
Chương XIV 
 
                                     ĐIỀU TRỊ THÂM NHIỄM HIV  
 
14.1 Mở đầu 
 
Hội chứng thiếu hụt miễn dịch mắc phải (HCTHMDMP) (acquired immunodeficiency 
syndrome –AIIDS) là một bệnh dịch lan rộng nhanh chóng trên toàn cầu với khoảng 15 
triệu người bị nhiễm virus HIV-1. Mặc dầu hơn một thập kỷ qua với nhịp độ nghiên cứu 
khẩn trương nhằm tìm hiểu virus HIV-1 và phát triển các phương pháp trị liệu hữu hiệu  
AIDS, nhưng thâm nhiễm HIV-1 vẫn là một bệnh nguy hiểm và chưa thể chữa khỏi. Tuy 
nhiên, đã có những tiến bộ đáng kể trong việc điều hành sự sao chép của HIV-1 với việc 
sử dụng các thuốc truyền thống. Đáng lưu ý nhất là loại nhóm thuốc cặp ba, gồm 3 loại 
thuốc ức chế chu kỳ sống của HIV-1 ở 2 giai đoạn khác nhau. Một loại ức chế protease, 
ngăn chặn các quá trình bình thường của protein cần cho sự sản sinh các hạt HIV-1 và 
các thuốc AZT; 3TC là các chất tương tự nucleoside có tác dụng ức chế sự sao chép hệ 
gen virus và đặc biệt là thành phần “cocktail” của thuốc cặp ba. Nhịp độ đột biến cao 
trong hệ gen virus và sự sản sinh các chủng kháng thuốc của HIV-1 là các yếu tố chính 
ngăn trở việc phát triển các phương pháp trị liệu bằng thuốc. Nhóm thuốc cặp ba cũng 
chưa được làm test đầy đủ để xem liệu có khả năng hình thành các thể HIV-1 đột biến 
kháng thuốc hay không? Vì các thuốc trị liệu truyền thống không có khả năng ức chế 
hiệu quả sự sao chép của HIV-1, nên cần phải phát triển các phương pháp trị liệu mới 
cho căn bệnh chết người này. 
Theo chu kỳ sống của một virus bình thường thì HIV-1 có thể hợp nhất vào hệ gen tế 
bào chủ và tồn tại vĩnh viễn ở đó, vì thế AIDS có thể được coi là một bệnh di truyền mắc 
phải. Như đã đề cập ở trên, GTL có tiềm năng to lớn đối với việc điều trị các bệnh do di 
truyền và các bệnh mắc phải liên quan tới gen. Gen trị liệu trên người có thể được định 
nghĩa là đưa các chất liệu di truyền mới vào trong tế bào một cá thể nhằm tạo ra các lợi 
thế trị liệu cho bệnh nhân. Vì thế GTL có thể được dùng để điều trị AIDS do ức chế sự 
sao chép của HIV-1. 
Mục đích cuối cùng của GTL là ức chế sự sao chép của virus HIV-1 và các yếu tố gây 
bệnh AIDS. Để GTL thâm nhiễm HIV thu được kết quả người ta phải đưa vào cơ thể 
các gen để ngăn chặn hoặc ức chế đặc hiệu sự biểu hiện gen hoặc chức năng của các 
sản phẩm gen virus làm cho sự sao chép của virus bị ngăn chặn hoặc bị giới hạn lại. Ý 
tưởng này về cội nguồn là gây miễn dịch bên trong tế bào và hiện giờ người ta đang 
xem xét cách trị liệu đối với nhiều tác nhân thâm nhiễm. Cùng với sự can thiệp vào bên 
trong tế bào, GTL cũng được sử dụng để phòng tránh sự lan rộng của HIV ở ngoài tế 
bào. Kiềm chế  sự lan rộng của virus phải đi cùng với việc duy trì biểu hiện in vivo các 
protein ức chế “bí mật” và kích thích đáp ứng miễn dịch đặc hiệu với HIV. 
 
14.2 Tổ chức gen HIV 
 
Virus HIV-1 là thành viên của họ retrovirus. Retrovirus thuộc nhóm hỗn tạp các virus có 
hệ gen acid nucleic chuỗi đơn và enzyme phiên mã ngược. Chức năng của enzyme 
phiên mã ngược là sao chép RNA hệ gen virus thành DNA chuỗi kép, đó là một pha đặc 
biệt trong chu kỳ sống của retrovirus. Retrovirus được phân nhỏ thành 3 nhóm cơ bản 
dựa trên cơ sở hiệu ứng bệnh lý của sự thâm nhiễm. Các dưới nhóm virus gây khối u 
(oncovirus) bao gồm các retrovirus có thể tạo khối u trong vật chủ thâm nhiễm. Tuy 
nhiên, nhóm này cũng có một vài virus lành tính. Lentivirus gây các bệnh mạn tính, tiến 
triển chậm nhưng không có các thành phần tạo khối u. Các dưới nhóm spumavirus, mặc 



dầu  có gây hiệu ứng bệnh lý tế bào đáng kể in vitro, nhưng chưa rõ liệu có liên quan gì 
với sự phát triển bệnh hay không? Khi khảo sát kỹ càng bệnh lý học của thâm nhiễm 
HIV thì rõ ràng virus này là một thành viên của dưới nhóm lentivirus. Lentivirus phân lập 
đầu tiên từ những năm 1960 khi người ta phát hiện thấy có một số bệnh thoái hóa tiến 
triển chậm ở cừu có thể lan truyền được (lây). Điều thú vị là không giống như các 
retrovirus tạo khối u (oncogenic), các lentivirus không tạo khối u nhưng lại gây độc tế 
bào (làm chết tế bào). Một vài thành viên của lentivirus đã được phân lập và mô tả. Các 
thành viên của họ lentivirus bao gồm Visna virus, virus gây THMD trên khỉ (simian 
immunodeficiency virus). Virus -1 và virus-2 gây viêm não - khớp của dê (caprine 
arthritis-encephatilis virus) và virus gây thiếu máu thâm nhiễm ở ngựa (equine infectious 
anemia virus). 

 
Hình 14.1 Tổ chức cấu trúc của virion HIV chín gồm một virion và các protein phụ trợ. Các hạt 
HIV có đường kính khoảng 110nm, chúng được cấu tạo bởi một lớp màng lipid kép bao quanh 
một nucleocapsid hình nón. Hai bản phiên mã của RNA chuỗi đơn có chứa các nucleocapsid. 
(Theo Bruce Bunnel. An Introduction to Molecular Medicine and Gene Therapy. A John Wiley & 
Sons, Inc., Publication 2001) 
 
Cũng như các retrovirus khác, HIV là một virus có vỏ bọc, chứa 2 bản phiên mã RNA 
chuỗi đơn (Hình 14,1). Tổ chức hệ gen của HIV được chỉ rõ ở hình (14..2). Phần cuối hệ 
gen là 2 vùng gen đồng nhất tương tự như tất cả các retrovirus khác. Các thành phần 
của gen được gọi là các đoạn lặp tận dài (long terminal repeats-LTR). Các LTR có chứa 
các yếu tố đáp ứng điều hòa đặc biệt sự biểu hiện gen khi sao chép virus như promoter, 
yếu tố tăng cường và các yếu tố cần cho sự polyadenylate hóa RNA thông tin hiệu ứng. 
Giữa các LTR là các gen mã cho tất cả các protein virus. Hệ gen HIV mã cho 3 bộ 
protein virus là protein cấu trúc (Gag, Pol, Env), protein điều hòa (Tat, Rev, Nef) và 
protein sinh trưởng (Vif, Vpu, Vpr). 



 
Hình 14.2 Tổ chức hệ gen và sự biểu hiện của HIV-1. Sơ đồ minh họa tổ chức 9 gen nổi trội của 
HIV. Sơ đồ này đại diện cho các RNA hệ gen HIV-1. Ba lớp protein virus được tạo ra từ mRNA là 
protein cấu trúc, protein điều hòa, protein sinh trưởng. Các protein cấu trúc gồm protein vỏ virus 
(gp120, gp41) chúng được mã bởi gen env và các protein lõi (p6, p9, p17, p24)  được mã bởi gen 
gag. Gen pol tạo ra các enzyme phiên mã ngược, integrase, RNase H và  enzyme protease gắn  
virus. Protein điều hòa gắn với virus được mã bởi các gen tat, rev và nef. Protein Tat và Rev là 
các protein điều hòa mạnh. Protein Tat tương tác với yếu tố TAR (đáp ứng tat) dẫn tới hoạt 
chuyển mạnh biểu hiện gen virus, trong khi đó protein Rev tương tác với RRE (yếu tố đáp ứng 
rev), tăng cường sự xuất khẩu của nhân đối với các mRNA virus chuỗi đơn và không ghép nối. 
Lớp protein thứ ba là các protein sinh trưởng được mã bởi các gen vif, vpr, và vpu. 
(Theo Bruce Bunnel. An Introduction to Molecular Medicine and Gene Therapy.  A John Wiley & 
Sons, Inc., Publication 2001) 
 
 
 
Như hình 14.2, các protein cấu trúc lại có thể được chia thành 3 nhóm: các protein lõi, 
enzyme và protein vỏ. Ba nhóm protein này được mã bởi các gen gag, pol, và env. Gen 



gag có liên quan tới nhóm kháng nguyên và tạo ra các protein lõi virus có các kháng 
nguyên tương tác chéo với các kháng nguyên khác trong nhóm retrovius lớn. Tất cả 
protein Gag đều được tạo ra như một polyprotein đơn lớn, sau đó được phân nhỏ thành 
các protein cá thể nhờ một protease mã bởi virus (p24,p18 và p15). Các sản phẩm của 
gen pol cũng được mã từ một khung đọc mở đơn, nó là một polyprotein lớn sau đó cắt 
nhỏ thành các enzyme có liên quan với virus là protease và enzyme phiên mã ngược 
(reverse transcriptase –RT), ribonuclease và integrase. Các sản phẩm của gen env là 
các glycoprotein bề mặt, nó được tổng hợp như một polyprotein (gp160). Tuy nhiên, 
chúng lại được phân nhỏ ra nhờ các enzyme tế bào để tạo nên các glycoprotein bề mặt 
của HIV (gp120 và gp41). 
Hơn nữa, các yếu tố cấu trúc này cũng rất cần cho việc lắp ráp các hạt virus. Hệ gen 
virus mã cho một số protein cấu trúc giữ vai trò sống còn trong điều hòa chu kỳ sống 
của virus. Các protein phi cấu trúc được tạo ra bởi HIV có thể chia thành 2 lớp là protein 
điều hòa và protein sinh trưởng. Các protein điều hòa gốm Tat, Rev và Nef. Protein Tat 
là một protein điều hòa của virus được mô tả đầu tiên. Protein Tat được mã bởi gen tat, 
nó là một chất hoạt chuyển mạnh đối với sự biểu hiện gen của virus. Nói cách khác, 
protein Tat điều hòa chức năng của các gen không thật liền kề. Protein Tat gắn với yếu 
tố đáp ứng hoạt hóa trans (trans-activation response –TAR). Yếu tố TAR tương ứng với 
một cáu trúc vòng gốc của RNA có trong trình tự dẫn không được phiên dịch của tất cả 
các bản phiên mã của HIV, gồm cả hệ gen RNA cần cho chức năng Tat của HIV-1. Sự 
tương tác giữa Tat và TAR có thể dẫn tới sự hoạt chuyển mạnh (tăng biểu hiện các gen 
virus tới 1000 lần so với mức biểu hiện ở các thể đột biến HIV-1 không có gen tat do 
cảm ứng khởi đầu sự phiên mã và/hoặc kéo dài).  
Một protein điều hòa quan trọng thứ hai là Rev, nó được tạo ra bởi gen rev. Protein Rev 
được tổng hợp sớm ở pha (pha) sao chép của HIV và tương tác với một vùng gồm 234 
nucleotide khung đọc mở của env trong mRNA gọi là yếu tố đáp ứng Rev (Rev 
response element –RRE). Sự tương tác của protein Rev với RRE làm tăng đáng kể sự 
xuất khẩu từ nhân mRNA virus không ghép nối và ghép nối đơn. Các RNA này mã cho 
các protein cấu trúc. Việc sản xuất protein Rev là đòi hỏi tuyệt đối cho sự sao chép của 
HIV, vì các thể đột biến của protein Rev không có khả năng cảm ứng tổng hợp các 
protein cấu trúc virus nên có sự khiếm khuyết sao chép. 
Thành viên cuối cùng của họ protein điều hòa là protein Nef. Vai trò của protein Nef 
trong chu kỳ sao chép HIV-1 vẫn chưa rõ. Tuy nhiên, các sản phẩm của gen nef lại 
không cần cho sự sao chép HIV in vitro hoặc SIV in vivo. Rõ ràng là gen nef giữ vai trò 
điều hòa xuống sự biểu hiện gen CD4 trong các tế bào thâm nhiễm. Cũng có giả thuyết 
cho rằng Nef có liên quan tới khả năng dập tắt sự sinh trưởng và cư trú lặng lẽ trong hệ 
gen tế bào chủ của HIV-1. 
Hơn nữa, Gag, Pol và Env – các sản phẩm gen muộn được mã bởi HIV lại có cả các 
protein sinh trưởng Vif, Vpu và Vpr. Cả Vif (yếu tố thâm nhiễm virion –virion infectivity 
factor) và protein Vpu (protein U của virus- viral protein U) giữ vai trò sinh trưởng và sản 
xuất các hạt virion HIV thâm nhiễm. Protein Vpr (viral protein R) vừa mới được mô tả 
gần đây giữ vai trò hợp nhất, làm ngừng lại chu kỳ tế bào của các tế bào thâm nhiễm 
HIV. Vì sự biểu hiện đơn lẻ Vpr cũng đủ để làm ngừng chu kỳ tế bào ở pha chuyển đổi 
G2/M của chu kỳ tế bào, vì thế các tế bào thâm nhiễm HIV không có khả năng tiến triển 
một cách bình thường từ pha G2 của chu kỳ tế bào thông qua phân bào có tơ để hoàn 
tất chu kỳ tế bào. Nếu chu kỳ tế bào được dừng sau thâm nhiễm HIV sẽ gây nên hiện 
tượng các tế bào bị thâm nhiễm vẫn ở trạng thái hoạt động vì thế mà sản sinh một 
lượng tối đa virus từ các tế bào bị thâm nhiễm. 
 
14.3 Chu kỳ sống (vòng đời) và bệnh lý học của thâm nhiễm HIV 
 



Trên Hình 14.3 cho thấy, giai đoạn khởi đầu của sự thâm nhiễm (pha sớm) bắt đầu 
bằng việc gắn protein gp 120 của virus vào receptor bề mặt tế bào của nó - protein CD4. 
CD4 tập trung cao trên bề mặt các tế bào lympho máu ngoại biên (peripheral blood 
lymphocytes –PBL) và thưa hơn trên các tế bào khác có thể bị thâm nhiễm HIV như các 
tế bào đơn nhân, đại thực bào và các tế bào nhánh thần kinh (dendritic). Tuy nhiên, 
CD4 không phải là thành phần trung gian duy nhất của thâm nhiễm HIV. Những công 
trình trước đây cho thấy các dòng tế bào chuột biểu hiện CD4 người nhưng không bị 
nhiễm bởi HIV, điều đó được giả định là có tồn tại một đồng yếu tố (co-factor) đặc hiệu 
người. Đồng yếu tố này có tên là fusin (CXCR4) là một đòi hỏi tuyệt đối cùng với CD4 
để HIV vào được các tế bào người. Fusin là một glycoprotein hợp nhất màng và là một 
thành viên của họ receptor chemokine. Một vài protein đồng yếu tố (CXCR4, CCR5 và 
CCR3) hiện nay đã xác định được trên nhiều tế bào khác nhau. Nhờ gắn với protein vỏ 
gp120/gp41 của HIV nên đã cảm ứng  thay đổi cấu trúc tế bào, cho phép chúng tương 
tác với đồng yếu tố này, tiếp đó là sự hòa virus vào màng sinh chất tế bào chủ. 
Nucleocapsid của HIV-1 được “hòa nhập” vào trong tế bào chất ở những nơi mà hệ gen 
virus chưa được bọc áo. Hệ gen RNA được phiên mã ngược thành một DNA chuỗi đơn 
(-) bởi protein RT mã bởi trình tự pol. Ribonuclease mã hóa virus sau đó sẽ phân giải 
RNA hệ gen. Enzyme RT sau đó lại mã cho chuỗi (+) thứ hai của DNA và hệ gen virus 
chuỗi kép này sẽ gửi thông tin và được vận chuyển qua lỗ nhân để vào trong nhân các 
tế bào thâm nhiễm. Hệ gen DNA virus được tổng hợp mới này sau đó hợp nhất ngẫu 
nhiên vào hệ gen tế bào chủ bởi protein integrase mã hóa virus. Dạng hợp nhất này của 
virus được biểu thị như là provirus. Provirus có thể được sao chép ngay tức khắc hoặc 
ở trạng thái tiềm tàng lâu dài và cách thức này cũng được truyền cho các tế bào con 
cháu của các tế bào gốc thâm nhiễm. 
Mặc dầu cơ chế hoạt hóa provirus vẫn chưa rõ, nhưng có lẽ provirus được hoạt hóa ở 
giai đoạn trung gian khi bắt đầu thâm nhiễm virus. Sự hoạt hóa đã làm cảm ứng phiên 
mã nhiều RNA ghép nối của virus - chúng được sử dụng để tổng hợp các protein Tat và 
Rev, tác động như các protein điều hòa mạnh khi sao chép virus. Như đã đề cập ở trên, 
protein Tat tăng cường kéo dài phiên mã của RNA virus trong nhân các tế bào thâm 
nhiễm. Trong khi đó, protein Rev lại tăng cường xuất khẩu từ nhân các mRNA virus 
không ghép nối và ghép nối đơn, các RNA này mã cho các protein cấu trúc virus. 
Pha muộn của sự thâm nhiễm HIV bắt đầu với việc tích tụ một lượng lớn protein cấu 
trúc. Pha muộn bao gồm sự lắp ráp các hạt virus có 2 bản phiên mã của hệ gen RNA 
virus. Các hạt đã lắp ráp sẽ được chuyển tới màng tế bào, ở đó các hạt virus chín đâm 
sẽ hồi ra khỏi màng sinh chất. Theo lý thuyết, chu kỳ sống của virus HIV-1 có thể bị gián 
đoạn do bị ngăn trở hoặc bị ức chế chức năng một hoặc nhiều protein “chìa khóa” của 
virus hoặc các yếu tố điều hòa tác động cis của chúng.  
 



 
 
Hình 14.3 Chu kỳ sống và sự sao chép của HIV-1. 
 
HIV có thể giết chết các tế bào lympho CD4+ bị thâm nhiễm theo 2 cách. Vì các virus con cháu 
đâm chồi khỏi màng tế bào nên protein vỏ ngoài gp120 sẽ phản ứng với các phân tử CD4 có trên 
bề mặt các tế bào thâm nhiễm, phá vỡ sự hợp nhất của màng tế bào trong những vùng tập trung 
cao CD4.  Khi phá vỡ màng sẽ làm chết các tế bào thâm nhiễm. Mặt khác, một tế bào bị thâm 
nhiễm cũng có thể tương tác với các tế bào chưa bị thâm nhiễm qua protein vỏ của HIV cắm sâu 
vào màng trên bề mặt tế bào của chúng. Sự tương tác này được lặp lại thông qua các phân tử 
CD4+ có trên bề mặt các tế bào chưa bị tham nhiễm. Vì có sự điều hòa tế bào nên hằng trăm tế 
bào CD4  có liên quan tới việc hình thành các dạng hợp bào lớn. Tất cả các tế bào này hòa trong 
hợp bào chết và vì thế hiệu ứng bệnh lý tế bào của HIV có thể được mở rộng ra ngoài các tế bào 
thâm nhiễm trực tiếp với virus. Rõ ràng là có 2 cơ chế làm mất các tế bào lympho CD4+ xảy ra ở 
các bệnh nhân thâm nhiễm HIV. Hậu quả của sự thâm nhiễm HIV ở các dòng tế bào đơn nhân - 
đại thực bào vẫn chưa rõ. Có vấn đề là virus có thể đươc sao chép nhưng lại không gây hiệu ứng 
bệnh lý tế bào đối với các tế bào lympho T. Cũng tương tự như các tế bào T thâm nhiễm, sự hình 
thành hợp bào đa nhân của các tế bào giống đại thực bào cũng thấy ở các mô thâm nhiễm HIV. 
Các đại thực bào này có chứa virus sao chép nhưng có thể chưa bị hủy hoại nhưng rõ ràng là đã 
mất chức năng. 
(Theo Bruce Bunnel. An Introduction to Molecular Medicine and Gene Therapy.  A John Wiley & 
Sons, Inc., Publication 2001) 
 
 
14.4 Những cách tiếp cận nhằm ức chế sự sao chép của HIV 
 
Cách tiếp cận GTL đối với HIV có thể chia thành 3 cấp lớn: (1) dùng các protein không 
trans trội hoặc là các kháng thể chuỗi đơn, (2) GTL trên cơ sở acid nucleic và những 



phân trử bán phần gồm các antisense DNA/RNA, các bẫy RNA và các bán phần RNA 
xúc tác (ribozyme) và (3) trị liệu miễn dịch với việc sử dụng các vaccine công nghệ gen 
hoặc các tế bào lympho đặc hiệu với tác nhân gây bệnh (bảng 14.1). Xa hơn nữa là tổ 
hợp các cách tiếp cận đã nêu trên để đồng thời ức chế nhiều giai đoạn của chu kỳ sống 
virus hoặc kết hợp với các cách tiếp cận khác như cấy ghép tế bào gốc tạo máu hoặc 
tiêm chủng. Trong phạm vi GTL, hiệu quả đạt được trong việc kháng HIV-1 là kết quả 
trực tiếp của một số yếu tố chủ chốt: (1) chọn lọc tế bào đích thích hợp cho GTL, (2) 
hiệu ứng của hệ thống chuyển gen trên tế bào đích, (3) tính ổn định của các sản phẩm 
gen kháng HIV và (4) khả năng ức chế sao chép virus bằng thực thể trị liệu. 
 
14.4.1 Những protein không trans trội 
 
Những protein không trans trội (transdominant negative protein – TNP) là các phiên bản 
đột biến về điều hòa hoặc các protein cấu trúc biểu hiện kiểu hình (-) trội, ức chế sự sao 
chép của HIV. Theo định nghĩa, những thể đột biến như thế không những không có hoạt 
tính thể hoang dã mà còn ức chế cả chức năng của protein thể hoang dã có chung 
nguồn gốc dạng trans. Sự ức chế có thể xảy ra bởi vì thể đột biến này cạnh tranh cơ 
chất thiết yếu hoặc đồng yếu tố có khả năng giới hạn lớn hoặc làm cho protein hình 
thành các đa phức. Thể đột biến có thể kết hợp với các monomer hỗn hợp bất hoạt. 
Điểm hạn chế của việc sử dụng các protein virus trans trội là có thể sinh miễn dịch khi 
biểu hiện bởi các tế bào tải nạp. Những tế bào được bảo vệ có thể dần dần cảm ứng 
đáp ứng miễn dịch mà kết quả có thể lại làm phá hoại chính nó. Điều này có thể làm 
giảm hiệu lực của GTL kháng virus khi dùng các protein trans trội. Các protein điều hòa 
HIV-1 (tat và Rev) và các protein cấu trúc (Env và Gag) là các đích tiềm năng cho sự 
phát triển các TNP. 
 
Bảng 14.4 Các chiến lược gen trị liệu nhằm ức chế sự sao chép của HIV 
 

Chiến lược kháng HIV                                            Cách tác động tiềm ẩn 
Các cách tiếp cận trên cơ sở protein   
Protein không trans trội    
Rev                                                                         Xuất khẩu nhân của mRNA virus 
Tat                                                                          Phiên mã/xử lý hệ gen virus 
Gag                                                                        Lắp ráp virus 
Env                                                                         Lắp ráp virus 
Protein nội sinh 
CD4 hòa tan                                                           Receptor gắn/ lắp ráp virus 
CD4-KDEL                                                             Bẫy Env và Rev trong ER 
E1F-5A 
Kháng thể chuỗi đơn (intrabody) 
kháng gp 120                                                         Làm chín và tạo chức năng cho 
                                                                               protein Env  
Cách tiếp cận cơ sở acid nucleic 
AntisenseRNA 
Antisense Tat/Rev                                                  Phiên dịch protein Tat và Rev  
Antisense Gag                                                        Phiên dịch protein Gag 
Ribozyme 
Trình tự dẫn 5’                                                        Phiên dịch RNA virus 
Multitarget (đa đích)                                                Phiên dịch RNA virus 
Antisense oligonucleptide           
Bẫy RNA                                                                 Phiên dịch RNA virus  
Bẫy TAR                                                                  Phiên mã/xử lý hệ gen virus 
Bẫy RRE                                                                 Xuất khẩu nhân của mRNA virus 



Tăng cường miễn dịch                                        
Env                                                                Cảm ứng đáp ứng miễn dịch TB và thể dịch                                                                                         
CTL đặc hiệu virus                                        Tăng hoạt tính độc tế bào đối với HIV                     
                                      
       

 
 

 
Hình 14.4 Hoạt động của protein Rev không trans trội. (1) chức năng bình thường của protein 
Rev là hình thành các phức hợp multimer làm tăng hiệu ứng vận chuyển ngoài nhân của RNA hệ 
gen virus và (2) protein Rev không trans trội  hình thành các phức hợp multimer hỗn hợp bất hoạt 
với protein Rev hoang dã. Phức hợp Rev bất hoạt này can thiệp vào chức năng bình thường của 
các phức hợp Rev hoang dã và ức chế sự vận chuyển ngoài nhân của RNA HIV ghép nối đơn và 
không ghép nối. 
(Theo Bruce Bunnel. An Introduction to Molecular Medicine and Gene Therapy.  A John Wiley & 
Sons, Inc., Publication 2001) 
 
TNP được xem xét kỹ lưỡng nhất là protein Rev đột biến - RevM10. Protein Rev là một 
TNP trải qua hàng loạt đột biến ở gen rev (hình 14.4). RevM10 vẫn còn khả năng 
multimer hóa (multimerized) và gắn vào RRE, nhưng do kết quả của các đột biến này 
mà protein RevM10 không còn tương tác một cách hiệu quả với đồng yếu tố tế bào để 
hoạt hóa chức năng Rev. Các dòng tế bào biểu hiện một cách ổn định RevM10 đã được 
bảo vệ khỏi sự thâm nhiễm HIV trong các thí nghiệm nuôi cấy tế bào dài hạn. Sự tải nạp 
REvM10 trong các dòng tế bào T hoặc PBL sơ cấp sẽ làm chậm lại sự sao chép virus 
và không thấy bất kỳ hiệu ứng âm tính nào trên các tế bào này. Gần đây, người ta đã 
chứng minh rằng RevM10 ức chế sao chép của HIV-1 ở các tế bào thâm nhiễm mạn 
tính. 



Một protein TNP Rev khác được phát triển bởi Morgan và cộng sự (1994) ức chế  sự 
sao chép HIV trong các dòng tế bào T và PBL ở phòng thí nghiệm cũng như HIV phân 
lập được trên lâm sàng. Dạng thứ ba của Rev TNP được tạo ra bằng cách loại bỏ trình 
tự tín hiệu định vị nhân. Trình tự này có chức năng như một tín hiệu định hướng protein 
Rev vào vùng nhân các tế bào thâm nhiễm. Rev TNP này được giữ trong tế bào chất và 
ngăn ngừa sự định vị của Rev hoang dã vào nhân do hình thành các oligomer bất hoạt. 
Protein Tat điều hòa HIV cũng được dùng để tạo các TNP.  Tat TNP được gây đột biến 
ở domain gắn protein của nó. Để tải nạp vào những dòng tế bào T thì Tat TNP  phải ức 
chế sự sao chép HIV trong 30 ngày. Qua cơ chế này cho thấy chức năng của Tat TNP 
là do cô lập một yếu tố tế bào có liên quan tới sự hoạt chuyển qua trung gian Tat. Điều 
thú vị là, trong nghiên cứu này đã phát triển được một vec tơ retrovirus có khả năng 
biểu hiện được cả Tat và Rev TNP. Vec tơ multi-TNP ngăn chặn sự sao chép HIV-1 
hiệu lưc hơn các vec tơ retrovirusc chỉ  biểu hiện TNP hoặc Rev đơn lẻ. Nghiên cứu này 
đã chứng minh rằng sự ức chế của Tat và Rev xảy ra một cách đồng thời có thể làm 
cho GTL HIV hiệu lực hơn. Gần đây, một protein hòa trộn trans trội kép Tat/Rev làTrev 
đã được thiết kế nhằm ức chế đồng thời 2 hoạt tính thiết yếu của HIV-1. Để thâm 
chuyển hoặc tải nạp gen Trev vào trong các tế bào T thì các tế bào này phải tránh  được 
các hiệu ứng bệnh lý tế bào của HIV. Sự ức chế đồng thời 2 chức năng của HIV sẽ cho 
các ưu thế vượt trội hơn TNP đơn chức năng. Các bán phần TNP cơ sở protein cấu trúc 
cũng được xem xét cho chức năng kháng HIV-1. Các protein cấu trúc (Gag và Env) 
được oligomer hóa thành các phức hợp multimer khi lắp ráp virus. Sự multimer hóa tạo 
chúng thành các ứng cử viên của các thế hệ TNP. Một Gag TNP cũng được xem xét và 
thấy tất cả đều có khả năng ức chế sự sao chép HIV. Chức năng của Gag TNP là làm 
ngừng các giai đoạn của chu kỳ sống virus chẳng hạn như sự lắp ráp, sự đâm chồi, sự 
lột áo của hệ gen virus hay sự khởi đầu phiên mã ngược. Do mức độ phiên mã di truyền 
chậm của các gen gag khi vắng mặt protein Rev của HIV nên việc ứng dụng Gag TNP 
bị hạn chế.  Tuy nhiên, nếu sự biểu hiện Gag đột biến mức độ thấp thì sẽ không đủ hiệu 
lực ngăn cản sự sao chép của HIV-1. Env TNP cũng đã được tổng hợp nhưng những 
test khởi đầu cho thấy hoạt tính kháng virus vẫn còn thấp. 
 
14.4.2 Các kháng thể chuỗi đơn (intrabody) 
 
Một lớp mới hơn của GTL kháng vi khuẩn là các kháng thể chuỗi đơn biểu hiện trong tế 
bào (cũng còn gọi là intrabody). Đoạn chuỗi đơn có thể biến đổi được của một kháng 
thể là domain cấu trúc nhỏ nhất nắm giữ tính đặc hiệu kháng nguyên toàn phần và có 
khả năng gắn vào vị trí của kháng thể mẹ (parental). Các kháng thể chuỗi đơn được tạo 
bởi sự phân dòng các gen chuỗi nặng và chuỗi nhẹ từ một thể lai biểu hiện kháng thể 
của một protein đích đặc hiệu. Những gen này biểu hiện nội bào các kháng thể chuỗi 
đơn, gồm các trình tự Ig chuỗi nặng mà đích trong cơ thể là lưới nội chất (endoplasmic 
reticulum –ER) và vùng  có thể biến đổi của chuỗi nhẹ và chuỗi nặng đã được sắp xếp 
lại, chúng được nối với nhau bởi một bộ kết nối (linker) linh hoạt trong chuỗi. Vì kháng 
thể chuỗi đơn không được bài xuất nên nó chỉ có hiệu ứng trong lưới nội chất, có thể 
thông qua tương tác của nó với protein BiP đặc hiệu ER. Protein BiP gắn không hoàn 
toàn với các Ig gấp nếp và có thể tạo thuận lợi cho sự gấp nếp và/ hoặc sự oligomer 
hóa của những protein này. Intrabody có thể trực tiếp gắn và ngăn chặn chức năng gen 
hoặc có thể cô lập protein ở những khoang tế bào không thích hợp và làm ngừng chu kỳ 
sống của HIV. 
Sự biểu hiện của intrabody đặc hiệu vùng gắn CD4 của HIV-1 gp 120 (Env) làm giảm 
đáng kể sự sao chép HIV-1 do bẫy gp 160 trong ER và ngăn ngừa sự chín của protein 
gp120/gp41. Các intrabody cho các protein Rev thì bẫy Rev ở khoang tế bào chất và 
ngăn chặn sự biểu hiện HIV-1 do ức chế sự xuất khẩu RNA của HIV-1 từ nhân. Hơn 



nữa, người ta đã phát triển các intrabody chứa các trình tự tín hiệu định vị nhân SV40 
cho Tat. Các kháng thể chuỗi đơn kháng Tat ngăn chặn sự hoạt chuyển qua trung gian 
Tat của HIV-1 LTR và làm cho các dòng tế bào T kháng lại sự thâm nhiễm HIV-1. 
 
14.4.3 Các protein tế bào nội sinh và các tác nhân kháng HIV 
 
Protein  từ các tế bào được xác định được là có hoạt tính ức chế gen đặc hiệu (Hình 
14.5). Hoạt tính này có thể tác động bằng cách ngăn ngừa sự gắn kết HIV với tế bào, 
hoặc bằng trực tiếp với các protein điều hòa/cấu trúc, hoặc gián tiếp bởi cảm ứng kiềm 
chế các yếu tố tế bào có ảnh hưởng tới sự biểu hiện gen virus. Một trong số các thí 
nghiệm in vitro thành công nhất với việc sử dụng các protein tế bào nội sinh để ức chế 
tác nhân thâm nhiễm là việc sử dụng một phiên bản hòa tan của HIV receptor CD4 
(sCD4). Chức năng kháng nguyên CD4 của tế bào T trợ giúp như là một receptor cho 
HIV thông qua sự tương tác vật lý của glycoprotein vỏ HIV là gp120 với protein CD4. 
Dựa trên các kết quả này, các nhà nghiên cứu đã chứng minh rằng các protein (sCD4) 
có thể được gắn một cách hiệu lực để ức chế sự thâm nhiễm trong các tế bào CD4+. 
Hiệu ứng của chiến lược này là sự cạnh tranh gắn kết của HIV với CD4 tế bào và nồng 
độ cao của các sCD4. Muốn chiến lược này có hiệu quả đòi hỏi phải có sự biểu hiện liên 
tục các sCD4 ở mức cao. Các vec tơ retrovirus biểu hiện sCD4 có thể bảo vệ được các 
dòng tế bào T khỏi sự thâm nhiễm HIV in vitro. Giới hạn lớn của chiến lược này là khả 
năng đạt được sự biểu hiện đủ cao của sCD4 để trung hòa HIV một cách hiệu quả. Việc 
sử dụng sCD4 cho GTL với thâm nhiễm HIV trong lâm sàng vẫn chưa thu được kết quả 
khả quan. Truyền qua tĩnh mạch các protein sCD4 tái tổ hợp cho các bệnh nhân thâm 
nhiễm HIV cũng không thấy có hiệu lực trong các thử nghiệm trên lâm sàng ở pha I. 
Ngược lại, đối với các nòi virus HIV trong phòng thí nghiệm thì thấy hiệu ứng rõ rệt của 
các protein CD4 hòa tan. 
Một thay đổi trong cách tiếp cận GTL kháng HIV cơ sở CD4 là phát triển phân tử CD4 
hòa tan đột biến có chứa tín hiệu duy trì ER đặc hiệu (Lys-Asp-Glu-Leu hoặc KDEL). 
Phân tử lai này ngăn chặn sự bài xuất gp120 và sự biểu hiện trên bề mặt tế bào của 
gp120/41 được giữ trong lưới nội chất, vì thế phòng ngừa được sự chín của các hạt 
HIV-1 thâm nhiễm. Người ta cũng chứng minh rằng những đột biến này sẽ làm giảm ái 
lực của CD4 với gp120, do đó tạo được phần nào khả năng cho CD4 – KDEL giữ gp120 
ở lưới nội chất. Một cách tiếp cận tương tự là phức hợp CD4/gp160 hòa tan đích đặc 
hiệu cho lysosome thông qua sự hợp nhất các domain đích của lysosome trong CD4 
hòa tan. Các phức hợp domain lysosome CD4/gp160 sẽ được phân giải trong lysosome 
của tế bào và sự sản xuất các hạt HIV chín sẽ được giảm bớt. 
 



 
Hình 14.5 Các cách tiếp cận trên cơ sở protein tế bào đối với sự ức chế sao chép của HIV-1. 
Việc sản xuất một protein CD4 hòa tan nội bào có thể ngăn chặn được cả sự gắn kết của các hạt 
HIV thâm nhiễm  cũng như việc sản xuất ra các hạt virus mới từ các tế bào bị thâm nhiễm bằng 
cách làm trung hòa toàn bộ protein lớp vỏ. Gắn một tín hiệu duy trì lưới nội chất (KDEL) với 
protein CD4 sẽ dẫn đến ức chế sự sao chép của virus do phức hợp vỏ gp160 được giữ lại ở lưới 
nội chất. Sự hợp nhất của trình tự đích lysosome với protein CD4 dẫn đến ức chế sự biểu hiện 
gp160 thông qua sự phân giải đích trong lysosome. Sự biểu hiện của các kháng thể chuỗi đơn 
(intrabody) có thể dẫn đến việc duy trì protein virus trong lưới nội chất do sự tương tác với protein 
BiP. 
(Theo Bruce Bunnel. An Introduction to Molecular Medicine and Gene Therapy. A John Wiley & 
Sons, Inc., Publication 2001) 
 
 
Vừa mới đây người ta đã chứng minh rằng protein Rev tương tác đặc hiệu với các yếu 
tố của tế bào để tạo chức năng bình thường trong tế bào thâm nhiễm. Các yếu tố khởi 
đầu 5A (elF-5A) của tế bào  nhân thực là một yếu tố phiên mã tế bào, nó tương tác với 
Rev bằng cách gắn vào domain hoạt hóa Rev. Sự tương tác giữa các thể đột biến của 
elF-5A và Rev có thể ức chế một cách hiệu lực sự sao chép HIV-1 in vitro. Ứng dụng sự 
tương tác giữa các yếu tố tế bào và HIV có thể bổ sung thêm các cách tiếp cận  GTL 
với HIV. Vì là các protein tế bào nội sinh nên chúng không có tính kháng nguyên, bởi 
vậy các tế bào được công nghệ hóa với các gen ức chế tế bào này có thể không bị loại 
trừ bởi hệ miẽn dịch của bệnh nhân. Đây là một lợi thế so với việc sử dụng các gen mã 
cho các protein virus trans trội - các protein sinh miễn dịch tiềm tàng cho GTL. 
Một chiến lược mới lại khai thác sự tương tác của CD4/fusin với protein gp120/gp41 của 
virus HIV. Nhờ trình tự sao chép HIV của các tế bào thâm nhiễm nên  biểu hiện được 
protein vỏ gp120/gp41 trên bề mặt của chúng để thực hiện việc lắp ráp các hạt virus 
mới. Sự biểu hiện của gp120/gp41 trên bề mặt tế bào dẫn các nhà khoa học tới giả 
thuyết rằng virus có thể được công nghệ hóa để có các receptor HIV và các đồng 
receptor (co-receptor) ở lớp vỏ thay cho các protein vỏ virus nội sinh. Thế hệ virus lai 
này là đích đặc hiệu đối với các tế bào thâm nhiễm mà ở đó sự sao chép của virus sẽ 
làm các chết tế bào. Một loại virus gây bệnh ở miệng (vesicular stomatití virus-VSV) 



cũng đã được công nghệ hóa bằng cách này . Trong các nghiên cứu với VSV, người ta 
đã loại bỏ gen VSV và thay bằng các gen của CD4 và CXCR4, kết quả là hình thành các 
hạt VSV tái tổ hợp thâm nhiễm đặc hiệu với các tế bào đã thâm nhiễm HIV.  
 
14.5 Các cách tiếp cận GTL với cơ sở acid nucleic 
 
14.5.1 Bẫy RNA 
 

 
Hình 14.6 Gen trị liệu HIV- 1 với cơ sở acid nucleic. Các gen kháng HIV-1 có thể được biểu hiện 
trong ngữ cảnh của các antisense acid nucleic như antisense oligonucleptide, antisense RNA 
hoặc ribozyme. Tất cả các antisense này đều thúc đẩy sự phân giải các trình tự đích bởi RNAse 
hoặc ngăn chặn  sự phiên dịch của mRNA. Chức năng của ribozyme là do sự tương tác đặc hiệu 
với một trình tự đích trong RNA và sự bất hoạt chức năng là do sự cắt nhỏ bộ khung 
phoshodiester. Sự biểu hiện quá mức các phân tử RNA ngắn (bẫy) tương xứng các yếu tố tác 
động cis của virus. Các yếu tố đáp ứng hoạt chuyển (TAR) hoặc yếu tố đáp ứng Rev (RRE) sẽ 
ức chế sự liên kết của protein virus với các trình tự cùng nguồn gốc cũng thấy trên các mRNA 
virus. 
(Theo Bruce Bunnel. An Introduction to Molecular Medicine and Gene Therapy. A John Wiley & 
Sons, Inc., Publication 2001) 
 
 
Cách tiếp cận này là phá vỡ sự tương tác bình thường của các protein điều hòa HIV với 
các yếu tố điều hòa tác động cis thông qua việc biểu hiện quá mức các phân tử RNA 
ngắn (bẫy), các phân tử này sẽ cạnh tranh với các yếu tố RNA virus dành cho việc gắn 
các protein cần cho sự sao chép của virus (hình 14.6). Yếu tố đáp ứng hoạt chuyển 
(transactivation response – TAR) và các yếu tố đáp ứng Rev (Rev response element -  
RRE) là 2 yếu tố điều hòa virus có ở HIV và là các vị trí gắn cho các protein hoạt chuyển 
Tat và Rev. Hoạt tính kháng virus của các bẫy TAR đã được kiểm tra bằng sự chuyển 
gen qua trung gian virus vào các dòng tế bào T in vitro. Tuy nhiên, nếu biểu hiện quá 



mức bẫy TAR sẽ làm ức chế sự hoạt hóa phiên mã qua trung gian protein Tat, protein 
này làm giảm đáng kể sự sao chép của HIV phân lập ở phòng thí nghiệm. Ức chế sao 
chép virus của bẫy TAR là do giảm sự gắn kết của protein Tat vào các yếu tố TAR nội 
sinh, các yếu tố này ức chế sự hoạt hóa phiên mã cần cho sự sao chép virus. Sự biểu 
hiện của bẫy TAR lặp nối tiếp gồm khoảng 50 đoạn lặp TAR sẽ ức chế hiệu quả sự sao 
chép của HIV-1 cả trong các dòng tế bào T cũng như các dòng tế bào lympho sơ cấp. 
Xa hơn nữa, bẫy TAR multimer hóa cũng ức chế tốt sự sao chép virus trong các tế bào 
lympho từ các bệnh nhân AIDS giai đoạn muộn. 
Sự biểu hiện tăng cường các bẫy RRE bởi các vec tơ retrovirus dẫn đến  ức chế dài 
hạn sao chép HIV trong các dòng tế bào T ở người. Các bẫy RRE có được chức năng 
là do ngăn ngừa sự gắn kết của Rev với trình tự RRE bình thường, những trình tự này 
làm giảm mức mRNA của HIV-1 không ghép nối và ghép nối đơn được xuất ra từ nhân 
của các tế bào thâm nhiễm. Rõ ràng là sự biểu hiện quá mức các bẫy RRE sẽ làm 
kháng mạnh virus. Nhưng còn một số vấn đề liên quan như hiệu ứng dài hạn của sự 
biểu hiện các bẫy  RNA liệu có giữ được các chức năng bình thường của tế bào hay 
không? Hơn nữa, đối với các protein virus thì cả TAR và RRE đều gắn với các đồng yéu 
tố tế bào, vì thế sự biểu hiện quá mức của các bẫy có thể gây hiệu ứng âm về khả năng 
sống đơn độc hoặc các hoạt tính thông qua sự cô lập của các protein cần cho các chức 
năng bình thường của tế bào. Để giới hạn sự tương tác giữa bẫy RRE và các protein tế 
bào, người ta đã thử dùng một bẫy RRE nhỏ chỉ có 13 nucleptide nhưng vẫn có domain 
gắn Rev. Bẫy RRE nhỏ này cho thấy ức chế một cách hiệu quả sự sao chép của HIV-1 
in vitro. 
 
14.5.2 Antisense DNA và RNA  
 
Công nghệ antisense acid nucleic bao hàm nhiều phương pháp, tất cả đều hướng trực 
tiếp tới việc “làm câm” (silencing) đặc hiệu sự biểu hiện gen. Việc làm câm biểu hiện 
gen thu được thành quả là thông qua việc đưa vào tế bào hoặc mô antisense RNA hoặc 
các bán phần DNA chuỗi đơn (oligodeoxynucleptide) bổ cứu cho mRNA đích (Hình 
14.6). Theo lý thuyết, trong antisense acid nucleic thì cặp base acid nucleic của Watson- 
Crick được dùng để khóa sự biểu hiện gen trong một mẫu (fashion) đặc hiệu trình tự. 
Một trong số các nghiên cứu trọng lượng nhất hướng tới việc áp dụng antisense RNA là 
đưa thêm vào các oligonucleptide DNA đã có cải biến hóa học để làm tăng tính ổn định 
của chúng trong tế bào. Nhiều antisense oligonucleptide tổng hợp đã được thiết kế 
nhằm ức chế sự sao chép của HIV-1. Tuy nhiên, việc sử dụng chúng để ức chế HIV-1 
thì vẫn còn bị giới hạn cực kỳ bởi vì sự hấp thu của các oligonucleptide tự do từ môi 
trường ngoài tế bào in vivo vẫn còn vô vàn trở ngại và hệ thống chuyển giao hiệu lực 
vẫn chưa được sắp đặt. Các bán phần oligonucleptide cũng vậy, nó được “hòa nhập” 
vào trong các tế bào đích và cuối cùng được phân giải bởi các enzyme tế bào  sao cho 
bất kỳ hoạt động ức chế nào đối với sự biểu hiện gen cũng chỉ là nhất thời. Còn một vấn 
đề nữa đối với việc sử dụng oligonucleptide DNA là việc ức chế gen lại thường không 
đặc hiệu. Nói cách khác, ức chế biểu hiện thường không phải là kết quả trực tiếp của sự 
tương tác giữa các oligonucleptide và trình tự đích mà là tương tác với RNA rất không 
đặc hiệu. 
Một cách tiếp cận khác về ức chế biểu hiện gen qua trung gian antisense acid nucleic là 
đưa vào  trực tiếp hoặc sản xuất nội bào antisense RNA trong các tế bào hoặc mô của 
các cơ quan. Việc đưa trực tiếp các bản phiên mã RNA vào trong các tế bào có thể 
được hoàn tất thông qua vi tiêm một sản phẩm phiên mã in vitro hoặc là một 
oligonucleptide đã cải biến hóa học. Việc theo dõi trực tiếp các bản phiên mã antisense 
RNA in vivo có thể là vô lý đối với GTL vì có rất nhiều tế bào cần nhận RNA trị liệu. 



Một quan điểm khác đối với việc chuyển giao antisense RNA trong GTL là dùng các hệ 
thống vec tơ tạo ra antiense RNA trong tế bào hoặc mô của các cơ quan. Các hệ thống 
vec tơ virus tái tổ hợp thông thường nhất như retrovirus đã được sử dụng bởi vì chúng 
nhắm đích một cách hiệu quả tới nhiều tế bào. Việc sử dụng các hệ thống vec tơ cơ sở 
retrovirus để sản xuất nội bào antisense RNA đã tạo thêm lợi thế. Điều đó có nghĩa là 
vec tơ này hợp nhất được vào hệ gen tế bào chủ và vì thế antisense có hiệu ứng kéo 
dài hơn oligonucleptide. Tương tự như vây, việc sử dụng các promoter có thể điều hòa 
hoặc cảm ứng được sẽ cho phép kiểm soát chặt chẽ mức độ ức chế. 
Mặc dầu cơ chế sự ức chế biểu hiện gen qua trung gian antisense vẫn chưa rõ hoàn 
toàn, nhưng có giả thuyết cho rằng cặp đôi RNA (antisense RNA và RNA đích) đều bị 
phân giải bởi RNase H hoặc do sự phiên mã kế tiếp mRNA bị ngăn chặn. Giới hạn của 
các bản phiên mã antisense RNA cũng giống như các quan sát thấy trên 
oligonucleptide. Với các mức biểu hiện cao hơn của các bản phiên mã antisense thì sự 
ức chế gen lại thường là không đặc hiệu. Sự biểu hiện antisense với mức cao và dài 
hạn là một nhu cầu đòi hỏi đối với việc ức chế hiệu quả sự sao chép virus. Cơ chế 
thông qua các bán phần antisense ức chế sự biểu hiện gen đòi hỏi một phân tử 
antisense phải gắn được  vào một phân tử đích. Sự hợp thức của các trình tự antisense 
với các trình tự đích phải là thấp nhất: 1/1 (antisense/đích), nhưng thực tế cho thấy với 
tỷ lệ 5/1 hoặc 10/1 sẽ dẫn tới  việc ức chế biểu hiện gen hiệu quả hơn. Vì vậy sự biểu 
hiện gen antisense phải được định lượng sao cho cao hơn mức biểu hiện gen HIV-1 thì 
chiến lược GTL bằng antisense mới có hiệu lực. Các vec tơ GTL tiêu chuẩn có promoter 
pol II thường không tạo đủ mức trình tự antisense để ức chế sự sao chép virus. Để tháo 
gỡ vấn đề này phải phát triển các vec tơ có hệ thống promoter được cải biến. Vec tơ 
retrovirus có promoter pol III rõ ràng làm tăng đáng kể mức độ biểu hiện gen. Sự phiên 
mã của các RNA vận chuyển (tRNA) và các RNA nhân nhỏ (small nuclear RNA) –
snRNA ở các tế bào nhân thực được kiểm soát bởi các promoter pol III. Promoter pol III 
là một tổ hợp (gồm 2 phần tách biệt). Điều lý thú là chúng có ở vị trí bắt đầu sự phiên 
mã. Điều đó có nghĩa là RNA polymerase III làm lùi lại sự khởi đầu phiên mã của gen 
pol III. Vec tơ retrovirus cơ sở pol-III biểu hiện  antisense với trình  tự TAR đã ức chế tốt 
sự sao chép HIV-1 in vitro. Cuối cùng, phối hợp sự biểu hiện antisense RNA với thâm 
nhiễm  HIV-1 sẽ cho phép biểu lộ hiệu lực các trình tự antisense trong các tế bào sau 
khi bị thâm nhiễm. Như vậy có thể phát triển một vec tơ retrovirus trong đó LTR của 
HIV-1 được coi như một promoter. Vec tơ này cho phép biểu hiện hiệu quả các trình tự 
antisense trong các tế bào lympho sau khi bị thâm nhiễm HIV. 
Có rất nhiều bản phiên mã antisense đã được thiết kế cho các vùng đích khác nhau của 
hệ gen HIV-1. Sự biểu hiện nội bào ổn định các bản phiên mã HIV-1 hiện nay là một 
phương pháp hiệu quả nhất, nhờ công nghệ antisense mà có thể ức chế được sự biểu 
hiện gen HIV. Có nhiều nghiên cứu cho thấy khi sử dụng các bản phiên mã antisense 
đối với các gen tat, rev, vpu và gag chỉ làm giới hạn hoạt tính kháng virus. Khi phân tích 
sâu về trình tự gen antisense HIV thấy có các antisense nhắm tới 10 vùng khác nhau 
của hệ gen HIV và người ta đã so sánh được hiệu ứng kháng virus của các antisense 
này. Các trình tự gen antisense có hoạt tính kháng virus nhất nhắm vào vùng 1 kb trong 
gen gag và một trình tự đặc hiệu cho một đoạn của hệ gen 562-bp bao gồm các gen tat 
và rev. 
Phân tích xa hơn về hiệu ứng kháng virus của đoạn gen antisense tat/rev thì thấy nó ức 
chế mạnh sự sao chép HIV-1 ở các dòng tế bào T và CD4+ PBL sơ cấp, nhưng mất 
hiệu ứng bảo vệ đối với quần thể tế bào bảo vệ vì thấy có thêm nhiều hạt HIV thâm 
nhiễm ở quần thể này. 
 
14.5.3 Ribozyme (antisense RNA xúc tác) 
 



Ribozyme là các phân tử RNA có hoạt tính xúc tác. Chức năng của chúng là gắn với 
các bán phần RNA đích thông qua lai đặc hiệu trình tự antisense, nó làm bất hoạt bằng 
cách cắt nhỏ bộ khung phosphodiester ở một vị trí đặc hiệu (Hình 14.6). Hai lớp 
ribozyme nghiên cứu kỹ nhất là ribozyme cặp tóc (hairpin) và ribozyme đầu rèn 
(hammerhead) (tên gọi theo lý thuyết cấu trúc bậc hai của chúng). Ribozyme 
hammerhed phân giải RNA ở trình tự nucleptide U-H (H = A, C hoặc U) do thủy phân 
liên kết 3’, 5’ phosphodiesster. Ribozyme hairpin thì phân cắt ở vị trí C-U-G. Lợi thế nổi 
bật của ribozyme vượt hẳn các antisense RNA truyền thống là chúng không bị tiêu hao 
trong phản ứng phân cắt đích, vì thế một ribozyme đơn có thể làm bất hoạt được nhiều 
phân tử đích. Hơn nữa, ribozyme còn có thể được tạo ra từ chính các đơn vị phiên mã. 
Vì thế nhiều ribozyme hướng đích vào các vùng khác nhau của hệ gen có thể được hợp 
nhất trong cùng một vec tơ. Do đặc tính xúc tác độc quyền của chúng nên ribozyme có 
tiềm năng ức chế cao đối với sự biểu hiện ngay cả ở các nồng độ thấp. Ribozyme cũng 
có tính đặc hiệu trình tự lớn hơn antisense RNA bởi vì đích luôn  phải khớp đúng với với 
trình tự đích cho phép gắn. Hơn nữa, vị trí phân cắt phải ở phía phải trong đoạn 
antisense. Tuy nhiên, về mặt chức năng và phạm vi tác động xúc tác thì ribozyme thực 
sự có đích được RNA in vivo hay không thì vẫn chưa rõ. Tuy nhiên, một giới hạn tiềm 
ẩn đối với việc sử dụng ribozyme cho GTL đối với HIV-1 là vẫn còn bị giới hạn về hiệu 
lực vì lý do di truyền (vẫn có một tỷ lệ đột biến cao đi cùng với sự sao chép HIV-1). Nếu 
có bất kỳ biến đổi nào về liên kết hoặc vị trí phân cắt trong trình tự đích thì đòi hỏi 
ribozyme phải trở lại trạng thái bất hoạt hoàn toàn. 
Nghiên cứu đầu tiên về ribozyme được thiết kế để ức chế HIV-1 là sự thâm chuyển một 
ribozyme hammerhead tới trình tự gag của virus trong nguyên bào sợi người biểu hiện 
kháng nguyên CD4. Trước những thách thức với HIV-1, các tế bào phải có khả năng 
làm giảm mức độ biểu hiện của các phân tử RNA gag có độ dài đầy đủ và làm giảm 
đáng kể mức protein p24 từ gag. Các ribozyme phát triển với  đích là trình tự dẫn 5’ của 
HIV tỏ ra ức chế mạnh sự sao chép của HIV-1 trong các dòng tế bào T và PBL. Những 
ribozyme này làm bất hoạt sự thu nhận RNA virus để hòa nhập vào hệ gen. Vì vậy, các 
ribozyme với đích ở trình tự dẫn 5’ của HIV ngăn ngừa được sự thâm nhiễm HIV-1 dài 
hạn, có thể làm cho các tế bào chưa thâm nhiễm trở nên kháng vĩnh viễn với sự thâm 
nhiễm HIV-1. Điều lý thú là ribozyme này có thể có tiềm năng ức chế toàn cầu sự biểu 
hiện gen virus bởi vì tất cả RNA từ HIV-1 đều có trình tự dẫn. Các ribozyme đa đích 
cũng đã được phát triển trong đó mỗi ribozyme đơn có thể phân cắt được ở nhiều vị trí 
định sẵn trong hệ gen HIV-1. Các ribozyme đa đích với các vùng định sẵn của các trình 
tự env ức chế đặc hiệu lực sự sao chép của một số HIV-1 phân lập. 
Các đơn vị phiên mã của ribozyme đủ nhỏ để một số ribozyme có thể hợp nhất được 
vào một vec tơ đơn, vì thế các ribozyme hướng đích tới một số vùng của HIV-1 có thể 
được chuyển giao trong cùng một tế bào. Sự ức chế sao chép HIV qua trung gian 
ribozyme cải biến sẽ thu được thành quả nếu phát triển được các ribozyme đồng vị trí 
với RNA đích HIV trong khoang tế bào. 
Để làm test chiến lược này, người ta đã dùng một bản phiên mã có chứa tín hiệu đóng 
gói retrovirus thì thấy nó làm bất hoạt được RNA hệ gen MoMLV tổng hợp mới, được 
dùng trước khi lắp ráp các hạt, kết quả là làm giảm đáng kẻ sự giải phóng của các hạt.  
 
14.6 Các cách tiếp cận nhằm kích thích đáp ứng miễn dịch đặc hiệu HIV 
 
14.6.1 Các vaccine DNA 
 
Một cách tiếp cận mới của GTL với cơ sở acid nucleic là  ĐƯMD đối với các protein tự 
nhiên của HIV được tổng hợp do chuyển giao DNA plasmid vào trong tế bào, nói cách 
khác là các vaccine cơ sở DNA. Những quan sát đầu tiên dẫn tới việc phát triển vaccine 



gen là sau khi tiêm vào cơ chuột DNA plasmid mã cho các gen dấu chuẩn thì nó được 
biểu hiện. Mặc dầu mức độ chuyển gen còn thấp, nhưng đã xác định được rằng plasmid 
được “hòa nhập” đã tồn tại được và biểu hiện được ở động vật. Sự sản sinh ĐƯMD đối 
với các protein dấu chuẩn được mã bởi các plasmid được chứng minh nhờ việc sử 
dụng DNA plasmid được đưa vào da chuột bằng hệ thống chuyển gen sinh học của 2 
nhóm nghiên cứu. Sự phát triển ĐƯMD bảo vệ do tiêm chủng với vaccine gen được 
chứng minh đầu tiên khi tiêm vào cơ chuột DNA plasmid trần mã cho nucleoprotein nội 
tại của virus influenza. Hiệu ứng tiềm ẩn của sự tiêm chủng DNA vào các tế bào cơ sau 
gián phân đã được chứng minh ở chuột và các mô hình động vật được thâm nhiễm với 
vi khuẩn, virus hoặc với các ký sinh trùng gây bệnh. Nhân tố căn bản đối với các 
vaccine gen này là tạo được cả ĐƯMD tế bào T gây độc tế bào đặc hiệu cũng như 
ĐƯMD thể dịch. Theo lý thuyết thì có rất nhiều lợi thế với kỹ thuật tiêm chủng DNA, nó 
vượt hẳn các chiến lược vaccine truyền thống như: (1) dễ dàng sản xuất và pha chế các 
DNA plasmid. (2) sự biểu hiện của kháng nguyên dạng tự nhiên thường dẫn tới sản sinh 
cả các tế bào T giúp đỡ và T gây độc tế bào, (3) tính miễn dịch dài hạn đã mở ra tiềm 
năng giảm liều lượng của các vaccine cần để tạo được ĐƯMD bảo vệ và (4) các tế bào 
không cần là các tế bào đích cũng được thâm nhiễm một cách bình thường bởi các tác 
nhân thâm nhiễm.  
Những bất lợi tiềm ẩn của tiêm chủng DNA là: (1) những sự cố bát ngờ có thể  xảy ra 
khi đưa DNA plasmid vào các dạng tế bào dự kiến, (2) sản sinh ra các kháng thể kháng 
DNA plasmid được dùng đẻ tiêm chủng và (3) sự hợp nhất ngãu nhiên của DNA  được 
tiêm vào trong các tế bào đích có thể làm hoạt hóa một gen gây ung thư hoặc làm bất 
hoạt một gen kiềm chế tạo khối u do các tác nhân gây đột biến được cài vào. 
Một cách tiếp cận chủ động là dựa vào một kỹ thuật để làm tối ưu chiến lược tiêm chủng 
HIV-1. Khi đưa gen env của HIV-1 vào các tế bào chuột theo cách tiêm  DNA plasmid 
trần thì sẽ hình thành các ĐƯMD tế bào và thể dịch đặc hiệu cao. Hơn nữa, sự biểu 
hiện của các plasmid mã cho glycoprotein vỏ HIV-1 hay các hạt HIV khiếm khuyết không 
gây thâm nhiễm rõ ràng có thể tạo được kháng thể tức thời đối với Env và sự biểu hiện 
hệ gen HIV khiếm khuyết sẽ làm tăng hoạt tính của tế bào T gây độc tế bào đối với 
protein Gagp24 của HIV. Mới đây, người ta đã thu được nhiều kết quả khi sử dụng 
vaccine kháng HIV cơ sở DNA trên tinh tinh. Mặc dầu khi tiêm DNA đã cho các ĐƯMD, 
nhưng những động vật được tiêm chủng vẫn còn phải gánh chịu những thách đố của 
HIV sau khi  ngừng tiêm. Vấn đề này đòi hỏi phải có các nghiên cứu về tiềm năng hình 
thành các ĐƯMD mạnh trực tiếp với HIV. Tuy nhiên, cũng cần phải chứng minh rằng 
liệu có tồn tại một ĐƯMD  kháng lại được các nòi HIV đa hình hay không? 
 
14.6.2 Các lympho T gây độc tế bào đặc hiệu HIV 
 
Sử dụng  các tế bào của chính cá thể bị thâm nhiễm (các tế bào lympho CD4+ và CD8+, 
các tế bào gốc tạo máu CD34+ hoặc các kháng nguyên có mặt trên tế bào như đại thực 
bào chẳng hạn) để trả lại thụ động chức năng hệ miễn dịch là một kỹ thuật khác trong 
việc phát triển GTL đối với thâm nhiễm HIV. Miễn dịch trị liệu trực tiếp đi cùng với việc 
mở rộng ex vivo đối với các quần thể tế bào T chọn lọc, các tế bào lympho CD+ hoặc 
CD8+ sau đó được truyền lại vào các cá thể bị thâm nhiễm HIV -1. Tiêu điểm chính của 
trị liệu tế bào với thâm nhiễm HIV-1 là các tế bào CD8. Mặc dầu hệ thống hòa hợp tổ 
chức chính có vai trò quan trọng với việc hạn chế CD8 CTL trong thâm nhiễm HIV-1 vẫn 
chưa rõ, nhưng rõ ràng là khi mới chớm thâm nhiễm thì việc tăng các tế bào CD8 đặc 
hiệu HIV có liên quan tới các giải pháp của virus huyết. Những số liệu này đã chứng 
minh chắc chắn rằng lớp I hệ thống hòa hợp tổ chức chính đã làm giới hạn vai trò của 
các tế bào CD8 trong việc hạn chế thâm nhiễm trong pha cấp (các giai đoạn sớm) của 
sự thâm nhiễm. Người ta đã chứng minh rằng có sự phát triển lớp I hệ thống hòa hợp tổ 



chức chính nhằm hạn chế CD8 đặc hiệu đối với một số protein HIV bao gồm Env, Gag, 
Pol, Vif và Nef trong các cá thể thâm nhiễm HIV. Các tế bào T gây độc tế bào đặc hiệu 
HIV (Tc) được sản xuất do sự mở rộng ex vivo các bể tế bào T CD8+  với sự có mặt 
của các kháng nguyên HIV-1 (các peptide gag, env v.v..). Các dòng tế bào của CD8 đặc 
hiệu kháng nguyên sẽ được truyền lại cho chính cá thể thâm nhiễm HIV-1. Những số 
liệu ủng hộ cho việc sử dụng các dòng Tc cá thể đặc hiệu HIV để giới hạn sự thâm 
nhiễm HIV-1 dựa trên cơ sở quan sát thấy các tế bào CD8 có thể ức chế sự sao chép 
của HIV trong PBL người in vitro. 
 
14.7 Các khía cạnh thực tiễn của gen trị liệu HIV 
 
14.7.1 Các đích tế bào của GTL 
 
Nơi có nhiều thâm nhiễm và sự sao chép HIV-1 là các tế bào lympho, các tế bào gốc tủy 
xương (đại thực bào, các tế bào đơn nhân). Để GTL HIV-1 đạt hiệu quả, vấn đề sống 
còn là các tế bào từ các dòng này được sử dụng như là đối tượng nhận trong GTL 
kháng HIV-1.  
Các tế bào gốc tạo máu đa năng (haemtopoietic stem cells-HSC) sản sinh ra tất cả các 
tế bào lympho và các tế bào tủy xương. Vì vậy, các tế bào này là các ứng cữ viên chót 
cho việc sử dụng trong GTL. Theo lý thuyết, sự bảo vệ vĩnh viễn khỏi sự thâm nhiễm 
HIV có thể thu được kết quả thông qua việc đưa các gen kháng HIV-1 vào trong các 
HSC, bởi vì các tế bào này tự sản sinh và vì thế sẽ tạo ra vô tận quần thể các tế bào 
kháng HIV. Tuy nhiên, cho tới nay vẫn chưa thể phân lập được các quần thể HSC thuần 
khiết, nhưng một vài kĩ thuật làm giàu trên cơ sở chọn lọc các tế bào CD34+ đã được 
phát triển.  Các tế bào được làm giầu CD34+ có thể phân lập được từ tủy xương, từ các 
tế bào máu ngoại biên hoặc từ máu dây rốn. Nói chung các tế bào CD34+ phân lập từ 
mọi nguồn đều sử dụng tốt trong các phân tích in vitro cho GTL HIV-1. Điều đáng tiếc là 
mức độ chuyển gen thu nhận được sau khi những tế bào này được truyền lại in vivo  là 
rất tháp (1-5%). Người ta đã xác định được rằng sự biểu hiện khởi đầu gen được cài 
của các tế bào CD34+ có thể là “câm” trong một thời gian dài. 
Sự biểu hiện gen câm này có thể là kết quả của sự methyl hóa các cấu trúc trị liệu gen. 
Vì thế, việc cải tiến kỹ thuật chuyển gen và tăng sự biểu hiện gen thì dần dần có thể tạo 
được các ứng cử viên HSC cải biến dùng được cho GTL. 
Do việc chuyển gen vào các HSC là kém hiệu quả nên các nhà nghiên cứu đã chuyển 
hướng sang các tế bào chủ chốt nổi bật của HIV-1, các tế bào T CD4+ chín như là đích 
cuối cùng của GTL. Các tế bào lympho CD4+ hy vọng có thể xóa đi việc phân lập từ 
máu ngoại biên hay làm giầu bằng cách rút hết các tế bào CD8+. Khi sử dụng các tế 
bào CD4+ có thể thu được các mức tải nạp cao và các tế bào này có thể được lựa chọn 
trong khi mở rộng nuôi cấy mô để truyền lại cho bệnh nhân. 
Những câu hỏi xung quanh việc sử dụng các tế bào lympho CD4+ cho GTL đều đề cập 
đến tiềm năng sinh trưởng và thời gian sống cuả tế bào. Những nghiên cứu sơ bộ trên 
các động vật cao cấp không phải người đã khám phá được một số ít tế bào T tải nạp có 
thể được hồi phục  từ máu ngoại biên của khỉ rhesus 2 tuổi sau khi chỉ tiêm đơn các tế 
bào đánh dấu gen. Các nghiên cứu trên người khi sử dụng các tế bào lympho xâm nhập 
khối u đánh dấu gen (gene-marked tumor infiltrating lymphocyte-TIL) đã cho thấy các tế 
bào TIL sẽ tồn tại được vài tuần in vivo. Những nghiên cứu trên động vật cao cấp gần 
đây trong đó các tế bào lympho CD4+ bản thân được tãi nạp với vec tơ retrovirus của 
HIV đã chỉ rõ rằng một số ít tế bào lympho tải nạp đã tồn tại được vài tháng ở máu 
ngoại biên và hạch lympho của những động vật này. Một quy trình (protocol) lâm sàng 
đánh dấu gen liên quan tới cặp sinh đôi đồng loại cho thấy các tế bào lympho được 
đánh dấu gen chỉ có một ít sống tới 14 tuần lễ trong các cá thể thâm nhiễm HIV-1. 



Những kết quả thử nghiệm GTL lâm sàng ADA-SCID chỉ rõ  các lympho được truyền 
vào có thể sống và phân chia trong 4 năm sau đó. Các tế bào lympho tải nạp được sử 
dụng trong các thử nghiệm lâm sàng ADA đã làm tăng tuổi thọ bởi vì người ta cho rằng 
các tế bào tải nạp có lợi thế hơn các tế bào lympho không được tải nạp do có mặt sản 
phẩm gen ADA. Hơn nữa, còn rất nhiều bằng chứng chứng tỏ rằng có sự tồn tại dài hạn 
các tế bào lympho chín ở một số thí nghiệm. 
 
14.7.2 Các hệ thống chuyển gen 
 
Để GTL có hiệu quả, điều cần thiét là phải được chuyển được gen vào trong các tế bào 
đích. Các hệ thống chuyển gen hiệu qủa nhất đều dựa trên cơ sở vec tơ virus tái tổ hợp. 
Có nhiều hệ thống chuyển gen bao gồm các vec tơ cơ sở retrovirus, herpes virus, 
adenovirus và virus adeno liên hợp đã được phát triển. Một số kỹ thuật chuyển gen 
không virus hiện nay cũng đang được đánh giá về hiệu quả. Các hệ thống chuyển gen  
virus đã được làm test ở cả HSC cũng như PBL. Chỉ các vec tơ retrovirus thì mới 
chuyển giao hiệu quả các gen vào trong tế bào đích, mặc dầu với mức độ thấp ở HSC. 
Vì thế sự chuyển gen qua trung gian retrovirus hiện nay là hệ thống chuyển gen tối ưu 
nhất có thể sử dụng trong GTL HIV-1. Giới hạn của các vec tơ retrovirus là không có 
khả năng thâm nhiễm các tế bào không phân chia vì nó đòi hỏi phải có sao chép DNA 
thì mới hợp nhất được vào trong hệ gen tế bào chủ. 
Các hệ thống chuyển gen trung gian không phải virus gồm các cộng hợp liposome, các 
ligand receptor, tiêm trực tiếp DNA trần và sự chuyển gen qua trung gian các hạt. 
Những phương pháp chuyển gen này có hiệu quả trong những trường hợp biểu hiện 
tức thì các sản phẩm gen nghiên cứu. Nhìn chung, hầu hết các hệ thống này đều không 
có hiệu quả trên các tế bào tạo máu lympho. Đối với vấn đề này, các nhà nghiên cứu đã 
sử dụng kỹ thuật ném bom hạt (particle bombardment technology) để chuyển protein 
RevM10 không trội trans tới các tế bào lympho CD4+. Mức khởi đầu của chuyển gen là 
0,1 đến 10%, mức này thấp hơn so với các vec tơ retrovirus. Sự biểu hiện gen do ném 
bom hạt cũng chỉ là nhất thời và mọi lợi ích trị liệu cũng chỉ là nhất thời. Tuy nhiên, thí 
nghiệm này cũng đã chứng minh được tiềm năng của việc sử dụng kỹ thuật chuyển gen 
qua trung gian các hạt trong GTL HIV-1, những vấn đề kỹ thuật nêu trên cần phải được 
giải quyết trước khi nó được chấp nhận như một hệ thống chuyển gen được sử dụng 
trong lâm sàng. 
 
 
14.7.3 Các thử nghiệm lâm sàng GTL kháng HIV 
 
Có 18 quy trình GTL HIV-1 khác nhau đã được xem xét và phê chuẩn bởi hội đồng tư 
vấn DNA tái tổ hợp (recombinant DNA Advisory committee –RAC) (11-1997). Các thủ 
nghiệm lâm sàng có thể chia thành 3 chủng loại: (1) các nghiên cứu dấu chuẩn gen, (2) 
trị liệu miễn dịch, các chiến lược GTL này nhằm kích thích ĐƯMD kháng HIV-1 và (3) 
ức chế sao chép của virus, các chiến lược kháng HIV-1 này nhằm ức chế sự sao chép 
của virus nội bào (Bảng 14.2). Tất cả các dự định thử nghiệm lâm sàng  đều sử dụng 
các kỹ thuật như đã thảo luận ở trên như các protein không trội trans, ribozyme, các tế 
bào T độc tế bào đặc hiệu virus, antisense acid nucleic hoặc các kháng thể chuỗi đơn 
v.v.. Chúng ta hãy điểm qua một vài ví dụ cụ thể sau đây: 
 
14.7.3.1. Đánh dấu các tế bào T đồng gen 
 
Người ta đã bắt đầu nghiên cứu dấu chuẩn gen về các phương diện an toàn và sự tồn 
tại của các tế bào lympho đồng gen được đánh dấu gen trong một cặp HIV-1 tương 



đồng bất hòa (HIV-1 discordant identical twin - một cặp thâm nhiễm HIV và một cặp 
không bị nhiễm). Mục tiêu của dự án chế thử pha I/II là đánh giá sự phân phối, sự tồn 
tại, sự dung nạp, độ an toàn và tính hiệu quả của việc truyền các tế bào lympho T đồng 
gen có dấu chuẩn gen hoạt hóa thu nhận từ cặp tương đồng cho các đối tượng nhận 
cặp thâm nhiễm HIV. Quy trình này là những bước khởi đầu trong một trình tự các 
nghiên cứu thiết kế nhằm xác định giá trị tiềm tàng của các tế bào lympho T đã đựợc 
công nghệ hóa (CD4+ và CD8+) để ngăn ngừa hoặc kiểm soát sự thâm nhiễm HIV. 
Nghiên cứu này sẽ cho ta những số liệu cơ bản ban đầu cần thiết cho việc xác định số 
phận của các tế bào CD4+ và CD8+ sau khi được truyền lại vào người bị thâm nhiễm 
HIV. 
 
14.7.3.2. Đánh dấu các tế bào T độc tế bào 
 
Nghiên cứu thứ hai về đánh dấu gen có liên quan tới miễn dịch trị liệu khi dùng các tế 
bào CD8+ đặc hiệu HIV đã cải biến di truyền cho bệnh nhân có huyết thanh HIV dương 
tính. Mục tiêu của thử nghiệm này là: khảo sát độ an toàn và độc tính với các liều lượng 
tăng dần của CD8+ tự thân đối với người nhiễm HIV. Chúng ta biết rằng, trước khi phát 
triển thành AIDS, những người có huyết thanh HIV dương tính thường có phức hợp hòa 
hợp tổ chức chính (MHC) lớp I kháng CD8+ CTL có mặt với tần suất cao ở máu ngoại 
biên. Nhân tố căn bản của việc sử dụng các dòng tế bào T đặc hiệu HIV là làm giới hạn 
sự thâm nhiễm HIV-1 trên cơ sở quan sát thấy rằng các tế bào CD8+ có thể ức chế 
được sự sao chép của HIV trong các tế bào lympho người in vitro. Hơn nữa, trị liệu 
miễn dịch với việc sử dụng các dòng đặc hiệu CMV nhân rộng cho thấy có hiệu lực đối 
với sự tái thiết lập các ĐƯMD tế bào T đặc hiệu CMV. Vì thế trị liệu miễn dịch với CD8+ 
CTL nhân rộng in vitro có thể có hiệu ứng kháng virus tốt. 
 
 
 
 
 
 
 
Bảng 14.2 Các thử nghiệm lâm sàng với HIV-1 

Mô tả  quy trình                                Trạng thái       Nhà nghiên cứu     Viện nghiên cứu 
 
                                                     Quy trình đánh dấu gen 
 
Độ an toàn của việc chuyển                mở                  Walker                 Viện sức khỏe     
các tế bào lympho đồng loại                                                                  quốc gia Hoa kỳ                                    
đã cải biến gen trong cặp tương  
đồng thâm nhiễm HIV-1 
 
Độ an toàn của việc chuyển các         mở                  Walker                 Viện sức khỏe 
tế bào T độc tế bào đồng loại đã                                                           quốc gia Hoa kỳ 
cải biến gen trong cặp tương đồng 
thâm nhiễm HIV-1 (pha I/II) 
 
 
 
Tải nạp các tế bào CD34+ từ tủy         mở               Kohl                         Bệnh viện Nhi 



xương của trẻ em thâm nhiễm                                                                  Los Angeles 
HIV-1 : dấu chuẩn so sánh bằng bẫy 
RRE (pha I) 
 
Tải nạp các tế bào con cháu máu       mở                Kohl                        Bệnh viện Nhi 
ngoại biên đồng loại CD34+ từ                                                                Los Angeles 
những người thâm nhiễm HIV-1: 
nghiên cứu so sánh dấu chuẩn 
với việc sử dụng một gen ribozyme 
và một gen trung hòa (pha I) 
  
                                               Quy trình trị liệu miễn dịch 
 
Độ an toàn của miễn dịch trị liệu        mở                Greeberg                 Trung tâm ung thư 
khi sử dụng các tế bào T đặc hiệu                                                            Fred Hutchinson 
CD8+ HIV đã cải biến gen 
Độ an toàn và hiệu ứng sinh học        đóng              Viagene, Inc. 
của các vec tơ retrovirus chuột mã 
cho HIV-IT (V) ở những cá thể không 
có triệu chứng (pha I) 
 
Độ an toàn và hiệu ứng sinh học         đóng               Viagene,Inc. 
của các vec tơ retrovirus chuột mã 
cho HIV-IT (V) trong cá thể không  
có triệu chứng (pha I) 
 
Độ an toàn và hoạt tính sinh học         đóng               Trường Đại Học 
của HIV-IT (V) trong các cá thể                                 California, San Diego 
thâm nhiễm HIV-1 (pha I/II) 
Độ an toàn liều lặp lại và hiệu ứng      mở                  Multiinstitute 
trong những cá thể thâm nhiễm HIV-1 
với > 100 tế bào CD4+ (pha II)  
 
Phương pháp  mù kép đánh giá độ     đóng               Merritt              VIRx, Inc. Viagene 
an toàn và liều cảm ứng CTL tối ưu                                                   Inc. 
của HIV-IT (V) trong các đối tượng  
nhiễm HIV (pha I/II) 
 
Độ an toàn của miễn dịch trị liệu TB     mở                  Ridell              Trung tâm ung thư 
sử dụng các tế bào T đặc hiệu                                                             Fred Hutchínon 
CD8+ HIV cải biến và không cải biến  
gen đồng loại trong những cá thể có  
huyết thanh dương tính (pha I) 
 
                              
 
                                                     Quy trình ức chế sao chép 
 
Hiệu ứng của Rev (pha I)                    mở                    Nabel              Trường Đại Học 
không trans trội                                                                                    Michigan 
 
Độ an toàn và hiệu ứng của                mở                   Wong-Staal     Trường Đại Học 
ribozyme phân giải HIV-1 ở                                                                 California, San Diego 
những người thâm nhiễm                                                                   
HIV-1 RNA (pha I) 
Chuyển gen qua trung gian                  mở                   Morgan             Viện sức khỏe 



retrovirus của HIV-1 antisense TAR                                                    quốc gia Hoa kỳ 
và gen protein Rev tới các tế bào  
lympho đồng loại trong cặp tương  
đồng thâm nhiễm HIV-1 (pha I) 
 
Các kháng thể nội bào kháng               mở                    Marasco           Viện ung thư 
protein vỏ HIV-1 đối với AIDS                                                                Dana Farber 
(pha I) 
Các tế bào tạo máu con cháu                mở                  Rosenblatt        Trường Đại Học 
CD3+ đồng loại tải nạp với một                                                              California, Los angeles 
ribozyme kháng HIV-1 (pha I) 
Nghiên cứu đối chứng ngẫu                   mở                  Connick            Multiinstitute 
nhiên hoạt tính và độ an toàn của 
các tế bào T đã cải biến gen CD4-Zeta 
trong những bệnh nhân thâm nhiễm  
HIV (pha II) 
 
Độ an toàn sự tồn tại in vivo                   mở                 Gilbert             Trung tâm ung thư 
của các tế bào T CD4+ đồng loại                                                          Fred Hutchinson 
đã cải biến gen được chuyển tới để  
kháng lại sự sao chép của HIV 
(pha I) 
 
Tiêm chủng nội bào kháng lại                  mở               Pomerantz       Trường Đại Học  
sự thâm nhiễm HIV-1 nhờ sử                                                               Thomas Jefferson 
dụng đoạn chuỗi đơn biến đổi 
kháng Rev (pha I) 
 
 
14.7.3.3 Rev trans trội 
 
Với sự khích lệ của các dẫn liệu tiền lâm sàng thu được với các đột biến trans trội của 
RevM10, một quy trình lâm sàng đã được dự kiến bằng việc các tế bào lympho T CD4+ 
lấy từ một bệnh nhân thâm nhiễm HIV-1 sẽ được công nghệ hóa với vec tơ biểu hiện 
Rev M10. Trong nghiên cứu này, sẽ đánh giá hiệu ứng của sự ức chế nội bào với thâm 
nhiễm HIV bởi protein Rev thể đột biến trans trội của M10. Mục đích của dự kiến này là 
xác định xem liệu sự biểu hiện của M10 có làm kéo dài sự sống sót của PBL trong các 
bệnh nhân AIDS hay không, có như vậy thì mới bàn tới khả năng bảo vệ kháng lại sự 
thâm nhiễm HIV-1. Các tế bào lympho T CD4+ của các bệnh nhân sẽ được cải biến nhờ 
sự chuyển gen qua trung gian các hạt hoặc qua trung gian retrovirus. Trong mỗi trường 
hợp,  vec tơ kiểm chứng đều tương đồng với RevM10, nhưng có sự xê dịch khung làm 
bất hoạt sự biểu hiện gen sẽ được sử dụng để tải nạp đồng thời một quần thể tế bào 
CD4+. Sự tải nạp của retrovirus và sự thâm nhiễm qua trung gian các hạt sẽ được thể 
hiện sau khi các tế bào giầu CD4+ được kích thích với IL-2 và các kháng thể kháng CD3 
hoặc kháng CD28. Sự hoạt hóa của HIV-1 nội sinh sẽ bị ức chế khi cho thêm chất ức 
chế phiên mã ngược cộng với một gen gây độc đặc hiệu HIV (CD4-PE40). Những tế 
bào đã công nghệ hóa rồi được nhân rộng sẽ đưa trở lại cho bệnh nhân và sự sống sót 
của các tế bào trong mỗi nhóm được so sánh bằng PCR pha loãng giới hạn. Hiệu ứng 
của RevM10 trên HIV-1 và các thông số miễn dịch học cũng được đánh giá một cách 
chi tiết. 
 
14.7.3.4 Rev trans trội trong sự tổ hợp với antisense TAR 
 



Để ức chế đặc hiệu chức năng của Rev, người ta đã tạo ra một thể đột biến mới của 
Rev trans trội  (RevTD) do đột biến Rev M10 như đã mô tả ở trên. Điều đó cho thấy, chỉ 
với sự có mặt của một đột biến điểm ở domain hoạt hóa cũng đủ  dẫn tới một kiểu hình 
không trội. Để ức chế chức năng Tat, một chiến lược antsense đã được phát triển nhằm 
đích vào yếu tố đáp ứng hoạt chuyển HIV-1 (TAR). Người ta thiết lập một vec tơ 
retrovirus biểu hiện tRNAi – Met chimeric của antisene TAR (promoter pol III – antisense 
TAR) hòa với bản phiên mã bổ cứu vùng HIV-1 TAR. Nhờ sử dụng các thử nghiệm 
thâm chuyển ổn định và nhất thời đã cho thấy antisene TAR ức chế sự hoạt chuyển qua 
trung gian Tat của  LTR ở  HIV-1. Cơ chế chính xác liên quan tới sự ức chế này chưa rõ 
hoàn toàn, nhưng nó có thể liên quan tới sự ức chế liên kết Tat trên yếu tố TAR hoặc sự 
phân giải cặp RNA bởi RNase giữa antisense TAR và các trình tự đích bổ cứu của nó. 
Cặp RNA này có thể ức chế sự liên kết của ribosome và tổng hợp protein. 
Một quy trình lâm sàng bổ sung cho GTL bệnh  AIDS là ứng dụng sự chuyển gen qua 
trung gian retrovirus để chuyển antisense TAR và gen RevTD tới các tế bào lympho 
đồng loại trong cặp tương đồng bất hòa thâm nhiễm HIV-1. Nghiên  cứu pha I này dựa 
trên các số liệu tiền lâm sàng với antisense TAR và các vec tơ retyrovirus RevTD trong 
việc chuyển các tế bào T CD4+ đồng loại đánh dấu neomycine trên cặp tương đồng bất 
hòa HIV-1 như đã mô tả ở trên. Trong thử nghiệm lâm sàng người ta sẽ đánh giá độ an 
toàn, sự sống sót và hiệu ứng tiềm tàng của sự vận chuyển các tế bào lympho đồng loại 
được công nghệ hóa thu nhận từ các cặp tương đồng có huyết thanh âm tính với HIV ở 
đối tượng nhận. 
 
 
14.7.3.5 Các ribozyme kháng HIV 
 
Một quy trình GTL với AIDS dự định sẽ sử dụng ribozyme hairpin đặc hiệu đoạn dẫn 
của HIV-1. Trong thử nghiệm lâm sàng pha I này, độ an toàn và hiệu quả của GTL 
ribozyme sẽ được đánh giá ở những bệnh nhân nhiễm HIV-1 bằng cách truyền lại  cho 
các tế bào T CD4+ bản thân đã tải nạp ex vivo một vec tơ retrovirus biểu hiện  ribozyme 
trình tự dẫn của HIV-1. 
Sự tải nạp của các tế bào thâm nhiễm HIV-1 in vitro đòi hỏi các điều kiện nuôi cấy sao  
cho có thể ức chế được sự lan rộng của HIV-1 nội sinh, điều này có thể thực hiện được 
bằng cách cho thêm các tác nhân kháng HIV như neviparine và CD4-PE40.  Động học 
và sự sống sót in vivo của các tế bào tải nạp ribozyme sẽ được so sánh đối chứng bằng 
PCR pha loãng giới hạn. Mức biểu hiện và sự kéo dài biểu hiện ribozyme cũng sẽ được 
khảo sát đánh giá. Kết quả này sẽ xác định được liệu ribozyme này có bảo vệ các tế 
bào T CD4+ ở các bênh nhân nhiễm HIV-1 hay không và sẽ giúp cho việc thiết kế các 
thử nghiệm GTL tế bào gốc tạo máu đối với AIDS trong tương lai. 
 
14.7.3.6 Vaccine gen 
 
Có hai quy trình lâm sàng đã được phê chuẩn của RAC/FDA để test độ an toàn và hiệu 
ứng tiềm ẩn của việc tiêm chủng gen trong các cá thể nhiễm HIV-1. Trong quy trình 1, 
nguyên bào sợi của các bênh nhân nhiễm HIV sẽ được rút ra để tải nạp ex vivo với một 
vec tơ retrovirus cơ sở MoMLV có khả năng trị liệu miễn dịch tiềm năng, mã cho các 
protein Env/Rev của HIV-1 (được thiết kế là HIV-IT). Còn quy trình thứ hai, HIV-IT sẽ 
được tiêm vào cơ những bệnh nhân nhiễm HIV-1 để có sự thâm nhiễm in situ. Quy trình 
lâm sàng pha I của sự tiêm chủng gen ex vivo liên quan tới 3 liều hiệu quả (và một bộ 
củng cố 3 liều hiệu quả) nguyên bào sợi bản thân tải nạp HIV-IT. Những nguyên bào sợi 
này được thu nhận từ sinh thiết da và sau đó tải nạp với vec tơ HIV-1, rồi được chọn 
lọc, chiếu xạ, làm test đối chứng chất lượng rồi đưa trở lại vào người. Quy trình tiêm 



trực tiếp in vivo  là một thử nghiệm lâm sàng đối chứng placebo pha I liên quan tới việc 
phân phối vec tơ HIV-IT hoặc đối chứng pha loãng với những người không có triệu 
chứng nhưng huyết thanh lại dương tính với thâm nhiễm HIV-1 mà hiện chưa được xử 
lý kháng retrovirus. Việc xử lý vec tơ trực tiếp bao gồm hàng loạt mũi tiêm vào cơ, mỗi 
tháng 3 lần. Những người được xử lý sẽ có những khảo sát về độc tính cấp và các 
thông số lâm sàng bình thường, mức CD4, đáp ứng của tế bào T đặc hiệu HIV và virus 
tải nạp trước, trong và sau khi xử lý. Các số liêu lâm sàng sơ bộ đã chứng minh được 
rằng những bệnh nhân thâm nhiễm HIV được xử lý với nguyên bào sợi bản thân tải nạp 
vec tơ đã làm tăng đáp ứng của HIV-1 IIIB Env đặc hiệu cho đáp ứng CD8+CTL. Người 
ta hy vọng rằng việc gây miễn dịch qua trung gian vec tơ retrovirus sẽ làm cân bằng sự 
tấn công miễn dịch in vivo bởi các CTL đặc hiệu và các đáp ứng kháng thể có thể loại 
trừ được các tế bào thâm nhiễm HIV và dọn sạch virus tự do khỏi các cá thể thâm 
nhiễm HIV-1. 
 
14.7.3.7 Các kháng thể nội bào 
 
Các kháng thể nội bào có thể được thiết lập với đích là các protein của HIV.  Quy trình  
dự kiến là dùng kháng thể nội bào kháng vỏ (gp120) sFv105 để thử nghiệm GTL kháng 
HIV. Việc lựa chọn vỏ HIV như đích tấn công vì sự nguy hại tiềm ẩn của gp160 trong sự 
hình thành hợp bào, sự làm chết các tế bào đơn và gây bệnh tiềm tàng cho các tế bào 
độc lập với virus. Kế hoạch nghiên cứu này thu nạp 6 bệnh nhân đã  trải qua sự 
lymphopheresis từ PBMC giầu CD4+. Trong một quy trình khác, các tế bào thâm nhiễm 
HIV khi được dùng thuốc kháng HIV nevarapine và CD4-PE40 thì thấy đã bộ hiệu ứng 
GTL đối với virus HIV và mức tế bào lympho CD4+ hiện hữu.ức chế được sự lan rộng 
HIV in vitro. 
Các tương đồng tế bào lympho sẽ được tải nạp với vec tơ retrovirus biểu hiện sFv105 
hoặc với vec tơ chứa gen Neo đối chứng (LN). Sau khi tải nạp, các tế bào đã cộng nghệ 
hóa sẽ được làm giầu bằng chọn lọc gen Neo tức là cho phát triển ở môi trường chứa 
G418. Một lượng lớn các tế bào được tải nạp và nuôi cấy mở rộng sẽ được đưa trở lại 
cho bệnh nhân. Các bệnh nhân sau đó sẽ được theo dõi bởi PCR giới  hạn để định 
lượng số tế bào tải nạp đang lưu thông nhằm đánh giá sự biểu hiện của gen chuyển 
sFv105 in vivo trong các tế bào lympho tải nạp.  
 
14.8 Kết luận 
 
Đã có nhiều chiến lược GTL ức chế hiệu quả HIV-1 in vitro. Những tiến bộ đáng kể vừa 
đạt được gần đây đã chứng minh rằng các tế bào lympho T CD4+ sơ cấp có thể bảo vệ 
tránh khỏi sự thâm nhiễm HIV-1, vấn đề này bao gồm việc phân lập những bệnh nhân 
sơ cấp sau đó được xử lý bằng GTL trên cơ sở các protein HIV đột biến trans trội, 
antisense và ribozyme. Những số liệu gần đây thu được do gây miễn dịch qua trung 
gian vec tơ cũng rất khích lệ vì sự tồn tại dài hạn của các CTL và sự bảo vệ chéo kháng 
lại các nòi HIV-1 đa hình dị loại đã được chứng minh ở các mô hình động vật. Cơ sở 
cho những phát hiện tiền lâm sàng này là sự phê chuẩn của RAC/FAD đối với một số 
chiến lược nhằm test các đối tượng thâm nhiễm HIV-1. Người ta hy vọng rằng các thử 
nghiệm lâm sàng này sẽ tạo điều kiện cho việc xem xét khả năng đề kháng của các tế 
bào đối với sự thâm nhiễm HIV-1 bằng GTL, mở ra một tương lai đẹp đẽ cho GTL. 
 
 


