Trong mt bài vit ng trên tp chí Sinh vt hc t bào t nhiên (Nature Cell Biology, Anh Quc) s mi ây, các nhà nghiên cu Trung tâm Y hc Tái sinh (i hc
Edinburgh) thuc Hi ng Nghiên cu Y hc tuyên b ln u tiên trên th gii ã to ra c mt c quan ni tng hoàn chnh và có y chc nng trong c th ng vt.
Nhóm nghiên cu cy mt nhóm t bào vào trong con chut và t bào ó phát trin thành tuyn c - mt b phn quan trong trong h min dch ca c th ng vt. Kt qu nghiên cu
khoa hc này có th dn ng thay th cho vic cy ghép ni tng c th.

Tuyn c gm hai thùy nm phía di c và phía trên ngc, có nhim v sn xut ra mt cht ca h min dch gi là t bào T (T-cells) nhm chng li s lây nhim; nó có kích thc ln cá
th non và tiêu gim sau khi ng vt thành thc v sinh dc.

Các nhà khoa hc bt u t t bào phôi thai (embryo) chut. Sau khi c "tái lp trình" gien, các t bào phôi thai bt u bin chuyn thành mt loi t bào c phát hin thy trong tuyn
c. H em các t bào ó hn hp vi các t bào khác có tác dng h tr ri cy vào trong c th chut chúng phát trin thành tuyn c có chc nng hoàn chnh.

Nghiên cu nói trên tng t vi mt thành công khoa hc ni ting nm ngoái, khi các nhà khoa hc to ra c não ngi trong phòng thí nghim, t trình tng ng não ca thai nhi
chín tun tui. Tuy nhiên so vi não thì tuyn c là mt c quan n gin hn gm hai vùng chính: v (cortex) và ty (medulla).

Giáo s Clare Blackburn, mt thành viên ca nhóm nghiên cu, cho bit khi hiu c ý ngha thành tu công trình ca mình, c nhóm u vô cùng phn khi. Bà nói: "ây là mt
nim vui ln áng ngc nhiên. Thc s là chúng tôi có th dùng mt phng pháp rt n gin, bt u t t bào c tái lp trình sinh ra mt b phn c th có chc nng hoàn chnh." Bà còn
nói ây là mt bc tin làm nc lòng ngi, có trin vng rt hp dn xét t mt rng hn ca lnh vc y hc tái sinh.

Các bnh nhân cn cy ty xng hoc tr em bm sinh không có tuyn c vn hành bình thng s c hng li t thành tu nghiên cu này. Tng cng chc nng ca tuyn c cng có li cho
nhng ngi già. Cùng vi tui tác, tuyn c bt u teo li, làm suy yu h min dch.

Nhng còn nhiu tr ngi cn vt qua khi áp dng thành tu nghiên cu này vào iu tr lâm sàng cho con ngi. Công ngh nghiên cu hin có s dng phôi thai, iu ó ngha là tuyn
c to ra cha phi là mt t chc thích hp vi bnh nhân. Các nhà nghiên cu còn cn bo m t bào b cy ghép s không to nên nguy c ung th do chúng không c kim soát.

Lnh vc y hc tái sinh ang phát trin rt nhanh, hin nay ã có bnh nhân c cy ghép mch máu, khí qun và bàng quang.
(Theo http://tiasang.com.vn/)

