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ỨNG DỤNG ĐIỀU TRỊ TẾ BÀO GỐC 



Tế bào gốc 

Tự nhân lên 

Biệt hóa thành nhiều loại tế bào 

TẾ BÀO GỐC 
      Tế bào gốc (TBG) là các tế bào chưa biệt hóa, có thể phân 

chia nhiều lần và tự tái tạo... 

   ...biệt hóa thành các tế bào có chức năng chuyên biệt như TBG 

cơ tim, TBG tuyến tụy, TBG da, TBG máu, TBG thần kinh,...  



   TẾ BÀO GỐC (MSCs) 

TBG tạo máu 

Tế bào gốc toàn năng 

Tế bào gốc vạn năng 

TBG thần kinh TBG trung mô 

Phân lập TBG vạn năng 

Nuôi cấy TBG vạn năng 

Tế bào máu Tế bào hệ thần kinh Mô liên kết, 

xương, sụn 

TBG tạo máu 



TÍNH NĂNG CỦA TẾ BÀO GỐC TRUNG MÔ 

   KHẢ NĂNG BIỆT HÓA 

Một số rất ít BMMSC được biệt hóa 

thành TB biểu mô phế nang (mô hình 

chuột) 

Cơ chế biệt hóa: 

 Trực tiếp 

 Truyền tín hiệu đến progenitor 

thúc đẩy sự biệt hóa 



CƠ CHẾ MSCs ĐIỀU HÕA MIỄN DỊCH 

      

MSC tiết ra các chất –  NO, 
PGE2, IL-6, và HLA-G5. – Yếu 
tố tăng sinh biệt hóa nhiều 
dòng tế bào miễn dịch, 
cũng như tế bào TREG, 
hoặc gián tiếp hoặc trực 
tiếp thông qua biệt hóa các 
tế bào đuôi gai (DC) 

Giải phóng yếu tố tại chỗ  
bởi MSCs 



TÍNH KHÁNG KHUẨN CỦA MSC 

Krasnodembskaya, A.et al (2010). Antibacterial 

Effect of Human Mesenchymal Stem Cells Is 

Mediated in Part from Secretion of the Antimicrobial 

Peptide LL-37. Stem Cells (Dayton, Ohio), 28(12), 

2229–2238.  



TĂNG ÁP ĐỘNG MẠCH PHỔI 



Cơ chế BMMSC giảm tăng áp phổi trên mô hình chuột  

  rMSCs giải phóng Oxit nitric  giãn mạch 

 Tiết các nhân tố cận tiết: VEGF, bFGF, KGF, HGF  

kích thích tăng trưởng mạch máu, sửa chữa biểu mô 

phế nang và nội mạc 

 Giải phóng Oxit nitric, indoleamine 2,3-dioxygenase  

MSCs lấn át sự tăng sinh của T-cell để tránh tế bào T 

gây độc và NK 

 Giảm sự gia tăng áp lực ĐM phổi, đồng thời làm 

giảm phì đại thất phải 

VAI TRÕ GIẢM TĂNG ÁP PHỔI CỦA MSC 



MICRO VESICLES - EXOSOMES 

Giảm TT phù phổi và PƯ viêm ở phổi bị tổn thương 

do vi khuẩn thông qua biểu hiện KGF  

Giảm sản xuất các cytokines tiền viêm và tiền xơ như: 

TNF-α, IL-6, TGF-β và IL-10 

Tác động trên TB biểu mô, giảm PƯ viêm trên mô 

hình tăng áp phổi do thiếu oxy thông qua ức chế con 

đường tín hiệu STAT3  



MSCS – VẬN CHUYỂN TY THỂ 

Chuyển ty thể giữa MSCs và các tế bào khác giúp 

khôi phục chức năng hô hấp tế bào 

Tổn thương phổi cấp, hen suyễn có liên quan đến tình 

trạng rối loạn chức năng ty thể 

Ty thể được chuyển qua phế nang trong mô hình tổn 

thương phổi cấp từ BM-MSC thông qua cầu nối chứa 

connexin-43  

MSC mang theo ty thể đã bị khiếm khuyết không giúp 

giảm tổn thương phổi và cải thiện tử vong 



TÓM TẮT CÁC CƠ CHẾ BẢO VỆ CỦA MSC 

ỨNG DỤNG TRỊ LIỆU TRONG HEN SUYỄN, ARDS, IDL VÀ COPD 

MSC 



         KHẢ NĂNG HOMING VÀ DI CƢ CỦA MSC 

A, B. Biểu mô phế nang 

chuột cái sau 1 tháng 

ghép BMSC (GFP    ; 

FISH:     NST Y). 

C. FISH - chứng dương 

(chuột đực). 

D. FISH - chứng âm 

(chuột cái). 
Chú giải: 

        BMSC tồn tại ở biểu mô         

phế nang 

        Bạch cầu CD45+ 

        Các tế bào Clara dương 

tính protein chế tiết đặc trưng 

(CCSP) 

        Nhuộm Hoechst 33342 

hiển thị nhân tế bào 

        Bạch cầu Roberto Loi, 2006 



       NGHIÊN CỨU TRÊN ĐỘNG VẬT 

Mô 

hình 

Loại 

TB 
Cơ chế Kết quả 

Chuột 

hen 

suyễn B
M

M
S

C
 ↑ IL-5, IL-13, IgE, và inducible nitric 

oxide synthase (iNOS)  ức chế cơ chế 
gây bệnh hen suyễn  

↓ Viêm đường hô hấp, 
↓ Độ dày lớp nền biểu 
mô, sản sinh ít chất nhầy, 
↓ Lắng đọng ECM 
 

Chuột 

ARDS 

h
W

J
M

S
C

 

Ức chế các cytokine tiền viêm (IL-1α, IL-
1β, IL-6, TNF-α, và MIP)  kích hoạt 
nhân tố tăng trưởng Keratinocyte (KGF) 
và angiopoietin-1  

 Kích thích sửa chữa tế 
bào biểu mô bị hư hỏng 
 

Chuột 

COPD 

B
M

M
S

C
 

 

↓ các chất trung gian tiền viêm (TNF-α, 
IL-1β, MCP-1, và IL-6) và proteases 
(MMP9 and MMP12);  ↑ điều hòa 
VEGF, VEGF receptor 2, và TGFβ-1 

 ↓ Apoptosis tế bào phổi  
 



TIỀM NĂNG TẾ BÀO GỐC TRUNG MÔ 

TRONG CÁC BỆNH LÝ PHỔI 

Liệu pháp tế bào: 

 Caỉ thiện  tình trạng bệnh 

Hoặc 

 Ngăn chặn tiến triển bệnh 

- Hen 

- ARDS 

- ILD 

- COPD 



MSCs TÁC ĐỘNG LÊN PHỔI  

Tzouvelekis A, Laurent G, Bouros D. Current Drug Targets,2013, 14,246-252 

Chống viêm 

Chống QT tự chết của TB 

      

Sửa chữa TB 

nội mô 

MSC biệt hóa mô 

phổi 



Tế bào gốc trung mô 

trong bệnh phổi 

Tổn thương 

phổi cấp tính  

COPD 
Tăng áp lực động 

mạch phổi 

Hen 

Viêm mũi dị ứng          Xơ phổi 

AJRCMB 2005;33:145-152 

AJRCCM 2011 

AJPLCMP 2010;299:L760-770 

JACC 2007;49: JACC 2009;54: 

CHEST 2013 

JTM 2013; 

Giãn phế nang 

Kén phổi 

NC lâm sàng và cận lâm sàng chỉ ra kết quả đầy hứa hẹn trong các bệnh lý phổi  

MSCs TRONG BỆNH PHỔI 
      



  Mạch máu phổi giúp giữ lại TB gốc sau khi truyền 

TM, chỉ một phần nhỏ đi vào hệ tuần hoàn => phù 

hợp với kích thước của phân đoạn mạch nền (SVF) 

MSCs là TB cấy ghép có thể vượt qua rào cản HLA 

=> ứng dụng trong TH mảnh ghép chống chủ   

 

 

 

        

ĐIỀU TRỊ MSCs TRONG BỆNH PHỔI 



ỨNG DỤNG MSCS TRONG BỆNH PHỔI 

 

 

 

 

        

 Díaz-Agero Álvarez và Cs (2008): 1 BN dò khí quản trung thất do 

điều trị laser K khí quản được tiêm qua nội soi 9,8 x 106 ADSC. 

Không có biến chứng xảy ra. Phát triển biểu mô và tái tạo mạch 

máu giúp đóng kín lỗ dò.  

 Tzouvelekis và Cs (2013, n = 14): Không có bất lợi xảy ra và không 

làm giảm CNHH, CLCS ở các BN xơ phổi tự phát. 

 Zheng và Cs (2014): 12 BN ARDS được truyền 1 x 106 MSC/kg 

cân nặng ADSC đồng loài. Kết quả không có biến cố bất lợi nào 

liên quan đến MSC. 



MSCs TRONG COPD 

 

 

 

 

        



 BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH  

Mục tiêu của liệu 

pháp MSC: 

- Giảm viêm 

- Giảm mức độ TT 

của QT tự miễn 

- Tăng độ thanh 

thải VK 

Peter J. Barnes, 2004  



2013;143:1590-1598. 

 62 bệnh nhân 

 MSC đồng loài  

 Truyền trong 4 tháng (100x106 tế bào/1 lần 

truyền) 

 Theo dõi 2 năm. 

 Đánh giá: An toàn, CNHH, chất lượng cuộc 

sống, test đi bộ 6 phút , CRP 



** 



Chest. 2013;143:1590-1598. 

0.7 

Tiêu chuẩn lựa chọn  

1. Chẩn đoán COPD trung bình và nặng (giai đoạn 2 và 3) 

dựa vào GOLD 

- FEV1/FVC sau test HPPQ < 0,7 

- FEV1 sau test HPPQ ≥ 30% và < 70% 

1. Tuổi từ 40 – 80, cả hai giới và bất kỳ chủng tộc 

2. Đã và đang hút thuốc, tiền sử hút thuốc lá ≥ 10 năm hoặc 

> 10 bao - năm 

 



2013;143:1590-1598. 

 Tất cả BN đều được truyền theo đúng đề cương 

 74% BN theo dõi đủ 2 năm 

 Không có độc tính/tử vong/tác dụng phụ nặng  

 Không có sự khác biệt  về biến cố bất lợi, đợt 
cấp, tình trạng bệnh nặng  

 Không có sự khác biệt nghiêm trọng về CNHH 

và CLCS 

 Giảm có ý nghĩa CRP ở bệnh nhân điều trị MSC 



Placebo-Controlled, Randomized Trial of Mesenchymal Stem Cells in COPD 

Mesenchymal Stem Cells for COPD. Chest. 2013;143:1590-1598. 



Placebo-Controlled, Randomized Trial of Mesenchymal Stem Cells in COPD 

Mesenchymal Stem Cells for COPD. Chest. 2013;143:1590-1598. 



 4 bệnh nhân GĐ IV 

 12 tháng theo dõi  

 Không có tác dụng phụ  

 Cải thiện chất lƣợng 

cuộc sống 

 Tình trạng lâm sàng ổn 

định hơn 



Demosthenes Bouros (Athens, Greece), Vasilios Tzilas, Evangelos 

Bouros, Danae Fourla, Athanasios Zisimopoulos, Nikolaos 

Papadopoulos, George Koliakos, George Kolios, Ioannis Pneumatikos, 

Vassilis Aidinis, Argyris Tzouvelekis, Demosthenes Bouros 

Thử nghiệm lâm sàng tiến cứu giai đoạn 1 

nghiên cứu tính an toàn tế bào gốc nguồn 

gốc mỡ trong COPD (ADMSCs) và kết hợp 

bệnh xơ phổi, khí phế thũng (CPFE) 



 Hút mỡ tự thân 

 Trọng lượng khối mỡ: trung bình là 328 gr  (288-610 gr) 

 SVF: trung bình chứa 356 x 106  tế bào, (120 x 106 - 

1.010 x 106  ) 

 % MSC: trung bình là 58,6% (37- 87%) 

TNLS TIẾN CỨU GĐ1 “NGHIÊN CỨU TÍNH AN TOÀN TB GỐC 

MÔ MỠ TRONG COPD VÀ KẾT HỢP BỆNH XƠ PHỔI,  

KHÍ PHẾ THŨNG  



 Giới: 8 nam, 5 nữ 

 Tuổi TB: 66 tuổi, từ 42-71 tuổi 

 8 COPD/Khí phế thũng, giai đoạn II-III 

 5 CPFE (xơ phổi và khí phế thũng trên CT) 

 SaO2 > 88% (FiO2: 21%) 

 Truyền nội phế quản (3 tại hàng tháng), 0,5 x 106  

ADSCs-SVF/Kg/lần truyền 

TNLS TIẾN CỨU GĐ1 “NGHIÊN CỨU TÍNH AN TOÀN TB GỐC 

MÔ MỠ TRONG COPD VÀ KẾT HỢP BỆNH XƠ PHỔI,  

KHÍ PHẾ THŨNG  



Tác dụng phụ Số bệnh nhân (%) 
Sốt > 38οC 0 (0%) 

Sốt: 37-37,9οC 6 (46%) 

Ho tăng 3 (23%) 

Khó thở tăng 2 (15%) 

Giảm độ bão hòa oxy 2 (15%) 

Bất thường tim mạch 0 

Dị ứng 0 

Nhiễm trùng 0 

Bất thường chức năng gan 0 

Bất thường chức năng thận 0 

Biến chứng cấp tính 0 

Hinh thành mô bên ngoài 0 

Chết 0 

TNLS TIẾN CỨU GĐ1 “NGHIÊN CỨU TÍNH AN TOÀN TB GỐC MÔ MỠ TRONG COPD 

VÀ KẾT HỢP BỆNH XƠ PHỔI,  

KHÍ PHẾ THŨNG  



Chức năng hô hấp FVC và DLco không có biểu hiện thay đôi đáng kể nào 

trong 12 tháng sau lần truyền đầu tiên. 

TNLS TIẾN CỨU GĐ1 “NGHIÊN CỨU TÍNH AN TOÀN TB GỐC MÔ MỠ TRONG 

COPD VÀ KẾT HỢP BỆNH XƠ PHỔI,  

KHÍ PHẾ THŨNG  



NGHIÊN CỨU TNLS 

Chưa ghi nhận AE nghiêm trọng khi ghép MSCs/NC: 

- Độc cấp tính 

- Biến chứng hệ thống cơ quan 

- Nhiễm trùng 

- Bệnh ác tính 

- Ung thư 

- Tử vong 

Ghép MSCs liên quan đến sốt, nhưng chỉ thoáng qua. 



CÁC THỬ NGHIỆM LÂM SÀNG 
      

Năm   Mã số NC Loại TB 

gốc  

Mô tả 

phác đồ  

Số lƣợng 

bệnh nhân  

Kết quả  

2014 -2016 NCT02216630 ADSC Truyền 

TM 

200  Chưa KT  

2012 – 2016 NCT01559051 ADSC Truyền 

TM 

100 Chưa KT  

2014 – 2017 NCT02041000 ADSC Truyền 

TM 

100 Chưa KT  

2014 - 2016 NCT02161744 ADSC Truyền 

TM 

60 Chưa KT  

2015 - 2017 NCT02412332 ADSC 

BMMC 

Truyền 

TM 

20 Chưa KT  

2015 - 2018 NCT02348060 ADSC Truyền 

TM 

75 Chưa KT  



 BV Vạn Hạnh, BV Nguyễn Tri Phương NC: “Đánh giá tính 

an toàn và hiệu quả của phương pháp ghép tự thân tế bào 

gốc trung mô từ mô mỡ ở bệnh nhân BPTNMT” . 

- Thời gian 6/2015 – 12/2016 

- n = 20 (10 can thiệp + 10 chứng) 

 BV Bạch Mai – TT Hô hấp NC: “Sử dụng tế bào gốc tự thân 

từ mô mỡ và tủy xương trong điều trị BPTNMT” 

- Thời gian 10/2016 – 10/2019 

- n = 90 (60 can thiệp + 30 chứng) 

 

          

NGHIÊN CỨU TẠI VIỆT NAM 

      



BN chẩn đoán BPTNMT giai đoạn trung bình và nặng. 

BN phải có đủ tất cả các tiêu chuẩn: 

1. Nam và nữ, tuổi 40 đến 80, chẩn đoán sau 40 tuổi 

2. Chẩn đoán BPTNMT theo GOLD 2016 và FEV1 ≤ 60% 

3. Ít nhất 2 đợt cấp/ít nhất 1 đợt cấp nhập viện 

4. Đồng ý tham gia NC và ký cam đoan chấp nhận các tai 

biến có thể xảy ra khi làm bất cứ can thiệp nào trong NC 

          

NGHIÊN CỨU TẠI TT HÔ HẤP 

     Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân 



Ghép TBG tự 

thân từ mô mỡ 

Ghép TBG tự 

thân từ tủy 

xƣơng 

Ghép lần 1 Ghép lần 2 

Kết thúc 

theo dõi 

sau 12 

tháng 

Theo dõi 

Theo dõi 

Ghép TBG tự 

thân từ mô mỡ Theo dõi 

6 tháng 

Khám 4 tuần/ 1 lần 

Ghép TBG tự 

thân từ tủy 

xƣơng 
Theo dõi 

6 tháng 

Khám 4 tuần/ 1 lần 

Giai đoạn  

Sàng lọc, 

khởi động 

4 tuần: 

 Không có đợt kịch phát 

  Tuân thủ điều trị theo 

phác đồ của GOLD 2016 

 

NGHIÊN CỨU TẠI TT HÔ HẤP 

     SƠ ĐỒ NGHIÊN CỨU 

Nhóm chứng Theo dõi 

Tuân thủ điều trị thuốc theo phác đồ của GOLD 2016 



 

Tỷ lệ đợt cấp BPTNMT, tỷ lệ tử vong sau 12 tháng 

 Lâm sàng:  

+ Thăm khám LS ở các thời điểm sau ghép TBG 1 

tuần, và hàng tháng cho đến 12 tháng. 

+ Khả năng gắng sức của BN bằng test đi bộ 6 phút tại 

các thời điểm: 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng. 

+ Chất lượng cuộc sống của BN (mMRC, BDI, chỉ số 

BODE, bộ câu hỏi SGRQ, CAT) sau mỗi tháng 

 

          

ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP 

CÁC THÔNG SỐ LÂM SÀNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ 



- Các thể tích phổi, dung tích phổi bằng đo CNTK ở các thời điểm 

trước ghép TBG và sau 1, 3, 6, 9, 12 tháng. 

- TLC, RV bằng đo plethysmography ở thời điểm trước ghép TBG và 

sau 6, 12 tháng. 

- Xquang phổi và chụp CL 64 dãy ngực đánh giá mức độ giãn phế 

nang bằng phần mềm định lượng SIEMENS/SYNGOVIA/CT Pulmo 3D. 

- Biến đổi về các chỉ số viêm CRP, IL-6, IL-8, IL-10, IL-1β, TNF- α: ở 

các thời điểm trước ghép TBG, 6 tháng, 12 tháng. 

- KMĐM trước ghép TBG, sau 1, 3, 6, 9, 12 tháng. 

 

 

          

ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP 

CÁC THÔNG SỐ CẬN LÂM SÀNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ 



VẤN ĐỀ KHOA HỌC ĐẶT RA 
      

1. MSCs của mô nguồn gốc khác nhau hoạt động mức độ khác 

nhau về hiệu quả? 

2. MSCs chuẩn bị cơ sở sản xuất khác nhau về tiềm năng/thời 

gian hoạt động? 

3. Các câu hỏi về: Quy trình ghép chuẩn như thế nào? 

- Loại tế bào 

- Liều truyền, số lần ghép 

- Thời gian truyền 

- Đường đưa tế bào vào 

 



ĐỊNH HƢỚNG TRONG TƢƠNG LAI 
      

4. Xác định dấu ấn bề mặt đặc hiệu cho quần thể TB 

5. NC kiểm tra sự sống sót và ổn định của MSCs 

6. Nghiên cứu động vật để đánh giá cơ chế ảnh 

hưởng đến miễn dịch của MSCs 

7. Thử nghiệm ngẫu nghiên lâm sàng có đối chứng 

đa trung tâm đánh giá hiệu quả và an toàn 

Tzouvelekis et al. Current Opin Pulm Med 2011 



KẾT LUẬN 

 Tế bào gốc trung mô: có thể được thu nhận dễ 

dàng từ nhiều nguồn, an toàn và mang nhiều đặc 

tính (tái sinh, điều biến miễn dịch, kháng khuẩn…) 

 Tiềm năng cho y học tái tạo nói chung và các 

bệnh về phổi nói riêng 

 




