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ñÀu næm 2003 tôi nhÆn ÇÜ®c m¶t cú ÇiŒn thoåi cûa 
Giáo sÜ Mark Kirkland tØ Geelong Hospital. Ông m©i tôi 
tham gia chÜÖng trình nghiên cÙu t‰ bào gÓc (stem 
cells/les cellules souches). LÀn g¥p m¥t tôi ngåc nhiên 
vì Mark chÌ m§i ngoài 40, tóc vÅn vàng óng. Tôi Çã tØng 
nghe nhiŠu bàn cãi cûa gi§i Hàn lâm cÛng nhÜ các nhà 
chính trÎ gia và luôn cä thÜÖng gia vŠ 'cÖn sÓt t‰ bào 
gÓc'. Có nhiŠu công ty ÇÜ®c thành lÆp v§i vÓn lên Ç‰n 
hàng træm triŒu mÏ kim Ç‹ nghiên cÙu và kinh doanh vŠ 
t‰ bào gÓc. S¿ tò mò và tính phiêu lÜu ÇÜa tôi Ç‰n quy‰t 
ÇÎnh chÃp nhÆn l©i m©i cûa Mark, r©i bÕ ñåi H†c 
Monash, d†n nhà xuÓng Geelong Ç‹ làm viŒc. May 
thay Geelong n¢m sát bi‹n, thành phÓ ÇËp nhÜ thÖ, tiŠn 
lÜÖng thoäi mái. M‡i weekend tôi Çi bi‹n Torquay trÜ®c 
nÜ§c, du thuyŠn, bÖi l¶i và t¡m n¡ng. Tôi b¡t tay vào 
viŒc m§i v§i nhiŠu hÙng thú.  

Có hai loåi t‰ bào gÓc. M¶t loåi Ç‰n tØ phôi thai 7 ngày 
tu°i (embryonic stem cells). M¶t loåi Ç‰n tØ nh»ng b¶ 
phÆn trong cÖ th‹ Çã l§n (adult stem cells). TrÜ§c tiên 
hãy ÇÎnh nghïa t‰ bào gÓc là gì? T‰ bào gÓc có khä 
næng t¿ tái tåo trong suÓt cu¶c Ç©i cûa sinh vÆt. Ÿ sinh 
vÆt Çã l§n, t‰ bào gÓc (adult stem cells) có khä næng 
bi‰n hóa thành nh»ng loåi t‰ bào Ç¥c nhiŒm trong cÖ 
th‹ nhÜ tim, ph°i, óc, thÎt, máu v.v.. Thí dø t‰ bào gÓc 
cûa gan së bi‰n thành gan và t‰ bào gÓc cûa máu së 
thành máu. CÖ th‹ chúng ta ngày nào cÛng có s¿ thay 
Ç°i t‰ bào cÛ b¢ng t‰ bào m§i. Thí dø nhÜ máu, m‡i 
ngày có 250,000 tÌ huy‰t cÀu ÇÕ bÎ Çào thäi Ç‹ thay 
b¢ng t‰ bào m§i. Trong quá trình Çào thäi này t‰ bào 
gÓc n¡m vai trò m¶t kho d¿ tr». Riêng t‰ bào gÓc cûa 
phôi thai trÜ§c 7 ngày tu°i có toàn næng (totipotency) 
bi‰n hóa thành m†i loåi t‰ bào. 

TØ Çó ngÜ©i ta vë ra nhiŠu hÙa hËn cho tÜÖng lai. Thí 
dø nhÜ dùng t‰ bào gÓc thay t‰ bào thÀn kinh Çã bÎ hûy 

hoåi nhÜ trÜ©ng h®p té gãy xÜÖng sÓng, ch»a bÎnh Çái 
ÇÜ©ng, ch»a tim bÎ hÜ, ch»a gan, ph°i bÎ hoåi và thÆm 
chí nhÜ tay chân, b¡p thÎt bÎ mÃt cÛng ÇÜ®c tái tåo v.v... 
ñó là nh»ng hÙa hËn,nhÜng th¿c t‰ là gì?. Th¿c t‰ trÜ§c 
h‰t muÓn có t‰ bào gÓc loåi toàn næng thì phäi hûy bào 
thai Çang phát tri‹n. Dù bào thai chÌ là 7 ngày tu°i 
nhÜng viŒc Çó vÅn là m¶t vÃn ÇŠ Çåo ÇÙc cÀn Ç¥t ra. 
Tåi Úc hiŒn có 60,000 bào thai Çang ª trång thái Çông 
lånh. Các chính phû trên toàn th‰ gi§i cho phép xº 
døng gi§i hån 60 bào thai cho viŒc nghiên cÙu và buôn 
bán. Công ty Stem Cells Internationals (Úc) làm chû 6 
bào thai. M‡i bào thai sau khi bÎ hûy ti‰p tøc sÓng trong 

Óng nghiŒm vïnh viÍn nhÜ nh»ng mi‰ng thÎt nhÕ li ti nhÜ 
nÃm, màu tr¡ng, không có hình dång chi cä.   

Trª ngåi to l§n cho nh»ng t‰ bào gÓc này là khi tháp 
vào cÖ th‹ ngÜ©i khác låi bi‰n thành m¶t bÜ§u ung thÜ! 
Trª ngåi khác là loåi t‰ bào gÓc này khó nuôi trong Óng 
nghiŒm l¡m, lúc nào cÛng phäi cÀn sÓng kèm v§i t‰ bào 
thai nhi cûa con chu¶t (mouse embryonic feeder layer). 
Hình nhÜ chÜa có cách gì ÇÖn giän hóa hay giäi tÕa vÃn 
ÇŠ này. Tôi vØa tìm hi‹u Ç‰n Çây là tuÀn thÙ hai tôi b¡t 
ÇÀu công viŒc. Giáo sÜ Mark Kirkland giao cho tôi 
nhiŒm vø vÜ®t qua nh»ng trª ngåi này b¢ng cách gì Çó, 
làm sao cho t‰ bào gÓc cûa ngÜ©i l§n hay trÈ sÖ sinh 
ÇÜ®c chúng tôi’ ÇÜa Çi cäi tåo' cho có khä næng 'toàn 
næng' nhÜ t‰ bào gÓc tØ thai nhi. N‰u thành công thì th‰ 
gi§i cÛng së không cÀn Ç‰n viŒc phäi hûy thai nhi cho 
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