
 
                                                      Chương XVIII 
 
                               ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH THUỘC HỆ THẦN KINH 
 
18.1 Mở đầu 
 
Sự phức tạp của hệ thần kinh đã đặt ra một số thách thức cho các nhà khao học và các 
thầy thuốc lâm sàng - những người đang tìm kiếm việc ứng dụng GTL cho các bệnh 
thần kinh. Ngoài các vấn đề tiêu chuẩn liên quan tới GTL chúng ta sẽ đề cập một cách 
tinh tế tính phức tạp của các tế bào thần kinh, sự đối mặt của vấn đề tiếp cận và đích 
của các dạng tế bào khi xem xét các chiến lược GTL trong hệ thống thần kinh trung 
ương. Không giống như các tổ chức khác của cơ thể như gan hay phổi – khi có một 
khối lượng lớn tổ chức bị hủy hoại thì hậu quả có thể chỉ rất nhỏ hoặc là mất hoàn toàn 
chức năng ở tổ chức đó. Nhưng ở não bộ thì chỉ cần bị hủy hoại một vùng rất nhỏ cũng 
đã gây nên sự hủy hoại rất lớn. Việc trị liệu một vùng nhất định trên não hoặc các dạng 
tế bào là rất khó thành công trong hệ thần kinh trung ương (central nervous system –
CNS).  
Ngoại trừ các nguyên nhân di truyền của các bệnh thoái hóa thần kinh đã được xác 
địnhh, tới nay người ta vẫn chưa hiểu rõ những khía cạnh chính của bệnh lý học các 
bệnh thần kinh. Trong khi  các dạng tế bào chính bị tác động trong các bệnh Parkison, 
Alzheimer thì đã được xác định thì những yếu tố hoặc những điều kiện chính góp phần 
vào việc nảy sinh những thoái hóa thần kinh thì hiện nay vẫn chưa rõ. Vì thế, ở thời 
điểm này các sản phẩm gen sẽ giúp làm giảm bớt hiệu ứng mất chức năng neuron, bù 
đắp lại sự chết của các neuron, ức chế sự chết theo chương trình của tế bào –apoptosis 
hoặc khích lệ sự sống sót của tế bào. Đó là những vấn đề cơ bản trong GTL hệ thần 
kinh. Khi GTL đã phát triển và có sự chắt lọc thì hiệu quả của GTL trong hệ thần kinh sẽ 
cực kỳ lớn. 
Trong chương này chúng ta sẽ đề cập tới những khía cạnh chính của sự mất chức năng 
thần kinh liên quan tới bệnh, những tiến bộ đầy hứa hẹn trong sự chuyển gen tới hệ 
thần kinh của các họ vec tơ virus. Và chúng ta cũng chú trọng tới sự chuyển gen tới hệ 
thần kinh trung ương (HTKTƯ) đã được thực hiện trên các mô hình động vật. Những 
đặc trưng quan trọng của sự thử nghiệm lâm sàng với việc sử dụng các tế bào đã công 
nghệ hóa và các yếu tố dinh dưỡng đối với sự thoái hóa thần kinh v.v.. Cuối cùng chúng 
ta sẽ vẽ được một bức tranh tổng thể về sự kết hợp giữa di truyền học và sinh học phân 
tử đối với việc áp dụng GTL ở hệ thần kinh trung ương. 
 
 
 
18.1 Hình ảnh bên ngoài của bán cầu đại não. (a) não bộ và tủy sống được bảo vệ bởi nhiều lớp 
gồm da, xương và mô liên kết đặc biệt. (b) sơ đồ lớp bảo vệ phủ lên não bộ. (c) sự phân chia của 
não bộ người cắt ngang. 
(Theo Laurie C. Doering. An Introduction to Molecular Medicine and Gene Therapy.  A John 
Wiley & Sons, Inc., Publication 2001) (Hình trang sau) 
 



 
 
18.2 Sự phức tạp của hệ thần kinh 



 
Hệ thần kinh được chia thành 2 phần chính: (1) hệ thần kinh trung ương (CNS)  gồm 
não bộ và tủy sống (spinal cord) và (2) hệ thần kinh ngoại biên (peripheral nervous 
system –PNS) bao gồm mô thần kinh ở dạng các dây thần kinh đâm ra từ hai bên từ 
não bộ và tủy sống, giữ liên lạc giữa các mô khác của cơ thể với hệ thần kinh trung 
ương (Hình 18.2).  Nhiều dạng neuron được chuyên hóa làm các nhiệm vụ tiếp nhận, 
xử lý và truyền thông tin thông qua các xung thần kinh (Hình 18.3), đó là các đáp ứng 
sơ cấp đặc trưng cho các chức năng của hệ thần kinh. Các neuron có thể được phân 
biệt bởi kích thước, hình dạng, sự phát triển và tổ chức trong não bộ. Các neuron hoạt 
động trong mạng lưới và tiết ra các chất dẫn truyền thần kinh (DTTK) và các thông tin 
hóa học khác ở những vị trí tiếp xúc gọi là xi náp (synapse). Mỗi vùng của màng tế bào 
trong neuron xi náp trên đều chuyên hóa cho sự tiết nhanh hoặc nhiều chất DTTK. Vùng 
này liên hệ chặt chẽ với một vùng chuyên hóa trên các tế bào xi náp dưới có chứa các 
receptor của các chất DTTK hoặc các ligand khác. Khi liên kết các chất DTTK với các 
receptor thì sẽ phát ra tín hiệu điện thế xi náp trong tế bào xi náp dưới (Hình 18.4). 
Thông tin trong hệ thần kinh vì thế được chuyển đi và được xử lý bởi các mạng lưới tinh 
tế để tạo nên hệ thống các tín hiệu hóa học và điện học.  Các tế bào thần kinh đệm 
thường được phó thác như các tế bào trợ giúp chuyên hóa của HTKTƯ , đại diện cho 
lớp thứ hai của các tế bào giữ chức năng quan trọng đặc biệt đối với sự hoạt động của 
hệ thần kinh (Hình 18.3).  
Có 4 dạng chính của tế bào thần kinh đệm: các tế bào hình sao nói chung có khả năng 
giúp cho việc duy trì môi trường ngoại bào trong hệ thần kinh. Việc xử lý của tế bào hình 
sao liên hệ mật thiết với thân tế bào neuron, các tế bào nhánh và các đầu tận thần kinh. 
Chúng làm nhiệm vụ cách ly và cô lập các con đường và các miền của neuron. Các tế 
bào ít phân nhánh và các tế bào Schawnn tạo nên các bao myelin quanh sợi trục trong 
HTKTƯ và thần kinh ngoại biên (TKNB). Myelin bao quanh các đoạn của sợi trục để 
tăng cường sự truyền dẫn các tín hiệu điện tử. Trong HTKTƯ, mỗi tế bào ít phân nhánh 
có thể hình thành và duy trì bao myelin cho khoảng 60 sợi trục. Trong TKNB, mỗi đoạn 
sợi trục chỉ có một tế bào Schawnn. Các tế bào thần kinh đệm trong HTKTƯ tương tự 
như các đại thực bào và có thể được hoạt hóa bởi nhiều tình huống bao gồm cả sự 
viêm nhiễm và chấn thương. 



 
Hình 18.2 Não bộ, tủy sống và các dây thần kinh ngoại biên. Có 31 xương đốt sống ở cột sống 
đó là ngôi nhà bảo vệ tủy sống. Ở giữa các cột sống là các dây thần kinh ngoại biên được mọc ra 
từ hai bên. Dây thần kinh của cơ thể được tạo ra bởi các sợi cảm giác và vận động tạo nên sự 
tác động qua lại giữa các bộ phận ngoại biên của cơ thể với hệ thần kinh trung ương (não bộ và 
tủy sống). 
(Theo Laurie C. Doering. An Introduction to Molecular Medicine and Gene Therapy.  A John 
Wiley & Sons, Inc., Publication 2001) 
 
Hình 18.3 Sơ đồ đại diện của một neuron và các tế bào thần kinh đệm. Các neuron được bao quanh bởi các 
tế bào hình sao, làm đầy các khe hở giữa các thể tế bào neuron. Các tế bào ít phân nhánh bao quanh sợi 
trục và tạo nên bao myelin. Trong hình chỉ myelin bao xung quanh các đoạn của sợi trục. (Theo Laurie 
C.2001) (Hình trang sau) 
 



 
 
 
18.3 Những lệch lạc trong hệ thàn kinh 
  



 

 
 
Hình 18.4 Các thành phần của xi náp. Trong hình vẽ minh họa các khía cạnh của sự giải phóng 
các chất dẫn truyền thần kinh, tương tác receptor, và sự phát sinh các tín hiệu điện tử. Tất cả các 
tín hiệu điện tử đều nảy sinh từ sự tác động của các tổ hợp khác nhau của protein kênh ion để 
hình thành nên các lỗ chứa nước, qua đó các ion đi ngang qua màng. Khi các kênh ion mở, ion 
được di rời do gradient điện hóa học trong kênh giảm xuống. Sự di chuyển qua màng  tạo nên sự 
thay đổi điện  thế màng và sinh ra các tín hiệu điện tử.  
(Theo Laurie C. Doering. An Introduction to Molecular Medicine and Gene Therapy.  A John 
Wiley & Sons, Inc., Publication 2001) 
 
Có nhiều dạng neuron và tế bào thần kinh đệm trong hệ thần kinh mà người ta đã 
nhanh chóng nhận ra rằng tiềm ẩn của mất một số chức năng thần kinh phụ thuộc vào 
dạng tế bào bị tác động. Thoái hóa thần kinh có thể xảy ra ở những vùng chọn lọc của 
não bộ và cũng có những sự cố thoái hóa thần kinh tác động tới toàn bộ não bộ (thoái 



hóa bán cầu não) như trường hợp các bệnh thần kinh do sự tích tụ của lysosome 
(lysosomal storage dieases – LSD) có liên quan tới các đột biến gen đơn. 
Với nhiều bệnh thần kinh, các lớp đặc biệt của các neuron ở não bộ hoặc tủy sống là dễ 
bị tổn thương nhất. Tùy thuộc vào dạng neuron/sự tác động của các chất DTTK mà nó 
có thể xảy ra những thay đổi về hành vi, trí nhớ hoặc vận động. Trong bệnh Parknson, 
các neuron định vị trong chất xám của não giữa có chứa chất DTTK dopamine, khi bị 
tích tụ lại sẽ gây chết tế bào. Khi mất các neuron này sẽ ảnh hưởng tới chức năng bình 
thường của hệ ngoài bó tháp ở não bộ và kết quả là chân tay bị co cứng và run rẩy. Còn 
trong bệnh Alzheimer thì lại xảy ra ở vùng hải mã (hippocampus) và các vùng vỏ não do 
chết các neuron giầu acetylcholine, gây nên sự sa sút trí tụệ, ngăn cản sự hình thành 
mới của trí nhớ.  Bệnh teo cơ xơ cứng cột bên (amyotrophic lateral sclerosis –ALS) thì 
do sự hủy hoại của các neuron vận động trong HTKTƯ và gây nên sự nhu nhược và co 
cứng cơ. Còn trong trường hợp đa xơ cứng, khi các tế bào ít phân nhánh trong hệ thần 
kinh trung ương bị tác động thì các chức năng vận động hàng ngày cũng như các giác 
quan bị sa sút đáng kể. 
Teo cơ xơ cứng cột bên là một bệnh di truiyền do các đột biến ở các gen mã cho các 
protein có liên quan đến sự thoái hóa các thành phần bình thường của cơ thể như lipid, 
protein và carbohydrate. Mặc dầu hầu hết các bệnh thuộc lysosome là do sự khiếm 
khuyết trong các gen mã cho các enzyme của lysosome, nhưng cũng có một số trường 
hợp lại gây nên bởi các gen mã cho các protein vận chuyển, protein bảo vệ hoặc các 
enzyme xử lý enzyme của lysosome. Trong trường hợp bệnh do tích tụ lysosome thì 
hiếm khi xảy ra  và tỷ lệ chỉ là 1/5000 sơ sinh. Sự tích tụ cơ chất enzyme này trong các 
tế bào của HTKTƯ đặc trưng cho các bệnh giống như mucopolysaccharidose hoặc GM, 
gangliosidosis. 
Sự chết của tế bào xảy ra như thế nào trong hệ thần kinh ? Trong một số trường hợp 
các nguyên nhân di truyền có liên quan tới sự thoái hóa thần kinh. Như trường hợp 
bệnh Huntington, một đột biến lặp chập ba (triplet repeat mutation) ở NST số 4 có liên 
quan tới sự chết của các neuron ở một vùng của não bộ gọi là đuôi/hạch 
(caudate/putamen), một phức hợp các cấu trúc thông nhau, điều chỉnh sự điều hòa của 
các hoạt động vận động. Việc xác định được các đột biến lặp chập ba không ổn định là 
một trong các phát hiện lớn về di truyền học thần kinh người. Chúng ta sẽ bàn về vấn 
đề này trong các bệnh Alzheimer và Parkinson. 
Người ta đã xác định được nhiều dạng khác nhau của các biến đổi phân tử và tế bào 
học trong các neuron có liên quan tới sự chết của các neuron. Các nhà nghiên cứu đã 
xác định được nhiều biến đổi đặc hiệu trong neuron ở các rủi ro có có liên quan tới các 
bệnh ở HTKTƯ đang thịnh hành cũng như các bệnh của tuổi già. Sự tích tụ bất thường 
của các sợi nhỏ và các protein đã bị biến đổi là những đặc trưng trước tiên của các 
neuron  bị mất chức năng thần kinh. Sự tích tụ này có thể xảy ra ở tế bào chất của 
neuron hoặc ở môi trường ngoại bào. Trong một số trường hợp nhất định người ta đã 
xác định được số neuron đã bị mất mát mà bệnh Alzheimer là một ví dụ. Rõ ràng là tất 
cả các dưới nhóm neuron bị mất trong bệnh Alzheimer đều gắn với vùng vỏ não, ở đó 
có hình thành các tấm thần kinh bị viêm và các mảng xoắn lại của các thành phần 
khung tế bào trong các neuron vì vậy mà gây nên sự rối loạn các dây thần kinh. 
Vậy làm thế nào để chặn lại những biến đổi khởi đầu ở các neuron mà có thể dẫn đến 
sự chết hàng loạt của các tế bào ở các vùng đặc biệt của hệ thần kinh ? Có nhiều cơ 
chế phân tử với các mức độ khác nhau đã được xác định. Đó là những biến đổi về bộ 
khung tế bào,  tổn thương oxy hóa, những biến đổi của DNA, những biến đổi của RNA 
trong tổng hợp protein, sự tích tụ các protein bất thường, các gốc tự do có độc tính, 
giảm sự vận chuyển của sợi trục và sự chết theo chương trình của tế bào – đó là những 
lý do có thể sinh ra các bệnh thần kinh. Trên một số mô hình trên động vật người ta đã 
tạo được những biến đổi phân tử này và đến lượt mình, chúng lại giúp cho việc xác định 



bệnh lý học của sự thoái hóa thần kinh và  lập nên cách thử nghiệm chiến lược GTL đối 
với các bệnh của hệ thần kinh trung ương và các bệnh tuổi già. 
 
18.4 Các yếu tố dinh dưỡng thần kinh và gen trị liệu 
 
18.4.1 Các yếu tố dinh dưỡng thần kinh 
 
Có nhiều phân tử trong hệ thần kinh giữ vai trò rất quan trọng đối với sự tồn tại, biệt hóa 
và duy trì neuron trong hệ thần kinh trung ương cũng như ngoại biên. Những phân tử 
này chính là các yếu tố dinh dưỡng thần kinh (DDTK) (Bảng 18.1), chúng gây cảm ứng, 
hình thành các xi náp và tạo nên sự chuyên hóa cao cho mạng lưới neuron trong não 
bộ. Các yếu tố này được tiết ra từ các đích được kích thích bởi các neuron ở các đầu 
tận thần kinh, sau đó chuyển qua một khoảng dài rồi tới thân tế bào, ở đó chúng tác 
động làm điều hòa chức năng neuron bằng nhiều cơ chế tín hiệu (Hình 18.5). Hiện nay 
người ta đã biết các yếu tố DDTK này gắn vào các protein receptor bề mặt tế bào ở các 
đầu tận thần kinh, rồi hòa nhập với nhau (nhờ endocytosis qua trung gian receptor) sau 
đó di chuyển tới thân tế bào theo cơ chế vận chuyển sợi trục thụt lùi. Tìm hiểu sâu hơn 
về cấu trúc receptor của các yếu tố DDTK cho thấy chúng cũng tương tự như các 
receptor yếu tố tăng trưởng truyền thống và các cytokine. Sự biểu hiện của các receptor 
yếu tố DDTK là đặc hiệu và nổi trội trong hệ thần kinh, khi hoạt hóa các yếu tố này sẽ có 
tác động phân tử một cách phân biệt. 
Yếu tố tăng trưởng thần kinh (nerve growth factor –NGF) nguyên bản là thành viên của 
các neurotrophin – một họ protein có cấu trúc thông thường. Yếu tố này được phát hiện 
và xác định đặc tính từ những năm 1950 bởi Rita Levi – montalcini, Staney Cohen và 
Viktor Humburger và là phân tử đầu tiên thể hiện có hoạt tính thúc đẩy tăng trưởng thần 
kinh tiềm tàng trên các vật phẩm mô thần kinh nuôi cấy. Từ khi phát hiện ra NGF, nhiều 
phân tử mới đã được xác định và bổ sung thêm vào danh sách nhóm các chất dưới cái 
tên là yếu tố DDTK đã được ghi ở Bảng 18.1. Các đáp ứng với neurotrophin chắc là qua 
trung gian receptor tyrosine kinase thuộc họ trk (các gen tiền ung thư). 
Cho tới nay, rõ ràng là các yếu tố DDTK có thể được tạo ra từ nhiều nguồn, bao gồm 
các tế bào thần kinh đệm, các quá trình hướng tâm của các neuron, cơ và ngay cả chất 
nền ngoại bào. Nhiều sự kiện sinh học gồm sự tăng trưởng thần kinh, sự biểu hiện kiểu 
hình (chất DTTK - neurotransmitter) và sự chết theo chương trình của tế bào v.v.. đều 
liên quan tới sự báo hiệu thụt lùi của các yếu tố DDTK. Vì thế, có nhiều khả năng khai 
thác hiệu ứng GTL các yếu tố DDTK đối với sự tồn tại của các tế bào thần kinh và khả 
năng điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh nói chung. 
 
 
 
 
 
 
Bảng 18.1 Danh mục các yếu tố dinh dưỡng thần kinh thông thường 
 
Lớp                         Thành viên       Receptor      Neuron đáp ứng 
Neurotrophin            NGF                TrkA            Neuron tiết acetylcholine của não trước 
                                 NT-3                TrkC            Neuron thuộc vỏ não-tủy sống                                                                         
                                 NT-4/5             TrkB            Đuôi/hạch 
                                 BDNF              TrkB             Chất xám 
Yếu tố tăng trưởng   GDNF              Ret              Neuron chất xám         
biến nạp β               TGF-β                                        Neuron vận động 
Cytokine                   CNTF               CNTFα        Neuron vận động tủy sống 



                                 LIF                  gp130/JAK    Neuron vận động tủy sống 
                                                         LIFRβ/TYK   
Yếu tố tăng trưởng  IGF-1          Receptor IGF    Neuron tiết acetylcholine  của não trước 
 giống insulin                                                        Neuron tiết acetylcholine của não trước 
                                                       IGF-2                 
Yếu tố tăng trưởng   bFGF       Receptor  FGF    Neuron tiết acetylcholine của não trước 
Nguyên bào sợi 
                                                                             Neuron vận động tủy sống 
                                 aFGF 
 
Từ những nghiên cứu cơ bản này chúng ta hiểu được rằng nếu não bộ bị thương tổn thì 
những phân tử này sẽ được giải phóng và giữ vai trò quan trọng trong quá trình hồi 
phục. Ngoài việc làm giới hạn lại sự mất mát các neuron, các yếu tố DDTK còn có thể 
kích thích các mấu mới trên sợi trục và các sợi nhánh, điều hòa sự phân nhánh của sợi 
trục, điều hòa tổng hợp các chất DDTK và ảnh hưởng tới sự hình thành xi náp. Đặc tính 
có thể di truyền này của sự thay đổi cấu trúc và chức năng của neuron trong đáp ứng 
với các tín hiệu môi trường (giống như giải phóng yếu tố DDTK) là phản ánh tính mềm 
dẻo của hệ thần kinh. Nhiều yếu tố có hiệu ứng gối lên nhau (chủ yếu đối với sự tăng 
trưởng và tồn tại) ở hệ thần kinh trung ương cũng như ngoại biên. Ngày nay người ta 
biết rõ ràng là bất kỳ dạng neuron của thần kinh trung ương hay ngoại biên cũng đều 
cần có sự tổ hợp các yếu tố DDTK thì mới đạt được mức tối ưu về chức năng và khả 
năng tồn tại của chúng. Vì thế cần phải quan tâm tới việc tổ hợp hiệu ứng của rất nhiều 
yếu tố đối với các bệnh thần kinh. Như đã đề cập ở các chương trước về tính logic của 
các yếu tố DDTK, tuy nhiên việc làm cân bằng chúng để đề phòng các rủi ro của các tác 
dụng phụ vẫn là những vấn đề đối mặt trong nhiều thử nghiệm lâm sàng. 
Việc nhận dạng và xác định đặc tính của mỗi phân tử DDTK đã được thực hiện ở những 
chuột chuyển gen (knock-out) không tạo các yếu tố đó hoặc có liên kết các thành phần 
receptor nhằm tìm được chức năng sinh lý học của các phân tử này cũng như đánh giá 
được sự đóng góp của chúng vào việc tồn tại của các dạng neuron khác nhau. Tuy vậy, 
chúng ta vẫn chưa hiểu rõ liệu sự khiếm khuyết gen DDTK có liên quan gì với việc mất 
chức năng DDTK hay không?  
                                                                                      
 
 



 
 
Hình 18.5 Tín hiệu thụt lùi bởi các yếu tố dinh dưỡng thần kinh. Ligand yếu tố DDTK (được cung 
cấp bởi mô đích) gắn với receptor trên bề mặt các đầu tận của sợi trục. Phức hợp ligand-receptor 
này sau đó được chuyển dọc theo sợi trục tới thân tế bào. Các tín hiệu dinh dưỡng thụt lùi sẽ 
điều hòa sự tăng trưởng thần kinh, sự tồn tại, sự chết và sự biểu hiện của các chất dẫn truyền 
thần kinh. 
(Theo Laurie C. Doering. An Introduction to Molecular Medicine and Gene Therapy.  A John 
Wiley & Sons, Inc., Publication 2001) 
 
 
Nhièu nghiên cứu quy mô đang tập trung vào các hiệu ứng có lợi của việc chuyển giao 
các yếu tố DDTK trong các mô hình động vật và các nghiên cứu này đã đặt cơ sở cho 
nhiều thử nghiệm lâm sàng. Sự lan rộng hủy hoại thần kinh, nồng độ của các yếu tố 
DDTK và thời điểm mà các yếu tố này được giải phóng - đó là các thông số quan trọng 
liên quan tới hiệu ứng của các phân tử này nhằm cứu vớt các neuron khỏi bị chết. Cũng 
cần phải nhận thức được rằng vai trò thật sự của các yếu tố DDTK và tiềm năng trị liệu 
của chúng đối với các bệnh thoái hóa thần kinh thì vẫn cần phải được sáng tỏ. 
 
18.4.2 Các mô hình động vật GTLvề sự thoái hóa thần kinh 
 
Hiện tại, những sáng kiến về GTL hệ thần kinh trung ương cho phép tiếp cận cả in vivo 
và ex vivo. Các vec tơ virus hiện nay là phương tiện thông thường nhất để chuyển gen 
tới các tế bào  thần kinh trung ương (CNS). Các phương pháp in vivo đưa trực tiếp virus 
vào trong hệ thần kinh. Theo cách này, các vec tơ virus sẽ được tiêm vào những vị trí 
đặc biệt trên não bộ và tủy sống. Trong trường hợp chuyển gen ex vivo thì các gen mới 



trước tiên được đưa vào các tế bào trong môi trường nuôi cấy, sau đó các tế bào được 
cấy ghép lập thể vào những vùng mong muốn của hệ thần kinh. 
Một khi GTL vẫn đang có những nỗ lực vượt bậc thì danh sách các hệ virus cũng không 
ngừng được mở rộng. Các dạng virus và các tế bào được sử dụng cho việc chuyển gen 
trong hệ thần kinh được trình bày ở (Hình 18.6). Hiện nay các vec tơ virus và các tế bào 
khi sử dụng với một sự kết hợp nào đó đã mang lại những hứa hẹn và những lợi ích 
thực sự hơn là việc thay thế tế bào và gen như đã được ứng dụng vài năm trước đây. 
Khi mỗi yếu tố DDTK đã được xác định thì các tế bào công nghệ hóa tiết ra các yếu tố 
này sẽ được làm test trên các mô hình động vật về hiệu ứng tồn tại của neuron cũng 
như các khả năng hoạt động của nó (Bảng 18.2). Một số mô hình GTL lâm sàng nổi bật 
ở đây đều tập trung đặc biệt tới các vec tơ và các tế bào dùng để chuyển gen vào hệ 
thần kinh trung ương. Chúng ta hãy quan sát một số ví dụ về GTL trên các mô hình 
động vật với các bệnh thoái hóa thần kinh.  
Trên mô hình động vật bệnh Alzheimer người ta thấy hiện tượng mất các neuron tiết 
acetylcholine và hình thành các tấm làm rối các sợi thần kinh hoặc sản sinh các protein 
tiền thân của sự hóa bột (amyloid). Trên các động vật có vú thì thấy có sự cắt ngang 
đường vòm-tua (fimbria-fornix pathway) (nối giữa hải mã và vách ngăn giữa) làm chết 
rất nhiều (khoảng 50%) neuron tiết acetylcholine trong vách ngăn giữa, đồng thời mất 
cung cấp acetylcholine cho việc tạo hải mã. Nếu một neurotrophin (NGF) được đưa vào 
thì việc mất neuron cảm ứng ở vùng cắt ngang vách ngăn giữa /não trước có thể được 
giảm thiểu. Trong mô hình động vật liên quan tới giảm  trí nhớ do tuổi tác, khi  được 
truyền NGF thì trí nhớ của động vật cũng được cải thiện phần nào. 
Khả năng cung ứng một yếu tố DDTK cho não thông qua các tế bào công nghệ hóa lần 
đầu tiên được chứng minh bởi Fred Gage và cộng sự., 1988. Các nhà nghiên cứu đã 
dùng tế bào nguyên bào sợi chuột (208F) đã được cải biến với một retrovirrus để có thể 
tổng hợp và tiết ra NGF. Các nguyên bào sợi này sẽ được cấy vào não chuột có tổn 
thương vòm-tua. Kết quả cho thấy, các nguyên bào sợi công nghệ hóa đã tạo ra đủ 
NGF hoạt hóa để có thể cứu được trên 90% neuron tiết acetylcholine không bị chết. 
Công trình này cho thấy GTL ex vivo với HTKTƯ là khả thi. Hiệu ứng bảo vệ thần kinh 
tương tự như các neuron tiết acetylcholine vách ngăn giữa cũng thấy ở các nguyên bào 
sợi sơ cấp, các tế bào thận chuột lang mới sinh (baby hamster kidney –BHK) và các tế 
bào thần kinh đã được công nghệ hóa đầy đủ để tổng hợp được NGF. 
Ngoài GTL với các yếu tố DDTK, các chiến lược sử dụng promoter điều hòa sự chết 
của tế bào cũng đã được kiểm nghiệm. Các yếu tố kháng apoptosis như Bel-xL là một 
trong 3 đồng dạng của Bel-x bảo vệ tế bào khỏi hiệu ứng bị hủy hoại bởi các oxy hoạt 
hóa. Các yếu tố kháng apoptosis này đang được xác định bởi GTL ở các mô hình động 
vật về thoái hóa thần kinh. 
Mô hình phổ thông nhất của Parkinson là mô hình trên chuột. Khi tiêm vào não bộ 
cathecholamine neurotoxyn 6- hydroxydopamine (6-OHDA) thì neurotoxyn này đã phá 
hủy các sợi dopamine nằm ở vùng chất xám - hệ vân. Việc xử lý này đã làm mất 
dopamine và tạo nên các hành vi bất thường ở động vật, khi chúng được nhận chất chủ 
vận dopamine (amphetamine hoặc apomorphine) thì hoạt hóa lại được các receptor 
dopamine. Tình trạng này cũng có thể được giảm nhẹ khi enzyme tyrosine hydroxylase 
(enzyme giới hạn tốc độ sản xuất dopamine) được tạo ra ở các neuron trong hệ vân 
(striatum). Những thí nghiệm GTL ex vivo với Parlinson đã sử dụng các dòng tế bào 
nguyên bào sợi đã cải biến gen trong nuối cấy để biểu hiện gen tyrosine hydroxylase. 
Trong trường hợp này, chức năng của các nguyên bào sợi cấy ghép được kiểm chứng 
bằng sự giảm các hành vi bất thường (circling behavior) ở chuột được cấy ghép. Ngoài 
nguyên bào sợi, các nguyên bào cơ sơ cấp và nhiều dòng tế bào khác cũng đã được 
cải biến để tổng hợp được tyrosine hydroxylase và làm giảm sự suy yếu về hành vi 
trong mô hình chuột bị tổn thương 6-OHDA. Cũng cần phải chỉ rõ rằng các nguyên bào 



sợi cũng như các dạng tế bào khác không phải neuron tuy không liên quan gì với dòng 
điện của não bộ nhưng vẫn tạo được các hiệu ứng chức năng đủ mạnh khi sản xuất các 
sản phẩm gen chuyển. Hạn chế trước tiên khi sử dụng các dòng tế bào nguyên bào sợi 
là tăng liên tục khối lượng nguyên bào sợi ở não. Để tránh hình thành các khối u bởi các 
dòng tế bào này người ta đã bọc (làm nang) các tế bào với các chất liệu cho phép trao 
đổi các sản phẩm gen chuyển giữa các tế bào và mô của vật chủ. Bước tiến quan trọng 
là các tế bào sơ cấp, các tế bào gốc và các dòng tế bào có thể cấy được vào hệ thần 
kinh. 
Mặc dầu chúng ta vẫn chưa hiểu tại sao các neuron chứa dopamine lại bị chết nhiều ở 
các bệnh nhân Parkinson, nhưng rõ ràng các yếu tố DDTK đã kéo dài sự tồn tại và khả 
năng của các neuron dopamine này. Đó là tiêu điểm chú ý của GTL với hy vọng có thể 
ngăn ngừa được sự chết của các neuron. Các yếu tố hứa hẹn bao gồm yếu tố DDTK từ 
não (brain-derived neurotrophic factor –BDNF), yếu tố tăng trưởng nguyên bào sợi 
(fibroblast growth factor –FGF) và yếu tố DDTK từ dòng tế bào thần kinh đệm (glial cell-
line-derived neurotrophic factor –GDNF). Những yếu tố này bảo vệ tốt các neuron tiết 
dopamine. Trong mô hình Parkinson trên động vật thì các nguyên bào sợi sơ cấp và các 
dòng tế bào nguyên bào sợi đã công nghệ hóa dùng để chuyển yếu tố DDTK từ não 
(BDNF) sẽ phòng được sự thoái hóa các neuron dopamine. Trong trường hợp này, 
BDNF được hoạt hóa bởi rất nhiều tín hiệu phân tử do đó ngăn ngừa được sự chết của 
neuron. 
 
Bảng 18.2 Mô hình nghiên cứu các bệnh thần kinh ở chuột 
 
Bệnh            Mô hình     Dạng tế bào bị tác   Yếu tố DDTK liên            Mô hình trên chuột 
                                      động chính               quan tới sự sống sót       chuyển gen 
Parkinson     Tiêm                Neuron 
                     6-OHDA          dopamine           BDNF, GDNF                  NURR 1       
 
Alzheimer     Con đường      Neuron               NGF, NT4/5                     APP 
                     cắt ngang        tiết choline 
                     tua-vòm 
 
Huntington   Tiêm                 Neuron tiết          BDNF, NT4/4,                 Lặp CAG 
                     exitotoxyn           GABA               CNTF 
                    (acid kainic) 
 
ALS             Tiêm IDPN        Neuron vận         BDNF, CNTP                  SOD1 
                                              động   
 
MS               EAE                   Các tế bào ít      CNTF,IL-6                       2-5 MBP 
                                               phân nhánh 
 



 
 
 
Hình 18.6 Các virus và các dạng tế bào dùng trong trị liệu ghép gen thực nghiệm trong hệ thần 
kinh. 
(Theo Laurie C. Doering. An Introduction to Molecular Medicine and Gene Therapy. A John Wiley 
& Sons, Inc., Publication 2001) 
 
 
                                                     



GDNF là thành viên của họ các yếu tố tăng trưởng biến nạp (TGF-β) – một nhóm 
cytokine lớn giữ vai trò quan trọng trong việc kiểm soát sự tăng sinh, sự di chuyển và sự 
tạo hình của tế bào. Phân tử này được Leu – Fen Lin phát hiện tại phòng thí nghiệm của  
Frank Collin khi phân tích phần dịch nổi nuôi cấy dòng tế bào thần kinh đệm năm 1953, 
nó có hiệu ứng tiềm ẩn đối với sự tồn tại của các neuron dopamine. Các vec tơ 
adenovirus khiếm khuyết sao chép mã cho GDNF có thể làm giảm cảm ứng thực 
nghiệm hành vi quay vòng (rotational behavior) khi tiêm 6-OHDA vào chuột trên mô hình 
Parkinson. Các vec tơ adenovirus này sử dụng promoter của virus Rous sarcoma  
(RSV) để kiểm soát gen chuyển GDNF. Tuy nhiên,sau một tháng lại thấy có sự giảm 
đáng kể mức độ biểu hiện gen chuyển, các phản ứng miễn dịch của vật chủ đối với 
adenovirus và sự điều hòa xuống của các promoter virus - đó là các vấn đề thường thấy 
khi tiêm adenovirus vào não. Vec tơ adenovirus các thế hệ kế tiếp đã được thiết kế 
nhằm giảm thiểu tối đa các phản ứng miễn dịch và nới rộng sự biểu hiện gen. Cũng 
giống như các yếu tố DDTK khác, GDNF hiện nay có hiệu ứng dược lý trên rất nhiều 
neuron. Nó là yếu tố quan trọng đối với các neuron vận động ở tủy sống và các neuron 
Purkinjie ở não bộ.  
Một kỹ thuật khác để phòng ngừa sự thoái hóa thần kinh là ghép các tế bào trợ giúp với 
neuron thai nhi. Trong trường hợp này người ta muốn ám chỉ một chiến lược đồng 
ghép, các tế bào trợ giúp sẽ tạo điều kiện cho sự sống sót của các neuron được cấy 
ghép. Các nguyên bào sợi cải biến sẽ cung ứng cục bộ FGF giúp duy trì sự cấy ghép 
của các neuron dopamine thai nhi. Các nguyên bào sợi chẳng những giúp cho việc duy 
trì quần thể neuron cấy ghép mà còn làm giảm sự cần thiết phải có một số lượng lớn 
các tế bào thai nhi lấy ra từ phãu thuật não phôi thai. 
Trong việc xem xét bệnh Huntington, các nguyên bào sợi người được nang hóa tạo nên 
các yếu tố DDTK lông tiết (secrete ciliary neurotrophic factor –CNTF) có thể ngăn ngừa 
được những khiếm khuyết hành vi và sự thoái hóa thể vân ở mô hình bệnh Huntington 
trên chuột. GTL thực nghiệm bệnh Huntington cũng đã được thực hiện trên mô hình khỉ. 
Ở đây khỉ được tiêm acid quinolinic thấy có biểu hiện hình ảnh thoái hóa thần kinh đặc 
trưng cho bệnh Huntington. Các nhà nghiên cứu trị liệu tế bào ở Rhode Island đã công 
nghệ hóa nguyên bào sợi thận chuột lang mới sinh để tiết CNTF rồi sau đó đưa kèm cả 
các tế bào vào trong các nang polymer trước khi cấy vào thể vân. Khi nang có chứa các 
nguyên bào sợi đã được cải biến được ghép vào khỉ trong mô hình bệnh Huntington thì 
đã sản xuất CNTF bảo vệ được một số quần thể tế bào, bao gồm các neuron tiết GABA 
và acetylcholine thoát khỏi sự chết. Cần phải lưu ý rằng các vec tơ phải được thiết kế 
sao cho loại trừ được các gen virus để tránh hiệu ứng độc tế bào và hiệu ứng miễn dịch. 
Tuy nhiên, việc loại trừ các gen này thường lại làm giảm hiệu ứng và thời gian biểu hiện 
của gen chuyển. Kiểm soát sản phẩm gen sẽ là một khía cạnh đặc biệt quan trọng đối 
với sự thành công của GTL ở hệ thần kinh trung ương. Đã có rất nhièu nỗ lực trong việc 
phát triển các yếu tố điều hòa gen để có thể biểu hiện (không gian) đặc hiệu tế bào 
và/hoặc (thời gian) phụ thuộc thuốc của gen trị liệu mong muốn. Các yếu tố điều 
hòa/promoter gen chuyển tiềm năng sẽ hướng dẫn sự biểu hiện các neuron bao gồm 
các tiểu đơn vị của các sợi thần kinh, α-tubulin, enolase đặc hiệu neuron và tyrosine 
hydroxylase. Promoter của protein acid các sợi thần kinh đệm và protein kiềm myelin đã 
được thiết lập để hướng sự biểu hiện gen chuyển trong các tế bào hình sao và các tế 
bào ít phân nhánh. Hệ thồng gen chuyển (theo hiệu ứng thời gian) có thể cảm ứng 
được, thường tetracycline hoặc các dẫn suất của tetracycline được coi như các 
promoter đối chứng. Về sự kiểm soát phiên mã của tyrosine hydroxylase trong các tế 
bào tổ tiên thần kinh cũng như nhiều dòng tế bào khác thì nhiều gen và CNTF đã được 
cảm ứng bởi hệ tetracycline. Khả năng kiểm soát các yếu tố di truyền và mức độ biểu 
hiện của gen chuyển mới  thông qua các hiệu ứng dược lý như tetracycline là rất quan 



trọng trong việc xem xét các quy trình kỹ thuật có liên quan tới việc chuyển các yếu tố 
DDTK và các chất DTTK trong GTL ở hệ thần kinh. 
 
18.4.3 Khai thác các đặc tính của HIV trong việc chuyển gen trong hệ thần kinh 
trung ương 
 
Sức mạnh và tiềm năng của các kỹ thuật sinh học phân tử đã được minh họa thông qua 
việc kiến tạo các vec tơ cơ sở virus rất nguy hại như HIV-1 nhưng lại rất hữu ích trong 
việc chuyển gen. Các neuron cư trú trong hệ thần kinh ở dạng không phân chia vì thế 
các vec tơ virus tiềm năng cho GTL phải có khả năng thâm nhiễm được các tế  bào sau 
nguyên phân. Một phương pháp được phát triển bởi Inder Verma, Luigi Naldini và Didier 
Trono ở Salk Institute in La jolla, Caliornia đã nắm lấy lợi thế của các yếu tố hệ gen HIV 
để tạo nên các virus tái tổ hợp có khả năng thâm nhiễm các tế bào không phân chia, kể 
cả các neuron. Virus HIV là một lentivius thuộc họ retrovirus mà các đặc trưng của 
chúng đã được biết rõ. Lentivirus (theo từ Latin lentus có nghĩa là chậm) gây nên các 
bệnh thoái hóa tiến triển và mạn tính chậm đối với các neuron, hệ thống tạo huyết, hệ 
cơ xương và hệ miễn dịch. 
Lentivirus có các hệ thống điều hòa gen mạnh và tổ hợp promoter – chất hoạt chuyển ( 
các lặp tận dài - long terminal repeats – LTR),  HIV-1 tat - LTR là tổ hợp mạnh nhất 
được biết. Những virus này chỉ là những retrovirus có khả năng hợp nhất vào NST của 
các tế bào không có hoạt tính phân bào. Chúng đã bị tước bỏ khả năng tái sinh, nhưng 
những thành phần “nhập khẩu” từ nhân HIV sẽ hướng sự hợp nhất của các gen mới 
vào trong nhân của các tế bào bị thâm nhiễm. Các trình tự gen của HIV kiểm soát sự 
hợp nhất trong các tế bào đích cộng với các  yếu tố từ 2 plasmid virus khác đã được sử 
dụng để tạo nên các vec tơ virus hiệu ứng cao hướng sự biểu hiện gen mới được ổn 
định và dài hạn. Hiệu ứng của sự chuyển gen là cao, khi tiêm các lentivirus vào não 
chuột trưởng thành thì tải nạp ổn định các tế bào đã biệt hóa tận cùng in vivo mà không 
làm giảm sự biểu hiện gen chuyển hoặc gây độc tính tế bào ít nhất 6 tháng. Hơn nữa, 
khi tiêm các vec tơ dẫn suất từ HIV vào hệ thần kinh lại không gây các đáp ứng miễn 
dịch hay viêm nhiễm nào đáng kể. Khả năng thiết kế các vec tơ virus cơ sở HIV để 
chuyển gen ổn định và hiệu quả vào trong các tế bào không phân chia là một bước 
quan trọng để nâng cao khả năng áp dụng các vec tơ retrovirus trong GTL trên người. 
 
18.4.4 Sự chết theo chương trình của các tế bào và sự thoái hóa thần kinh 
 
Sự chết theo chương trình của tế bào (programmed cell death –PCD) muốn nhắm vào 
apoptosis xảy ra trong quá trình phát triển của tất cả động vật. Đó là một quá trình mà ở 
đó các tế bào được cài sẵn một chương trình chết thực thụ. Gần đây người ta tập trung 
vào vấn đề tăng tỷ lệ PCD trong các bệnh thần kinh chủ chốt. Mặc dầu vẫn chưa có 
bằng chứng nào để khẳng định rằng PCD có liên quan tới sự chết của các neuron và 
các tế bào thần kinh đệm. Người ta cũng biết rằng có nhiều gen thúc đẩy PCD, những 
gen này và các sản phẩm của chúng có sự tương hợp trong thế giới động vật từ giun 
tròn tới động vật cao cấp. Các sản phẩm của họ Bel-2 các tiền gen ung thư đã được xác 
định đặc tính như các protein điều hòa sự chết của tế bào. Một cách tiếp cận trị liệu 
tránh sự thoái hóa thần kinh có thể được thực hiện thông qua việc điều hòa apoptosis 
bởi các thành viên của họ Bel-2 bao gồm bel-xl và bax. Trong bệnh Alzheimer mức 
protein Bel-2 cao hơn đáng kể ở những người già và protein này hoạt hóa các tế bào 
hình sao hơn là các neuron. 
Sự biểu hiện quá mức bel-2 trong mô hình chuột chuyển gen superoxyde dimustase 
(SOD) của ALS đã làm trì hoãn sự tấn công đối với các bệnh thuộc neuron vận động 
nhưng lại không tác động tới sự kéo dài của bệnh. Bel-2 có bản chất kháng oxy hoa rất 



mạnh, vì vậy sự biểu hiện vượt mức Bel-2 sẽ có thể ngăn ngừa được sự thoái hóa của 
các neuron vận động do ức chế sự hủy hoại bởi các gốc tự do. Các nghiên cứu dạng 
này đã chứng minh khả năng GTL của Bel-2 đối với bệnh xơ cứng cột bên teo cơ (ALS). 
Tuy nhiên, những thí nghiệm này cũng chỉ rõ rằng việc xử lý nên được thực hiện trước 
khi xuất hiện các triệu chứng lâm sàng rõ rệt. 
Sự sống sót ít ỏi của các neuron cấy ghép là một vấn đề nổi cộm trong ghép neuron. Để 
tăng sự sống sót của các neuron cấy ghép người ta đã cho biểu hiện gen Bel-2 trước 
khi cấy ghép. Ý tưởng này đã được test với dòng tế bào được tạo ra từ vùng chất xám. 
Khi dòng tế bào này biểu hiện quá mức protein Bel-2 trong thể vân chuột được xử lý với 
6-OHDA thì đã cải thiện được các hành vi trên chuột (giảm vòng quay cảm ứng 
apomorphine). 
Trong mô hình tổn thương tua –vòm ở chuột thoái hóa neuron tiết acetylcholine, hiệu 
ứng bảo vệ là do gen Bel-xL. Sự biểu hiện của Bel-xL bởi các vec tơ lentivirus trong mô 
hình này đã làm tăng đáng kể sự sống sót của các neuron tiết acetylcholine.  
Mới đây người ta đã phát hiện được một họ mới của các protein kháng apoptosis đó là 
các chất ức chế apoptosis (inhibitors of apoptosis –IAP) - các protein IAP của người 
cảm ứng XIAP, HIAP1, HIAP2, NAIP, BRUCE và Survicin. Protein ức chế apoptosis của 
neuron (neuron apoptosis inhibitor protein –NAIP) được biểu hiện trong các tế bào thần 
kinh. Việc điều khiển NAIP bởi các vec tơ adenovirus đã làm giảm sự chết  của các 
neuron hải mã trong trường hợp thiếu máu cục bộ và cứu được các neuron vận động 
trong mô hình axotomy thực nghiệm.  
 
18.5 Cấy ghép neuron và các tế bào gốc 
 
18.5.1 Từ cấy ghép thực nghiệm tới các ứng dụng trong lâm sàng 
 
Trong những năm 1980 và 1990 đã có những ý tưởng cấy ghép neuron, thiết lập các 
thông số về việc kéo dài tối đa sự tồn tại và chức năng của các tế bào ghép. Một trong 
số những nhà khoa học đi tiên phong trong lĩnh vực này là Anders Björklund thuộc 
Trường Đại học Lund, Thụy Điển. Các nhà khoa học ở đây đã chế tạo thành công các 
công cụ để hoàn thiện công việc cấy ghép tế bào trong HTKTƯ. Trong gần 20 năm việc 
cấy ghép tế bào vào não bộ với các đối tượng Parkinson đã được gợi lên từ phòng thí 
nghiệm  tới các thử nghiệm lâm sàng. Bảng (18.3) liệt kê môt số thay đổi cần thiết để 
kéo dài tối đa sự tồn tại của các tế bào khi được ghép vào thần kinh trung ương. 
 
Bảng 18.3 Những biến đổi nhằm khích lệ sự tồn tại của các tế bào được ghép trong não bộ. 
 
Các tế bào phôi thai : tồn tại  tốt hơn các tế bào đã trưởng thành  
Vật chủ trẻ: tiếp nhận ghép dễ hơn 
Các yếu tố dinh dưỡng: cải thiện sự tồn tại và tăng cường các quá trình tăng trưởng 
Cửa đích:là then chốt cho sự tồn tại dài hạn 
Cung ứng mạch: cần thiết để tồn tại 
Hòa hợp miễn dịch: giảm các rủi ro của sự thải loại 
 
Vào những năm 1980 và 1990, các mô đã được cấy ghép vào não bộ để nghiên cứu 
các khía cạnh về sự phát triển tế bào neuron và xác định chức năng của các vùng khác 
nhau trên não. Các mô hình trên động vật về sự thoái hóa thần kinh trung ương cũng đã 
được nâng cấp rất nhiều. Sự duy trì và hiệu ứng khôi phục của các neuron và các tế 
bào thần kinh đệm khác trên các động vật đã được nghiên cứu từ các khía cạnh tế bào, 
phân tử cho tới hành vi. Hiện nay chúng ta đang trong kỷ nguyên mới của việc thiết lập 
các kỹ thuật cấy ghép các tế bào thích hợp nhất để áp dụng vào lâm sàng. Đáng tiếc là 



những biến đổi về sự hồi phục chức năng thấy ở một số mô hình động vật về các bệnh 
thần kinh lại không thấy khi áp dụng trên người. Trường hợp cấy ghép điểm các neuron 
chất xám thì người ta tiêm lập thể neuron vào thể vân của các bệnh nhân Parkinson. 
Trong khi đó ở chuột tổn thương 6-OHDA (mô hình Parkinson trên chuột) khi được ghép 
chất xám thì phục hồi rất đáng kể về sự suy yếu hành vi. Hiệu quả tiếp nhận các neuron 
phôi thai khi tiêm lập thể (tiêm vào một vị trí xác định trong không gian) của các bệnh 
nhân Parkinson cũng không giống như các kết quả trong phòng thí nghiệm. Những kết 
quả thu được từ các thử nghiệm lâm sàng khởi đầu đã được khích lệ phần nào vì không 
thấy xuất hiện các hiệu ứng phụ đáng kể. Một tế bào được cấy ghép vào thể vân người 
duy trì được hàng năm và một số bệnh nhân giảm đáng kể các hội chứng vận động (co 
cứng và vận động chậm chạp). Trên thực tế, đã có những báo cáo cho thấy sự tồn tại 
của các neuron phôi thai ghép có thể kéo dài tới 8 năm. Cũng có những cải thiện nhỏ ở 
một số bệnh nhân mặc dầu hiệu ứng này dần dần sẽ mất đi. Tuy nhiên cũng có những 
thay đổi đáng kể ở bệnh nhân này hay bệnh nhân khác. Cho tới nay, chúng ta vãn chưa 
dự đoán được bệnh nhân Parkinson nào sẽ là ứng cử viên lý tưởng cho việc cấy ghép. 
Một trong số các vấn đề cơ bản của cấy ghép các neuron vào động vật ở phòng thí 
nghiệm cũng như vào não người vẫn còn tồn tại là sự sông sót ít ỏi của các neuron. Ở 
người chỉ có khoảng 5% neuron dopamine phôi thai lá còn sống sót với các quy trình 
cấy ghép đương thời. 
Tuy nhiên, trên động vật  thì chỉ cần có sự sống sót ít ỏi của các tế bào ghép cũng đã 
làm phục hồi đáng kể về hành vi. Điều nổi bật là đại diện cho mô hình động vật với bệnh 
Parkinson của người phải như thế nào?. Mặc dầu các neuron phôi thai đã thể hiện tiềm 
năng lớn nhất về hiệu ứng lâm sàng cũng như sự sống sót của mảnh ghép đối vớ bệnh 
Parkinson. Nhưng vẫn còn rất nhiều vấn đề nghiêm túc đặt ra đối với việc sử dụng các 
neuron phôi thai người như khả năng của các mô, việc kiểm soát chất lượng mô và cả 
các vấn đề thuộc luân lý học nữa. Để khắc phục một số khía cạnh của các vấn đề này, 
cần phải nghiên cứu đánh giá việc cấy ghép khác loài neuron đối với bệnh Parkinson 
cũng như ứng dụng các tế bào neuron và các tế bào gốc được nuôi cấy. Ngày nay 
người ta có khả năng phân lập được các tiểu quần thể của các tế bào neuron và các tế 
bào gốc bằng cách cho phát triển rồi nhân lên các tế bào băng nuôi cấy sau đó dùng 
các tế bào này để cấy ghép hoặc được dùng như các phương tiện vận chuyển gen tới 
các vị trí lựa chọn trên hệ thần kinh. Những tế bào này tồn tại in vivo trong môi trường 
giầu các yếu tố tăng trưởng và biểu hiện được kiểu hình neuron. Lợi thế chính của việc 
sử dụng các tế bào tổ tiên cho việc cấy ghép là chúng không bị biến nạp hoặc bất tử 
hóa và tồn tại một cách tự nhiên trên não. Sự cộng tác giữa các nghiên cứu lâm sàng và 
cơ bản khi sử dụng các tế bào tiền thân hoặc các tế bào gốc cho việc chuyển gen in 
vivo là rất cần thiết để phát triển GTL trong Parkinson và các bệnh thoái hóa thần kinh 
khác. 
Như đã đề cập ở trên, nhiều dòng tế bào sơ cấp không phải neuron đã được sử dụng 
rộng rãi như là một phương tiện để chuyển các chất hoạt hóa nhằm thúc đẩy sự sống 
sót hoặc làm tăng trưởng các neuron. Các tế bào nguồn gốc không phải neuron (nguyên 
bào sợi, nguyên bào cơ) thì không hợp nhất được vào mô não của vật chủ, vì thế nó tồn 
tại như một khối mô cô lập. Những dạng tế bào này là ngoại lai đối với não và chúng ta 
không thể biết trước được những hậu quả lâu dài của những tế bào ngoại lai này trong 
hệ thần kinh trung ương. Vì vậy tế bào lý tưởng dùng để thay thế nên lấy từ hệ thần 
kinh trung ương. Các nghiên cứu hiện nay đều tập trung vào các chiến lược thay thế tế 
bào mà nổi bật là việc sử dụng các tế bào gốc thần kinh. Các tế bào này có thể đã được 
biệt hóa hoàn toàn và hợp nhất  vào hệ thần kinh trung ương. Điều này đã tạo nên viễn 
cảnh tuyệt vời cho việc trị liệu cũng như chuyển giao các sản phẩm của gen. 
 
18.5.2 Các tế bào gốc ở não người trưởng thành 



 
Cho tới tận vài năm trước đây người ta vẫn giả thiết rằng não bộ người không có khả 
năng sản sinh ra các neuron mới. Nghiên cứu trên nhiều khía cạnh, người ta đã xác 
định được rằng não động vật có vú trưởng thành có chứa các tế bào gốc có thể mở 
rộng khả năng hoạt động của các tế bào neuron và thần kinh đệm. Đặc biệt ở vùng  
dưới não thất (subventricular zone) có một lớp mỏng rất quan trọng được hình thành 
trong thời kỳ tăng trưởng và còn tồn tại cho tới khi trưởng thành. Lớp mỏng này có khả 
năng sản sinh ra các neuron và thần kinh đệm (Hình 18.7). Các tế bào gốc được xác 
định một cách chính xác trên động vật là có khả năng tăng sinh, tự đổi mới, sản sinh 
con cháu với đặc trưng đa dòng và có khả năng phân chia khi bị tổn thương. Các tế bào 
tổ tiên là các tế bào có ít tiềm năng hơn các tế bào gốc, các tế bào tiền thân là các tế 
bào có trong một tiến trình phát triển nào đó. Sự hiện diện của các tế bào gốc thần kinh 
ở não người trưởng thành đã gợi lên khả năng sử dụng não trưởng thành như là một 
nguồn cung cấp các tế bào tiền thân để cấy ghép và giúp cho việc thiết lập các hướng 
trị liệu mới đối với các tổn thương và bệnh thần kinh. Trên thực tế, chúng ta đã hiểu sự 
phát triển sinh học thần kinh tế bào gốc, có thể kiểm soát được sự tăng sinh và sự dịch 
chuyển của những tế bào này trong các vùng của hệ thần kinh bị tác động bởi bệnh. 
Khái niệm về sự tự sửa chữa ở não bộ hiện nay có thể hiện rõ từ các nghiên cứu cơ 
bản. Với các kỹ thuật giải phẫu thần kinh hiện đại và hiệu quả Sạnjay  Magavi, Blair Lett 
và Jeffreg Macklis thuộc Bệnh viện nhi, Đại học Y khoa Harvarrd – Hoa Kỳ đã chỉ rõ 
rằng các tế bào gốc trong não chuột trưởng thành có thể dịch chuyển và thay thế cho 
những neuron đã trải qua apoptosis ở phần vở mới (neocortex). Hơn nữa, những 
neuron mới được sản sinh này cũng tạo được sự kết nối tới các đích thích hợp của 
chúng. 
Sự tăng sinh và biệt hóa của các tế bào gốc đa tiềm năng có thể được điều hòa bởi các 
yếu tố DDTK. Chẳng hạn như yếu tố tăng trưởng bì (epidermic growth factor- EGF) có 
thể cảm ứng sự tăng sinh của các tế bào gốc (từ phôi) của mô thần kinh trung ương 
người trưởng thành in vitro. Khi thêm các yếu tố tăng trưởng vào các tế bào thần kinh 
thì chúng sẽ điều hòa tế bào để có các đặc tính của neuron hoặc thần kinh đệm. Khi 
thêm yếu tố tăng trưởng nguyên bào sợi vào các tế bào tổ tiên (từ EGF) thì các tế bào 
gốc sẽ đáp ứng sản xuất ra các tế bào tổ tiên neuron.  
 



 
 
Hình 18.7 Mô hình lý thuyết về sự phát sinh các tế bào neuron và thần kinh đệm từ các tế bào 
gốc trong não bộ. Các yếu tố tăng trưởng tiềm ẩn điều hành sự giao phó và biệt hóa của của các 
dòng neuron. 
(Theo Laurie C. Doering. An Introduction to Molecular Medicine and Gene Therapy.  A John 
Wiley & Sons, Inc., Publication 2001) 
 
 
Các nghiên cứu GTL đang hướng vào chiến lược tế bào gốc thần kinh. Người ta hy 
vọng rằng các tế bào tổ tiên hoặc các tế bào gốc sẽ giữ vai trò đặc biệt quan trọng về 
hiệu quả của GTL ở HTKTƯ. Với khả năng biệt hóa đa dòng tế bào, các tế bào gốc có 
thể sẽ rất hiệu quả đối với sự chuyển giao các sản phẩm gen trị liệu qua não hay tủy 
sống. Tiềm năng của sự  tổ hợp các tế bào tổ tiên với GTL HTKTƯC đã được chứng 
minh bởi Evan Snyder, Rosanne Taylor và John Wolfe năm 1995. Các nhà khoa học 
chứng minh rằng các tế bào gốc thần kinh được công nghệ hóa tiết ra enzyme β-



glucuronidase (GUSβ) có thể chuyển giao mức GUSβ trị liệu đủ để kéo dài thời gian 
sống sót của chuột trong mô hình bệnh do tích tụ ở lysosome (LSD) di truyền thần kinh - 
mucopolysaccharidose type VII (MPSVII). Sự thiếu hụt enzyme này trong mô hình chuột 
gây nên sự tích tụ lysosome do giảm lượng glucosominoglycan trong não và các mô 
khác do sự biến đổi thoái hóa ngay từ phôi thai. Khi tải nạp nguyên bào sợi bằng một 
retrovirus mã cho GUSβ đã “dọn sạch” các tổn thương lysosome trong mô hình này. 
Khả năng làm mất sự căng phồng lysosome  của neuron và các tế bào thần kinh đệm 
bằng GTL là một bước tiến quan trọng vì hầu hết các bệnh nhân đều chưa được chẩn 
đoán là LSD cho tới khi các tổn thương đã tiến triển đầy đủ, tác động tới kiểu hình. Cách 
trị liệu tương tự cũng được áp dụng cho các bệnh thần kinh di truyền khác mà dặc trừng 
là không có các sản phẩm gen tiết. Các tế bào công nghệ hóa và các tế bào tổ tiên cũng 
được ghép vào não chuột trong mô hình thiếu hụt hexosamineadase gây bệnh Tay - 
Sachs và Sandhof. 
 
18.5.3 Chuyển gen ung thư tới các tế bào thần kinh 
 
Có nhiều phương pháp đã được phát triển để tạo ra các dòng tế bào từ các tế bào sơ 
cấp và các nhà sinh học thần kinh phát triển đã sử dụng các vec tơ retrovirus có cấu 
trúc đặc biệt để thiết lập các dòng tế bào từ HTKTƯ đang phát triển. Các dòng tế bàp 
gốc hoặc các tế bào tổ tiên đã được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu các khía cạnh 
của sự biệt hóa các dòng neuron và thần kinh đệm. Các dạng này của các dòng tế bào 
tổ tiên được dùng để nhận dạng các phân tử và các yếu tố DDTK làm nhiệm vụ khởi 
đầu và thúc đẩy sự biệt hóa ở các thời điểm phát triển đặc biệt. Các dòng đặc hiệu về 
giai đoạn phát triển của các neuron hoặc các tế bào thần kinh đệm đã được thiết lập với 
các vec tơ  retrovirus có chứa các gen ung thư như kháng nguyên T tạo khối u lớn của 
virus khỉ SV40 (simian virus 40 karge tumor T antigen)-neu và họ myc. 
Họ myc của các tiền gen ung thư bao gồm nhiều thành viên đã rõ các đặc tính như c-
myc, N-myc, và L-myc. Gen myc nguyên bản được xác định là một gen ung thư của 
virus gây bệnh bạch cầu của chim MC29. Retrovirus này cảm ứng nhiều bệnh ung thư, 
ngoài bệnh bạch cầu tủy bào (myelocytomatosis –myc) ở chim nó còn có thể biến nạp 
các tế bào sơ cấp trong nuôi cấy mô. Việc biến nạp các tế bào từ hệ thần kinh đang 
phát triển với một retrovirus biểu hiện v-myc sẽ làm thể hiện rõ các nét đặc trưng đặc 
biệt của chúng. Trong nuôi cấy, các tế bào tổ tiên được bất tử hóa với gen ung thư v-
myc thì phân chia liên tục. Tuy nhiên, khi rời khỏi môi trường nuôi cấy và được ghép lại 
vào hệ thần kinh trên động vật tại phòng thí nghiệm thì những tế bào bất tử v-myc này 
đã vượt ra khỏi chu kỳ kỳ tế bào để đi tới sự biệt hóa tột cùng. Ngoài ra, một số tế bào 
tổ tiên thần kinh được sản sinh có v-myc chẳng những dừng phân chia trên não động 
vật mà còn trải qua sự biệt hóa đặc hiệu vị trí. Một dòng tế bào đã biết rõ các đặc tính 
(C17.2) với các đặc trưng của tế bào gốc sẽ có được các đặc trưng thần kinh đệm hoặc 
neuron khi nó được đặt ở vùng chất trắng hay chất xám. Các tế bào C17.2 cũng biệt 
hóa thành kiểu hình neuron và biểu hiện đặc hiệu chất dẫn truyền thần kinh của các 
vùng cấy ghép. Hàng trăm lần ghép các tế bào neuron có mang gen v-myc đã được 
nghiên cứu trên động vật ở phòng thí nghiệm tại nhiều vùng của hệ thần kinh trung 
ương và ngoại biên và không có trường hợp ghép đơn nào có sự tăng sinh liên tục 
(phát triển khối u). Do vậy, các tế bào có gen ung thư được xếp vào thứ hạng đặc biệt 
có các đặc trưng mong muốn cho các chiến lược thay thế tế bào để phục hồi các chức 
năng của hệ thần kinh. Tuy nhiên cho tới thời điểm này, các cơ chế chính xác về sự 
biểu hiện các sản phẩm gen ung thư v-myc và  việc kéo các tế bào ra khỏi chu kỳ phân 
chia thì vẫn chưa rõ. 
 
18.6 Các bệnh thoái hóa thần kinh trên lâm sàng 



 
18.6.1 Bệnh Alzheimer 
 
Theo nghĩa chính xác nhất thì Alzheimer cũng như Parkinson là các chứng rối loạn hơn 
là một loại bệnh bởi vì các tác nhân bệnh lý học hiện nay đã được xác định. Alzheimer 
là đại diện lớn nhất của sự suy thoái tâm thần ở những người già, nó tác động tới 
khoảng 4 triệu người ở Hoa Kỳ và khoảng 300.000 người ở Canada. Tỷ lệ mắc bệnh ở 
nam và nữ đều như nhau. Nhà sinh lý học Đức Alois Alzheimer đã mô tả bệnh này đầu 
tiên vào năm 1907 - đó là trường hợp một phụ nữ 51 tuổi với các triệu chứng buồn 
chán, ảo giác, sa sút trí tuệ, và các xét nghiệm sau khi chết  thấy rất ít các tế bào trong 
phần vỏ não, đồng thời lại có búi sợi giữa các tế bào thần kinh. 
Alzheimer là một bệnh thoái hóa não tiến triển, thường liên quan chặt chẽ với tuổi tác. 
Mặc dầu nhiều người tới tuổi 60 bệnh mới phát triển bệnh, nhưng cũng có những người 
phát bệnh từ lúc còn trẻ. Dù bệnh phát triển ở bất cứ thời điểm nào thì Alzheimer luôn 
luôn là một bệnh thoái hóa tiến triển. Những người trước kia rất vững vàng thì dần dần 
trở nên phụ thuộc vào người khác trong tất cả các hoạt động thường ngày. 
Nhận dạng trước tiên của Alzheimer là sự thay đổi một cách tinh tế về hành vi. Khó nhớ 
trong chốc lát rối trở nên thường xuyên. Việc điều chỉnh tới các vị trí khác rất căng 
thẳng. Việc học tập, các quyết định về các nhiệm vụ cần phải thực hiện trở thành những 
vấn đề lớn. Dần dần sự kiểm soát cảm xúc ngày càng trở nên khó khăn. 
Mặc dầu đã có nhiều hy vọng, nhưng nguyên nhân thật sự của Alzheimer thì vẫn chưa 
được xác định. Các nhà khoa học nhận ra rằng có 2 thể loại Alzheimer: thể loại gia đình 
và thể loại rời rạc. Thể loại gia đình (thường đề cập như là Alzheimer bùng phát sớm) 
hoàn toàn do di truyền. Những mẫu di truyền trội có liên quan tới các đột biến đặc biệt 
trong các gen mã cho presenilin 1 (PS1), presenilin 2 (PS2) và protein tiền thân hóa bột 
(amyloid precursor protein –APP). Những đột biến của tất cả 3 locus này sẽ dẫn tới tăng 
sản xuất polypeptide Aβ42 hóa bột. Protein này từ  APP và từ vùng vận chuyển màng 
của tế bào. Những sự cố bất thường về  phosphoryl hóa sẽ dẫn tới phân giải Aβ42 ở 
mạng thần kinh và ở thành mạch máu và đó có thể là yếu tố khởi đầu của Alzheimer. 
Người ta đã xác định được 10-20% trường hợp Alzheimer thuộc nhóm gia đình. Nhóm 
này tiến triển nhanh hơn thể rải rác - thể bùng phát muộn thường sau 65 tuổi. Thể bùng 
phát muộn có liên quan tới sự có mặt của alen APOEζ 4. APOE là một protein huyết 
thanh làm trung gian cho sự tích trữ, vận chuyển và chuyển hóa cholesterol. Sự xuất 
hiện của alen APOE không thể dự đoán được rủi ro của Alzheimer nhưng rõ ràng nó 
ảnh hưởng tới tuổi xảy ra sự cố. 
Trong bệnh Alzheimer có sự thóai hóa mạng lưới thần kinh (neurophil) ở sợi trục và sợi 
nhánh của não bộ, dập tắt sự qua lại bình thường của các tín hiệu giữa các tế bào. 
Những vùng tâm điểm của thoái hóa (mảng lão suy) (senile plaque) có đặc trưng tế bào 
học đặc biệt. Những mảng này bao gồm các neuron đang trong quá trình thoái hóa cùng 
với các chất cặn ngoại bào là các peptide bột hóa. Các locus này thuộc tế bào hình sao 
mới và các vi thần kinh đệm. Ngoài ra, sự thay đổi cũng xảy ra ở bên trong các neuron 
dẫn đến sự hủy hoại cơ xương và tích tụ các protein sợi bất bình thường trong các 
mảng xoắn lại gọi là mớ rối sợi thần kinh. Các mớ rối này chủ yếu là dạng phosphoryl 
hóa bất bình thường của tau - một protein gắn với các vi ống như một bộ phận của 
khung tế bào thần kinh. 
Mức độ nghiêm trọng của sự thoái hóa thần kinh liên quan tới mật độ dầy đặc của mảng 
dây thần kinh bị viêm và mớ rối thần kinh ở các vùng vỏ não. Acetylchline và 
somatostatin là các chất DTTK chính bị rút hết ở các bệnh nhân Alzheimer. 
Chắc chắn có các bằng chứng liên quan tới các neuron tiết acetylcholine, chúng là trung 
gian của sự mất trí nhớ trong Alzheimer. Sự ốm yếu là do hủy hoại chọn lọc các neuron 
ở phần vỏ mới, ở vùng hải mã và hệ thống tiết acetylcholine ở não trước. Trên thực tế, 



sự lan rộng các khiếm khuyết về sự tiết acetylcholine có liên quan tới mức độ suy giảm 
trí nhớ và mất chức năng tiết acetylcholine. Đó là một trong những biến đổi sớm nhất 
thấy ở Alzheimer. Yếu tố tăng trưởng thần kinh ảnh hưởng tiềm tàng tới sự tồn tại của 
các neuron tiết acetylcholine và sự xử lý của NGF ngăn ngừa được sự hao mòn neuron 
ở người bình thường và các trường hợp tổn thương thực nghiệm. Những điều quan sát 
thấy trên đã định hướng cho GTL với NGF trong bệnh Alzheimer. Trong chương này 
chúng ta sẽ đề cập tới các thực nghiệm ứng dụng GTL Alzheimer, Parkinson trên các 
mô hình động vật cũng như các thử nghiệm trên lâm sàng. 
 
18.6.2 Bệnh Parkinson 
 
Năm 1817, một bác sĩ người Anh tên là James Parkinson đã xuất bản một công trình 
khoa học dưới tiêu đề “phân tích hiện tượng run rẩy tay chân”. Trong công trình này ông 
đã phác thảo những hội chứng chính một  bệnh mà sau này mang tên ông – bệnh 
Parkinson. 
Người ta ước tính có khoảng một triệu người Mỹ mắc bệnh thoái hóa thần kinh này. 
Bệnh thường tác động vào nam giới cũng như nữ giới ở tuổi 40 hoặc già hơn. Các hội 
chứng thường xuất hiện chậm và không có thứ tự gì đặc hiệu. Trên thực tế, nhiều năm 
trước khi các hội chứng sớm xuất hiện mọi hoạt động của bệnh nhân vẫn bình thường. 
Có 4 dấu chuẩn của hội chứng là co cứng, yếu ốm, run chân tay, vận động chậm chạp 
hoặc bị liệt (vận động chậm hoặc không vận động được) và không ổn định tư thế do 
thăng bằng kém. Parkinson gây nên bởi sự hủy hoại tiến triển một vùng nhỏ ở não giữa 
gọi là chất xám. Vùng này có các neuron sản xuất ra các chất DTTK dopamine. 
Dopamine được vận chuyển qua sợi trục và kết thúc ở thể vân - một cấu trúc lớn bao 
gồm các nhân đuôi (caudate nucleus) và hạch. Cấu trúc này là một bộ phận của nhân 
cơ bản và có liên quan tới sự hoạt động phức tạp của cơ như chỉnh tư thế, vận động và 
giữ thăng bằng. Thể vân có thể được xem như là một đáp ứng ức chế các vận động 
không mong muốn và cho phép các hoạt động được chọn lọc. Khi các neuron chất xám 
bị chết thì một phần dopamine được chuyển tới thể vân. Các nhóm neuron khác gắn với 
thể vân cũng có thể bị chết. Dần dần, do ngưỡng dopamine thấp nên dẫn đến hội chứng 
thần kinh (Hình 18.8). Đó là các hiện tượng cơ bị co cứng và khó cúi, dáng đi thay đổi 
và thường bị trao đảo, khi đang đi mà dừng lại thì khó mà đi tiếp được, có thể xuất hiện 
sự chà sát ngón tay cái (do run mạnh). Những biến đổi cũng xuất hện trên mặt đó là 
hiện tượng “giống mặt nạ”. Nói năng trở nên chậm, rất chậm và đơn điệu. Mất hết các 
kỹ năng vận động chính xác và chữ viết có nét rất riêng biệt. 
Parkinson bùng phát sớm di truyền được và có tính chất gia đình do một gen dễ bị ảnh 
hưởng định vị ở cánh tay dài (q) của nhiễm sắc thể số 4 băng 21 (4q21). Mihael 
Polymeropoulos và cộng sự ở viện nghiên cứu quốc gia hệ gen người tại Bethesda, 
Maryland đã chứng minh rằng có một đột biến ở gen α-synulein (có sự thay thế alanine 
bằng threonine ở vị trí 53) mã cho protein thần kinh xi náp trên (trước) đã được xác định 
là lỗi trong một gia đình người Italia năm 1997. Có nhiều gen khiếm khuyết phụ bao gồm 
parkin, PARK3, UCH-L1 và 2p13 cũng đã được xác định ở một số thành viên trong gia 
đình này. 



 
 
Hình 18.8 Các vòng của hạch cơ bản . Nhiều liên kết qua lại được tạo thành giữa các nối thần 
kinh chất xám với thể vân (hạch). Dopamine được tạo ra ở chất xám sẽ được chuyển tới hạch 
(mũi tên). Sự chết của neuron chất xám sẽ làm giảm mức dopamine vận chuyển tới hạch và gây 
nên hội chứng thần kinh của Parkinson. 
(Theo Laurie C. Doering. An Introduction to Molecular Medicine and Gene Therapy.  A John 
Wiley & Sons, Inc., Publication 2001) 
 
 
Việc điều trị hiện tại đối với Parkinson là nhằm kiểm soát các hội chứng. Trị liệu dược lý 
sơ cấp dựa trên cơ sở làm tăng mức dopamine ở não bằng cách cung ứng chất tiền 
thân L-DOPA và làm vô hiệu hóa các hiệu ứng phụ bằng cách cho đồng hấp phụ chất 
ức chế DOPA – decarboxydase ngoại biên. Kết hợp các thuốc L-DOPA/carbidopa là 
phương pháp sơ cấp làm giảm chứng liệt và co cứng sớm ở giai đoạn giữa của 
Parkinson. Các nghiên cứu cơ bản và GTL đã bắt đầu hướng tới việc phòng ngừa sự 
mất mát các neuron tổng hợp dopamine (có thể bằng cách cung cấp các yếu tố DDTK) 
hoặc bằng các tế bào công nghệ hóa để nâng cao nồng độ dopamine ở thể vân). 
Các kỹ thuật hiện đại nhằm cải thiện chức năng của hạch cơ bản và các tổ chức là phẫu 
thuật cho các bệnh nhân Parkinson. Cộng hưởng từ và theo dõi điện sinh lý trong khi 
phẫu thuật sẽ cho phép định vị một cách chi tiết các bộ phận trong não. Quy trình thông 
thường là thủ thuật mở cầu nhạt (pallidotomy) và kích thích sâu phần đồi thị của não. 
Với sự kích thích tần số cao thông qua các điện cực đặt sâu trong não sẽ tạo các 
thương tổn chức năng tại vùng đích (kích thích não sâu). Một trong số các ứng dụng 



chính của phẫu thuật thần kinh là kiểm soát L-DOPA cảm ứng loạn vận động bằng cách 
cắt bỏ dòng điện ở cầu cơ cùng cụt trước sau (thủ thuật cầu nhạt) (the posterior ventral 
globus pallidus –pallidotomy). 
 
18.6.3 Bệnh Huntington 
 
Năm 1872, George Huntington đã mô tả một bệnh mà cha và ông của mình đã quan sát 
được ở một số thế hệ bệnh nhân của họ. Bệnh Huntington (HD) là một bệnh thoái hóa 
thần kinh di truyền với sự hủy hoại tích lũy hạch cơ bản. HD biểu hiện trội và tác động 
với tỷ lệ 5/100.000 người. Người ta đã tính được rằng có 30.000 bệnh nhân HD tại Hoa 
Kỳ, trong đó 15.000 người (50%) là rủi ro di truyền từ bố mẹ. Bệnh phát triển một cách 
tinh tế trong thập kỷ thứ 4 và thứ 5 của đời người và sấu dần đi trong 10-20 năm sau 
cho tới khi chết. Hình ảnh chuẩn mực được xác định là múa giật (di chuyển giống như 
nhảy). Hội chứng vận động phát triển dần dần, khởi đầu là không tự chủ được sự vận 
động và tình trạng này cứ tăng lên cho tới khi bệnh nhân phải nằm trên giường hoặc 
trên xe đẩy. Mất nhận diện và rối loạn tâm thần thể hiện trên nét mặt. Hội chứng về vận 
động thể hiện là sự đi lại vụng về, cứng nhắc và trắc trở. Về khía cạnh  sa sút tâm thần 
gồm suy sụp trí nhớ, không tập trung tư tưởng. Nếu hội chứng tâm thần xuất hiện thì sẽ 
có các tình tiết buồn chán, mất ổn định và thậm chí có trạng thái đu đưa. Về mức độ 
bệnh lý thần kinh thì thấy sự mất mát chọn lọc các neuron, đặc biệt là trong thể vân 
(vùng đuôi và hạch). Tổ hợp đặc biệt của các neuron tiết acetylcholine, GABA và chất P 
bị chết và đi tới các đầu hướng tâm dopamine trong thể vân tương đối nguyên vẹn. Sự 
chết của các tế bào thần kinh trong thể vân (90%) sẽ gây nên chứng múa giật. Các vùng 
tăng sinh của thần kinh đệm tế bào hình sao thể hiện rõ ràng. Sự teo đáng kể của thể 
vân và sự phì đại não thất (ventricles) có thể quan sát thấy qua phương pháp chụp cắt 
lớp và cộng hưởng từ hạt nhân. Hiện nay chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu đối với 
bệnh này. 
Mặc dầu sự khiếm khuyết gen gây nên bệnh Huntington đã được gán cho NST số 4 từ 
năm 1983, nhưng phải mất thêm 10 năm nữa các nhà khoa học mới xác định đích xác 
gen này. Các sản phẩm của gen này là protein có tên huntingtin. Nhóm các nhà nghiên 
cứu bệnh Huntington đã chỉ rõ rằng phần gen này có chứa nucleptide CAG lặp đi lặp lại 
nhiều lần, gây nên sự kéo dài mạch polyglutamine trong protein huntington đột biến. Có 
mối liên hệ giữa sự tăng các lặp CAG trong gen và tuổi bùng phát các hội chứng lâm 
sàng. Nếu số lặp CAG trên 50 thì chắc chắn liên quan với thể Huntington thiếu thời, còn 
với nhứng người có số lặp là 40 thì sẽ bùng phát dần thành bệnh Huntington. Chưa thấy 
ai có số lặp ít hơn 30 mà phát triển Huntington. Tuy nhiên, chức năng của trình tự 
nucleptide này vẫn chưa được xác định. Mặc dầu các tế bào thần kinh bị chết là có chọn 
lọc, nhưng các bản phiên mã gen đột biến lại biểu hiện nhiều trong não bộ và các mô 
của hệ thần kinh. Gen này có liên quan tới các yếu tố phiên mã để điều hòa sự biểu 
hiện của các gen khác. Bởi vì HD là trội nên hầu hết các bệnh nhân HD đều có thể 
mang một bản phiên mã của gen cặp ba mở rộng và một bản phiên mã bình thường của 
gen. Vì thế ở thế hệ sau mỗi đứa con của họ đều có 50/50 cơ hội nhận được gen và 
50/50 có hội được di truyền.  
 
18.6.4 Bệnh xơ cứng cột bên teo cơ 
 
Xơ cứng cột bên teo cơ (amyotrophic lateral sclerosis – ALS) cũng được gọi là các bệnh 
thần kinh vận động. Tỷ lệ mắc bệnh này ở Hoa Kỳ là 1-3/100.000 người. Triệu chứng 
chính là thoái hóa hệ thống neuron vận động trên và dưới (upper and lower motor 
neuron) ở não và tủy sống. Các neuron vận động dưới cấu thành nên các neuron lớn ở 
vùng sừng trước của tủy sống gắn với cơ xương tự chủ (voluntary) của thân. Các 



neuron vận động trên là các neuron hình chóp nằm ở vỏ não, nó tương tác và thúc đẩy 
các hoạt động của các neuron vận động dưới. Các neuron thường biểu hiện tác động 
với sự tích tụ các sợi thần kinh đã phosphoryl hóa  trong vùng gần giữa sợi trục bị sưng 
lên và  trong các tế bào. Có các dấu hiệu thoái hóa của sợi trục dẫn đến làm giảm số 
lượng neuron vận động ở tủy sống và các nhân gốc não (brain stem nuclei). Khi mất  số 
neuron hình chóp ở phần vận động của não thì sẽ gây thoái hóa hệ thống tủy sống vỏ 
não đáp ứng cho sự vận động tự chủ. Bệnh rất tiến triển và và cuối cùng là cơ bị teo đi 
và yếu do các neuron đang bị thoái hóa. ALS thể rải rác chiếm 90% các trường hợp, chỉ 
có 10% bệnh nhân là có liên quan tới tiền sử gia đình. Người ta thấy rằng trong số 
những đột biến gen superoxyde dismutase đồng-kẽm (copper-zinc superoxyde 
dismutase - SOD1 gene) ở NST số 21 có liên quan tới ALS thì chỉ có 20% là có liên 
quan tới yếu tố gia đình. SOD1 là một nhóm các enzyme xúc tác cho sự chuyển đổi .O2 
thành hydrogen peroxyde và oxygen. Các enzyme này làm cho tế bào kháng lại được 
các gốc .O2 và các dẫn suất độc. Nguyên nhân gây ra ALS vẫn chưa rõ và chưa có cách 
chữa trị bệnh này. Thường là từ khi được chẩn đoán chắc chắn là ALS  thì bệnh nhân 
chỉ sống thêm được 2-5 năm, nhưng cũng có trường hợp sống được lâu hơn. ALS 
được nhận dạng và phân loại trên cơ sở lâm sàng vì hiện nay chưa có test chẩn đoán 
đặc hiệu với bệnh này. 
Bệnh thể hiện theo nhiều cách , phụ thuộc vào cơ bị tác động đầu tiên. Triệu chứng 
chung bao gồm vấp ngã, mất khéo léo chân tay, mất trương lực cơ tay và nuốt khó 
khăn. Khi bệnh đã tiến triển thì thường xuyên bị co rúm cơ. Sự thoái hóa của các thành 
phần cơ thần kinh có thể hiện diện một thời gian trước khi có các triệu chứng liên quan 
thực sự. Trong nhiều trường hợp, tất cả các cơ tự chủ đều bị tác động và bệnh nhân bị 
liệt hoàn toàn. 
 
18.6.5 Bệnh đa sơ cứng 
 
Đa sơ cứng (multple sclerosis-MS) là một bệnh mạn tính của HTKTƯ có liên quan tới 
sự suy giảm chức năng thần kinh. Có khoảng 35.000 bệnh nhân tại Hoa Kỳ và phụ nữ bị 
tác động gấp đôi nam giới. MS thường bắt đầu vào khoảng giữa của lứa tuổi từ 15 đến 
50 và trung bình là 30 tuổi. Nguy cơ của MS thay đổi ở các vùng địa lý khác nhau và có 
xu hướng tăng khi người cha sống ở Bắc hay Nam xích đạo. Có một số dạng MS, 
nhưng hầu hết các bệnh nhân (85%) đều là bệnh không bị tái phạm, với sự bùng phát 
đột ngột các vấn đề thần kinh nhưng rối sau đó cũng được xua tan. 
Tất cả các dạng MS đều liên quan tới viêm HTKTƯ cùng với việc xuất hiện các vùng bị 
mất myelin. Nhiều tổn thương rải rác ngẫu nhiên (các mảng), các vị trí đại diện cho sự 
hủy hoại myelin tích tụ trong não và tủy sống và gây nên nhiều vấn đề sinh học thần 
kinh. Khi myelin bị hủy hoại thì các dẫn truyền thần kinh bị chậm hoặc bị khóa hoàn 
toàn, dẫn đến sự suy giảm hoặc mất hẳn chức năng thần kinh. Các hội chứng thần kinh 
có thể tấn công nhiều ngày, nhiều tuần hoặc nhiều tháng. Hội chứng khởi đầu là mắt bị 
mờ hoặc thấy hai hình, một số người có thể bị mù. Hầu như tất cả các bệnh nhân MS 
đều bị tê và yếu cơ ở các ngón tay, khó ngồi và khó giữ thăng bằng. Các hội chứng này 
có thể nghiêm trọng đến mức làm cho việc đi đứng bị kém đi, nói năng khó, mệt mỏi và 
choáng váng thường xuyên. Các hội chứng này có thể nhẹ hoặc nặng và có thể ở dạng 
tổ hợp khác nhau tùy thuộc vào vùng bị tác động trên HTKTƯ. 
Mặc dầu các yếu tố môi trường và di truyền đã góp phần vào việc phát triển MS, nhưng 
nguyên nhân đích thực của MS thì vẫn chưa rõ. Mặc dầu MS là một bệnh không di 
truyền nhưng nó cũng có quan hệ gần gũi với các bệnh di truyền. Có những bằng 
chứng khẳng định chắc chắn rằng MS có liên quan tới hệ miễn dịch và chính hệ miễn 
dịch của bệnh nhân đã tấn công vào HTKTƯ. Trong MS, đích chính của hệ miễn dịch đã 
bị mất định hướng là myelin và các tế bào ít phân nhánh. Các tế bào hình sao tham gia 



cùng mô sẹo tạo thành các mảng ở não bộ và tủy sống. Các trung gian cho sự tấn công 
tự miễn là các tế bào T của bệnh nhân - một dạng bạch cầu có nguồn gốc từ tuyến ức, 
đáp ứng một cách bình thường với sự thâm nhiễm và tạo tính miễn dịch dài hạn. Đáp 
ứng tự miễn bất thường liên quan tới sự hoạt hóa các tế bào T giúp đỡ và T gây độc tế 
bào và làm giảm hoạt tính tế bào T kiềm chế. Gây viêm não tự miễn thực nghiệm 
(experimental autoimmune encephalitis –EAE) – một bệnh miễn dịch viêm HTKTƯ  sẽ là 
một mô hình nghiên cứu MS. EAE được tạo ra trên động vật bằng cách gây miễn dịch 
với các protein myelin. Các nghiên cứu trên động vật hiện nay đã dẫn dắt các trị liệu gen 
thực nghiệm nhằm làm trì hoãn, kiểm soát  hoặc ngăn ngừa MS để ứng dụng cho MS 
trong tương lai. Sự chuyển giao cục bộ các interleukin (Il-4, IL-10) bằng tải nạp với 
retrovirus hay biến nạp các lympho T đã trì hoãn được sự phát triển hoặc giảm bớt tính 
nghiêm trọng của EAE ở chuột đã được gây miễn dịch với protein cơ sở myelin. 
 
18.7 Các thử nghiệm lâm sàng test các tế bào biến đổi gen và các yếu tố dinh 
dưỡng thàn kinh đối với thoái hóa thần kinh 
 
Việc trị liệu thoái hóa thần kinh trên người  liên quan tới các quy trình chuyển gen phải 
được thực hiện ở giai đoạn phát triển sớm. Một số thực nghiệm lâm sàng đã được thực 
hiện nhằm đánh giá hiệu quả của các yếu tố DDTK đối với các bệnh của thần kinh trung 
ương cũng như ngoại biên. Bảng 18.4 liệt kê những bệnh thần kinh chủ yếu của hệ thần 
kinh trung ương và ngoại biên đã sử dụng các yếu tố DDTK  trong các thử nghiệm tiền 
lâm sàng ở các pha I,II,III khác nhau. 
 
Bảng 18.4 Các ví dụ về trị liệu lâm sàng với các yếu tố dinh dưỡng thần kinh 
 
Bệnh                                                                       Các yếu tố dinh dưỡng thần kinh 
Alzheimer                                                                NGF 
ALS                                                                         BDNF 
Parkonson                                                               GDNF 
Xơ cứng cột bên teo cơ (ALS)                                CNTF 
Bệnh  thần kinh đái tháo đường                              NGF 
 
Người ta đã chỉ rõ rằng, mặc dầu NGF đã được xác định và phân lập được từ hơn 40 
năm trước, nhưng khái niệm sử dụng các yếu tố DDTK cho các ứng dụng lâm sàng chỉ 
mới dậy lên từ 10 năm nay. Những bước tiến lớn trong sinh học phân tử và tế bào cùng 
với sự nỗ lực cộng tác của các công ty công nghệ sinh học như Amgen, Genentech và 
Regeneron đã tạo được niềm tin về tính hiện thực của việc sử dụng các yếu tố DDTK 
cho các thử nghiệm lâm sàng. 
Tại thời điểm này, các yếu tố DDTK đã được chuyển giao cho các bệnh nhân mà bệnh 
đã tiến triển đáng kể. Không giống như các mô hình bệnh trong phòng thí nghiệm, trong 
nhiều trường hợp chúng ta không thể dự đoán được sự bùng phát của loại bệnh đặc 
biệt này. Điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm được ở thời điểm này là hy vọng có một 
yếu tố đặc biệt hoặc tổ hợp các yếu tố để có thể dừng hoặc làm chậm lại các hội chứng 
lâm sàng của các bệnh thần kinh này.  
Năm 1991, lần đầu tiên Lars Olson và cộng sự thuộc viện Karolinska, Stockholm, Thụy 
Điển đã điều trị bệnh Alzheimer bằng cách truyền NGF qua thất não trong 3 tháng. Đáng 
tiếc là không thấy có sự cải thiện đáng kể nào trong việc nhận biết và ghi nhớ được thể 
hiện trong công trình nghiên cứu đầu tiên ngắn ngủi này, Tuy nhiên cũng thấy có sự cải 
thiện tức thời khi điều trị với NGF, nhưng sự cải thiện này cũng không thật sự rõ ràng. 
Dĩ nhiên với những bệnh nhân Alzheimer đã đến giai đoạn tiến triển cộng thêm nhiều 



vấn đề lâm sàng khác nữa (không liên quan với GNF)  thì sẽ trở nên rất phức tạp cho 
việc xử lý. Khi sử dụng NGF cũng có các tác dụng phụ như chán ăn, mệt mỏi v.v.. 
Trên cơ sở các dẫn liệu rất hứa hẹn trên động vật, các thử nghiệm lâm sàng đã được 
thực hiện nhằm đánh giá hiệu lực của BDNF và CNTF đối với ALS. Các thử nghiệm về 
độ an toàn và hiệu quả của CNTF đầu tiên trên người không đạt yêu cầu vì có hiệu ứng 
phụ gây sút cân. Còn với các thử nghiệm pha III với BDNF đều thất bại do không có 
hiệu ứng lâm sàng. Mặc dầu các thử nghiệm đã khẳng định BDNF là an toàn và được 
dung nạp, nhưng cũng không thấy có sự khác biệt đáng kể lâm sàng trong hô hấp và sự 
sống sót giữa các bệnh nhân được điều trị và nhóm đối chứng. Tổ hợp CNTF và BDNF 
liều thấp cũng được đánh giá ở nhiều thử nghiệm với tư cách là phương pháp trị liệu 
tiềm năng đối với ALS. 
Các thử nghiệm pha I liên quan tới cấy  ghép vào bệnh nhân ALS các nang polymer có 
chứa các tế bào thận chuột lang mới sinh đã công nghệ hóa để tiết ra CNTF. Các tế bào 
đã giải phóng một liều đáng kể CNTF vào HTKTƯ mà không có các hiệu ứng phụ  (sút 
cân) như đã thấy khi thử nghiệm CNTF lần đầu. Các thử nghiệm cơ bản này đã chứng 
minh được rằng, các yếu tố DDTK có thể được chuyển giao liên tục trong dịch não tủy 
(cerebrospinal fluid – CSF) người bằng GTL ex vivo và vì thế đã hé ra những con 
đường mở rộng trong việc điều trị các bệnh thần kinh. 
Thử nghiệm đầu tiên của GDNF đối với Parkinson đã được Amgen thông báo vào tháng 
8 năm 1996. Thử nghiệm khởi đầu này là khảo sát hiệu ứng sự tồn tại tiềm tàng của 
GDNF trên các neuron dopamine trên các mô hình động vật nhằm xác định tính an toàn 
và sự dung nạp của GDNF ở các bệnh nhân để làm giảm nhẹ bệnh Parkinson. 
Có nhiều thử nghiệm lâm sàng đang được tiến hành với việc sử dụng các yếu tố DDTK 
cho các bệnh thần kinh ngoại biên (các bệnh thuộc chức năng vận động và cảm giác ở 
ngoại biên). Mặc dầu thực tế không có bằng chứng trực tiếp về sự biểu hiện DDTK bất 
thường có liên quan tới bệnh lý thần kinh, nhưng rõ ràng rằng một số yếu tố xác định có 
tác động trong lâm sàng. NGF là niềm hy vọng cho các bệnh nhân có bệnh lý thần kinh 
ngoại biên liên quan tới đái tháo đường – một bệnh có tác động tới  các neuron cảm 
giác làm cho người bệnh luôn mệt mỏi, tê cứng chân tay và các cảm giác bất thường 
như bồn chồn hay nóng nảy, dễ bị tổn thương và khó lành các vết thương. Các thử 
nghiệm pha II dành cho các bệnh nhân đái tháo đường đường sử dụng NGF để xử lý 
các bệnh lý ngoại biên, kết quả cho thấy cải thiện đáng kể chức năng thần kinh trong 
các cảm giác nóng, lạnh (được khảo sát bằng các test chức năng thần kinh). Trên cơ sở 
đánh giá hệ thần kinh ngoại biên (PNS) và những kết quả hiện tại từ các thử nghiệm 
lâm sàng thì các bệnh lý thần kinh có thể được trị liệu hiệu quả với các yếu tố DDTK. 
Từ các thử nghiệm lâm sàng này, rõ ràng là các mô hình động vật hiện tại của chúng ta 
chưa thể hiện được trọn vẹn các vấn đề. Như đã đề cập ở trên, khi HTKTƯ động vật  
được  xử lý với các yếu tố DDTK đã cho những kết quả rất tốt trong việc bảo vệ và phục 
hồi các chức năng thần kinh. Nhưng khi ứng dụng và kiểm định lại trong các thử nghiệm 
lâm sàng thì lại là một hình ảnh rất khác biệt. Tuy nhiên, việc sử dụng các yếu tố là một 
nhóm tác nhân dược lý hoàn toàn mới mà các thông số về sự tác động phân tử và tế 
bào vẫn chưa có, tất nhiên theo thời gian các nhà khoa học lâm sàng và thực nghiệm 
dần dần sẽ làm thỏa mãn được các vấn đề mà hiện nay đang còn là hy vọng. 
 
18.8 Những vấn đề cần quan tâm trong tương lai 
Khung nhận thức về GTL hệ thần kinh được phác thảo từ nhiều khía cạnh. Rõ ràng là 
những tiến bộ đạt được hiện nay trong sinh, y học phân tử đã xác nhận mục tiêu GTL 
hệ thần kinh trung ương là hoàn toàn hiện thực. Chúng ta cũng đã xác định được nhiều 
điều kiện để kéo dài sự tồn tại của các neuron, giới hạn sự thoái hóa và mất chức năng 
neuron. Sự biểu hiện gen của các yếu tố DDTK chọn lọc hoặc các sản phẩm gen kháng 
apoptosis đã kéo dài đáng kể sự tồn tại và phát triển của các neuron. 



Mặc dầu chúng ta đã phát triển nhiều chiến lược chuyển gen nhằm bảo vệ hệ thần kinh 
ex vivo và in vivo trên mô hình động vật, nhưng các mô hình hiện tại chưa phải là đại 
diện lý tưởng cho các bệnh thoái hóa thần kinh tương tự trên người. Vì thế các mô hình 
trên động vật cần phải phát triển xa hơn nữa và được tinh lọc để tháo gỡ hết tính phức 
tạp của sự mất chức năng HTKTƯ người. Rõ ràng là vẫn có một khoảng trống lớn giữa 
các kết quả thu được trong phòng thí nghiệm và việc áp dụng các chiến lược GTL để 
chống các bệnh thoái hóa thần kinh. Cũng có thể là một phân tử đơn hoặc các sản 
phẩm gen rất có chức năng trên các neuron HTKTƯ động vật thực nghiệm nhưng lại 
không thấy xuất hiện trên người. Một điều đơn giản là, tại thời điểm này chúng ta chưa 
có đủ kiến thức để xác định một cách chắc chắn nguyên nhân của các bệnh thần kinh 
cũng như chưa thiết lập được các công thức đặc hiệu của các sản phẩm gen để có thể 
chữa trị hoặc phòng ngừa được các bệnh như Alzheimer, ALS hoặc MS. Khi những 
hiểu biết của chúng ta về các cơ chế bệnh học thần kinh được nâng lên, lúc đó mới có 
thể tiến hành một cách song song các thí nghiệm đánh giá hiệu lực của các sản phẩm 
gen mới trong hệ thần kinh đồng thời nâng cao hiệu lực của các trị liệu ghép trong 
HTKTƯ. 
Hiện tại chúng ta còn hiểu rất ít về điều hòa biểu hiện gen bởi các vec tơ virus. Khi các 
gen được chuyển tới hệ thần kinh thì thường thấy hiện tượng điều hòa xuống. Vì thế 
chúng ta cần phải xác định các yếu tố gây ảnh hưởng và kiểm soát mức độ biểu hiện 
gen in vivo. Tương tự như vậy các đặc trưng của các promoter đặc hiệu tế bào và các 
promoter cảm ứng sẽ nâng cao hơn khả năng sử dụng của các vec tơ trong hệ thần 
kinh. Tuy nhiên, cũng có đáp ứng miễn dịch với các vec tơ (đặc biệt là các vec tơ 
retrovirus tái tổ hợp) ở chính thời điểm chuyển gen. Tính an toàn của các vec tơ dùng 
cho các mục đích lâm sàng vẫn luôn được đặt ra trong GTL bởi vì vẫn có sự tiềm ẩn về 
các hoạt hóa gây tác hại do sự bổ trợ hoặc tổ hợp với các virus thể hoang dã tiềm ẩn. 
Cũng giống như các GTL khởi đầu, các quy trình được sử dụng đều nhằm mục đích làm 
chậm lại tốc độ thoái hóa thần kinh trong Parkinson và Alzheimer. Hy vọng sẽ có những 
tiến bộ trong trị liệu với các yếu tố DDTK cho các bệnh lý thần kinh ngoại biên. Tuy 
nhiên, cũng giống như GTL, những hiểu biết của chúng ta về các mô hình trị liệu chỉ mới 
ở giai đoạn đầu. Tuy nhiên, công nghệ GTL có thể làm tan biến các hội chứng thoái hóa 
thần kinh cho người bệnh, nhưng không vì thế mà chúng ta không nhận thức được 
những hạn chế của các phương pháp trị liệu đương thời này. Tất cả những khó khăn 
vẫn ở  phía trước và chúng ta còn phải cố gắng không ngừng. 


