
Chương XI 
 
                         ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH THUỘC HEMOGLOBIN 
 
11.1 Mở đầu 
 
Các bệnh thuộc hemoglobin đại diện cho mô hình khiếm khuyết gen, bao gồm sự thiếu 
hụt trong biểu hiện gen - chứng thiéu máu vùng biển (thalassaemia sydrome) – trong đó 
những biến thể protein đã bị thay đổi chức năng (sự trùng hợp của haemoglobin S ở 
bệnh tế bào liềm) và giải ức chế gen (bệnh di truyền liên quan tới hemoglobin bào thai).  
Bệnh thiếu máu vùng biển β và bệnh tế bào liềm - đó là các đích đầu tiên của GTL, vì 
các lý do sau đây: 

1. Gen β globin nhỏ, chỉ khoảng 2 kb, được biểu hiện tốt, sau khi chuyển vào chuột 
chuyển gen đạt mức như các gen globin chuột và đặc biệt là dòng hồng cầu ở 
giai đoạn biệt hóa và không thấy có hiệu ứng phụ trên chuột 
(Stamatoyannopuolos và Nienhuis, 1994). 

2. Về vấn đề đích thì tế bào gốc tạo máu có thể phục hồi quần thể dài hạn in vivo, 
có thể được thu nhận từ máu hoặc tủy xương và được công nghệ hóa in vivo 
cũng như cấy ghép. 

3. Mô hình trên chuột là thích hợp với bệnh thiếu máu vùng biển β và bệnh tế bào 
liềm. 

4. Ngay từ năm 1986 chuột thiếu máu vùng biển (TMVB) β đã được cứu sống  khi 
truyền gen globin người vào tế bào mầm (Constantini và cộng sự., 1986). 

5. Người ta đã hiểu chi tiết về các trình tự điều hòa. 
6. Sự khiếm khuyết phân tử của các bệnh thuộc hemoglobin tác động lên tất cả các 

bước từ gen tới protein đều rất rõ ràng và có thể ứng dụng các chiến lược khác 
nhau để thêm vào hoặc thay thế hoặc hiệu chỉnh các gen blobin. 

Sự hoạt hóa gen hemoglobin bào thai nhằm bù lại sự khiếm khuyết gen β globin hoặc 
giảm hiệu ứng loại bỏ đột biến kiểu hình của tế bào là các chiến lược GTL gián tiếp  
 
Bảng 11.1 Các phương pháp điều trị bệnh thuộc hemoglobin bằng gen hoặc RNA 
 

Locus β globin 
Thêm gen hoặc thay thế gen (1,2) 
Hiệu chỉnh đột biến (1,2) 
Hoạt hóa gen γ 
 
Locus α globin 
hoạt hóa gen α (1) 
Bất hoạt gen  α LCR (1) 
 
RNA globin 
Bản phiên mã β: Hiệu chỉnh ghép nối (1) 
α antisense, ribozyme (1) 
 
Các gen khác 
Thêm gen tạo hồng cầu (1) 
Các enzyme tế bào hồng cầu 
 2,3-biophosphoglycerate mutase (antisense) (2) 
2,3-biophosphoglycerate phosphstase (thêm gen) (2) 
Cácc enzyme kháng oxy hóa  (1) 
Ghi chú:  



1: Thiếu máu vùng biển β  
2: Bệnh tế bào liềm 
 

 
Gen trị liệu trực tiếp các bệnh thuộc hemoglobin cũng đã được bắt đầu ngay từ năm 
1980 với việc thêm  gen βglobin người bình thường vào các tế bào tủy xương nuôi cấy 
của 2 bệnh nhân TMVB β bằng cách tiêm các tế bào đã thao tác vào các bệnh nhân. 
Tuy nhiên các kết quả thu được là âm tính và người ta hy vọng là nó không gây tổn hại 
cho bệnh nhân. Sau sự khởi đầu thất bại này người ta cũng đã thu được thắng lợi khi 
sử dụng tế bào ngựa Trojian, được chuyển giao bằng một vec tơ retrovirus chuột đã 
biểu hiện được gen globin trên các tế bào nuôi cấy của bệnh tăng sinh nguyên hồng cầu 
nguyên bào tủy ở chuột (murine eythroleukaemia cell – MEL). 
Mặc dù sự chuyển gen globulin tiềm ẩn nhiều lợi ích, nhưng những bệnh có liên quan 
tới hemoglobin không còn đứng đầu danh sách GTL nữa, bởi vì sự biểu hiện in vivo của 
gen chuyển globin soma còn lâu mới đạt tới ngưỡng trị liệu và vẫn chỉ giới hạn ở một số 
ít quần thể tế bào vì chúng không thể hiện được in vivo với liệu trình dài hạn.  
 
Bảng 11.2Trị liệu gen globin 
 

                             Tiện lợi                                    Bất lợi 
Kích cỡ gen nhỏ (< 2kb) 
Mô hình hợp với tế bào và động vật 
Chữa được bệnh TMVB β cho chuột bằng 
chuyển gen globin người vào dòng mầm. 
 
Đã hiểu rõ bệnh lý của bệnh này                                       
 
 

Đòi hỏi DNA hệ gen  
Phân tán các yếu tố điều hòa 
Biểu hiện cao gen cần cho sự biệt hóa tận 
cùng 
Các tế bào gốc đích chiếm tỷ lệ thấp và tiềm 
ẩn 
Đòi hỏi một lượng lớn các tế bào đã được 
công nghệ hóa  và biểu hiện dài hạn các gen 
chuyển in vivo. 
 

 
 
Nhiều nghiên cứu cơ bản đã được thực hiện nhằm cải tiến, nâng cao hiệu ứng chuyển 
gen cũng như biểu hiện gen chuyển globin soma và các tế bào gốc có thể được sử 
dụng để chuyển gen. 
 
 
 
11.2 Vec tơ retrovirus cho globin  
 
Vec tơ retrovirus bênh bạch cầu chuột Moloney là vec tơ khởi đầu có hiệu ứng đối với 
việc chuyển gen nghiên cứu vào các tế bào tạo máu chuột in vitro. Tuy nhiên, những 
vec tơ này chỉ có dung lượng nhỏ dưới 10 kb. Để cài các gen nghiên cứu người ta phải 
lựa chọn các trình tự điều hòa trung tâm có mặt ở vùng kiểm soát locus (locus control 
region –LCR) của gen β globin và thêm cả DNA hệ gen β globin. Các vec tơ retrovirus 
đòi hỏi các tế bào đích phải phân chia thì mới hợp nhất được vào hệ gen của tế bào. 
Các tế bào gốc tiềm tàng hoạt tính phục hồi quần thể dài hạn in vivo, các nghiên cứu 
đương thời đã tăng số tế bào ex vivo  cảm ứng chu trình tế bào mà không có biệt hóa 
để cải biến các dòng tế bào đóng gói nhằm tạo được độ chuẩn cao của các vec tơ, có 
khả năng tải nạp các tế bào gốc của người và duy trì sự biểu hiện gen chuyển ở mức 
cao. 



Để biểu hiện được ở mức cao và đặc hiệu với hồng cầu thì gen globin hệ gen phải theo 
hướng ngược lại, dưới sự kiểm soát của promoter, có liên quan với các vị trí nhạy cảm 
cao của LCR (hypersensitive site –HC). Tuy nhiên, do thường xuyên có sự sắp xếp lại 
và các vị trí nối lỗi hoặc vị trí kết thúc poly A luôn được nảy sinh bởi sự ngược hướng do 
đó phải gây đột biến trực tiếp điểm để nâng cao tính ổn định của vec tơ và biểu hiện gen 
bình thường ở các tế bào đích (Leboulch và cộng sự., 1994; Sadelain và cộng sự., 
1995). 
Các tế bào MEL được dùng để nghiên cứu sự biểu hiện các bản phiên mã đơn của gen 
globin tải nạp tương phản với các đoạn trùng lặp được cảm ứng bởi sự thâm chuyển 
DNA. Các nghiên cứu trước đây đã cho thấy, sự biểu hiện của provirus bản phiên mã 
đơn có thể bị  biến đổi và có liên quan tới vị trí hợp nhất ngẫu nhiên (Bender và cộng 
sự., 1989), khi có các yếu tố điều hòa hoạt hóa cis nằm gần chính giữa. Mức độ biểu 
hiện gen chuyển globin là thấp ở các tế bào MEL tải nạp khi so sánh với các gen globin 
chuột nội sinh (Bender và cộng sự., 1989; Dzierzak và cộng sự., 1988; Karlsson và cộng 
sự., 1987; Kasahara và cộng sự., 1994; Leboulch và cộng sự., 1995). In vivo, sự biểu 
hiện dài hạn gen chuyển globin người cũng không xuất hiện một cách thường xuyên, 
điều đó cho thấy rất hiếm khi đạt được sự tải nạp các tế bào gốc khôi phục quần thể dài 
hạn. Sự biểu hiện của gen chuyển β globin thấp hơn 5% gen β globin chuột nội sinh. 
Sự phát hiện ra HS của LCR điều khiển từ xa đã khích lệ các nghiên cứu nhằm xác định 
vị trí của LCR hoặc sự tổ hợp của các vị trí – đó là phương pháp hiệu lực nhất để biểu 
hiện gen globin. Giới hạn về dung lượng kích cỡ các vec tơ retrovirus đối với gen 
chuyển ngoại lai là do vùng LCR chỉ cho phép giới hạn ở 20 kb đối với các đoạn DNA  
nhỏ ở trung tâm nhưng có rất nhiều mô tip hoạt chuyển. Vị trí HS2 của LCR là vị trí hoạt 
hóa nhất (Caterina và cộng sự., 1991; Collis và cộng sự., 1990; Curtin và cộng sự., 
1989; Forrester  và cộng sự., 1989; Grosveld và cộng sự., 1987; Leboulch và cộng sự., 
1995; Phillipsen và cộng sự., 1990; Ryan và cộng sự., 1989; Talbot và cộng sự., 1990). 
Các vec tơ retrovirus Ecotropic đã loại vị trí HS được gắn với promoter β globin người 
biểu hiện 60-70% trong các tế bào MEL khi so sánh với globin nội sinh của chuột. Sự 
thâm nhiễm của các tế bào tủy xương chuột và sự cấy ghép các tế bào tải nạp vào 
những đối tượng nhận đã bị bức xạ mạnh cho thấy sự biểu hiện gen chuyển β globin có 
thể thay đổi, thường cao hơn trường hợp không có LCR, nhưng vẫn dưới ngưỡng đòi 
hỏi của trị liệu (Chang và cộng sự., 1992; Gelinas và cộng sự., 1992; Novak và cộng 
sự., 1990; Plavec và cộng sự., 1993; Ellis và cộng sự., 1997). Đáng tiếc là, các cấu trúc 
mới này hoạt động không ổn định, provirus vẫn có sự sắp xếp lại và độ chuẩn vec tơ 
thấp. 
Sự không ổn định về mặt di truyền được phòng ngừa bằng cách loại thải hệ thống và 
thay thế trực tiếp vị trí (Leboulch và cộng sự.,m 1994; Sadelain và cộng sự., 1995). Kết 
quả là nâng cao được tính ổn định và độ chuẩn của các hộp β LCR trong các tế bào 
hồng cầu in vitro và in vivo. Sự biểu hiện của gen chuyển β globin liên quan chặt chẽ với 
các cấu trúc có 4 vị trí LCR chứa trung bình 78% gen chuột với thang từ 4% đến 146% 
(Sadelain và cộng sự., 1995). Mặc dầu đã đã có mặt hầu hết các vị trí LCR hoạt hóa, 
nhưng sự biểu hiện của gen chuyển β globin soma vẫn còn phải phụ thuộc vào vị trí của 
nó. Khi thêm vào các vị trí “cách ly” (insulator site) ở cuối cấu trúc LCR gen β globin thì 
có thể làm giảm sự biến đổi biểu hiện gen β globin (Chang và cộng sự., 1993) và có thể 
tránh được sự hoạt hóa các gen gây ung thư nằm cạnh vị trí cài của provirus. Sự biểu 
hiện dài hạn cấu trúc LCR gen β globin ổn định sau tải nạp các tế bào tế bào gốc và cấy 
ghép, đó là điều chúng ta không cần phải băn khoăn nữa (Sadelain và cộng sự., 1995). 
Những nghiên cứu này đã cải tiến mẫu hình của các vec tơ retrovirus và giải quyết 
được 3 vấn đề chính của sự chuyển gen β globin với các vec tơ retrovirus là: tạo được 
độ chuẩn cao của các vec tơ, ổn định hệ gen tải nạp và biểu hiện gen β globin in vitro ở 
mức cao trong hồng cầu (Leboulch và cộng sự., 1995). 



Điều cần thiết đối với các vec tơ có khả năng thâm nhiễm các tế bào gốc người lại đòi 
hỏi các tế bào đóng gói của người hoặc các tế bào lưỡng tính, những dòng tế bào này 
không làm giảm độ chuẩn hoặc giảm khả năng tải nạp của vec tơ. Ở chuột, sự biểu hiện 
của cDNA adenosine adeaminase (ADA) dưới sự kiểm soát của đoạn lặp cuối dài của 
retrovirus đạt 80% ADA nội sinh sau 12-14 tháng cấy ghép (Rivie‘re và cộng sự., 1995). 
Các đặc trưng đặc biệt của LCR virus đã góp phần làm tăng thời gian biểu hiện của gen 
ADA ở hầu hết các dòng tế bào có nguồn gốc từ các tế bào gốc khôi phục quần thể dài 
han. 
 
11.3 Các vec tơ  virus adeno liên hợp  
 
Các virus adeno liên hợp (adeno-asociated virus – AAV) là virus DNA sợi đơn, có 4675 
nucleotide, thuộc họ parvovirus. AAV không phải là virus gây bệnh, nó có thể thâm 
nhiễm vào rất nhiều tế bào người và có thể hợp nhất vào những vị trí đặc hiệu trên NST 
19 của người (19q13,3-qter) (Flotte và cộng sự., 1995; Kotin và cộng sự., 1991). 
Các trình tự cần cho sự đóng gói, sự hợp nhất và sao chép nằm trong 191 nucleotide, 
bao gồm cả những đoạn lặp tận đảo ngược ( inverted terminal repeats – ITR) 
(Samulsski và cộng sự., 1989). AAV là virus khiếm khuyết, nó cần phải được cộng thâm 
nhiễm với virus (adenovirus, hoặc virus herpes simplex) thì mới sao chép được. Các 
kháng thể kháng AAV có mặt ở 70-80% quần thể. 
AAV type 2 đã được sử dụng như một vec tơ biểu hiện các gen chuyển. Kích cỡ cực đại 
của DNA đóng gói chỉ 4,5 kb. Hầu hết DNA hệ gen đều có thể được thay thế bằng một 
gen mong muốn bởi vì với đầu tận của AAV (145 nucleotide) là đủ để hợp nhất vec tơ 
AAV tái tổ hợp vào trong hệ gen vật chủ. 
Vấn đề tạp chất của vec tơ AAV do phải bổ sung thêm các virus trợ giúp  cho vec tơ 
thâm nhiễm cũng đã được giải quyết bằng cách xử lý với nhiệt và các bước làm tinh 
khiết cũng như việc sử dụng các plasmid trợ giúp. 
Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề tồn tại là: (1) rất khó thu được các dòng tế bào đóng 
gói có khả năng tạo được độ chuẩn cao cho các vec tơ AAV, (2) tái sản xuất các vec tơ 
AAV, (3) độc tính của protein Rep đối với các tế bào đóng gói và (4) các vec tơ AAV tái 
tổ hợp chỉ chứa các đầu tận AAV nên có thể làm mất tính đặc hiệu đối với vị trí hợp nhất 
của NST 19 (Mamounas và cộng sự., 1995; Shelling và Smith, 1994). 
Sự thâm nhiễm tế bào của K562 hồng cầu người hoặc các tế bào tạo máu người với 
vec tơ AAV của Aγ globin có liên quan rất nhiều với các tế bào neo đậu và sự biểu hiện 
gen chuyển  Aγ globin (2,2 kb) được đánh dấu với 6 nucleotide bị loại đi ở vùng 5’ 
không phiên dịch gằn với vị trí 2 của LCR (0,4 kb). Các tế bào K562 biểu hiện gen 
chuyển γ ở mức của γ nội sinh trong các tế bào cảm ứng biệt hóa hồng cầu (Miller và 
cộng sự., 1994; Walsh và cộng sự., 1992). Các tế bào tạo máu CD34+ của người thâm 
nhiễm cao với vec tơ AγAAV (500-1000 hạt/tế bào) ở 20-40% quần thể hồng cầu biểu 
hiện gen chuyển Aγ ở mức 4-71% khi so sánh với các gen nội sinh. Hemoglobin thai nhi 
(Foetal haemoglobin) (HbF) tăng từ 26% tới 40% sau khi tải nạp AAV trong các tế bào 
tổ tiên (Millervaf cộng sự., 1993). Sự sắp xếp lại hệ gen vec tơ đi cùng với việc làm mất 
các trình tự điều hòa có thể xảy ra ở một số dòng tế bào (Miller và cộng sự., 1994). Cuối 
cùng, DNA vec tơ gốc có thể sẽ cho một tín hiệu nhân tạo giả của DNA từ một quần thể, 
do đó cần phải tiến hành RT-PCR để xác định hiệu ứng tải nạp AAV và sự biểu hiện của 
gen chuyển. Sự hợp nhất của vec tơ AγAAV trong các dòng hồng cầu vẫn chưa được 
chứng minh. Tuy nhiên, với một số lượng lớn tế bào (> 1000) lại   chỉ từ một tổ tiên thâm 
nhiễm đơn có thể nói được rằng đã có sự hợp nhất của provirus trong tế bào gen phân 
dòng này. 
Những công trình nghiên cứu gần đây sử dụng gen Aγglobin có đánh dấu các vị trí HS 
2,3 và 4 từ LCR, nhưng không có gen kháng thuốc đã cho thấy có sự hợp nhất cặp đôi 



và sự biểu hiện chức năng chỉ ở vec tơ AAV có sự thâm nhiễm cao (Hargrove và cộng 
sự., 1997). Sự biểu hiện dài hạn của gen γ globin đã quan sát thấy trong các đối tượng 
cấy ghép lần đầu, biểu hiện gen β globin nội sinh ở mức 6% trong 1 tháng và ở mức 0,4 
% trong các tế bào tủy xương ở những đối tượng được cấy ghép lần thứ hai 
(Ponnazhagan và cộng sự., 1997). 
Dùng các vec tơ cơ sở AAV tái tổ hợp để biểu hiện RNA antisense α globin ở các tế bào 
K562 là cách tiếp cận gián tiếp để chống lại hiệu quả kiểu hình thiếu máu vùng biển β 
(Ponnazhagan và cộng sự., 1994). 
 
11.4 Tái tổ hợp tương đồng và sự sửa chữa 
 
Phương pháp lý tưởng để hiệu chỉnh lại gen globin khiếm khuyết và giải quyết vấn đề 
biểu hiện gen thấp là thay thế vùng DNA bất thường bằng các trình tự bình thường nhờ 
tái tổ hợp tương đồng (Smithies và Maeda, 1995). Theo phương pháp này thì gen β 
globin đột biến sẽ được hiệu chỉnh lại trong các dòng tế bào, kể cả các tế baò gốc của 
phôi (Shesely và cộng sự., 1991). Tuy nhiên, phương pháp này vẫn chưa thể áp dụng 
được đối với các tế bào gốc taọ máu vì tấn số tái tổ hợp ở các vị trí xác thực còn thấp 
và cần phải nhân lên các tế bào gốc đã được hiệu chỉnh rất hiếm hoi này. 
Việc sửa chữa đặc hiệu vị trí của đột biến điểm có thể đáp ứng với bệnh TMVB β bằng 
cách thâm chuyển các oligonucleotide chimeric đặc hiệu vào các tế bào gốc ex vivo 
(Cole-Strauss và cộng sự., 1996). 
 
11.5 Trị liệu gen gián tiếp bênh thiếu máu vùng biển β 
 
Do sự muộn màng trong GTL trực tiếp bằng cách thêm vào hoặc thay thế gen thì đã có 
một cách tiếp cận khác, đó là GTL gián tiếp (bảng 11.1). 
 
11.5.1 Hiệu  ứng ghép nối bất thường 
 
Các đột biến gen β globin là do vị trí ghép nối bất thường (β IVS1-110), vị trí này  tiềm 
ẩn rất nhiều so với vị trí bình thường nguyên bản, những trường hợp này rất hay gặp ở 
các nước thuộc Địa Trung Hải với hội chứng TMVB β. Ở các tế bào nuôi cấy, có thể 
hoàn trả 100% sự ghép nối bình thường và phục hồi mRNA β globin chức năng bằng 
cách dùng antisense oligonucleotide để che lấp các vị trí ghép nối bất thường (Dominski 
và Kole, 1993). Cũng có thể chuyển một gen mã cho RNA antisense, việc phiên mã 
được kiểm soát bởi promoter globin và LCR trong các tế bào gốc để biểu hiện gen 
antisense ở giai đoạn cuối biệt hóa hồng cầu. 
 
 
11.5.2 Hoạt hóa các gen bù 
 
Một cách tiếp cận gián tiếp khác là có thể bù đắp cho các gen β globin khiếm khuyết 
bằng cách hoạt hóa một gen lặn bình thường có cùng chức năng hoặc tương tự chức 
năng. Đây là trường hợp của các gen γ globin của HbF- một bệnh nghiêm trọng có liên 
quan tới hemoglobin (Stamtoyapoulos và Nienhuis, 1994). Khi xử lý bằng hydroxyurea 
sẽ làm tăng mức HbF và giảm tính nghiêm trọng đối với bệnh tế bào liềm (Charache và 
cộng sư., 1992, 1995). Các tác nhân làm thay đổi độc tính tế bào hoặc làm biến đổi chất 
nhiễm sắc cũng kích thích sự biểu hiện in vivo của gen β globin cũng như các gen tạo 
hồng cầu (Rodgers và cộng sự., 1993). Vì vậy, tầm xa của GTL đối với các bệnh thuộc 
hemoglobinlà phải có nhiều chiến lược với các tiềm năng khác nhau để nâng cao sự 
biểu hiện của các gen γ globin. Một trong những cách tiếp cận đó là sự chuyển gen tạo 



hồng cầu ( erthropoietin gene-Epo) và các tế bào sao cho chúng có khả năng tiết ra 
được Epo với các liều lượng dược lý in vivo. 
 
11.5.3 Chuyển gen tạo hồng cầu 
 
Nhân tố cơ bản của cách tiếp cận này xuất phát từ một hiệu ứng của Epo đối với các 
bênh nhân thiếu máu tế bào liềm (Cozma và cộng sự., 1995; El Hazmi và cộng sự., 
1995; Rodgers và cộng sự., 1993) và các bệnh nhân TMVB β (Aker và cộng sự., 1995; 
Olivieri và cộng sự., 1995; Rachmilewitz và cộng sự., 1995). Tuy nhiên, liều lượng gây 
hiệu ứng lại rất cao và vì rất đắt nên các quy trình thường quy không thể sử dụng được 
Epo tái tổ hợp. 
Các mô hình động vật đã được sử dụng để xác định hiệu ứng của những liều lớn đối 
với sự biểu hiện HbF. Ở khỉ đầu chó, với liều rất cao của Epo đã cảm ứng được 605 
HbF (Al-Khatti và cộng sự., 1987). Epo tái tổ hợp có khả năng bù đắp sự thiếu máu của 
chuột TMVB β. Vấn đề này gắn liền với giảm số lượng hồng cầu lưới, nhưng lại tăng 
thời gian tồn tại của hồng cầu và tăng chút ít khối lượng tạo máu (De Franceschi và 
cộng sự., 1996). 
Với các bệnh nhân TMVB β thì việc hoạt hóa gen γ globin (khi đã biểu hiện β) phải đủ 
cao thì mới tăng được tỷ lệ tạo hồng cầu và tăng thời gian sống của tế bào hồng cầu.  
Sự hoạt hóa này cũng có thể làm giảm sự phát triển của tủy xương ở những bệnh nhân 
thiếu máu Cooley nhẹ. 
Một công trình nghiên cứu trước đây đã chứng minh rằng sự biểu hiện liên tục gen Epo 
sau khi tải nạp các tế bào gốc phục hồi quần thể dài hạn không có vec tơ retrovirus thì 
có khả năng bù đắp các khiếm khuyết di truyền bệnh TMVB β ở chuột (chuột Hbb thal1 
đã loại gen chính β) (Viller và cộng sự., 1994). Tuy nhiên, mức độ biểu hiện của gen 
chuyển Epo thì vẫn chưa xác định được, tức là hoặc quá cao hay quá thấp chứ hiếm khi 
ở mức chuẩn xác và thường là nhất thời. Chuột TMVB β trước khi được cấy ghép các tế 
bào tủy xương đã biến đổi gen  thì phải tia xạ. In vivo, ở một mức độ nào đó người ta đã 
kiểm soát được sự biểu hiện gen chuyển Epo ở nguyên bào cơ tải nạp retrovirus cảm 
ứng với doxycycline sau khi được chuyển vào chuột bình thường cùng gen (Bohl và 
cộng sự., 1997). 
Việc cấy ghép các tổ chức mới (Moullier và cộng sự., 1995) từ nguyên bào sợi tải nạp 
với gen Epo cDNA dưới sự kiểm soát của promoter phosphoglycerate kinase (PGK) đã 
cho sự biểu hiện dài hạn (trên 6 tháng) gen chuyển Epo ở chuột bình thường. Mức Epo 
và haematocrit phụ thuộc vào số lượng các nguyên bào sợi đã được cải biến gen có 
mặt ở các tổ chức mới (Naffakh và cộng sự., 1995). Tuy nhiên, khi so sánh với chuột 
bình thường thì mức tăng haematocrit ở chuột TMVB β cũng chỉ xảy ra trong thời gian 
rất ngắn.  
Vec tơ adenovirus  độ chuẩn cao biểu hiện gen chuyển Epo cũng đã được xác định. 
Nếu không có sự hợp nhất và lại hòa loãng gen chuyển Epo cũng như đáp ứng miễn 
dịch đối với các tế bào biểu hiện protein adenovirus thì sẽ tiềm ẩn khả năng biểu hiện 
thấp hoặc biểu hiện nhất thời. Tuy nhiên, sau khi đưa một liều đơn qua tĩnh mạch các 
hạt vec tơ Epo-adenovirus thì sự tăng hồng cầu được cảm ứng trên 6 tháng ở chuột 
bình thường (Descamps và cộng sự., 1994). Sự biểu hiện dài hạn của gen chuyển Epo 
cũng thu được với vec tơ AAV bằng cách tiêm trực tiếp vào cơ chuột bình thường 
(Danos) 
 
11.5.4 Giảm biểu hiện gen α globin 
 
Trong bệnh TMVB β do thiếu hụt sự tổng hợp chuỗi β globin người ta đều hiểu rõ rằng 
mức độ nghiêm trọng lâm sàng của TMVB β phụ thuộc vào sự mất cân bằng giữa tổng 



hợp các chuỗi α globin và các chuỗi không phải là α và đặc biệt hơn là có nhiều chuỗi α 
hemoglobin tự do (không liên kết với chuỗi β hoặc γ ) nên nó không ổn định và bị kết tủa 
trong hồng cầu và các tế bào tổ tiên. 
Những chuỗi α globin không cặp đôi này có chứa nhóm haem và sắt, nó có thể oxy hóa 
và xúc tác cho sự hình thành các gốc oxy độc tính cao, những gốc này lại cảm ứng sự 
tiêu máu và làm mất hiệu ứng tạo hồng cầu. Khi tăng các chuỗi γ globin của HbF hoặc 
giảm các chuỗi α (tức là các đồng yếu tố quyết định bệnh TMVB α ) thì sẽ làm giảm sự 
cân bằng chuỗi globin và TMVB β nghiêm trọng. Ngược lại, nếu thêm vào các gen α 
globin (cặp ba) thường làm tăng tính nghiêm trọng trạng thái dị hợp của TMVB β (Cao 
và cộng sự., 1995). Nếu giảm 20-30% chuỗi α globin tự do thì sẽ chuyển hội chứng 
TMVB β nghiêm trọng thành ít nghiêm trọng hơn. 
Các chiến lược nhằm giảm số chuỗi α tự do có thể được đặt ra ở các đích khác nhau từ 
sự phiên mã tới dịch mã sự biểu hiện gen α globin. Ở mức phiên mã, sự biểu hiện gen α 
globin có thể bị giảm sút là do làm bất hoạt một trong 2 gen α hoặc vị trí HS-40 của LCR 
gen α bằng cách tái tổ hợp tương đồng ex vivo (Bernet và cộng sự., 1995). Cũng có thể 
sử dụng một “antigene” mã cho RNA tạo nên một xoắn ba để ức chế vị trí hoạt chuyển 
(HS-40 hoặc promoter gen α ). Ở mức sau phiên mã thì một gen kháng RNA “anti-RNA’ 
mã cho RNA antisense (Ponnazhagan và cộng sự., 1994) sẽ ức chế việc xử lý của 
mRNA của α globin. Cũng có thể hướng một ribozyme hoặc một nuclease H vào việc 
phân giải đặc hiệu mRNA của α globin hoặc các tổ tiên của nó (Thompson và cộng sự., 
1995). Sự phiên mã của antigene  hay gen anti- RNA  phải đặt dưới sự điều hòa gen 
globin để phối hợp sự biểu hiện các gen α globin và anti α globin. 
 
11.5.5 Các kiểu GTL khác 
 
Một cách tiếp cận khác ở mức sau phiên dịch là tăng sự ly giải các chuỗi α globin. Hệ 
thống này có ở hồng cầu lưới của các dị hợp tử TMVB β, không thấy có triệu chứng nào 
xuất hiện khi 50% chuỗi α bị suy giảm chức năng (vì hầu hết chúng đã bị ly giải). Khi 
nồng độ chuỗi α globin đã vượt trên một ngưỡng nào đó của TMVB β đồng hợp tử thì 
quá trình ly giải chuỗi α globin có thể là đã bão hòa, các chuỗi α globin dư thừa sẽ kết 
tủa và làm tích tụ haemin và sắt. Có thể cải thiện sự tồn tại của hồng cầu và các tổ tiên 
của chúng bằng cách cho thêm vào một gen mã cho enzyme protease phân giải đặc 
hiệu các chuỗi α globin tự do mà không làm biến đổi các protein khác của tế bào.  
Các quá trình oxy hóa bất thường mà hậu quả là gây nên sự khiếm khuyết trong TMVB 
β cũng có thể được giảm bớt hoặc được phòng ngừa bằng cách chuyển vào một gen 
mã cho một protein có khả năng thu dọn các gốc tự do hoặc gắn vào sắt hoặc haemin 
tự do được giải phóng ra từ các chuỗi α globin không ổn định đã gây nên sự oxy hóa và 
làm mất hiệu ứng tạo hồng cầu. 
 
11.6 Điều trị bệnh tế bào liềm 
 
Gen trị liệu soma bệnh tế bào liềm khó hơn bênh TMVB β, bởi vì gen βS globin phải 
được biểu hiện ở mức cao và nhận được chức năng mới đồng thời phải ức chế được 
quá trình polymer hóa của HbS. Hơn nữa, theo một số chiến lược đã đề cập ở trên thì  
bệnh tế bào liềm và TMVB β thường có 2 chiến lược đặc hiệu là: (1) chuyển một gen 
mã cho globin với đặc tính kháng tế bào liềm và (2) chuyển một gen mã cho 
bisphosphoglycerate mutase để phân giải 2,3- biphosphoglycerate (Garel và cộng sự., 
1994). 
Cách tiếp cận trực tiếp và đầu tiên là gây đột biến trực tiếp vị trí codon 22 và 87 của gen 
β globin để ức chế tiếp xúc trong polymer của hemoglobin như đã thấy ở HbF và HbA 
(Mccun và cộng sự., 1994). Dạng gen chuyển này ổn định và đã được biểu hiện trong 



các tế bào MEL tải nạp với các vec tơ retrovirus (Takekoshi và cộng sự., 1995). Một 
cách tiếp cận mới và rất lý thú đối với bệnh tế bào liềm là sửa chữa đột biến bằng thâm 
chuyển một oligonucleotide chuỗi kép chimeric vào codon 6 trong gen βS globin (Cole-
Straus và cộng sự., 1996). 
Một cách tiếp cận gián tiếp đối với GTL đặc hiệu kháng tế bào liềm được suy diễn từ 
quan sát thấy rằng một biến thể tái tổ hợp của 2,3-biphosphoglycerate mutase tương 
hợp acid phosphatase sẽ làm tăng hoạt tính của 2,3-biphosphoglycerate phosphatase 
(Garel và cộng sự., 1994). Khi chuyển gen tái tổ hợp này vào các tế bào hồng cầu sẽ 
làm giảm mức của 2,3-bisphosphoglycerate in vitro và có thể nghĩ tới việc ứng dụng 
GTL soma in vivo. 
 
11.7 Viễn cảnh tương lai 
 
Việc chuyển gen trực tiếp bằng các vec tơ virus có độ thâm nhiễm cao đã tạo được hiệu 
ứng tải nạp cao cho các cấu trúc ổn định và chúng đã được biểu hiện trong các tế bào 
tạo máu bình thường in vitro cũng như trong các dòng hồng cầu của chuột và người. 
Điều đó chứng minh cho khả năng tải nạp và biểu hiện của các gen globin in vivo. Vì thế 
người ta có thể thực hiện được các nghiên cứu về tế bào gốc của người tải nạp có hoạt 
tính khôi phục quần thể dài hạn trong các mô hình TMVB trên động vật.  Chuột thiếu hụt 
miễn dịch (THMD) (Cashman và cộng sự., 1997; Dick và cộng sự., 1995) hoặc chuột 
bào thai được ghép các tế bào CD34+ và các tế bào đệm có thể được sử dụng để ước 
tính độ tải nạp và sự biểu hiện của gen chuyển trong tất cả các dòng tế bào  từ chính 
các tế bào gốc nguyên thủy của người in vivo. Bằng việc sử dụng các cytokine, tới nay 
người ta đã kích thích được sự nhân lên ex vivo của các tế bào gốc nguyên thủy và 
tránh được việc sử dụng các chất hóa học hoặc tia xạ toàn thân trước khi ghép các tế 
bào gốc vào các bệnh nhân có liên quan tới hemoglobin. 
Một vấn đề lớn vẫn chưa được giải quyết đó là việc duy trì sự biểu hiện ở mức cao gen 
chuyển β globin invivo. Người ta đã chứng minh rằng các trình tự của retrovirus cũng ức 
chế sự biểu hiện gen β globin ở trứng chuột đã thụ tinh sau khi chuyển đến cấu trúc 
provirus bằng GTL soma (McCun và Towner., 1994). Hầu hết các nghiên cứu về sự 
chuyển gen β globin đã thu được kết quả trong nuôi cấy nhưng chưa có kết quả in vivo. 
Có một lý do là các dòng tế bào được sử dụng in vitro có mức biểu hiện gen globin nội 
sinh thấp hơn nhiều nguyên hồng cầu in vivo, vì vậy không đạt được tỷ lệ 1:1 giữa sự 
biểu hiện dài hạn gen blobin nội sinh và gen chuyển ở các tế bào MEL hoặc K562. 
Trong tương lai người ta sẽ chuyển những đoạn DNA lớn, kể cả toàn bộ hệ gen globin. 
Điều đó đòi hỏi phải có sự nhân lên ex vivo và phải thao tác với các tế bào gốc. Đích 
của tế bào sẽ được cải tiến bằng cách gắn đặc hiệu các receptor đặc hiệu vào các vec 
tơ. Các phân tử dung nạp có thể sẽ nâng cao sự chuyển DNA bào chất. Các mô hình 
AAV có thể được thiết kế cho việc hợp nhất gen globin vào vị trí đặc hiệu AAV của NST. 
Tất cả những nghiên cứu hiện nay đang tập trung vào việc sản xuất hệ thống vec tơ 
virus lý tưởng với hiệu ứng tải nạp cao nhưng không làm hạn chế các vec tơ AAV hay 
retrovirus. Người ta sẽ sử dụng các NST nhân tạo của người để tránh sự hợp nhất ngẫu 
nhiên của gen chuyển trong hệ gen của tế bào (Huxley, 1994). 
Việc trị liệu gen globin một cách hiệu quả và trực tiếp vẫn còn nhiều khó khăn ở phía 
trước, vì thế GTL gián tiếp cần được phát triển. Phương pháp này có thể hữu ích đối với 
những bệnh nhân đã bị suy kiệt do bệnh tật cũng như lờn với các chế độ điều trị “không 
ngon miệng- unpalatable” đương thời. Những trị liệu gián tiếp này có thể sẽ  làm giảm 
bớt sự bệnh hoạn, chết chóc và các vấn đề về con người, gia đình và xã hôi của các 
bệnh thuộc hemoglobin với những khiếm khuyết di truyền nguy hiểm. 
 
 


