạch ở thỏ, nếu trước khi ghép được ủ 
với phức hợp trên trong thời gian 1 giờ. Người ta đã thấy sự có mặt của các tế bào tải 
nạp ở lớp trung và ngoại mạc. 
Tính khả thi của sự chuyển gen trong ghép tĩnh mạch đã dẫn tới việc tìm ra những điểm 
nút của trị liệu tiềm năng như sự hình thành tân nội mạc. Những nghiên cứu này đã sử 
dụng adenovirus khiếm khuyết sao chép, biểu hiện chất ức chế mô mettaloproteinase-2 
(TIMP-2) để làm giảm sự hình thành tân nội mạc trong mô hình nuôi cấy tổ chức tĩnh 
mach lộ thiên. Các nghiên cứu khác lại ứng dụng việc thâm nhiễm trong khi phẫu thuật 
một gen chất ức chế từ các tế bào già (senescent cell-derived inhibitor sdi,I) – một chất 
trung gian điều hòa xuống gen kiềm chế khối u p53 và hệ HVJ-liposome đã làm giảm sự 
hình thành tân nội mạc. 
 
17.5.2 Công nghệ sinh học và gen trị liệu 
 
Sự chuyển gen chẳng những được ứng dụng trong ghép tĩnh mạch mà còn được sử 
dụng trong nhiều trường hợp khác nữa. Sự tạo đông máu của các chất liệu giả 
prosthetic như poly (tetrafluoroethylene-PTFE) hoặc Dacron đã làm giới hạn việc sử 
dụng chúng với tư cách là các chất thay thế động mạch đường kính nhỏ. Chiến lược 
GTL cơ sở tế bào được công nghệ hóa tổ hợp có thể làm giảm sự tạo đông máu này. 
Đã có các tài liệu mô tả phân lập được các tế bào nội mô đồng loại và cấy chúng vào 
các tổ chức ghép giả trong các mô hình động vật. Hơn nữa có giả thuyết cho rằng có 
thể nâng cao chức năng của các tế bào nội mô thông qua việc chuyển gen trước khi cấy 
các tế bào này lên bề mặt tổ chức ghép. Đã có những báo cáo bước đầu về việc sử 
dụng chiến lược này để nội mô hóa sự ghép mạch giả với các tế bào nội mô đồng loại 
tải nạp với một retrovirus tái tổ hợp mã cho gen lacz. Tuy nhiên, vẫn chưa có các thông 
cáo về việc áp dụng thành công trong lâm sàng về vấn đề này. Để làm giảm sự tạo 
đông máu trong cấy ghép, người ta đã cấy  Dacron 4-mm vào các tế bào nội mô đã 
được tải nạp retrovirus mã cho gen chất hoạt hóa plasminogen người  (human tisue 
plasminogen activator –TPA). Tổ chức ghép này sau đó được cấy vào động mạch cảnh 
và động mạch đùi của cừu. Tác dụng phân giải của TPA sẽ làm giảm sự kết dính của tế 
bào nội mô được cấy ghép nhưng vẫn không cải thiện được sự tạo đông máu trên bề 
mặt.  
 
17.6 Gen trị liệu các bệnh tim 
 
Cơ tim  rất dễ tiếp thu các gen ngoại lai. Cũng như các cơ khác, người ta có thể đo 
được hoạt tính của gen sau khi tiêm trực tiếp plasmid vào mô cơ tim in vivo. Mặc dầu 
chỉ giới hạn vài milimet quanh vị trí tiêm, nhưng những quan sát này đã đặt cơ sở cho 
việc xem xét sự chuyển gen như là một cách trị liệu các bệnh tim. Đồng thời cả vec tơ 
adenovirus và virus adeno liên hợp đều có thể được chuyển tới các tế bào cơ tim và các 
tế bào mạch vành thông qua việc tiêm trực tiếp hoặc truyền qua mạch vành các chế 



phảm cô đặc trong các mô hình trên thỏ và lợn. Sự chuyển gen vào tim cũng thu được 
kết quả qua việc tiêm trực tiếp hoặc truyền qua mạch vành các tế bào nguyên bào cơ đã 
được công nghệ hóa trong nuôi cấy tế bào. 
 
17.6.1 Suy tim xung huyết 
 
Receptor β gây tiết adrenalin (β-adrenergic recector –β-AR) giữ vai trò đặc biệt quan 
trọng trong việc làm trung gian trạng thái hướng ion của tim. Receptor này được chú ý 
đáng kể như đích của sự can thiệp trị liệu gen trong suy tim xung huyết. Những chuột 
chuyển gen biểu hiện β2-AR dưới sự kiểm soát của promoter phức hợp hòa hợp tổ 
chức chính của tim (X-MHC). Những động vật này biểu hiện khoảng 200 lần mức β2-AR 
cùng với việc tăng mạnh sự co rút, tăng nhịp tim khi vắng mặt chủ vận β ngoại biên 
(exogamous β –agonist). Thao tác này của cơ tim đã tạo nên sự quan tâm rất lớn trong 
việc chuyển gen đối với gen β-AR vào các cơ tim bệnh và được coi như là một cách can 
thiệp trị liệu. Cho tới nay, ý định khai thác khả năng thú vị này đã bị giới hạn bước đầu 
trong hệ thống nuôi cấy tế bào. Tuy nhiên, những nghiên cứu gần đây lại chuyển các kỹ 
thuật này vào trong các nghiên cứu trên động vật. Chẳng hạn như việc chuyển gen β2-
AR người qua trung gian adenovirus đã cải thiện được sự co rút cơ tim tâm thất thỏ 
đang tiến tới suy huyết động lực. 
Khi tiêm cấu trúc plasmid β2-AR vào tâm nhĩ phải chuột đã làm tăng hiệu ứng điều nhịp. 
Tuy nhiên vẫn chưa ước lượng được khả năng tăng cường co rút khi chuyển gen vào 
tâm thất. Những kết quả này đã chứng minh tính khả thi của việc sử dụng βP-adrenergic 
và các chất điều nhịp của nó như một phương tiện để đề cập tới hiệu ứng  bệnh tim. 
Hiện nay người ta cũng quan tâm tới việc làm tăng cường co rút qua thao tác mức calci 
nội bào. Enzyme vận chuyển Ca+2ATPase của lưới cơ tương (sarcoplassmic reticulum 
Ca+2 ATPase ), (SERCA2a) điều hòa sự cô lập Ca+2 trong lưới cơ tương (SR) đã làm 
giảm bệnh lý học cơ tim trong thực nghiệm cũng như trên người. 
Sự biểu hiện quá mức protein SERCA2a ở các tế bào cơ tim chuột mới sinh đã thu 
được kết quả khi chuyển gen qua trung gian adenovirus. Điều này dẫn đến tăng sự giải 
phóng (Ca+2 li) đến đỉnh điểm và làm giảm mức (Ca+2 li) nằm yên (resting) và quan trọng 
hơn là tăng cường sự co rút của các tế bào cơ tim. Thành công của cách tiếp cận này 
trong việc làm tăng cường sự co rút của cơ tim in vivo cũng đã được ghi trong một số tài 
liệu. Chắc chắn là GTL sẽ cho chúng ta một phương tiện hấp dẫn mới để điều trị bệnh 
suy tim. 
 
17.6.2 Nhồi máu cơ tim 
 
Nhồi máu cơ tim (myocardial infarction –MI) là nguyên nhân thông thường nhất gây ra 
sự suy tim. Ở mức độ tế bào, MI sẽ dẫn đến sự hình thành sẹo hợp bởi các nguyên bào 
sợi tim. Sự biệt hóa cuối cùng của các tế bào cơ tim đã làm mất khối lượng tế bào do đó 
gây nên sự nhồi máu chứ không phải làm tái sinh các tế bào cơ để khôi phục sự thương 
tổn. Hơn nữa, các nhà nghiên cứu cũng đang theo đuổi khả năng chuyển đổi của các 
nguyên bào sợi tim chuyển đổi gen thành các tế bào cơ tim có chức năng. Tính khả thi 
của vấn đề này đã được trợ giúp bởi các nghiên cứu về sự chuyển gen. Những công 
trình này sử dụng sự chuyển gen qua trung gian retrovirus để chuyển đổi in vitro nguyên 
bào sợi tim thành các tế bào tương tự các tế bào cơ xương thông qua sự biểu hiện ép 
buộc gen xác định dòng cơ xương MyoD (skeletal muscle lineage dermining gen, 
MyoD). Các nguyên bào sợi biểu hiện gen MyoD quan sát thấy có sự phát triển các ống 
cơ đa nhân (multinucleated myoblast) tương tự như cơ vân biểu hiện yếu tố tăng cường 
đặc hiệu tế bào cơ và MHC. Các nghiên cứu khác cũng chỉ rõ rằng sự thâm chuyển tim 
chuột bị thương tổn do làm đông lạnh với adenovirus có chứa gen MyoD đã biểu hiện 



được myogenin và MHC xương phôi thai. Tuy nhiên, ở thời điểm này, chưa tìm thấy các 
tế bào chức năng ở vùng sẹo của cơ tim khi đã được chuyển gen in vivo. 
 
17.6.3 Thiếu máu cục bộ và sự tưới nước (tái truyền dịch) 
 
Xơ vữa động mạch và hậu quả của thiếu máu cục bộ (TMCB) là nguyên nhân dẫn đến 
tử vong ở các nước phát triển. Tổn thương tái truyền dịch liên quan chặt chẽ với sự hủy 
hoại tế bào và sự tiến triển của TMCB. Ngoài kích thích tái tạo mạch mới bằng bằng trị 
liệu, các thao tác gen cũng có thể được sử dụng như các phương tiện nhằm giới hạn 
mức độ thương tổn cơ tim sau TMCB và tái truyền dịch.  
Một cách vắn tắt là ở thời kỳ TMCB có sự tích tụ adenosine monophosphate và sau đó  
tăng mức hypoxanthine ở bên trong và xung quanh vùng bị tác động. Đồng thời xảy ra 
việc chuyển đổi xanthine dehydrogenase thành xanthine oxydase. Khi tiếp xúc với oxy 
trong thời kỳ tái truyền dịch thì hypoxanthine sẽ chuyển thành xanthine. Sự chuyển đổi 
này dẫn đến việc tạo ra các gốc oxy gây độc tế bào - anion superoxyde (O2

-). Gốc tự do 
này tiếp tục tạo thành hydrogen peroxyde (H2 O2) – một gốc oxy khác. Ion Fe+2 được 
tích tụ lại trong lúc TMCB sẽ phản ứng với H2 O2 tạo nên gốc oxy tiềm năng – anion 
hydroxyl (OH-). Các gốc tự do này sẽ làm tổn thương tế bào thông qua sự peroxyde hóa 
lipid màng sinh chất, sự oxy hóa các nhóm sulfhydryl của các protein nội bào và protein 
màng, tổn thương acid nucleic và phân giải các thành phần chất nền ngoại bào như 
collagen và acid hyaluronic. Chức năng của những “thợ quét đường” (scarvengers) các 
gốc oxy tự nhiên như superoxyde dimustase (SOD), catalase, gluthathion peroxydase 
và hemoxygenase (HO) thông qua nhiều cơ chế sẽ chuyển đổi các gốc oxy ở các mô 
bình thường và mô bị tổn thương. 
Mức độ hình thành các gốc tự do sau tổn thương tái truyền dịch-TMCB (ischemia-
reperfusion injury) ở tim có thể “chôn vùi” hết hệ thống quét đường này. Vì thế, sự biểu 
lộ quá mức SOD ngoại bào (extracellular SOD – ecSOD) hoặc manganese SOD 
(MnSOD) ở những chuột chuyển gen đã cải thiện chức năng tim sau TMCB và giảm sự 
tổn thương của ty thể tế bào cơ tim khi chuột được xử lý với adriamycin. Những phát 
hiện này đã chứng minh vai trò của các thợ quét đường như một phương tiện để bảo vệ 
cơ tim ngay cả với sự cố tái truyền dịch  -TMCB. Sự bảo vệ thực sự quan sát thấy ở thỏ 
là kháng lại sự “bất tỉnh nhân sự” của cơ tim khi tiêm vào động mạch một adenovirus có 
chứa gen ZnSOD. Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu nào khảo sát hiệu ứng kháng oxy hóa 
trực tiếp và sau đó là nâng cao chức năng của cơ tim sau tổn thương tái truyền dịch và 
TMCB. Việc áp dụng công nghệ GTL có thể tạo được một cách tiếp cận mới hấp dẫn để  
kháng lại sự tổn thương TMCB cơ tim, khi ta hợp nhất được một tổ hợp biểu hiện gen 
chuyển được điều hòa dài hạn.  
Ngoài việc làm biểu hiện quá mức gen chống oxy hóa , một số  nhà nghiên cứu còn dự 
định can thiếp vào chương trình biểu hiện gen trong cơ tim để điều hòa xuống hiệu ứng 
độc của sự tái truyền dịch của TMCB. Chẳng hạn như việc thâm chuyển cơ tim chuột 
với bẫy oligonucleptide để phong tỏa hoạt tính của yếu tố phiên mã sự nhạy cảm với sự 
oxy hóa NFκ-B, có lẽ đó là một cách tiếp cận thực tiễn. NFκ-B liên quan tới sự biểu hiện 
của nhiều tiền gen gây viêm (proinflammatory genes). Nó đã ức chế được việc làm giảm 
kích cỡ nhồi máu sau khi thắt động mạch vành. 
Thao tác gen đối với các mô cũng tạo cơ hội kiềm chế miễn dịch đặc hiệu ghép khi ghép 
tim. Mặc dầu các động vật chuyển gen đã được khai thác như một  nguồn tiềm năng 
bảo vệ miễn dịch đối với các mô ghép khác loài, nhưng sự chuyển giao các gen của 
protein kiềm chế miễn dịch hoặc  phong tỏa các gen xác định ở người cho mới cho phép 
kiềm chế miễn dịch cục bộ đặc hiệu vị trí. Đồng thời, những cách tiếp cận này cũng làm 
giảm hoặc loại bỏ hẳn sự cần thiết đối với các tác nhân kiềm chế miễn dịch hệ thống 
độc hại. Về sự hoạt động các gen trong các tài liệu đã chỉ rõ ghép được tim chuột ít nhất 



2 tuấn sau khi tiêm vào mô trong lúc phẫu thuật DNA plasmid  hoặc các vec tơ retrovirus 
hay adenovirus. Khi chuyển gen TFG-β hoặc interleukin-10 vào một khu vực nhỏ của tim 
bằng cách tiêm trực tiếp đã làm thúc đẩy sự kiềm chế miễn dịch với loại thải mảnh 
ghép. Hoạt tính miễn dịch qua trung gian tế bào cũng  bị ức chế và sự thải loại cấp sẽ 
muộn hơn. Trong một nghiên cứu khác người ta phân phối có tính hệ thống antisense 
ODN kháng trực tiếp các phân tử kết dính nội bào (intercellular adhesion molecules –
ICAM-1) cũng kéo dài sự tồn tại của mảnh ghép và cảm ứng sự dung nạp dài hạn khi 
kết hợp với kháng thể đơn dòng kháng ligand của ICAM-1 và kháng nguyên  bạch cầu. 
 
17.7 Tóm lại 
 
Lĩnh vực GTL đang tiến triển từ khoa học thực nghiệm sang trị liệu lâm sàng. Hiện nay 
công nghệ này đã cho chúng ta có một cách nhìn khái quát về tiềm năng trị liệu của nó. 
Tuy nhiên, để áp dụng một cách thường nhật thì vẫn đòi hỏi những cải tiến về kỹ thuật 
cùng với việc phát triển thêm các phương pháp chuyển gen mới. Điều quan trọng là, 
không một phương pháp chuyển gen nào được khẳng định là chắc chắn. Tốt nhất là sử 
dụng tất cả các kỹ thuật đơn lẻ hoặc tổ hợp để nhận được hiệu ứng cao nhất. Cách đây 
hơn hai thập kỷ, các nhà khoa học đã mở khóa được mật mã di truyền, vì thế những 
hiểu biết về bệnh lý học các bệnh càng tích tụ được nhiều. Với sự tham gia của công 
nghệ gen, chắc chắn sẽ nâng cao hơn nữa hiệu quả điều trị các bệnh mắc phải phức 
tạp và các bệnh bẩm sinh mà trước đây đành phải bó tay. 
 


