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                                                     Chương I 
 
                                            LIPOSOME CATIONIC 
 
1.1 Mở đầu  
 
 Liposome cationic là các vec tơ tổng hợp làm trung gian cho việc chuyển giao và biểu 
hiện các gen chuyển (transgene) bên trong các tế bào động vật. Vec tơ này ra đời nhờ 
những tiến bộ đáng kể đã đạt được trong một số lĩnh vực khoa học. Một điều đã được 
xác nhận là những cơ chế tác động của thuốc thử đã được hiểu rõ hơn và người ta đã 
hoàn thiện được phân tử lipid ứng dụng trong việc vận chuyển các gen đặc hiệu in vivo. 
Tuy nhiên, trong chiến lược này có sự linh hoạt trong việc tiếp cận mới nhằm cải tiến 
các kỹ thuật điều trị bệnh cho con người. Phức hợp DNA-lipid đã được ứng dụng trong 
lâm sàng và tiền lâm sàng. Với các kết quả ban đầu đã tạo nên vô số các mô hình có 
thể ứng dụng được trên người. 
 
1.2 Cơ chế tác động của các liposome-cationic   
 
Felgner và cộng sự là những người đầu tiên sử dụng các phân tử lipid có nhóm tích 
điện dương ở đầu để chuyển gen vào các tế bào nuôi cấy. Một phân tử lipid trung tính 
chẳng hạn như dioleoyl phosphatidyl ethanolamin (DOPE) đã tạo hiệu quả cho sự 
chuyển gen. Về mặt hiệu quả, phương pháp này có thể so sánh được với hầu hết các 
phương pháp chuyển gen khác không phải là vius in vitro và đã thể hiện có hiệu quả với 
hầu hết các tế bào đã được nghiên cứu. Về cơ chế của quá trình cũng như các đặc tính 
làm giới hạn sự chuyển gen trung qua lipid thì vẫn chưa rõ hòan toàn. Không giống như 
các hệ thống chuyển giao thuốc dựa trên cơ sở lipid khác, DNA plasmid không được 
đóng gói trong lõi của liposome hình cầu, thay vì là DNA cô đặc hơn do các lipid cationic 
đã phủ lên toàn bộ hoặc một phần plasmid. Dạng bọc áo và cô đặc này của DNA có thể 
xác định được bằng hiển vi điện tử hoặc đo bằng tính khó nóng chảy của DNA khi xử lý 
với nuclease in vitro . 
Mặc dù lúc đầu người ta nghĩ rằng phức hợp DNA-lipid thấm trực tiếp vào màng sinh 
chất rồi đi vào tế bào chất. Nhưng hiện nay người ta lại cho rằng trong nhiều trường 
hợp sự tiếp nhận DNA plasmid phải đòi hoỉ quá trình tiêu hòa nội bào (endocytosis) và 
có thể được tăng cường bởi các thuốc nội thậm thấu (endosomolytic) như chloroquine 
hoặc thêm vào các virus (adenovirus) có khả năng nội thẩm thẩu trung gian. Những cố 
gắng nhằm nâng cao hiệu lực sự vận chuyển gen qua trung gian lipid in vitro cũng tập 
trung vào việc phát triển các mẫu thuốc thử (reagent) lipid mới nhằm tăng sự gắn kết 
với màng tế bào. Hiệu quả của việc chuyển một dạng tế bào đặc biệt vào trong môi 
trường nuôi cấy thường đòi hỏi một tỷ lệ thích hợp lipid:DNA hoặc tỷ lệ của các cationic 
để trung hòa lipid. Tuy nhiên, vẫn chưa tìm được một hợp chất có hiệu lực để chuyển 
plasmid vào tế bào chất. Đó là một khía cạnh quan trọng làm hạn chế toàn bộ quá trình. 
Sự chuyển giao với hiệu lực cao của các phân tử plasmid huỳnh quang hoặc nucleotide 
huỳnh quang đã được thực hiện ở một vài dạng tế bào và đã chuyển giao  gần như 
100% DNA vào trong các tế bào nuôi cấy. Việc giải phóng bào chất DNA khỏi liposome 
là một đặc trưng quan trọng về tính hiệu quả của toàn bộ quá trình. Hiệu lực ấn tượng 
của sự chuyển giao DNA plasmid tới các tế bào nuôi cấy không phân cực là tương đối 
thấp. Thậm chí, dưới các điều kiện thích hợp nhất cũng chỉ phát hiện có 1-5% các tế 
bào đã được chuyển với nhiều dạng khác nhau, như trường hợp chuyển gen β-
galactosidase (nếu được xét đoán bằng một thử nghiệm tương đối nhậy chẳng hạn như 
hóa tế bào X-gal). Những trái ngược này dẫn đến giả thuyết cho rằng việc giải phóng 
các phân tử plasmid khỏi lipid cationic và việc plasmid vào nhân đã làm trở ngại thật sự 



cho sự biểu hiện gen khi có mặt liposme cationic. Điều đó cũng có thể nghĩ rằng việc 
chuyển gen cơ sở plasmid đòi hỏi phải vào lúc có sự phân chia tế bào và sự hòa tan 
đồng thời của màng nhân. Và trong nuôi cấy tế bào thì chỉ có một phần nhỏ tế bào có 
sự phân bào nguyên nhiễm tích cực vào đúng thời điểm có chuyển giao plasmid, tức là 
có khả năng chuyên chở các plasmid từ tế bào chất tới nhân để thực hiện sự phiên mã. 
Người ta đã thử nghiệm các phân tử plasmid được gắn các tín hiệu định vị nhân qua 
các lỗ nhân (một cải tiến hiện đại nhất làm tăng hiệu lực chuyển gen ở các tế bào không 
phân cực in vitro). Tuy nhiên, vai trò của màng nhân trong sự chuyển gen qua trung gian 
lipid quả là phức tạp vì khi kéo dài sự tiếp cận tế bào với phức hợp DNA-lipid (để cho 
phép một lượng lớn tế bào  qua giai đoạn phân chia trong khi chuyển plasmid tới tế bào 
chất) thì chưa chắc đã làm tăng được hiệu ứng chuyển gen hoặc biểu hiện gen.  Hơn 
nữa, thử nghiệm chuyển các tế bào đồng bộ lại không làm tăng hiệu lực vận chuyển. 
Khi dùng các phương pháp nhậy để xác định sự biểu hiện gen thì thấy hầu hết các tế 
bào trong quần thể lại tiềp nhận và biểu hiện gen ngoại lai. Nhưng cũng có một số  tế 
bào xác định trong quần thể lại được chuyển gen ở mức cao, lý do của sự biểu hiện cao 
này vẫn chưa được rõ. 
 
1.3 Chuyển gen qua trung gian lipid tới biểu mô bì phân cực 
 
Khả năng chuyển các liposome cationic tới các tế bào biểu mô bì đã phân hóa là tương 
đối yếu đã gợi ý rằng sự phân cực và hình thành các ghép nối vững chắc đã làm giới 
hạn sự chuyển giao các phân tử DNA plasmid. Sự tăng trưởng của các tế bào biểu mô 
bì in vitro thường được dùng để mô hình hóa  in vivo ở phổi, ruột hoặc các biểu mô 
khác. Dưới các điều kiện này, sự tiếp nhận và chuyển giao DNA là rất hạn chế và khối 
plasmid đã vào trong tế bào chất sau này có thể sẽ can thiệp vào hiệu lực chuyển gen. 
Các chất thấm trung gian như sodium glycholate có thể làm tăng sự tải nạp gen (gene 
transduction) của phổi chuột, nhưng những tác nhân này cũng làm tăng độc tính. Ít nhất 
đã có một mô hình chỉ rõ có sự phụ thuộc rất  nhiều vào tiêu hóa nội bào (endocytosis) 
ở  các tế bào đã phân hóa và phân cực. Tuy nhiên có thể thu được kết quả nếu sử dụng 
một liều rất cao phức hợp DNA-lipid in vivo, cơ sở lý luận của vấn đề này vẫn chưa 
được rõ. Tuy nhiên, việc tạo ra các lipid thế hệ mới hơn có thể sẽ nâng cao được khả 
năng vận chuyển tới các lớp đơn của biểu bì. Những kết quả này vạch ra một điểm 
quan trọng là phải lựa chọn cẩn thận các mô hình thích hợp để kiểm tra hiệu lực của 
lipid cationic in vitro, hoặc phải dự đoán trước các hiệu ứng sinh học in vivo. Với biểu 
mô bì đã phân hóa (trong các mô như phổi, đường tiêu hóa hoặc trong các khối u đặc) 
đòi hỏi phải có sự xem xét đặc biệt vì nó có thể là một đích hiệu quả cho sự chuyển gen 
qua trung gian lipid in vivo. 
 
1.4 Phát hiện các lipid cationic  
 
Việc phát hiện các lipid cationic tân tiến cho sự chuyển gen phụ thuộc vào các test thực 
nghiệm của phòng thí nghiệm về các hợp chất mà mỗi hợp chất lại được sàng lọc cho 
các ứng dụng đặc biệt. Nhìn chung lợi thế cuối cùng thuộc về lipid trung tính có công 
thức là DOPE. Các hợp chất thuộc thế hệ đầu tiên như DOTMA và DOTAP đã chưa vứt 
bỏ  được các lipid có chứa các nhóm có tiếp đầu là polyamin. Dưới các  điều kiện đặc 
biệt, các chất mới hơn rõ ràng đã làm tăng hiệu lực chuyển giao. Tuy nhiên, công thức 
tối ưu đặc hiệu  vẫn chỉ cho từng dạng tế bào, tức là phải có rất nhiều công thức 
liposome cationic. 
Để áp dụng in vivo phải sàng lọc một lượng lớn các vec tơ liposome để  xác định được 
một hợp chất có hoạt tính cao. DMRIE (1,2-dimyristyloxypropyl-3-
dimethylhydroxyethylamminium bromide) được xác định là một hợp chất chuyển hiệu 



quả và các gen trị liệu đã được thiết lập ở các khối u đặc trong các thử nghiệm tiền lâm 
sàng và lâm sàng. GAPDLRIE cũng được chứng minh là có tiềm năng trong các nghiên 
cứu in vivo, chẳng hạn như trong việc chuyển và biểu hiện gen trong các tế bào nội mạc 
mạch (intimal) và các tế bào giữa (medial) động mạch lợn. Một số lipid (gồm DOTMA và 
các hợp chất thuộc thế hệ sau nữa) đã được công thức hóa đặc biệt cho  chuyển giao 
trong các tĩnh mạch, điều đó đã  gợi ra các tín hiệu gen với các mô như phổi và gan. 
Trong các mô hình thiết kế thì các tế bào Kuffer của hệ thống lưới nội mô ở gan được 
chú ý hơn cả. Người ta đã xác định được các liposome có công thức  đặc biệt phù hợp 
với việc chuyển gen tới phổi của chuột. Ví dụ như GL-67 là một phức hợp khí dung DNA 
plasmid dùng để chuyển gen tới phổi chuột hiệu quả cao hơn gần 1000 lần DNA đơn và 
100 lần so với các đối tượng khác. Như vậy, lipid tối ưu hóa đã được dùng để chuyển 
gen tới phổi. Mặc dù vậy, lớp hợp chất này vẫn phải được xác định qua sự sàng lọc 
chặt chẽ của các phòng thí nghiệm lớn về liposome cationic và người ta đã bắt đầu 
phân tích hoạt tính – cấu trúc của chúng. Các nghiên cứu  về các chất tương tự lớp này 
như GL-67 thì nhóm cationic đầu hình chữ T có phần mỏ neo của cholesterol gắn với 
spermine đã làm tăng đáng kể khả năng chuyển gen tới phổi chuột in vivo. Việc cải biến 
các vùng đặc biệt trong phân tử GL-67 cho phép nâng cao hơn nữa khả năng hoạt động 
của thuốc khi sử dụng các phương pháp y hóa học truyền thống. Các lipid cationic 
guanidium – cholesterol cũng đã được thông báo là các chất chuyển gen trung gian hiệu 
lực tới phổi động vật. Tuy nhiên, một lipid đặc hiệu lại chỉ có hoạt tính ở các mô đặc hiệu 
(tức GL-67 chỉ dùng cho phổi và không có tiềm năng cao đối với các mô khác). Điều đó 
chỉ ra rằng việc phát triển các liposome cationic dùng cho in vivo đòi hỏi phải có sự sàng 
lọc rất kỹ và phải có các test thực nghiệm cho từng trường hợp cụ thể. 
 
1.5 Lipid thải chậm  
 
Thất bại của việc gắn phức hợp DNA-lipid với các tế bào đích rồi việc plasmid kém hoặc 
không hiệu lực đi vào tế bào chất là một vấn đề quan trọng làm giới hạn sự chuyển gen 
qua trung gian lipid in vivo. Việc cải tiến các phức hợp liposome bằng cách hợp nhất với 
protein virus Sendai đã được ứng dụng trong chuyển gen in vitro và in vivo trong một số 
trường hợp như biểu hiện insulin tái tổ hợp để điều chỉnh hạ thấp mức glucose huyết ở 
chuột, hay chuyển phân tử antisense oligonucleptide để ngăn chặn sự nhân lên của tân 
nội mạc (neointimal) hoặc chuyển gen tới võng mạc động vật hay tới các khối u não. 
Enzyme chuyển đổi angiotensin của người (human angiotensin converting enzyme –
ACE) cũng được chuyển bằng phương pháp này vào trong động mạch cảnh chuột để  
ACE được biểu hiện cả trong tế bào cơ trơn giữa (medial smooth muscle) và trong các 
tế bào biểu mô nội mạc mạch. Những thay đổi tăng sinh mạch máu cũng quan sát thấy  
ở các động mạch, mô hình biểu hiện trong thành động mạch thỏ cũng đã được công bố. 
Cách tiếp cận tương tự cũng thấy trong chuyển gen superoxyde dismutase với tỷ lệ % 
rất cao các tế bào cơ tim trong mô hình ghép tim trên chuột. Đích của các lipid cationic 
tới các receptor đặc hiệu theo con đường nội bào (endocytic) cũng đã được thông báo. 
Chẳng hạn như trong thử nghiệm nhằm tránh sự bất hoạt của lipid cationic trong tuần 
hoàn thì DNA sẽ được phức hợp với lipopolyamin hoặc các ligand khác. Mẫu hình này 
cũng được sử dụng đối với receptor asialoglycoprotein và cũng đã áp dụng mô hình 
theo cơ chế này in vitro. Lipid cationic có thể được làm ổn định khi chuyển gen in vivo 
bằng cách gắn với các polyamin hay polyethylen glycol phospholipid. Tương tự như 
vậy, các thí nghiệm gắn lipid cationic vào các virus tổng hợp nhân tạo cũng đã được dự 
định cho các vec tơ không phải virus. 
 
1.6 Nâng cấp các plasmid 
 



Hai vấn đề chính cần đặt ra trong việc nâng cao chất lượng của sự chuyển gen là do: 
(1) mức độ biểu hiện còn thấp và (2) thời gian biểu hiện ngắn. Một vài chiến lược đã 
được thử nghiệm in vitro hướng vào các vấn đề này. Các trình tự đích của nhân liên kết 
đồng hóa trị với plasmid đã làm tăng đôi chút hoạt tính gen. Cũng tương tự như vậy, T7 
polymerase cũng làm tăng khả năng biểu hiện gen in vitro mặc dầu thời gian tồn tại của 
plasmid vẫn chưa kéo dài đáng kể. Sự lựa chọn một cách khôn khéo các yếu tố điều 
hòa gen có thể làm tăng thật sự hiệu quả chuyển gen như với liposome cationic chẳng 
hạn. Để chuyển gen vào phổi in vivo người ta đã cải tiến một promoter trên cơ sở 
cytomegalovirus (CMV). Theo như thông báo, mức độ biểu hiện gen cao hơn 100 lần 
các cấu trúc thế hệ thứ nhất theo cùng một thiết kế. Vùng phía 5’ của c-erb B-2 được sử 
dụng để hướng dẫn đặc hiệu cho gen thymidin kinase của virus herpes simplex (HSV-
tk) vào trong các khối u mới phát triển ở chuột. Các plasmid cơ sở các trình tự virus 
Efstein-Barr được chuyển tới gan bằng các liposome cationic có thể tồn tại vài tháng, rõ 
ràng là do sự định hướng của plasmid có thể tự sao chép được của episome. Các 
plasmid có thể tự sao chép lâu dài trong các tế bào biểu mô do có sự hợp nhất virus gây 
u nhú trên người (human papilloma virus –HPV) E1, E2 và vùng điều hòa trên 
(upstream). Các yếu tố HPV này là các chất hoạt hóa vận chuyển mạnh, nó làm tăng 
10.000 lần tín hiệu gen ở các tế bào biểu mô trong môi trường nuôi cấy. 
 
1.7 Các thử nghiệm tiền lâm sàng và lâm sàng 
 
Một vài công trình nghiên cứu trên người với việc sử dụng liposome cationic đã cho  
những kết quả khích lệ sau khi đưa plasmid DNA vào mũi để điều hòa độ dẫn điện vận 
chuyển màng tế bào bệnh xơ nang (cystic fibrosis transmembrane conductance 
regulator – CFTR). Các thử nghiệm nhằm: (1) theo dõi sự phân phối luồng khí của phức 
hợp DNA-lipid khí dung và (2) tái phân phối và theo dõi luồng khí qua mũi với  DNA-
lipid. Cả hai công việc đó đều đã hoàn tất. Nói chung, những nghiên cứu này đã chỉ ra 
rằng các chỉ số đo được về sự vận chuyển gen cho thấy với quy trình qua mũi có ít tác 
dụng phụ nhất và khí dung cũng gây độc cho hệ thống. Những tiến bộ đạt được trong kỹ 
thuật liposome dẫn đến việc phát triển các test lâm sàng với nhiều ứng dụng khác nhau 
của gen trị liệu trên người. Việc chuyển và biểu hiện gen adenomatous polyposis coli 
(APC) thể hoang dã ở đường tiêu hóa, chuyển gen α-1 antitrypsin tới gan, chuyển yếu 
tố IX tới gan chuột và các tổ chức khác, sự biểu hiện gen nghiên cứu  trong các tế bào 
gốc của máu và phôi động vật nguyên vẹn cũng đã thành công trong các mô hình động 
vật nhờ sử dụng liposome cationic. Gen α-1 antitrypsin  được chuyển tới gan có thể tồn 
tại trên 5 tháng nếu kết hợp cắt bỏ một phần gan. Các gen được chuyển qua trung gian 
liposome (ex vivo) vào trong các tế bào tủy xương chuột có thể  có hoạt tính tới 4 tuần 
lễ nếu việc truyền được tái lập lại. Các lposome cationic cũng được sử dụng để ức chế 
sự tăng sinh của cơ trơn nội mạc mạch (chẳng hạn như vận chuyển các bẫy vị trí gắn 
E2F) in vivo trong các thí nghiệm gây tổn thương động mạch cảnh chuột hoặc chuyển 
các gen mã cho interleukin-10 (IL-10) hoặc các domain receptor yếu tố alpha hoại tử u 
trên người (human tumor necrosis factor alpha -TNFα receptor) để làm giảm nhẹ các nội 
độc tố nguy hiểm. Sự biểu hiện qua trung gian liposome của gen luciferase ở động 
mạch vành lợn cũng được nâng cao do hoạt hóa tăng sinh tế bào mạch máu. Trong mô 
hình ở động mạch chủ thỏ, DOTMA/DOPE đã được dùng để chuyển cDNA hormone 
tăng trưởng của người, mặc dù chỉ có một phần nhỏ các tế bào động mạch (< 1%) biểu 
hiện là sản phẩm gen in vitro. Đối với mô mắt bao gồm các tế bào giác mạc, tròng đen, 
lông mi và võng mạc cũng đã được vận chuyển in vitro và in vivo với các lipid cationic, 
đó cũng là một trong những cách tiếp cận mới đối với các bệnh về mắt. Những chiến 
lược phát triển sự chuyển gen trong lâm sàng như thế đang trên đà phát triển.  



Theo sau các nghiên cứu  ban đầu của Canonico và cộng sự, việc chuyển gen tiền lâm 
sàng tới mũi động vật cũng đã thu được kết quả trong một số trường hợp. Những 
nghiên cứu này bao gồm cả việc thiết lập các lipid thế hệ cũ (DOTMA, DOTAP, DMRIE, 
DC-cholesterol) và các thuốc thử (chất phản ứng) thế hệ sau như GL-67. Việc chỉnh sửa 
các khiếm khuyết điện sinh học đường dẫn khí trong mô hình xơ nang ở chuột cũng áp 
dụng cách chuyển gen qua trung gian lipid. Chẳng hạn như việc phân phối các phức 
hợp DNA-lipid ở tĩnh mạch cũng sử dụng DOTMA/DOPE để biểu hiện gen in vivo ở các 
tế bào biểu mô trên bề mặt đường dẫn khí. Các tín hiệu biểu hiện gen trong một số 
trường hợp cũng được thông báo là có thể kéo dài được tới vài tháng bằng kỹ thuật 
này. Các lipid cationic hay các chế phẩm khác cũng có thể làm tăng thêm hoạt tính trong 
máu in vivo, trừ trường hợp hình thành phức hợp với DNA làm giảm hiệu lực của quá 
trình. Sự chuyển giao các plasmid đánh dấu phóng xạ có thể thực hiện được bằng các 
mô hình trên động vật với phóng xạ tự ghi trên toàn bộ cơ thể. Các liposome cationic đã 
được sử dụng để chuyển gen trị liệu tới một số khối u xác định hoặc được sử dụng 
trong vaccine kháng u có các chất phụ trợ. Với một lượng nhỏ HLA-B7 (khoảng vài 
microgram DNA được chuyển tới các mô bị u) đã phức hợp với DMRIE/DOPE hoặc DC-
cholesterol có thể tiêm chủng an toàn cho các khối u hắc tố trong các nghiên cứu tiền 
lâm sàng ở người. Chiến lược này được thiết kế nhằm kháng lại các kháng nguyên gây 
khối u. Sự thoái lui một cách khách quan của các khối u cũng quan sát thấy ở một số 
bệnh nhân và hiệu lực kháng u đã đạt đựợc ở một mức nào đó. Một bệnh nhân bị u hắc 
tố trong phổi (intrapulmonary melanoma) có biểu hiện đáp ứng sau khi HLA-B7 cDNA 
phức hợp với  liposome cationic được chuyển vào qua động mạch phổi phải. Cần lưu ý 
rằng chính các liposome cationic cũng có hiệu lực kháng u trong một số mô hình in vivo. 
Trên cơ sở các phát hiện trước của Nabel và cộng sự, nhiều thử nghiệm tiền lâm sàng 
vaccine đối với khối u hoặc các nghiên cứu tạo ra các mô hình nhằm nâng cao đáp ứng 
kháng khối u khi sử dụng lipid cationic phức hợp với DNA plasmid cũng đã khởi đầu. 
Một plasmid liên hợp các trình tự từ adeno-asociated virus (AAV) mã cho IL-2 cDNA của 
chuột đã được tiêm vào các tế bào khối u tuyến tiền liệt của người. Liposome cũng đã 
được sử dụng để chuyển giao hiệu quả HVS-tk hoặc p53 tới các khối u mới hình thành 
ở chuột. Mặc dù có sự thoái lui của khối u, nhưng cơ chế của hiệu ứng kháng khối u thì 
vẫn còn phải nghiên cứu tiếp tục. 
 
1.8 Vấn đề điều hòa phức hợp DNA-lipid 
 
Mỗi công thức của phức hợp DNA-lipid đều đòi hỏi một tỷ lệ lipid:DNA xác định và các 
chế phẩm lipid tối ưu thường gồm cả lipid trung tính và lipid cationic. Các thử nghiệm 
tiền lâm sàng có thể được dùng trong việc xác định xem thuốc thử nào là tốt nhất cho 
một mục tiêu đặc biệt nào đó. Các nghiên cứu thuộc nhiều dạng ở pha I (pha I type) 
nhằm chứng minh cho các khái niệm khoa học cũng đã được đặt ra hoặc đang trên đà 
tiến triển. Một vài nghiên cứu còn đề cập tới cả sự tăng tiến của liều lượng. Một mô hình 
nghiên cứu lâm sàng với một công thức đã cho sẽ phải ước lượng được mức tăng của 
liều lượng. Phải tập hợp đầy đủ các số liệu thử nghiệm về hiệu lực, độ an toàn tiền lâm 
sàng để phục vụ cho các công việc sau này. Mặt khác, nếu một nghiên cứu lâm sàng 
theo mô hình nhằm thay đổi thành phần của một công thức đặc hiệu (chẳng hạn như 
thay đổi tỷ lệ lipid:DNA) thì mỗi sự thay đổi đều phải được nhìn nhận từ các thử nghiệm 
tiền lâm sàng về độ an toàn và hiệu lực của nó. Vì thế, trước hết phải sớm xác định một 
công thức tối ưu với các thành phần cố định trong các thử nghiệm tiền lâm sàng và sau 
đó đánh giá thật cẩn thận độ an toàn và hiệu ứng sinh học của của công thức đặc hiệu 
này. Những tiếp cận như thế sẽ làm đơn giản hóa cho các nghiên cứu trên lâm sàng. 
 
 


