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                           ĐIỀU TRỊ VIÊM ĐA KHỚP DẠNG THẤP  
 
20.1 Mở đầu 
 
Viêm đa khớp dạng thấp (rheumatic arthritis – RA) là một bệnh mạn tính, lan tỏa một 
cách hệ thống, tác động chủ yếu lên các khớp và hình ảnh nổi bật nhất là dẫn tới hủy 
hoại khớp tiến triển. Vấn đề chính trong điều trị viêm đa khớp dạng thấp (VĐKDT) là 
không có các tác nhân can thiệp một cách đặc hiệu vào các quá trình chủ chốt của 
bệnh. Tính phức tạp của bệnh lý học sự hủy hoại hệ thống khớp vẫn chưa hoàn toàn rõ, 
do đó mà làm giới hạn cho việc tạo ra các phương pháp trị liệu hữu hiệu. Cho tới nay, 
tiêu điểm của các cách tiếp cận dược lý học là can thiệp vào viêm và đau. Các nỗ lực 
trong việc phát hiện các thuốc dùng cho VĐKDT vẫn dựa trên kinh nghiệm nhiều hơn là  
thông qua các thiết kế đặc hiệu. Tuy nhiên, cho tới nay vẫn chưa có loại thuốc nào cải 
thiện được đau và ngăn ngừa tốt sự hủy hoại tiến triển của các khớp. 
Gần đây đã có nhiều tiến bộ trong việc làm sáng tỏ cơ sở tế bào và phân tử của sự hủy 
hoại khớp. Những tiến bộ trong sinh học phân tử, việc ứng dụng các mô hình động vật 
mới cũng như sự chẩn đoàn bệnh sớm đã tạo điều kiện hiểu thấu hơn các cơ chế sinh 
học quan trọng làm sáng tỏ sự hủy hoại của các chất nền ngoại bào trong VĐKDT, dựa 
trên các số liệu này người ta sẽ đưa ra các chiến lược mới nhằm ức chế sự hủy hoại 
khớp. Trong số các chiến lược đó thì gen trị liệu (GTL) được quan tâm một cách đặc 
biệt. Các kỹ thuật của GTL có tiềm năng to lớn để giải quyết một cách đặc hiệu  các 
hành vi “hiếu chiến” của các tế bào gây nên sự hủy hoại khớp. 
 
20.2 Những vấn dề cần xem xét về GTL trong VĐKDT 
 
GTL có thể được định nghĩa như là sự chuyển các gen vào trong các tế bào với mục 
đích điều trị bệnh. Nguyên bản GTL chỉ được áp dụng cho các bệnh di truyền như xơ 
nang thông qua việc hiệu chỉnh những bất thường di truyền chủ chốt. Tuy nhiên, các 
phương pháp chuyển gen cũng đã được sử dụng như một phương tiện chung để 
chuyển giao nhiều sản phẩm gen, vì thế mà làm tăng phạm vi sử dụng GTL cho các 
bệnh kể cả các bệnh mắc phải. 
Các yếu tố di truyền trong bệnh lý học VĐKDT gần đây đã được chứng minh rằng các 
đột biến của gen kiềm chế khối u giữ vai trò quan trọng trong. Tuy nhiên, RA không phải 
gây bởi một đột biến đặc hiệu mà  là một bệnh mắc phải, trong đó sự nhạy cảm di 
truyền không phải là đặc hiệu. Vì vậy trong các cách tiếp cận của GTL với các bệnh như 
RA thì rõ ràng có sự khác biệt với các bệnh di truyền đã được khẳng định một cách 
chắc chắn. Ngoài việc làm thế nào để hiệu chỉnh những bất thường về gen đặc hiệu 
hoặc chuyển một cấu trúc gen xác định thì các vấn đề nhằm điều hòa bệnh lý học mới là 
khẩn yếu. Vì vậy, quan điểm chung hiện nay là cần phải thiết lập được cách tiếp cận 
GTL với loại bệnh này. Tuy nhiên, cũng cần phải nhấn mạnh rằng việc sử dụng các 
phương pháp chuyển gen trong VĐKDT cần lưu ý 2 khía cạnh quan trọng: Thứ nhất là 
vấn đề dụng cụ phương tiện dùng để nghiên cứu vai trò của các phân tử trong bệnh lý 
học VĐKDT. Việc sử dụng các phương pháp chuyển gen sẽ giúp làm sáng tỏ các cơ 
chế  bệnh và tạo những bước tiến quan trọng trong việc phát triển các chiến lược điều 
trị VĐKDT. Thứ hai là, các nỗ lực của các nghiên cứu đương thời đều nhằm mục đích 
cuối cùng là ứng dụng hữu hiệu phương pháp chuyển gen để điều trị các bệnh VĐKDT 
ở người. Vì vậy thuật ngữ chuyển gen ở đây muốn hàm ý là GTL đối với VĐKDT. 
 
20.3 Bệnh lý học của VĐKDT 



 
Bệnh lý học VĐKDT bao hàm các hiện tương tương tác qua lại của viêm mạn tính, thay 
đổi đáp ứng miễn dịch và tăng sản hoạt dịch. Mặc dầu những số liệu gần đây đã cung 
cấp những bằng chứng về sự khác biệt trong cơ chế bệnh lý học của viêm và sự hủy 
hoại khớp xương. Tuy nhiên cũng chưa có câu trả lời khẳng định là cái gì là bước khởi 
đầu và những ảnh hưởng nào đáng ghi nhớ trong bệnh lý học VĐKDT? Tuy vậy, sự hủy 
hoại tiến triển sụn và khớp xương là các đại diện độc nhất và nổi bật về đặc trưng của 
VĐKDT. Người ta có thể phân biệt được VĐKDT với các dạng viêm khác cũng như xác 
định được hậu quả của nó ở hầu hết các bệnh nhân. 
Các tế bào T giữ vai trò chủ chốt trong việc khởi đầu và điều khiển các yếu tố hủy hoại 
của VĐKDT. Những số liệu gần đây cung cấp nhiều bằng chứng cho thấy các tế bào 
giống như nguyên bào sợi bên trong màng hoạt dịch của RA giữ vai trò quan trọng. 
Điều hấp dẫn là các nguyên bào sợi bao hoạt dịch cuả VĐKDT (rheumatic arthritis 
synovial fibroblast –RA-SF) khác rất nhiều nguyên bào sợi bình thường cả về hình thái 
học lẫn đặc tính của chúng.  Đặc trưng của chúng là có hình dạng tròn và to hơn 
nguyên bào sợi hoạt dịch bình thường, nhân tái nhợt và nổi rõ hạch nhân. Những biến 
đổi này cùng với một số biến đổi về đặc tính của chúng đã chứng minh rằng những tế 
bào này là các nguyên bào sợi “biến nạp”. Với việc nghiên cứu các đặc trưng đặc biệt 
của RA - SF ở mức độ phân tử người ta đã hiểu được rằng sự hoạt hóa tế bào và sự 
trốn thoát khỏi sự điều hòa bình thường là các sự kiện chính trong việc “biến nạp” của 
các TB hoạt dịch bình thường thành các TB hoạt dịch VĐKDT. Mặc dầu các tế bào này 
đã được hoạt hóa nhưng không lộ rõ khả năng làm tăng tốc độ tăng sinh. Sự tăng biểu 
hiện các gen tiền ung thư và các yếu tố phiên mã càng làm sáng tỏ vai trò quan trọng 
hơn nữa của sự hoạt hòa tế bào trong nguyên bào sợi hoạt dịch. Những sự kiện này là 
sự phản chiếu các sự kiện biến nạp xảy ra trong sinh ung thư. Chẳng hạn như một số  
gen đáp ứng sớm qua trung gian như c-fos và egr-1  tăng biểu hiện trong các nguyên 
bào sợi hoạt dịch VĐKDT và mức độ biểu hiện của nó có liên quan tới sự biểu hiện 
collagenase trong những tế bào này. Nhiều nghiên cứu khác cũng cho thấy sự phiên mã 
cao các gen tiền ung thư như c-jun và c-myc ở RA-SF; c-fos và c-jun có liên quan tới 
việc hình thành yếu tố phiên mã AP-1, yếu tố này đáp ứng cho việc điều hòa một số 
enzyme phân giải chất nền. Hoạt tính liên kết DNA cao của AP-1 đã được chứng minh ở 
RA-SF. Một số dữ kiện đã chứng minh rằng tăng biểu hiện AP-1 có liên quan đến phân 
tử trung gian jun và fos thông qua sự hoạt động của các gen ung thư như ras, src và raf. 
Gen ung thư raf cảm ứng kéo dài hoạt tính của các phân tử có liên quan tới con đường 
hoạt hóa phân bào của protein kinase (mitogen activated protein kinase –[MAPK] 
pathway). Sau cùng, người ta tập trung vào việc nghiên cứu các  tín hiệu nội bào thông 
qua con đương MAPK. Tuy nhiên, cơ chế chuẩn xác và các con đường  trung gian hoạt 
hóa tế bào của RA-SF vẫn chỉ được biết đến phần nào. Điều thú vị là những công trình 
gần đây đã chỉ rõ rằng jun D chống lại c-jun bởi hiệu ứng đối nghịch trong sự tăng sinh 
tế bào của nguyên bào sợi cũng như cytokine và các sản phẩm metalloproteinase chất 
nền (matrix metalloproteinase [MMP] production). Vì thế, người ta đã chứng minh được 
rằng sự khiếm khuyết hoặc biểu hiện không cân bằng của jun D có thể góp phần vào 
việc hoạt hóa RA-SF.  
Cũng có bằng chứng cho thấy các cách chết theo chương trình (apoptosis) cũng liên 
quan tới hoạt dịch VĐKDT. Apoptosis có thể làm thay đổi lớp hoạt dịch qua trung gian là 
sự hủy hoại tiến triển sụn và xương. Dưới 1% số tế bào biểu hiện đặc trưng hình thái 
của apoptosis (xác định bằng phương pháp siêu cấu trúc). Một vài công trình nghiên 
cứu cho biết có sự biểu hiện của các phân tử kháng apoptosis như bel-2 và sentrin 
trong các tế bào hoạt dịch. Mặc dầu còn có một số vấn đề chưa thể trả lời được liên 
quan tới sự điều hòa apoptosis trong VĐKDT, nhưng rõ ràng là các tín hiệu kiềm chế 
apoptosis có nhiều tác dụng hơn là tín hiệu tiền apoptosis  và kháng apoptosis. Sự mất 



cân bằng này có thể dẫn tới sự nới rộng thời gian sống của các tế bào dòng hoạt dịch 
cũng như kéo dài sự biểu hiện của các enzyme phân giải chất nền ở các vị trí khớp bị 
hủy hoại. 
Hoạt hóa các tế bào hoạt dịch cũng là một nguyên do chính để gắn RA-SF vào sụn và 
xương. Quá trình này là nòng cốt của VĐKDT khi so sánh với các loại viêm khớp không 
gây hủy hoại khác, quá trình này thông qua trung gian  nhiều protein bề mặt  khác như 
integrin, VCAM-1 và CD44. Sự hoạt hóa các tế bào hoạt dịch sẽ điều hòa lên các phân 
tử kết dính này. Nhưng sự biểu hiện các gen chu kỳ tế bào sớm như c-fos và c-myc lại 
được kích thích xa hơn bởi các phân tử kết dính tế bào. Hơn nữa, sự biểu hiện của các 
phân tử kết dính như VCAM-1 bởi RA-SF lại góp phần làm suy yếu tế bào T và cảm ứng 
sự tạo mạch. Vì thế vai trò của các phân tử kết dính trong VĐKDT không bị giới hạn bởi 
việc gắn hoạt dịch với sụn và xương, nhưng nó lại liên quan tới sự tuyển mộ các tế bào 
viêm cũng như cảm ứng MMP. 
Sự hủy hoại xương và sụn khớp do RA-SF bị biến dạng qua trung gian có sự phối hợp 
tác động của các enzyme phân giải chất nền khác. Trong số đó thì MMP giữ vai trò 
quan trọng hơn cả. MMP-1 và MMP-3 tăng trong hoạt dịch của các bệnh nhân VĐKDT 
khi so sánh với OA và nó được giải phóng với một số lượng lớn bởi các tế bào giống 
như nguyên bào sợi của hoạt dịch trong nuôi cấy mô. 
Các nghiên cứu in situ đã chứng minh có biểu hiện nhiều MMP-1, MMP-3,  MMP-13 và 
cả mRNA cũng như protein trong các hoạt dịch khớp. Các số liệu gần đây cho thấy các 
MMP dạng màng (membrane type [TM] MMP) cũng biểu hiện nhiều trong những tế bào 
xương và sụn đang bị phá hủy mạnh. Điều này quan trọng đặc biệt bởi vì các thành viên 
họ MMP này như MT-MMP chẳng những phân giải các thành phần chất nền ngoại bào 
mà còn hoạt hóa các MMP khác  như MMP-2 và MMP-13. Cũng rõ ràng rằng một số 
tiền gen ung thư cũng có liên quan trực tiếp trong việc điều hòa lên của các MMP khác 
trong tiến trình của bệnh. 
Để nghiên cứu các đặc tính phân tử của RA-SF với sự vắng mặt các tế bào khác của 
người cũng như sự góp phần của chúng vào sự hủy hoại sụn, người ta đã phát triển mô 
hình đồng cấy ghép trên chuột thiếu hụt miễn dịch tổ hợp trầm trọng (SCID). Trong mô 
hình này các RA-SF cô lập được đồng cấy ghép với sụn tươi của người bình thường 
vào dưới nang thận của chuột SCID và giữ 60 ngày. Sau khi giết chuột, các mô cấy 
được lấy ra và sự xâm lấn của RA-SF  vào trong sụn được phân trích bằng cách nhuộm 
màu H&E thông thường cũng như lai in situ và hóa miễn dịch.  Nhờ mô hình này mà đã 
chỉ rõ rằng RA-SF vẫn duy trì kiểu hình của chúng và có đặc tính “xâm lấn”. Trái ngược 
với OA hoặc nguyên bào sợi hoạt dịch bình thường, RA-SF hủy hoại  sụn tiến triển ngay 
cả khi vắng mặt các tế bào viêm của người 
Mặc dầu các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng dường như ít có liên quan giữa viêm và 
sự hủy hoại khớp, nhưng cần phải nhấn mạnh rằng các tế bào T và đại thực bào có thể 
điều chỉnh đặc tính của RA-SF thông qua việc sản xuất các cytokine. Trong ngữ cảnh 
này thì interleukin-1 (IL-1) và yếu tố hoại tử khối u α (tumor necrosis factor -α  [TNF-α]) 
được quan tâm đặc biệt bởi vì chúng kích thích cả viêm và hủy hoại khớp trong VĐKDT. 
IL-1 và TNF-α được sản xuất chủ yếu bởi các dòng tế bào giống như đại thực bào và có 
khả năng cảm ứng nhiều cytokine, chemokine khác và prostaglandin. Hơn nữa ngay cả 
cytokine cũng có thể kích thích trực tiếp việc sản xuất các enzyme phân giải chất nền 
như các MMP. Vì thế, sự tương tác của các tế bào giống đại thực bào, nguyên bào sợi 
cũng như các tế bào sụn kế cạnh cũng góp phần làm sưng màng khớp mạn tính. Các 
số liệu nghiên cứu trên động vật cũng như các kết quả thu được từ các nghiên cứu lâm 
sàng khi sử dụng các IL-1 và các chất ức chế TNF-α đã làm nổi bật tầm quan trọng của 
2 cytokine này trong tiến trình của bệnh. Tuy nhiên, cũng có bằng chứng phản ánh tầm 
quan trọng của TNF-α và IL-1 trên phương diện gây viêm và hủy hoại khớp. Trong khi 



TNF-α là đáp ứng sơ cấp làm lan tỏa sưng màng khớp thì IL-1 dường như lại có tác 
động lớn hơn trong việc hủy hoại sụn. 
 
20.4 Chuyển gen tới các tế bào hoạt dịch 
 
Việc chuyển gen vào trong các tế bào đích như RA-SF có thể đạt được bằng nhiều 
phương pháp. Các virus có khả năng một cách tự nhiên trong việc chuyển các gen của 
chúng vào các tế bào vật chủ và vì vậy các vec tơ virus cũng được sử dụng để chuyển 
gen trong VĐKDT. Tuy nhiên, việc sử dụng các vec tơ virus cho chuyển gen đòi hỏi phải 
có những cải biến thật sự ở hệ gen gốc của virus. Ngoài yêu cầu chuyển được các gen 
mong muốn, những sửa đổi cũng được đặt ra với việc cải biến những sao chép vô hiệu 
quả của các hạt virus trong các tế bào thâm nhiễm. Các hạt vec tơ thích hợp sẽ tạo nên 
sự an tòan tối đa, hiệu ứng tải nạp cao và biểu hiện dài hạn các gen chuyển. Nói chung, 
các retrovirus, adenovirus và virus adeno liên hợp (AAV) đều được sử dụng cho mục 
đích này. Cho tới nay, các vec tơ retrovirus đã được sử dụng rộng rãi cho việc chuyển 
gen RA-SF bởi vì chắc chắn chúng biểu hiện dài hạn các gen chuyển. Đối với VĐKDT 
thì virus gây bệnh bạch cầu của chuột Moloney (Moloney murine mouse leukomia virus 
[Mo-MuLV]) đã được thiết kế lại thành virus khiếm khuyết sao chép và được sử dụng 
như một vec tơ để tải nạp các tế bào nguyên bào sợi. Trong vec tơ này thì các thành 
phần như vec tơ MFG, gen env (cần thiết vì virus phải tổng hợp các protein vỏ của 
chúng) đã được thay thế bằng các gen  chọn lọc. Khi thâm chuyển các tế bào đóng gói 
sản xuất vỏ virus thì sẽ tạo nên các hạt virus khiếm khuyết sao chép. Những virus này 
có thể được dùng để tải nạp RA-SF. Các vec tơ LXSN retrovirus cũng đã được sử 
dụng. Ngoài promoter LTR điều khiển sự biểu hiện gen ra thì các promoter SV40 cũng 
được sử dụng để biểu hiện gen kháng neomycin (r). Những cấu trúc như vậy sẽ cho 
phép chọn lọc được các RA-SF đã tải nạp nhờ sử dụng kháng sinh G418. Tuy nhiên, 
việc sử dụng các vec tơ retrovirus như MFG hay các vec tơ khác lại có những giới hạn 
đáng kểt. Vì các hạt retrovirus không có khả năng thâm nhiễm các tế bào không phân 
chia nên trong các cách tiếp cận ex vivo nó được sử dụng theo cách ủ các RA-SF nuôi 
cấy với các hạt virus khiếm khuyết sao chép và tiếp theo là lọc ra các tế bào được tải 
nạp thì sẽ kéo dài được sự biểu hiện của gen chuyển. Hiện nay người ta đang nỗ lực 
tạo ra các vec tơ retrovirus cho các cách tiếp cận in vivo. Điều này sẽ tránh được nhiều 
can thiệp phẫu thuật (đó là những bất lợi lớn của ex vivo). Tuy nhiên, có một  yếu tố giới 
hạn khác là không thể đoán trước được vị trí để cài vào trong hệ gen vật chủ và như thế 
thì thế nào cũng có các rủi ro tiềm ẩn về các gen đột biến ghép. 
 
20.5 Các mô hình động vật dùng để test gen trị liệu  
 
Mô hình thích hợp cho GTL VĐKDT không chỉ phản ánh những đặc trưng thích đáng 
của bệnh mà còn cho phép phân tích những biến đổi của các quá trình chủ chốt của 
bệnh sao cho gần với các điều kiện trên người. Khi tiêm nhiều kháng nguyên thì sẽ gây 
cảm ứng tái viêm làm hư khớp. Các mô hình như viêm khớp cảm ứng 
collagenase(collagenase-induced arthritis –CIA) và viêm khớp cảm ứng kháng nguyên 
thành tế bào streptococcus (streptococcal-wall antigen induced arthritis –SCW-A) đã 
được dự kiến và các mô hình VĐKDT của người đã được nghiên cứu  rất khẩn trương. 
Những mô hình này đã cung cấp những kiến thức quan trọng về các cơ chế phân tử 
của viêm khớp và làm sáng tỏ các khía cạnh chính của sự hủy hoại khớp. Vì thế mà các 
mô hình này đã được sử dụng để nghiên cứu hiệu ứng của sự chuyển gen. Tuy nhiên, 
trong tất cả các động vật này đều thấy viêm khớp là hậu quả của các kháng nguyên vì 
thế mà chúng bị giới hạn rất lớn  khi được sử dụng để nghiên cứu hiệu ứng tiềm ẩn của 
GTL với VĐKDT trên người.  Do hệ quả này nên mô hình đồng cấy ghép trên chuột 



SCID về hiệu ứng chuyển gen đối với RA-SF hiện nay hay được sử dụng nhất. Trong 
mô hình này, đặc tính của các tế bào RA-SF đã biến đổi gen sẽ được khảo sát bằng 
cách dùng chuột như một “bình nuôi cấy sống” (living culture flask). RA-SF nuôi cấy 
được ghép cùng với sụn tươi người bình thường vì thế mà có thể áp dụng cách tiếp cận 
này để chuyển gen retrovirus cũng như adenovirus. Tuy nhiên, cũng cần phải giữ một 
số RA-SF tải nạp bằng cách nuôi cấy trong suốt thời kỳ cấy ghép để phân tích sự biểu 
hiện gen của những tế bào này cũng như những biến đổi của các tín hiệu nội bào. 
 
20.6 Những đích hiện nay của GTL viêm đa khớp dạng thấp 
 
Trên cơ sở các số liệu đã nêu trên mà một số cách tiếp cận về sự chuyển gen vào các 
RA-SF đã được phát triển. Có 3 chiến lược chính (Hình 61) bao gồm: 
1. Can thiệp bằng cách kích thích RA-SF với các cytokine và các yếu tố tăng trưởng. 
2. Điều biến tín hiệu và các phân tử điều hòa apoptosis. 
3. Ức chế trực tiếp các enzyme phân giải chất nền như MMP và các cathepsin. 
Như đã chỉ rõ, việc ức chế các cytokine gây viêm như IL-1 và TNF-α là cách tiếp cận lý 
thú nhằm làm giảm sự hủy hoại sụn và gây viêm. Thật may là có một chất ức chế tự 
nhiên IL-1- đó là kháng chủ vận receptor IL-1 (IL-1 receptor antagonist [IL-1 Ra]). Trong 
màng hoạt dịch bình thường thì IL-1Ra chủ yếu được sản xuất bởi nguyên bào sợi và 
đại thực bào. Do liên kết cạnh tranh với receptor IL-1 nên IL-1 Ra làm mất tác dụng hiệu 
ứng của IL-1 và tạo điều kiện cho sự cân bằng nội mô trong màng hoạt dịch. Vì có sự 
biểu hiện vượt mức IL-1 trong màng hoạt dịch VĐKDT nên việc tăng IL-1 Ra có thể là 
cách tiếp cận khả thi để làm giảm hiệu ứng tiền viêm của IL-1. Tuy nhiên, để đạt được 
mục đích thì phải có một lượng dư lớn các phân tử IL-1 Ra. Sở dĩ như vậy vì ái lực của 
IL-1 Ra không vượt hơn hẳn IL-1 và IL-1 lại còn có một hiệu ứng dự trữ nữa (spare 
receptor effect). Một vài nghiên cứu đã khảo sát sự biểu hiện quá mức của IL-1Ra trong 
các tế bào hoạt dịch. Cấu trúc MFG-IRAP đã được sử dụng để can thiệp vào viêm khớp 
cảm ứng kháng nguyên ở thỏ in vivo và ex vivo. Trong một nghiên cứu khác thì hiệu 
ứng chuyển gen với IL-1 Ra lại được xác định bằng việc phát triển viêm khớp với thành 
tế bào vi khuẩn ở chuột Lewis và một cấu trúc có cơ sở LXSN. Những nghiên cứu này 
đã thể hiện rõ hiệu ứng kháng viêm mạnh của sự chuyển gen IL-1Ra. 
 
 



                       
 
Hình 20.1 Các chiến lược chuyển gen để ức chế sự hủy hoại sụn qua trung gian nguyên bào sợi 
hoạt dịch VĐKDT (RA-SF). Những cách tiếp cận hiện thời liên quan tới (a)  ức chế sự kích thích 
bên ngoài của RA-SF bằng cách ngăn chặn sự hoạt động của các cytokine tiền viêm thông qua 
sự biểu hiện quá mức receptor cytokine/kháng chủ vận, (b) ngăn chặn thác tín hiệu bên trong 
như con đường Ras-c-Raf-MAPK nhờ việc sử dụng các thể đột biến không trội của các phân tử 
tín hiệu và (c) phân cắt mRNA của enzyme phân giải chất nền thông qua sự chuyển giao 
ribozyme vào RA-SF. 
(Theo Renate E. Gay, Steffen Gays và Thomas Pap. An Introduction to Molecular Medicine and 
Gene Therapy.  A John Wiley & Sons, Inc., Publication 2001) 
 
 
 
Hơn nữa, các công trình trước cũng đã cho thấy có hiệu ứng tăng tổng hợp 
proteoglycan. Tuy nhiên, trong các nghiên cứu ở mô hình chuột SCID khi sử dụng RA-
SF và sụn tươi của người lại thấy không có biến đổi nào về đặc tính xâm lấn của RA-SF 
vào trong sụn. Trong các nghiên cứu ở chuột SCID, khi tải nạp RA-SF với MFG-IRAP lại 
không dẫn tới sự khác biệt đáng kể nào về mức độ xâm lấn nếu so  với các tế bào được 
tải nạp với Lac Z và các tế bào tải nạp giả. Tuy nhiên, về khía cạnh thoái hóa màng sụn 
thì có hiệu ứng rõ ràng. Trong khi các nguyên bào sợi VĐKDT thâm nhiễm với Lac Z và 
thâm nhiễm giả vẫn làm sự hủy hoại màng sụn đáng kể thì người ta lại thấy sự thoái 
hóa quanh tế bào giảm đáng kể trong RA-SF được thâm nhiễm với IL-1 Ra. Vì thế việc 
bảo trì tính hợp nhất chất nền của các tế bào sụn là thành quả chính của sự chuyển gen 
IL-1Ra vào trong Ra-SF người.  Những số liệu này chỉ rõ rằng sự hủy hoại sụn của các 
tế bào sụn là một quá trình được điều khiển bởi IL-1. Hơn nữa, có thể kết luận được 
rằng con đường độc lập IL-1 cũng góp phần đáng kể vào sự kết dính của nguyên bào 
sợi VĐKDT với sụn và sự hủy hoại kế tục của nó. 
TNF-α là một cytokine gây tiền viêm có thể là đích của GTL với VĐKDT. Cũng tương tự 
như IL-1, cũng còn  một chất ức chế tự nhiên với TNF-α làm “rơi rụng” các receptor hòa 
tan. Và trong VĐKDT có sự mất cân bằng giữa biểu hiện chất ức chế tự nhiên của TNF-
α và TNF-α trong màng hoạt dịch khớp. Sự mất cân bằng này có thể là nguyên nhân 



chính của sự điều hòa ngược các con đường  viêm nhiễm qua trung gian TNF-α. Vì thế 
mà việc làm tăng lượng protein receptor TNF-α, chẳng hạn như dạng p55 của chúng  
(TNFRp55) là con đường đầy hứa hẹn làm giảm viêm và sự hủy hoại khớp. Cách tiếp 
cận này được hưởng ứng bởi các nghiên cứu lâm sàng đã chứng minh rằng sự phong 
tỏa TNF-α là an toàn và có hiệu quả. Trong các thử nghiệm lâm sàng gần đây người ta 
đã sử dụng các protein hòa nhập (fused protein) của TNFRp55 cũng như TNFRp75. Tuy 
nhiên, việc tải nạp nguyên bào sợi hoạt dịch VĐKDT với TNFRp55 trong các mô hình 
chuột SCID lại không làm giảm sự hủy hoại sụn. Chỉ có vài mô cấy ghép là thể hiện có 
làm giảm nhẹ tính xâm lấn bởi các nguyên bào sợi hoạt dịch, nhưng cũng chưa đạt tới ý 
nghĩa thống kê. Những số liệu này đã ủng hộ cho giả thuyết về sự ức chế của TNF-α và 
khi giảm đáng kể viêm hoạt dịch thì sẽ làm giới hạn hiệu ứng hủy hoại klhớp. 
Interleukine 10 (IL-10) là một cytokine kháng viêm, điều hòa xuống IL-1, TNF-α, Il-2, IL-6 
và γ-interferon nên nó được sử dụng để ức chế viêm và phân giải chất nền. Trong màng 
hoạt dịch khớp IL-10 được sản xuất nhiều bởi đại thực bào và các té bào T. Mặc dầu nó 
có hiệu ứng kháng viêm, nhưng IL-10 lại có nhiều trong hoạt dịch và huyết thanh 
VĐKDT. Vì thế, có thể suy đoán được rằng sự gia tăng này phản ánh đáp ứng ức chế 
chưa đủ của hệ miễn dịch khi đã được hoạt hóa trong màng hoạt dịch. Vì Il-10 cũng ức 
chế sự hoạt động của tyrosine kinase và tín hiệu Ras điều hòa lên cathepsin L, IL-10 
nên nó là ứng cử viên hứa hẹn cho việc chuyển gen trong VĐKDT. Trị liệu gen với cơ 
sở IL-10 rõ ràng là có lợi cho cả viêm và sự hủy hoại khớp. Các nghiên cứu về  gen IL-
10 trên chuột CIA đã chứng minh có hiệu ứng dương đối với sự tấn công viêm, kiềm 
chế tính nghiêm trọng của bệnh cũng như sự hủy hoại khớp. Các nghiên cứu về chuyển 
gen IL-10 ở mô hình chuột SCID cho thấy đã làm giảm sự xâm lấn tới mức thấp nhất 
trong số các thực nghiệm đã được tiến hành. Tuy nhiên, tải nạp IL-10 lại không làm 
giảm sự hủy hoại sụn. Vì thế có thể kết luận được rằng khi đồng tải nạp Il-1 Ra và Il-10 
là cách hợp nhất lý thú các lợi thế của sự chuyển gen IL-10 và IL-1Ra. Hiện nay, các 
nghiên cứu đang khảo sát về tính khả thi của các cách tiếp cận này cũng như việc 
chuyển giao các gen cytokine khác. 
Tuy việc nghiên cứu các con đường và các tầng (thác) tín hiệu chính xác làm hoạt hóa 
RA-SF cũng chỉ mới bắt đầu và chỉ có vài con đường cho các tư liệu tốt. Nhưng nó cũng 
chỉ rõ rằng các tín hiệu ngoại bào được chuyển đi bởi thác Ras-Raf-MAPK tới nhân và 
một số tiền gen ung thư xác định. Vì thế khi ngăn chặn con đường Ras-Raf của MAPK 
thì có thể làm giảm việc sản xuất MMP và các cathepsin (Hình 6.1). Cơ chế ngăn chặn 
các con đường tín hiệu là việc sử dụng các thể đột biến không trội các phân tử tín hiệu 
như c-Raf.  Các thể đột biến không trội (dominant negative –dn) là đại diện của các biến 
thể đột biến các phân tử không có chức năng này. Chúng được kiến tạo bằng cách loại 
bỏ các phần gen quan trọng cho sự hoạt động của chúng và có thể được sử dụng để 
nghiên cứu hiệu ứng của các phân tử tín hiệu về đặc tính xâm lấn của RA-SF. Các thể 
đột biến không trội của c-raf cũng được sử dụng để khảo sát hiệu ứng về tính “hiếu 
chiến” của các phân tử RA-SF. Trong những thí nghiệm này, một cấu trúc với cơ sở 
LXSN retrovirus đã được sử dụng để chuyển các gen của thể đột biến dn-c-raf tới RA-
SF.  
Khi tải nạp Ra-SF với gen đột biến dn-c-raf đã cho thấy không có biến đổi đáng kể trong 
sự tăng trưởng hay apoptosis ở các tế bào đích. Khi dùng các RA-SF  tải nạp trong mô 
hình chuột SCID quan sát thấy có giảm đặc tính xâm lấn. Tuy nhiên, con đường độc lập 
Raf cũng góp phần vào việc hoạt hóa các nguyên bào sợi trong VĐKDT. Dựa trên các 
số liệu đã thu thập được về sự biểu hiện jun D trong VĐKDT thì sự chuyển gen với jun 
D có thể có hiệu ứng tiềm tàng trong VĐKDT. 
Các cách tiếp cận khác hiện nay lại can thiệp trực tiếp các chất hoạt hóa phiên mã như 
NFκB. NFκB biểu hiện ở mọi nơi và nó liên quan tới việc điều hòa rất nhiều gen, trong 
số đó có các gen có khả năng đáp ứng viêm trong VĐKDT. Quá trình này được điều 



hòa bởi chất ức chế tương bào của nó là IκBα. Sự hoạt hóa  NFκB bởi các phân tử như 
TNF-α có liên quan tới sự phân giải nhanh IκBα. Các mẫu thiết kế (mô tif) gắn NFκB 
chẳng những đã được mô tả trong các promoter của một số gen MMP mà ngay cả các 
dẫn liệu gần đây đã chứng minh rằng nếu ức chế NFκB thì sẽ làm giảm sự tổng hợp 
chất hoạt hóa dạng plasmin của urokinasse (urokinase-type plasmin activator [u PA]). 
Chất này cũng có liên quan tới sự hoạt hóa một số MMP. Trên cơ sở những dẫn liệu 
này, một số chiến lược đã được phát triển nhằm can thiệp vào sự hoạt hóa NFκB trong 
Ra-SF. Nhờ việc sử dụng cấu trúc retrovirus biểu hiện quá mức IκBα trong một số dạng 
tế bào mà tính khả thi của cách tiếp cận này trong việc ngăn ngừa sự phân giải cảm 
ứng IL-1 của IκBα cũng như sự hoạt hóa NFκB đã được kiểm chứng (test). Hiệu ứng tải 
nạp RA-SF với một cấu trúc liên quan tới đặc tính hiếu chiến của các tế bào này hiện 
đang được khảo sát, nhưng một số bằng chứng đã chỉ rõ vai trò trung tâm trong sự hoạt 
hóa tế bào là NFκB.  Hơn nữa, những số liệu gần đây cũng cho thấy các phân tử kháng 
apoptosis bel-2 có liên quan tới sự hoạt hóa NFκB thông qua sự phân giải IκBα. Những 
số liệu này đã vạch rõ mối liên kết giữa Bel-2 và con đường tín hiệu NFκB trong việc 
điều hòa apoptosis. Vì những biến đổi ở con đường này dẫn đến apoptosis nên nó đã 
tạo điều kiện cho việc xuất hiện kiểu hình hiếu chiến của Ra-SF, đó là các nỗ lực được 
tạo ra để can thiệp vào các phân tử điều hòa apoptosis trong VĐKDT. Phân tử kháng 
apoptosis mới được mô tả gần đây (sentrin) là một gen ứng cử viên điều hòa lên RA-SF 
(khi so sánh với hoạt dịch OA và hoạt dịch bình thường). Vì thế việc sử dụng các cấu 
trúc antisense mRNA kháng sentrin để ức chế sự biểu hiện của sentrin hiện nay đang 
được khảo sát. 
Sau chót là việc điều hòa pha cuối cùng của MMP và điều hòa lên cathepsin bằng cách 
cắt bỏ hoặc ngăn chặn (khióa) mRNA của enzyme này là đích chính của sự chuyển gen 
trong VĐKDT (Hình 6.1). Vấn đề này có thể được thực hiện bằng cách chuyển các cấu 
trúc antisense mRNA đặc hiệu MMP hoặc các ribozyme hammerhead (đã được đề cập 
ở trên). Những ribozyme này có thể được sử dụng để hủy các thông tin đặc hiệu bên 
trong tế bào. Các nguyên bào sợi hoạt dịch VĐKDT biểu hiện các ribozyme có khả năng 
phân cắt collagenase do đó ức chế việc sản xuất enzyme hay làm giới hạn mức enzyme 
in situ. 
 
20.7 Hiện trạng lâm sàng và triển vọng của viêm đa khớp dạng thấp  
 
Các thử nghiệm lâm sàng bước đầu hướng vào độ an toàn và tính khả thi của sự 
chuyển gen tới màng hoạt dịch người đã được thực hiện từ 5 năm trước đây. Trong 
thực nghiệm lâm sàng pha I này, một vec tơ MFG retrovirus mang cDNA của gen IL-
1Ra người (MFG-IRAP contruct) đã được sử dụng. Tổng cộng có 9 bệnh nhân cần thay 
thế toàn bộ khớp MCP vì VĐKDT nghiêm trọng đã được tham gia nghiên cứu. Trước 
hết RA-SF được rút ra khỏi các khớp MCP và được tải nạp với cấu trúc MFG-IRAP ex 
vivo. Các tế bào đã được tải nạp sau đó được tiêm trở lại vào các khớp. Một tuần sau, 
các khớp MCP được rút ra và thực hiện việc phẫu thuật thay thế toàn bộ khớp. Tất cả 
các bước đều được thực hiện trong những điều kiện an toàn gần như tuyệt đối bao hàm 
cả việc rào chắn các retrovirus biết sao chép. Những kết quả bước đầu của các nghiên 
cứu này chỉ rõ có thể chuyển gen tới các khớp của người một cách an toàn và hiệu quả. 
Việc khảo sát chót các khớp cần phải loại bỏ sẽ được thực hiện với các kỹ thuật tổ chức 
học thông thường cũng như lai in situ và hóa miễn dịch.  
Về vấn đề GTL với VĐKDT chúng ta cần phải khảo sát những con đường đặc hiệu gây 
bệnh cũng như thiết kế và ứng dụng các vec tơ virus mới có thể hợp nhất đặc hiệu vị trí 
vào trong hệ gen vật chủ với độ an toàn tuyệt đối đồng thời kéo dài thời gian biểu hiện 
của gen. 


