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I 

• Giữa thế kỷ XIX nhà khoa học ở 

Châu Âu nhận thấy, một số tế 

bào động vật với các tác động 

tạo loại tế bào khác trong suốt 

quá trình phát triển 

• Đầu thế kỷ XX, tế bào gốc thật 

sự đầu tiên đƣợc khám phá khi 

nhận thấy một số tế bào có thể 

tạo ra tế bào máu 
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Tế bào gốc toàn năng: có nhiều 

trong giai đoạn phát triển phôi 

sớm, mỗi tế bào có thể phát triển 

thành cơ thể hoàn chỉnh 

Tế bào gốc vạn năng: có thể biệt 

hóa để tạo bất kì loại tế bào có 

chức năng sinh lí nào đó 

Tế bào gốc đa năng: chỉ có khả 

năng biệt hóa thành một số loại tế 

bào sinh lí nào đó  
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I.1 

Bệnh nhân anemia Bệnh nhân leukemia 

Đầu năm 1900, các bác sĩ 

đã tiêm tủy xƣơng vào bệnh 

nhân anemia và leukemia, 

nhƣng liệu pháp này chƣa 

thành công trên ngƣời. 

Trong phòng thí nghiệm, khi tiêm vào máu 

chuột bị khiếm khuyết tủy xƣơng một 

lƣợng tủy xƣơng từ con chuột lành lặn thì 

kết quả chuột bệnh có thể phục hồi.  
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Năm 1958, Jean Dausset phát hiện 

kháng nguyên tƣơng hợp tổ chức mô 

ở ngƣời (MHC) 

Protein MHC trên bề mặt tế bào 

Protein MHC nằm trên bề mặt tế bào, chúng 

tạo cho hệ miễn dịch khả năng xác định  

Tế bào của cơ thể 

Tế bào không của cơ thể  Bị tiêu hủy 
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Năm 1981, các tế bào gốc phôi lần 

đầu tiên đƣợc thu nhận từ chuột bởi 2 

nhóm nghiên cứu của Martin Evans 

và G.ail Martin 

Từ 1990 đến nay việc cấy ghép tủy xƣơng 

đƣợc tiến hành rộng rãi và gặt hái nhiều 

thành công với hơn 16000 bệnh nhân 

leukemia 

Tế bào gốc có khả năng biệt hóa thành nhiều tế bào 

có chức năng khác nhau nhƣ tế bào gan, biểu bì… 

mở ra tiềm năng ứng dụng lớn trong nhiều lĩnh vực. 
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Tháng 3/2001 các nhà khoa học  

thu nhận tế bào gốc tủy xƣơng 

 chuột lành  

Tiêm vào tim chuột đã bị 

gây tổn thƣơng 

Kết quả: Các tế bào gốc đã biệt hóa thành tế bào cơ 

tim mới, thay thế đƣợc 68% phần cơ tim bị hƣ hại.  
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30/11/2001 hai nhóm nghiên cứu 

do bệnh viện Hadassah (Isarel) và 

Su-chun Zhang cùng cộng sự đã 

biệt hóa thành công tế bào não 

Cấy vào não chuột sơ sinh 

Kết quả: tế bào não đã biệt hóa thành 3 loại tế bào khác nhau là tế 

bào hình sao, tế bào thần kinh đệm ít gai và tế bào neuron 

 trƣởng thành 
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12/2004 bệnh nhân bại liệt suốt 20 năm Hwang Mi Soon đã 

phục hồi khả năng vận động nhờ lấy tế bào gốc từ máu dây 

rốn để phục hồi dây thần kinh cột sống bị tổn thƣơng 
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