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Tóm lược: 
Hai thập kỷ qua đã chứng kiến sự bùng nổ nghiên cứu và ứng dụng lâm 
sàng của tế bào gốc, làm thay đổi lĩnh vực y học tái tạo. Cấy ghép tế bào 
gốc đã được thực hiện để điều trị bệnh nhân ung thư, bệnh gan và các loại 
bệnh mạn tính khác. Thật vậy, các liệu pháp dựa trên tế bào gốc có hiệu 
quả trong nhiều bệnh và cung cấp những hiểu biết mới về việc điều trị 
bệnh gan giai đoạn cuối. Một số thử nghiệm lâm sàng đã chỉ ra hiệu quả 
của việc cấy ghép tế bào gốc ở những bệnh nhân mắc bệnh gan giai đoạn 
cuối, bao gồm xơ gan, suy gan và khối u gan. Các thử nghiệm động vật bị 
suy gan cấp cũng đã cung cấp những hiểu biết quan trọng về tính an toàn, 
cơ chế và hiệu quả của các liệu pháp tế bào gốc. Tuy nhiên, sự phấn 
khích đối với lĩnh vực đầy hứa hẹn này phải được tôi luyện bằng những 
nghiên cứu cẩn thận và có tính toán. Đặc biệt, các nghiên cứu về chất 
lượng, độ an toàn và hiệu quả của việc cấy ghép tế bào gốc là cần thiết để 
đảm bảo rằng các sản phẩm đủ tiêu chuẩn được thử nghiệm trong các thử 
nghiệm lâm sàng được thiết kế tốt và được chính phủ phê duyệt. Do đó, 
cần có những nghiên cứu sâu hơn để cân bằng hiệu quả sự an toàn với sự 
đổi mới của nghiên cứu cấy ghép tế bào gốc nhằm điều trị hiệu quả bệnh 
gan giai đoạn cuối. 
------------------------------------------------------------------ 
Điểm chính: Tế bào gốc có khả năng tự làm mới và biệt hóa nhiều 
vòng, và đóng vai trò quan trọng trong nhiều chức năng sinh học. Điều 
trị bệnh gan giai đoạn cuối bằng phương pháp cấy ghép tế bào gốc đã 
nổi lên như một phương pháp điều trị thay thế hiệu quả trong thực 
hành lâm sàng. Tuy nhiên, cần thận trọng trong việc đảm bảo an toàn 
và hiệu quả của việc cấy ghép tế bào gốc, tránh sử dụng các sản phẩm 
không được kiểm định chặt chẽ có thể khiến bệnh nhân gặp nguy hiểm.  
----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.GIỚI THIỆU  
 
Tế bào gốc có khả năng tự đổi mới và biệt hóa, nên đóng vai trò trong 
nhiều hiện tượng sinh học bao gồm điều hòa miễn dịch, chống viêm, điều 
hòa chống apoptosis, tái sinh mạch, thúc đẩy sửa chữa mô và sản xuất các 
yếu tố tăng trưởng [1-3 ]. Thuật ngữ “tế bào gốc” đại diện cho các tế bào 
có nguồn gốc khác nhau, bao gồm tế bào gốc trung mô (MSCs: 
mesenchymal stem cells), tế bào gốc trung mô có nguồn gốc từ mỡ, tế 
bào gốc phôi, tế bào gốc đa năng cảm ứng, tế bào tiền thân gan và tế bào 
gốc tạo máu [1,4-8]. 
 
Tuy nhiên, MSCs là nguồn tế bào gốc phổ biến nhất cho nghiên cứu cơ 
bản và lâm sàng cho phép thiếu các ràng buộc về đạo đức liên quan đến 
việc sử dụng và tính khả dụng của chúng [4,8]. Trong vài thập kỷ trở lại 
đây, cấy ghép tế bào gốc đã nổi lên như một liệu pháp mới và đầy hứa 
hẹn để điều trị bệnh nhân ung thư, các bệnh về hệ thần kinh, các bệnh về 
mắt, rối loạn chỉnh hình, đái tháo đường và các bệnh về gan. Hơn nữa, 
những tiến bộ trong cấy ghép tế bào gốc từ nghiên cứu lâm sàng cơ bản  
đã mang lại những cải thiện về khả năng sống sót của những bệnh nhân bị 
rối loạn huyết học lành tính và ác tính [9] và cấy ghép tế bào gốc đã được 
chứng minh là một phương pháp điều trị thay thế hiệu quả cho các bệnh 
hệ thần kinh trung ương, bao gồm cả bệnh Alzheimer [10]. Hơn nữa, liệu 
pháp tế bào gốc đã được chứng minh là có thể trì hoãn hoặc ngăn chặn sự 
tiến triển của bệnh gan giai đoạn cuối [4,8,11]. 
 
2.ĐIỀU TRỊ BỆNH GAN GIAI ĐOẠN KẾT THÚC BẰNG CẤY 
GHÉP TẾ BÀO GỐC   
 
Cho đến nay, đã có rất nhiều nghiên cứu lâm sàng về việc cấy ghép tế bào 
gốc để điều trị bệnh gan giai đoạn cuối, chứng minh các tác dụng phụ và 
hiệu quả của nó. Hơn nữa, đã có 139 thử nghiệm lâm sàng được đăng ký, 
bao gồm 27 thử nghiệm lâm sàng đang diễn ra, về mối liên quan giữa cấy 
ghép tế bào gốc và bệnh gan theo các hướng dẫn được nêu trên 



ClinicalTrials.gov vào ngày 01 tháng 7 năm 2018 
(http://www.clinicaltrials.gov ). Trong số này, 52 thử nghiệm lâm sàng 
tập trung vào xơ gan (liver cirrhosis), 9 thử nghiệm suy gan và 6 thử 
nghiệm ung thư gan. 
Các nghiên cứu trước đây chỉ ra rằng cấy ghép MSCs có thể tạo thành 
một phương pháp điều trị hiệu quả cho xơ gan. Trong một thử nghiệm đa 
trung tâm, ngẫu nhiên, nhãn mở, giai đoạn 2, cấy ghép MSCs từ tủy 
xương tự thân đã cải thiện chức năng gan một cách an toàn và tạo điều 
kiện thuận lợi cho việc định lượng độ xơ hóa sau khi sinh thiết gan ở 
bệnh nhân xơ gan do rượu [7]. Một nghiên cứu nhãn mở khác, được ghép 
nối, có đối chứng từ Trung Quốc đã chứng minh rằng cấy ghép MSCs có 
nguồn gốc từ dây rốn (UC-MSCs) cũng cải thiện chức năng gan và giảm 
cổ trướng ở bệnh nhân viêm gan B mãn tính (CHB) và xơ gan mất bù [1]. 
Cấy ghép MSCs cũng được chứng minh là cải thiện chức năng gan ở 
bệnh nhân xơ gan mắc các bệnh tự miễn [12]. Tuy nhiên, một thử nghiệm 
ngẫu nhiên có đối chứng giai đoạn 2 khác không mang lại bằng chứng 
ủng hộ lợi ích của việc sử dụng yếu tố kích thích dòng tế bào hạt (G-CSF) 
một mình hoặc bổ sung G-CSF với cấy ghép tế bào gốc, không có sự suy 
giảm đáng kể nào trong việc cải thiện rối loạn chức năng gan hoặc giảm 
xơ hóa ở bệnh nhân xơ gan sau khi cấy ghép tế bào gốc [3]. Những kết 
quả mâu thuẫn này có thể liên quan đến sự khác biệt về căn nguyên xơ 
gan, tăng tần suất các tác dụng ngoại ý và sự khác biệt về loại tế bào gốc 
được sử dụng trong các nghiên cứu này. 
Hơn nữa, các nghiên cứu liên quan đến mô hình động vật bị suy gan cấp 
tính đã cho thấy bằng chứng mạnh mẽ sự thành công của việc cấy ghép 
MSCs trong việc cải thiện chức năng gan, ức chế quá trình chết của tế 
bào gan và thúc đẩy tăng sinh tế bào gan ở mô hình động vật bị suy gan 
cấp tính [6], cho thấy rằng việc cấy ghép MSC có thể được sử dụng để 
điều trị suy gan. Năm 2012, Shi và cộng sự [5] đã thực hiện một nghiên 
cứu bệnh chứng để đánh giá tính an toàn và hiệu quả của việc cấy ghép 
UC-MSC ở bệnh nhân viêm gan B mạn tính bị suy gan cấp trên nền mạn 
tính, nhận thấy tỷ lệ sống sót tăng lên, kèm theo giảm điểm số bệnh gan 
giai đoạn cuối và tăng cường chức năng gan. Một nghiên cứu khác về cấy 
ghép MSCs để điều trị cho bệnh nhân suy gan cấp trên nền mạn cũng đạt 
kết quả tương tự, trong đó điều trị làm tăng tỷ lệ sống sót sau 24 tuần, cải 
thiện chức năng gan và giảm tỷ lệ nhiễm trùng nặng [11]. 
 
Hơn nữa, gần đây chúng tôi đã tiến hành một đánh giá có hệ thống và 
phân tích tổng hợp việc cấy ghép MSC ở bệnh nhân suy gan cấp trên nền 
mạn, cho thấy rằng phương pháp điều trị làm giảm đáng kể tỷ lệ tử vong, 
mà không làm tăng tỷ lệ biến chứng nặng [13]. Cũng không có sự khác 
biệt về tỷ lệ các biến chứng nặng (ví dụ, bệnh não gan, hội chứng gan 
thận, xuất huyết tiêu hóa) giữa điều trị nội khoa tiêu chuẩn và nhóm điều 



trị MSCs ở bệnh nhân suy gan cấp trên nền mạn [5]. Tuy nhiên, cần theo 
dõi lâu dài để xác nhận tính an toàn của việc cấy ghép MSCs. 
 
3.TRIỂN VỌNG TƯƠNG LAI 
 
Các nghiên cứu về tế bào gốc và y học tái tạo ngày càng nhận được sự 
quan tâm của các ngành khoa học sự sống trong 20 năm qua. Tế bào gốc 
là những tế bào chưa biệt hóa, trải qua cả quá trình tự đổi mới thông qua 
phân chia tế bào đối xứng và biệt hóa thành các tế bào, mô và cơ quan 
chuyên biệt . Các liệu pháp dựa trên tế bào gốc đã được chứng minh là có 
hiệu quả trong nhiều bệnh, cung cấp những hiểu biết mới về việc điều trị 
bệnh gan giai đoạn cuối. Thật vậy, trong những năm gần đây, nhiều 
nghiên cứu đã báo cáo “phương pháp chữa trị” dựa trên tế bào gốc đối 
với một loạt các tình trạng bệnh lý phi thường và không thể tưởng tượng 
được. 
Tuy nhiên, nghiên cứu về sự an toàn và đổi mới của phương pháp cấy 
ghép tế bào gốc cho bệnh gan giai đoạn cuối phải được cân đối. Một số 
thủ thuật rủi ro được thực hiện mà không có bằng chứng đáng kể đã dẫn 
đến tai biến y tế, dẫn đến mù lòa, tê liệt, hoặc thậm chí tử vong [14]. Hơn 
nữa, cả cơ quan quản lý và chính phủ phải tham gia vào các quy định và 
tư vấn để đảm bảo chất lượng, an toàn và hiệu quả của việc cấy ghép tế 
bào gốc. Hai hồ sơ dự thầu cuối cùng liên quan đến các hướng dẫn để 
thiết lập một khung chính sách nghiêm ngặt hơn đã được Cục Quản lý 
Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) ban hành, bao gồm yêu cầu các 
nhà tài trợ lập hồ sơ đăng ký giấy phép sinh học, yêu cầu cơ quan này cho 
phép trước khi tiến hành các thử nghiệm lâm sàng có sự giám sát của 
FDA, và được sự chấp thuận của cơ quan quản lý trước khi tiếp thị [15].  
 
Để thúc đẩy những tiến bộ nhanh chóng nhưng có trách nhiệm trong kiến 
thức nền tảng và ứng dụng lâm sàng của tế bào gốc và y học tái tạo, Hiệp 
hội Quốc tế về Nghiên cứu Tế bào gốc (ISSCR) đã ban hành ba hướng 
dẫn [2]. Hướng dẫn năm 2016 sửa đổi và mở rộng hai bộ hướng dẫn 
trước đó (ISSCR, 2006; ISSCR, 2008) và đề cập đến một bộ tích hợp các 
nguyên tắc và thực hành tốt nhất để đảm bảo tiến bộ trong các thử nghiệm 
cơ bản, phiên dịch và lâm sàng [2]. Nhìn chung, việc cấy ghép tế bào gốc 
an toàn và hiệu quả để điều trị bệnh gan giai đoạn cuối sẽ chỉ đạt được từ 
các thử nghiệm lâm sàng được thiết kế tốt và các sản phẩm đủ tiêu chuẩn 
được FDA hoặc chính phủ phê duyệt, đồng thời tránh được các rủi ro cao 
của các sản phẩm trị liệu tế bào chưa được chứng minh. 
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