
Chương XVI 
 
                                       ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH GAN  
16.1 Mở đầu  
 
Gan là một tổ chức phức tạp cả về giải phẫu và chức năng. Những thách thức hiện nay 
đòi hỏi cần có sự can thiệp của GTL đối với các bệnh gan. Về giải phẫu học, gan là một 
tổ chức lớn, nhiều thùy, hình chữ V. Ở người trưởng thành, trung bình gan chiếm 1,8 – 
3,1% trọng lượng toàn bộ cơ thể. Ở trẻ em, tỷ lệ này thậm chí còn cao hơn, chiếm tới 
5,6% trọng lượng cơ thể khi sinh. Gan nhận máu từ tĩnh mạch cửa chính cũng như từ 
động mạch gan, vì thế nó là những “bến cảng” cho các cách trị liệu. Tĩnh mạch cửa là 
mạch dinh dưỡng chứa máu từ tất cả các hệ mao quản của đường tiêu hóa, lách, tụy và 
túi mật. Động mạch gan cung cấp một lượng thích ứng máu bão hòa oxy cho gan. Khi 
sơ cứng tĩnh mạch cửa chính và động mạch gan  sẽ làm thay đổi sự chuyển hóa và các 
chức năng động lực máu của gan. Đơn vị chức năng của gan là các tuyến nang (acinus) 
- một khối nhu mô nhỏ bao gồm một tiểu động mạch, tiểu tĩnh mạch cửa chính, tiểu 
quản mật và ống bạch huyết. Thực tế có mối quan hệ khu vực giữa các tế bào của 
tuyến nang và sự cung cấp máu của chúng. Các chức năng chuyển hóa khác nhau xảy 
ra trên các tế bào của mỗi vùng. Chẳng hạn như, sự tổng hợp mới đường xảy ra ở các 
tế bào thuộc vùng 1, vùng trước tiên được cung cấp máu tươi bão hòa oxy. Các tế bào 
vùng 3 chuyển hóa tích cực alcohol và các biến đổi sinh học hoặc giải độc thuốc. Vì thế, 
các vùng khác nhau của mô gan là đích trị liệu của mất chức năng chuyển hóa. Theo 
những phát hiện gần đây thì các tế bào gốc của gan và các dòng tế bào khác cũng liên 
quan rất nhiều tới GTL gan. Những phát hiện này chỉ rõ rằng các đặc trưng tế bào, kiểu 
hình, chức năng và sự chuyển hóa là sự độc quyền tới mức tế bào ở gan cũng như trên 
các vị trí ở từng khu vực. Vì thế gan biểu lộ cả sự không đồng nhất rất nhỏ cũng như 
tính phức tạp ở các mức độ khác nhau và hiện đang là các thách thức đối với việc ứng 
dụng GTL đối với tổ chức này. 
Những năm trước đây, đối với  GTL thì gan không được quan tâm như một tổ chức 
đích. Trái ngược với tủy xương và các tế bào máu ngoại biên, các tế bào gan không dễ 
gì có thể tiếp cận được; hơn nữa, vãn chưa có được nhóm tế bào gốc tách biệt rõ ràng 
của gan. Tuy nhiên, gần đây hơn với các đặc trưng của gan đã làm cho nhiều nhà 
nghiên cứu hướng tới việc ứng dụng GTL với gan. Gan có khả năng tổng hợp một 
lượng lớn các protein khác nhau và thực hiện nhiều cải biến sau phiên dịch để các 
protein này có các chức năng đặc biệt. Gan cũng có khả năng tái tạo sau những tổn 
thương bộ phận. Nhiều bệnh di truyền hệ thống như bệnh ưa chảy máu, bệnh  tăng 
cholesterol huyết có tính chất gia đình, bệnh acid phenylpyruvic niệu và các bệnh do 
chuyển hóa khác có thể được điều trị bằng cách nhắm vào các khiếm khuyết di truyền 
nổi bật trong các tế bào gan. Ngoài ra, theo lý thuyết thì các chiến lược GTL có thể dùng 
để điều trị các bệnh mắc phải như sự thâm nhiễm virus của gan. Thâm nhiễm các virus 
viêm gan B và C là các vấn đề lớn của y tế cộng đồng toàn cầu. Vì những lý do này nên 
gan trở thành một tổ chức đích quan trọng đối với GTL. Đồng thời, trong một số trường 
hợp xác định gan lại có những thách thức đặc biệt đối với GTL vì gan thường tăng sinh, 
tức là luôn có các tế bào đang phân chia và vì thế nó không phải là đích lý tưởng cho 
các vec tơ gen. Hơn nữa, bên cạnh các tế bào gan còn có cả các  dạng tế bào khác 
nữa. Thực tế này cần phải được xem xét khi lựa chọn các loại vectơ và các kỹ thuật  
khác nhau để chuyển gen tới gan. Vì vậy, chúng ta sẽ lần lượt thảo luận về các phương 
tiện cơ sở hướng vào việc ứng dụng chúng cho sự chuyển gen tới gan, sau đó sẽ đề 
cập tới các ứng dụng lâm sàng cho tới tận  thời điểm này. 
 
16.2 Nguyên lý chung của GTL với  gan  



 
Có hai cách tiếp cận cơ bản đối với việc chuyển gen vào các tế gan: ex vivo và in vivo 
(Hình 16.1). Trị liệu ex vivo thì phải cắt bỏ một phần gan, để thu được các tế bào gan thì 
phần gan được cắt bỏ sẽ được xử lý với collagenase, đồng thới phải tách riêng tế bào 
gan khỏi các loại tế bào nhu mô bằng ly tâm gradient. Sau đó các tế bào này được nuôi 
cấy để phục vụ cho việc chuyển gen bằng một trong số các phương pháp sau đây: chọn 
lọc các quần thể tế bào để có thể công nghệ hóa và lại được truyền lại qua tĩnh mạch 
cửa chính cho bệnh nhân. Tuy nhiên, vấn đề này rất phức tạp bởi vì với vài chu kỳ phân 
chia thì việc mở rộng quần thể thật sự là không đáng kể. Hơn nữa, các tế bào gan sơ 
cấp khi nuôi cấy cũng bị giới hạn do một số không được biệt hóa. Một yếu tố nữa là, với 
một bệnh nhân ốm yếu thì khó mà đi hết được các thủ tục để có thể thu hái tế bào. 
Khi các tế bào gan được giữ để nuôi cấy thì  một vài phương pháp có thể được sử dụng 
để đưa các gen mới vào. Chẳng hạn như kỹ thuật qua trung gian DNA thì dựa vào các 
phương pháp thâm chuyển thông thường như đồng kết tủa calcium phosphate  và 
diethylaminoethyl (DEAE) dextran với DNA, phức hợp với DNA thông qua tích tĩnh điện. 
Những hệ thống này do phức hợp nên được tế bào hấp thu bởi sự tiêu hóa nội bào 
(endocytosis). Electroporation là một kỹ thuật khác của thâm chuyển tế bào. Quá trình 
này liên quan tới khả năng hoàn trả tính thấm tức thời của màng sinh chất khi bị tác 
động bởi một xung điện. Khi thực hiện với sự có mặt của DNA thì màng sẽ cho phép 
acid nucleic đi vào tế bào. Cả 3 phương pháp này đều cho hiệu ứng thâm chuyển thấp 
và chỉ biểu hiện tức thời các gen trị liệu. Cuối cùng, các vec tơ virus khác cũng như các 
liposome có thể được sử dụng trong chuyển gen ex vivo. Đối với GTL in vivo, gen trị liệu 
hay gen bình thường sẽ được đưa trực tiếp vào vật chủ. Đối với GTL in vitro, cũng phải 
khắc phục trình trạng ghép lại nhiều lần và phải nuôi cấy tế bào gan sơ cấp. Mặt khác, 
điều cần thiết với bất cứ phương tiện vận chuyển nào trong GTL in vivo cũng phải 
chuyển được gen tới gan một cách hiệu quả. Việc áp dụng hệ thống vec tơ gen là đích 
lý tưởng với gan vì nó tránh được sự phân phối sinh học lan rộng cũng như tránh được 
các hiệu ứng bên ngoài gan. Khi vào tới gan, một gen chuyển phải vượt qua các tế bào 
nội mô để tới các tế bào nhu mô, đồng thời phải tránh được sự “làm sạch” với sự thực 
bào của các tế bào Kuffer.Trong GTL in vivo cũng có thể thực hiện một cách cơ học trực 
tiếp bằng cách tiêm các cấu trúc gen ngoại lai qua tĩnh mạch cửa chính để tới gan. Hiện 
nay một số hệ thống virus cũng như các chế phẩm liposome và cộng hợp protein- DNA 
đã được sử dụng trong GTL in vivo (Bảng 16.1) 



 
Hình 16.1 Hai phương pháp cơ bản để chuyển gen tới gan. (a) ex vivo, đòi hỏi phải cắt một phần 
gan, thường là đoạn ở phía bên trái. Các tế bào gan này được xử lý với collagenase và các tế 
bào gan được tách khỏi các tế bào không phải nhu mô bằng ly tâm gradient. Các tế bào gan sau 
đó được nhan lên trong nuôi cấy để phục vụ cho việc chuyển gen. Cuối cùng, các tế bào biến 
nạp thành công sẽ được chọn lọc và truyển trở lại qua ống thông vào tuần hoàn cửa chính gan 
bệnh nhân. (b) in vivo, thiết lập một vec tơ gen thích hợp cho việc chuyển các gen tới gan. Gen trị 
liệu được hợp nhất vào trong vec tơ và vec tơ tái tổ hợp này được truyền vào bệnh nhân. Việc 
truyền hệ thống qua tĩnh mạch ngoại biên là thích hợp cho các vec tơ mà gan là đích lựa chọn; 
truyền trực tiếp vào tuần hoàn cửa chính là thích hợp đối với các vec tơ mà không cần quan tâm 
tới khả năng đích của gan. 
(Theo  Christy L. Schilling, Martin J. Schuster và George Wu. An Introduction to Molecular 
Medicine and Gene Therapy.  A John Wiley & Sons, Inc., Publication 2001) 
 



Bảng 16.1 Những thuận lợi và trở ngại của các phương tiện vận chuyển liên quan tới GTL trực 
tiếp gan 
 
Phương tiện vận chuyển                 Thuận lợi                             Trở ngại 
 
Retrovirus                         Không đáp ứng viêm/miễn           Đòi hỏi sự phân chia tế bào  
                                          dịch  
                                          Không hoaị tử gan                       Biểu hiện thấp trong các tế  
                                                                                               bào gan in vivo    

                                   Hợp nhất với sự biểu hiện  
                                   ổn định  

 
Adenovirus                        Đích đặc hiệu với các tế bào       Vẫn còn là episome 
                                          gan  
                                          Biểu hiện trong các tế bào           Biểu hiện tức thời 

                             không phân chia 
                                          Đáp ứng miễn dịch/viêm 
                                          Tổn thương tế bào gan 
 
Virus adeno liên hợp         Biểu hiện trong các tế bào          Khả năng chuyển giao nhỏ 
                                          không phân chia 
                                          Hợp nhất với sự biểu hiện  
                                          ổn định 
                                          Không đáp ứng miễn dich/viêm 
 
Liposome                          DNA được bảo vệ khỏi sự          Hấp thu bởi các tế bào không  
                                          thoái hóa                                     nhu mô của gan 
                                          Khả năng chuyển giao lớn         Thoái hóa nội bào trong lysosome 

                                   Không đáp ứng miễn dịch/viêm 
 

Protein/chất mang DNA    Đặc hiệu gan                              Thoái hóa nội bào trong 
                                                                                             lysosome 
                                         Khả năng chuyển giao lớn           Vẫn còn episome 
                                         Không đáp ứng miễndịch/viêm    Biểu hiện tức thì      
     
 
16.3 Các vec tơ virus      
 
16.3.1 Retrovirus 
 
Retrovirus có thể thâm nhiễm được nhiều dạng tế bào khác nhau của động vật có vú kể 
cả các tế bào gan. Một giới hạn của việc sử dụng retrovirus nguyên mẫu trong GTL gan 
là nó chỉ thâm nhiễm được các tế bào đang phân chia. Để đánh lừa chúng, các nhà 
nghiên cứu đã thực hiện việc cắt bỏ một phần gan trước khi xử lý với retrovirus. Vì vẫn 
còn mô gan nên nó được cảm ứng tăng sinh trong đáp ứng với tổn thương này và ví thế 
mà tỷ lệ % tế bào tải nạp sẽ tăng lên. 
 
16.3.2 Adenovirus 
 
Từ lâu, những cấu trúc adenvirus chẳng những biểu hiện gen ngoại lai mà còn biểu hiện 
cả một số gen virus, vì vậy dẫn đến ĐƯMD đặc hiệu virus  biểu lộ bằng phát triển viêm 
gan và hủy hoại các tế bào gan đã biến đổi di truyền. Sự biểu hiện protein trị liệu thường 
không thể phát hiện được sau 4 tuần. Sự hình thành các kháng thể trung hòa bởi các 



lympho B kháng lại các protein virus làm cho việc sử dụng lặp lại các virus sẽ kém hiệu 
quả hơn. Vấn đề này được ngăn chặn nhờ loại bớt các gen virus phụ để giảm thiểu tối 
đa biểu hiện các protein virus. Người ta cũng thấy rằng mức độ biểu hiện gen tăng lên 
trong gan chuột khi ĐƯMD trước đó đã giảm xuống. Các cấu trúc adenovirus mới hiện 
nay đều đã loại hết các gen virus. Một cách tiếp cận khác là xử lý tức thời với thuốc 
kiềm chế miễn dịch, kết quả là biểu hiện dài hạn hệ vec tơ adenovirus. Người ta cũng 
thấy rằng có khả năng hoàn trả dung nạp miễn dịch của chuột đối với KN adenovirus 
bằng cách tiêm vào hẳn tuyến ức và cho uống dịch chiết protein adenovirus hoặc đưa 
virus vào tử cung (utero) sơ sinh do đó mà làm tăng sự biểu hiện dài hạn và cho phép 
tái phân phối các vec tơ adenovirus. 
 
16.3.3 Virus adeno liên hợp 
 
Virus adeno liên hợp (AAV) có thể thâm nhiễm được các tế bào đang phân chia cũng 
như không phân chia để tạo nên một vec tơ có thể sử dụng cho các tế bào như gan. 
Tuy nhiên, tỷ lệ tải nạp trong các tế bào không phân chia thì thấp hơn các tế bào đang 
phân chia. AAV tải nạp các tế bào ở pha S của chu kỳ tế bào. Những chất xử lý can 
thiệp vào sự chuyển hóa DNA như hydroxyurea hoặc aphidicolin và các chất ức chế 
topoisomerase  sẽ làm tăng đáng kể hiệu ứng của hệ thống này. Sau chiếu xạ cục bộ 
vào gan, sự tải nạp tế bào gan tăng 900 lần so với các tế bào gan chuột không chiếu xạ. 
Điều này có thể dẫn đến một thực tế là chiếu xạ cũng gây độc tế bào và vì thế mà kích 
thích sự phân chia của các tế bào sống sót. 
 
16.3.4 Các vec tơ không virus 
 
16.3.4.1 Liposome 
 
Liposome là các bọng (túi) rất nhỏ có một hoặc nhiều ngăn chứa nước. Sự “làm sạch “ 
liposome khỏi tuần hoàn bởi gan phụ thuộc vào kích cỡ và các thành phần trên bề mặt 
của liposome. Vì thủ thuật trổ cửa sổ của các tế bào nội mô ở gan chỉ giới hạn ở đường 
kính khoảng 100nm còn những hạt lớn hơn 259 nm thì không qua được khoảng không 
của Disse vì thế mà sự tương tác với các tế bào gan là không đáng kể (Hình 16.2). Vì lý 
do này nên các liposome lớn hơn 100 nm sẽ được làm sạch bởi sự thực bào của các tế 
bào Kuffer và các tế bào nội mô. Khi thay đổi kích thước và các thành phần lipid của 
khối cầu này thì có thể làm thay đổi sự phân phối sinh học của các quần thể tế bào khác 
nhau trong gan. Vì thế liposome là đích của các tế bào gan và tế bào Kuffer. Một lợi thế 
của các liposome là các DNA có thể hợp nhất đơn giản vào pha nước hoặc gắn với các 
chất liệu lipid. Hơn nữa, gen cũng đã được đóng gói kỹ càng nên tránh được sự phân 
giải bởi các enzyme.  
Các liposome cationic được sử dụng ở dạng phức hợp với DNA, trong đó DNA vẫn là 
sơ cấp ở phía ngoài của vi khối cầu. Đó chính là lợi thế bởi vì sẽ giới hạn được số DNA 
bị bẫy trong bọng và có thể tạo nên sự tập hợp của một hoặc nhiều liposme để ngăn 
chặn sự hấp thu hoặc thúc đẩy sự thực bào bởi các tế bào Kuffer. Liposome được các 
tế bào chiếm lĩnh thông quan sự tiêu hóa nội bào “endocytosis” và dần dần đi vào các 
lysosome. Trong lysosome xảy ra sự phân giải enzyme của các tế bào và  



 
Hình 16.2 Các liposome được sử dụng như một phương tiện chuyển gen tới các tế bào gan. 
Liposome là các phương tiện vận tải có lớp lipid kép bao quanh bởi  một hoặc nhiều thành phần 
chứa nước. DNA được hợp nhất trong pha nước hoặc liên kết với các chất liệu lipid sau khi trộn 
đơn giản với các thành phần lipid. Các liposome vào gan qua tuần hoàn cửa chính. Sự “làm 
sạch” chúng khỏi tuần hoàn phụ thuộc rất nhiều vào kích cỡ và các thành phần trên bề  mặt của 
chúng. Vì thủ thuật trổ cửa sổ của các tế bào nội mô ở gan chỉ có đường kính khoảng 100 nm 
nên các hạt lớn hơn 250 nm không thể qua được khoảng không của Disse. Chỉ các liposome nhỏ 
mới có thể trốn khỏi các tế bào Kuffer  và các tế bào nội mô và tương tác với các tế bào nhu mô 
gan. 
(Theo  Christy L. Schilling, Martin J. Schuster và George Wu. An Introduction to Molecular 
Medicine and Gene Therapy.  A John Wiley & Sons, Inc., Publication 2001) 
 
 
có thể làm giảm hiệu ứng chuyển gen trị liệu tới nhân. Để khắc phục vấn đề này các 
liposome được phát triển theo hướng nhạy cảm với pH để tránh sự hòa vào các 
lysosome. Sau khi “hòa nhập”, các liposome sẽ thay đổi các đặc tính ở endosome pH 
thấp. Trong khi tiêu hóa nội bào chúng có thể làm mất sự ổn định màng nội bào 
(endosomal) hoặc trở nên dung hợp.  Theo phương thức này liposome có khả năng 



chuyển được các thành phần vào trong tế bào chất trước khi liposome được chuyển tới 
lysosome. 
Cũng có nhiều cách khác nữa nhằm nâng cao hiệu ứng của các liposome đối với các tế 
bào nhu mô gan đích như hợp nhất các ligand khác nhau được nhận dạng bởi các 
receptor trên bề mặt các tế bào gan. Chẳng hạn như sự hợp nhất của các bán phần  
đích là yếu tố tăng trưởng biểu bì, lactosylceramide, asialofetuin, các ester của acid béo 
đơn với lactose và β-galactosidase. Đối với nhiều chế phẩm, sự hấp thu bởi các tế bào 
nội mô hoặc Kuffer trội hơn các tế bào nhu mô và người ta chưa thể định lượng được 
sự hấp thu của các dạng tế bào khác nhau ở gan. Các liposome có các gốc galactose 
cũng được nhận dạng bởi các tế bào Kuffer thông qua receptor hạt galactose và sự 
phân phối của chúng giữa các tế bào nhu mô và không nhu mô phụ thuộc rất nhiều vào 
kích cỡ. Các liposome rất nhỏ với khả năng tải nạp giới hạn hoặc các phương tiện vận 
chuyển có chứa lactosylceramide hoặc các ester của acid béo đơn với lactose là rất phù 
hợp với các tế bào nhu mô. 
 
16.3.4.2 Các phức hợp protein – DNA 
 
Các cộng hợp hòa tan xảy ra một cách tự nhiên giữa protein và DNA tái tổ hợp là công 
cụ hấp dẫn với GTL trực tiếp tới gan. Một ví dụ về việc sử dụng phức hợp protein – 
DNA để chuyển tới đích là dùng các receptor của asialoglycoprotein. Receptor 
asisloglycoprotein chỉ có nhiều trên màng sinh chất của các tế bào gan và nó gắn với 
các glycoprotein có galactose tận cùng và neoglycoprotein với ái lực cao. Các ligand 
chắc chắn được hòa nhập bởi các tế bào gan thông qua tiêu hóa nội bào trung gian 
receptor. Do tính đặc hiệu của nó nên các receptor asialoglycoprotein (AsGPr) được 
khai thác như một phương tiện để chuyển giao thuốc và DNA cho mục đích trị liệu cũng 
như các tác nhân chẩn đoán các tế bào gan. 
Một hệ thống với cơ sở cộng hợp asialoglycoprotein-poly-L-lysine đã được phát triển để 
chuyển DNA tới gan thông qua AsGPr (Hình16.3). Acid α1 glycoprotein, oromucoid được 
deasialylate bằng cách xử lý với neuraminidase tạo nên asialoorosomucoid (ASOR), 
một ligand ái lực cao cho AsPr. Sau đó Poly-L-lysine (PL) lại liên kết đồng hóa trị với 
protein do sự hình thành liên kết amide qua trung gian carbodiimide. Do cộng hợp 
ASOR-PL nên các DNA tích điện âm không bị mất sự tương tác tĩnh điện và nó được 
bảo vệ khỏi sự phân giải của nuclease. Phức hợp này được chọn lọc và được hòa nhập 
nhanh chóng vào các tế bào gan bởi tiêu hóa nội bào qua trung gian receptor và các 
gen ngoại lai sẽ được biểu hiện in vitro  và in vivo. Để tăng cường hơn nữa sự biểu hiện 
gen ngoại lai in vivo, thủ thuật cắt một phần gan sẽ làm kích thích việc nhân  lên của các 
tế bào gan. Cơ chế này được chỉ rõ là do phá vỡ mạng lưới vi ống cần cho sự chuyển vị 
của endosome tới lysosome và cũng có thể do sự xử lý của colchicine. 



 
Hình 16.3 Sử dụng asialoglycoprotein (ASGP) nhắm tới các gen của gan. Các receptor 
asialoglycoprotein chỉ có nhiều trên màng sinh chất của các tế bào gan và gắn với các 
glycoprotein có galactose tận cùng với ái lực cao. Poly-L-lysine tích điện âm liên kết đồng hóa trị  
với ASGP do sự hình thành liên kết amide qua trung gian carbodiimide. Do cộng hợp ASOR-PL 
liên kết với DNA tích điện âm nên tương tác tĩnh điện không bị mất đi. Phức hợp này được hòa 
nhập vào trong các tế bào gan bởi tiêu hóa nội bào qua trung gian receptor. Sau khi tiêuhóa nội 
bào, ligand này tách ra khỏi receptor thì receptor này lại quay trở lại bề mặt tế bào.  Sự chuyển vị 
của endosome tới lysosome đòi hỏi mạng lưới vi ống phải còn nguyên vẹn. Sau khi hòa lẫn 
endosome và lysosome thì DNA được giải phóng khỏi vật mang của nó ở pH thấp hơn. Một phần 
DNA trốn khỏi lysosome để tới nhân, ở đó nó có thể được phiên mã thành mRNA.(Theo  Christy 
L. Schilling, Martin J. Schuster và George Wu. An Introduction to Molecular Medicine and Gene 
Therapy.  A John Wiley & Sons, Inc., Publication 2001) 
 



16.4 Những ứng dụng lâm sàng của GTL trực tiếp bệnh tăng cholesterol có tính 
chát gia đình tại gan (FH) 
 
16.4.1 Bệnh tăng cholesterol có tính chất gia đình (familial hypercholesreolemia –
FH)   
 
Đó là một bệnh trội NST thường, nó tác động với tỷ số 1/500 người. Bệnh gây nên do 
sự khiếm khuyết gen receptor lipoprotein tỷ trọng thấp của gan (low-density lipoprotein – 
LDL). Khi giảm hoạt tính của receptor LDL sẽ dẫn đến sự thải loại kém hiệu quả các hạt 
LDL bởi gan, vì thế làm hạn chế sự chuyển hóa của LDL. Vì nguyên nhân này nên mức 
cholesterol LDL huyết tăng cao, sớm dẫn đến bệnh mạch vành. Các thể dị hợp tử của 
FH chỉ duy trì được một phần chức năng receptor LDL bình thường, và vì thế mà mức 
LDL thường gấp đôi so với người bình thường. Các thể đồng hợp tử có 2 gen receptor 
đột biến thì chỉ có 0 đến 20% hoạt tính receptor LDL bình thường và rõ ràng là mức 
cholesterol huyết thanh tăng lên rất nhiều. Trong những trường hợp này nếu không 
được điều trị thì thường chết do nhồi máu cơ tim trước tuổi 20. 
Trên thực tế, các receptor LDL có ở tất cả các tế bào, tuy nhiên sự biểu hiện các 
receptor ở gan lại giữ vai trò chính trong việc điều hòa lượng cholesterol huyết thanh. 
Nhưng gan chỉ là một tổ chức có khả năng chuyển đổi cholesterol thành acid mật và bài 
tiết chúng ra khỏi cơ thể. Dược lý trị liệu với các bệnh nhân FH dị hợp tử - những người 
biểu hiện receptor LDL ở mức thấp thì phải điều hòa lên sự biểu hiện gen receptor LDL. 
Các thuốc điều trị bao gồm các chất ức chế 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A 
reductase và các chất liên kết acid  tác động làm giảm cholesterol tự do ở nội bào tế 
bào gan. Những thuốc này ảnh hưởng tới sự biểu hiện gen receptor LDL, tăng chuyển 
hóa LDL do đó làm giảm cholesterol huyết thanh. Tuy nhiên, việc xử lý này phải kết hợp 
với chế độ ăn kiêng giảm một cách chính xác lượng cholesterol, điều này chỉ khả thi 
trong trường hợp dị hợp tử và cũng không giảm được mức cholesterol tới mức bình 
thường. Đối với những bệnh nhân không biểu hiện receptor chức năng vì lý do đồng 
hợp tử hoặc dị hợp tử, dựợc lý trị liệu không có hiệu ứng thì chỉ còn cách là điều trị 
bằng huyết thanh đã tinh chế kéo dài hàng tuần hoặc phải ghép gan. Cả hai liệu trình 
này đều rất tốn kém và việc ghép gan còn bị giới hạn bởi rất nhiều yếu tố gây nguy hiểm 
tới tính mạng cũng như việc cung ứng mô để ghép cũng còn rất nhiều hạn chế. Vì 
những lý do này nên GTL gan được ứng dụng trong trường hợp FH. 
Những thí nghiệm từ sớm trên thỏ có lipid cao có thể di truyền được Watanabe 
(Wanatabe heritable hyperlipidemic – WHHL) - một mô hình động vật vơí FH đã chứng 
minh sự thành công của GTL bệnh  FH ex vivo. Trong những nghiên cứu này, các tế 
bào gan được thu lượm rồi được công nnghệ hóa ex vivo với các retrovirus có chứa gen 
receptor LDL nguyên vẹn rồi truyền lại cho động vật này. Các thí nghiệm đối chứng với 
các tế bào gan được thâm nhiễm giả cho thấy không làm giảm cholesterol mà lại tăng 
tức thời mức cholesterol huyết thanh, điều này cũng có thể là do phẫu thuật. Các tế bào 
gan thâm nhiễm retrovirus được ghép ổn định vào gan động vật thì mức cholesterol 
huyết thanh dần dần xuống thấp hơn. Hiệu ứng này quan sát thấy trong 6,5 tháng thực 
nghiệm. Những thí nghiệm sau này với chó và khỉ đầu chó cho những kết quả rất khích 
lệ. Trong trường hợp khỉ đầu chó, sau 1,5 tháng GTL các gen chuyển vẫn còn biểu hiện. 
Những kết quả thí nghiệm ban đầu đã củng cố thêm tính hiệu lực của phương pháp 
điều trị này và dọn đường cho các thử nghiệm lâm sàng trên người. Một phụ nữ Canada 
nói tiếng Pháp 28 tuổi là người đầu tiên được thực hiện GTL trực tiếp gan. Trường hợp 
của cô là đồng hợp tử thể đột biến gen receptor LDL, hậu quả là biểu hiện một receptor 
không có chức năng. Sau khi bị nhồi máu cơ tim ở tuổi 16, cô bị bệnh động mạch vành 
cho tới tuổi 26. Nồng độ LDL huyết thanh của cô là 482 mg/dl (bình thường là 194 ± 34), 
lượng lipid mốc huyết thanh của cô không giảm khi trị liệu bằng các thuốc truyền thống. 



Phần trái gan bệnh nhân chiếm khoảng 15% tổng khối lượng gan được cắt bỏ và các tế 
bào nhu mô được phân lập ra. Các tế bào này sau đó được tải nạp với vec tơ 
retroviruscos chứa gen receptor LDL người có độ dài đầy đủ dưới sự kiểm soát của 
promoter β- actin gà và yếu tố tăng cường cytomegalovirus (CMV). Để chọn ra những tế 
bào đã được tải nạp người ta phân tích bằng khả năng hấp thụ huỳnh quang của các 
LDL đánh dấu. Chỉ những tế bào gan đã biến đổi gen mới được truyền lại qua tuần 
hoàn cửa chính (Hình 16.4). Bênh nhân  này dung nạp tốt và không xuất hiện tác dụng 
phụ. Ngay sau khi truyền các tế bào biến đổi gen, LDL huyết thanh bệnh nhân đã xuống 
tới 180mg/dl. Một mốc mới được thiết lập thấp hơn 17% so với trước khi GTL. Vì LDL 
giảm nên mức lipoprotein tỷ trọng cao (high-density lipoprotein- HDL) lại tăng, nâng tỷ 
số LDL/HDL từ 11±0,4 xuống 7,9 ± 0,9. Cũng không hiểu tại sao HDL lại tăng mặc dầu 
hiện tượng này cũng thấy ở những bệnh nhân đã ghép gan. Bệnh nhân này cũng đáp 
ứng với thuốc lovastatin, thuốc này trước khi GTL không có hiệu ứng. Điều này chỉ rõ 
rằng đáp ứng với lovastatin có liên quan tới sự điều hòa sau phiên mã - một cơ chế đã 
được chứng minh ở các nghiên cứu trước. Đáp ứng của lovastatin làm giảm mức LDL 
huyết thanh của bệnh nhẫn xuống tới  356±22 mg/dl và hiệu ứng này được ổn định 2,5 
năm. 
Không thấy có ĐƯMD với các receptor tái tổ hợp. Huyết thanh của bệnh nhân này 
không có kháng thể với receptor tái tổ hợp khi phân tích với Western blot. Cũng không 
thấy các bằng chứng về viêm gan tự miễn sau GTL. Mở rộng nghiên cứu này với 4 
bệnh nhân FH khác, trong đó 2 bệnh nhân âm tính receptor cũng được xử lý theo cách 
tương  tự. Người ta  quan sát thấy rằng các tế bào gan đã tải nạp tốt cũng như sự biểu 
hiện gen chuyển thấy ở tất cả bênh nhân mà không kèm theo các tác dụng phụ. Hai 
trong 4 bệnh nhân đã cải thiện một cách đáng kể mức lipid huyết thanh, giảm  LDL 
huyết thanh tối đa tới mức 150 mg/dl ở một số bệnh nhân âm tính receptor. Không có 
bệnh nhân nào phát triển ĐƯMD với gen chuyển hoặc với protein retrovirus. Mặc dầu 
sự chuyển gen đã thấy ở tất cả các bệnh nhân, nhưng tác động lâm sàng thì vẫn còn 
thấp vì mức cholesterol huyết thanh vẫn vượt trên mức bình thường. Nói tóm lại, những 
thử nghiệm lâm sàng đầu tiên đã chỉ ra tính khả thi của GTL với FH ex vivo, nhưng cũng 
nhấn mạnh rằng cần phải có những cải tiến thật sự để nâng cao tỷ lệ tế bào gan được 
tải nạp cũng như mức độ và thời gian biểu hiện gen. 
Trong một nghiên cứu khác, sự chuyển gen in vivo được thực hiện trên thỏ WHHL. Gen 
receptor LDL người được đặt dưới sự kiểm soát của các yếu tố phiên mã từ gen 
albumine chuột để biểu hiện hiệu quả trong các tế bào gan. Cấu trúc này được cộng 
hợp qua poly-L-lysine và ASOR - một ligand ái lực cao với receptor ASOR. Sau khi tiêm 
hệ thống phức hợp này, phân tích thỏ WHHL thấy cộng hợp DNA - protein được hấp thu 
nhanh và đặc hiệu sau khi đã biểu hiện gen chuyển. Cholesterol huyết thanh toàn phần 
của thỏ cũng giảm tức khắc xuống tới 153± 53 mg/dl. Trong các thí nghiệm đối chứng, 
động vật được tiêm một cấu trúc có mang gen nghiên cứu CAT (chloramphenicol 
acetyltransferase) thay vì gen receptor LDL thì thấy biểu hiện CAT, nhưng mức 
cholesterol huyết thanh không giảm. Trong nghiên cứu này chỉ biểu hiện được 2 đến 4% 
mức receptor LDL nội sinh và hiệu ứng đối với lipid chỉ kéo dài dưới một tuần lễ. Những 
kết quả nghiên cứu khởi đầu này đã được khích lệ bởi tính đặc hiệu đối với sự chuyển 
gen. Tuy nhiên, cũng thật không vui vì mức độ và thời gian biểu hiện tái tổ hợp ngắn. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Hình 16.4 Gen trị liệu sự thiếu hụt receptor LDL. Phần gan bên trái của một bệnh nhân đồng hợp 
tử với thể đột biến gen receptor LDL được cắt ra và các tế bào gan đựoc phân lập. Những tế bào 
này được tải nạp trong nuôi cấy với vec tơ retrovirus có chứa gen receptor LDL người có đọp dài 
đầy đủ dưới sự kiểm soát của promoter β-actin gà và một yếu tố tăng cường cytomegalovius 
(CMV). Những tế bào tải nạp thành công được chọn ra bằng cách dùng LDL đánh dấu huỳnh 
quang. Chỉ những tế bào gan đã biến đổi gen mới được truyền lại cho bệnh nhân qua tuần hoàn 
cửa chính. Nồng độ LDL huyết thanh mốc là 482 mg/dl. Ngay sau khi truyền các tế bào gan, LDL 
huyết thanh của bệnh nhân rơi xuống gần 180 mg/dl. Ngoài ra bệnh nhân còn đáp ứng với 
lovastatin - một chất ức chế HMG-CoA reductase mà trước khi GTL thì không có hiệu ứng. Mức 
LDL huyết thanh của bệnh nhân giảm  ổn định trên 2,5 năm. 
(Theo  Christy L. Schilling, Martin J. Schuster và George Wu.  An Introduction to Molecular 
Medicine and Gene Therapy.  A John Wiley & Sons, Inc., Publication 2001) (Hình trang sau) 
 



 
 
 
 



Trong các nghiên cứu trên động vật gần đây người ta đã sử dụng adenovirus tái tổ hợp 
để chuyển trực tiếp gen receptor LDL tới gan, vì thế nó có khả năng hoàn trả sự biểu 
hiện receptor LDL ở thỏ WHHL và chuột knock- out receptor LDL, dẫn đến giảm thật sự 
mức cholesterol huyết thanh. Tuy nhiên, sự biểu hiện của receptor tái tổ hợp này cũng 
như hiệu ứng trên lipid chỉ là nhất thời. Sở dĩ như vậy là do ĐƯMD của vật chủ kháng 
lại sự biểu hiện protein virus dù với mức thấp và dần dần làm hủy hoại các tế bào đã 
biến đổi gen. Đặc biệt với các đối tượng âm tính receptor thì sự biểu hiện receptor LDL 
cũng có thể sinh ra ĐƯMD kháng lại các protein mới mà sau này sẽ làm giảm sự biểu 
hiện gen chuyển. Để khắc phục vấn đề này, một nhóm nghiên cứu khác đã chuyển gen 
receptor lipoprotein tỷ trọng rất thấp (very low density lipoprotein –VLDL) tới gan chuột 
knọc-out receptor LDL nhờ sử dụng adenovirus tái tổ hợp. Vì receptor VLDL đã biểu 
hiện sẵn trong các mô ngoài gan nên không có ĐƯMD với các receptor này sau khi biểu 
hiện ở gan. Receptor VLDL cũng gắn với LDL với ái lực thấp, nó làm trung gian cho sự 
hấp thu VLDL, cũng như các tiền thân của LDL và vì vậy làm giảm cholesterol huyết 
thanh. 
 
16.4.2 Bệnh ưa chảy máu hemophilia B 
 
Bệnh ưa chảy máu hemophilia B là môt bệnh do thoái hóa sự đông máu liên quan tới 
nhiễm sắc thể x, gây nên sự thiếu hụt hoặc khiếm khuyết chức năng yếu tố đông máu 
IX. Cuộc sống của bệnh nhân thường bị đe dọa nếu không được truyền thường xuyên 
yếu tố IX. Nếu các sản phẩm được truyền làm kỹ các test thì có thể khắc phục được sự 
không tinh sạch, nhưng cách điều trị này vẫn còn nhiều rủi ro bị nhiễm virus khi truyền 
huyết tương như virus viêm gan C và HIV. Ngoài ra, đời sống bán phần của yếu tố IX 
cũng chỉ 24 giờ, vì thế thường phải truyền lặp lại nhiều lần. Gan là nguồn sơ cấp của 
yếu tỗ IX và là đích đầu tiên của GTL hemophilia B. 
Cho tới nay người ta đã tạo được nhiều hệ thống động vật sử dụng trong ex vivo. Một 
mô hình trên chó là rất đặc trưng và đã được sử dụng trong các thử nghiệm tiền lâm 
sàng hemophilia B. Những chó này không có hoạt tính của yếu tố IX do một đột biến sai 
ở domain xúc tác. Người ta dùng vec tơ retrovirus có chứa gen yếu tố IX chó dưới sự 
kiểm soát của promoter retrovirus và các yếu tố tăng cường để chuyển trực tiếp tới gan 
chó qua đường tuần hoàn. Các phân tích ELISA và các thí nghiệm sinh học cho thấy 
yếu tố IX đã đạt tới mức 2-10ng/ml trong huyết tương. Ở chó bình thường, mức này vào 
khoảng 11,5µg/ml. Khi yếu tố IX chưa đạt mức của chó hoang dã thì đã thấy có sự cải 
thiện đặc biệt các thông số sinh hóa của sự đông máu. Điều này đã được chứng minh 
qua thời gian đông máu toàn phần (whole blood clotting time – WBCT), 
 



 
 
Hình 16.5 Gen trị liệu sự thiếu hụt yếu tố IX. Vec tơ retrovirus tái tổ hợp là một cấu trúc có chứa 
gen yếu tố IX của chó dưới sự kiểm soát của promoter retrovirus và các yếu tố tăng cường (LTR). 
Vec tơ này được truyền vào tuần hoàn cửa chính của chó không phát hiện thấy có hoạt tính của 
yếu tố IX. Retrovirus được hấp thu bởi các tế bào gan và DNA provirus sẽ hợp nhất vào trong 
DNA nhiễm sắc thể. Các phân tích huyết tương chó bằng ELISA cho thấy yếu tố IX huyết tương 
đạt mức 2 - 10ng/ml. Chó bình thường  mức yếu tố IX huyết tương khoảng 11,5 µg/ml. Khi  yếu tố 
IX ở chó đã được điều trị chưa đạt tới mức của chó hoang dã thì đã có sự cải thiện đáng kể về 
thời gian đông máu toàn phần. 
(Theo  Christy L. Schilling, Martin J. Schuster và George Wu.  An Introduction to Molecular 
Medicine and Gene Therapy.  A John Wiley & Sons, Inc., Publication 2001) 
 
 
trong đó chó bình thường là 6-8 phút. Ở chó hemophilia B thì WBCT khoảng 45-50 phút. 
Sau khi được GTL, thời gian này giảm xuống hơn 50%, tức là xuống mức 18-22 phút. 



Mặc dầu nồng độ của yéu tố IX chỉ tăng chút ít, nhưng nó đã cải thiện đáng kể thời gian 
đông máu. Hơn nữa, hiệu ứng này còn được ổn định trên 9 tháng. 
Các vec tơ adenovirus biểu hiện yếu tố IX chó cũng được sử dụng để điều trị cho chó bị 
hemophilia B. Các hạt virus (2,4 X 1012) đã được truyền vào hệ mạch cửa chính của 
chó. Những động vật này đã tạo được 2-3 lần mức yếu tố IX của dạng hoang dã. Tuy 
nhiên, hiệu ứng này cũng vẫn chỉ là nhất thời mà thôi. Việc tăng nồng độ yếu tố IX 
không làm bình thường hóa thời gian đông máu, nhưng điều đáng nói là phải sau 2 
tháng thì mức độ và các thông số lâm sàng mới trở lại mức trước điều trị. Khi sử dụng 
lặp lại, cần lưu ý khả năng sẽ có một ĐƯMD ở liệu trình kế tiếp. 
Một nhóm nghiên cứu khác lại sử dụng vec tơ virus adeno liên hợp (AAV) để biểu hiện 
yếu tố IX của người trong gan chuột. Họ tiêm một cách đơn giản vào tĩnh mạch đuôi 
chuột vec tơ tái tổ hợp sau khi đã tia xạ bằng tia γ ở gan. Như đã đề cập ở trên, cách 
điều trị này có lẽ là nhằm kích thích tế bào phân chia, vì thế mà nâng cao hiệu lực của 
GTL với virus adeno liên hợp. Nồng độ yếu tố IX của người trong chuột tải nạp với vec 
tơ AAV vào khoảng giữa 0,1 và 1ng/ml. Kết quả này cũng tương tự như trong mô hình ở 
chó. Giá trị bình thường yếu tố IX của người là 5 µg/ml, trong khi đó với mức khoảng 
100ng/ml đã phòng ngừa được các bệnh mạn tính.    
 
16.4.3 Bệnh thiếu hụt α1-antitrypsin 
 
α1-antitrypsin (AAT) là một glycoprotein huyết thanh được tổng hợp chủ yếu ở gan rồi 
tiết vào máu. Nó là một chất ức chế protease, chức năng của nó là bảo vệ bề mặt túi 
phổi khỏi bị phân hủy bởi protease. Cơ chất chính của nó là neutrophil elastase (NE), 
được giải phóng từ các bạch cầu trung tính (neutrophil) khi thực bào, nó làm xáo trộn 
màng hoặc ly giải tế bào và phân cắt các protein nền (matrix) mô liên kết định vị ở các 
thành túi phổi. Ở những người bình thường, mức AAT đủ để trung hòa NE tuần hoàn. 
Sở dĩ có nhiều dạng thiếu hụt AAT là do giảm lượng chất ức chế protease trong huyết 
tương và không trung hòa hết NE. Điều này được biểu lộ là rủi ro cao với chứng khó thở 
phổi gây nên bởi sự phân giải chất nền ngoại bào của phổi. Gen bình thường của AAT 
được thiết kế là M và có 95% alen ở quần thể người Mỹ Caucase. Thể đột biến thông 
thường nhất là Z và S, xảy ra với tần số alen lần lượt là 1-2% và 2-4% trong quần thể 
này. Ngược lại, những người Mỹ gốc Châu Á hoặc Châu Phi chỉ chịu tác động rất thấp. 
Những cá thể đồng hợp tử alen Z chỉ có 10-15% AAT tuần hoàn và chỉ chịu những rủi ro 
nhất định về chứng khó thở phổi. Những cá thể đồng hợp tử alen S và MS hoặc dị hợp 
tử SZ cũng tăng rủi ro khó thở phổi. Dị hợp tử được gọi là alen null thì thiếu hoàn toàn 
AAT huyết tương và những bệnh nhân này cực kỳ dể phát triển khó thở. Các dị hợp tử 
mang alen S và Z cùng với alen null thì cũng có các triệu chứng như vậy. Nhiều thể đột 
biến khác có thể là do đáp ứng với alen null với thang từ đột biến điểm đến đột biến 
tòan phần. Khoảng 10% cá thể đồng hợp tử với alen Z lại phải chịu thêm rủi ro nữa là 
tổn thương lớn gan lâm sàng, có lẽ do sự tích tụ các AAT không gấp nếp trong lưới nội 
chất ER của các tế bào gan. 
Phương pháp điều trị hiện tại đối với thiếu hụt AAT là đưa gen qua tĩnh mạch hoặc hít 
qua khí quản AAT người được chế từ huyết thanh. AAT người tái tổ hợp được tổng hợp 
trên vi khuẩn hay nấm men có điều bất tiện là đời sống bán phần ngắn hơn và phải tăng 
cường sự làm sạch cho thận vì sự glycosyl hóa sau phiên dịch không thích hợp. Trong 
khi đó nếu sử dụng AAT người sẽ làm tăng hoạt tính AAT huyết thanh trong các bệnh 
nhân. Tuy nhiên đáp ừng này chỉ là nhất thời, còn sự tác động có tính chất phòng ngừa 
sự hủy hoại phổi thì vẫn phải truyền tĩnh mach hay hít qua khí quản AAT. Một bệnh khác 
của thiếu hụt  α1-antitrypsin là ứng cử viên của trị liệu thay thế gen, các gen chuẩn được 
chuyển tới các tế bào gan làm cho việc sản xuất AAT ổn định dài hạn. Người ta đã hiệu 
chỉnh bệnh này với các thí nghiệm trên chó, ở đó các gen chuẩn đã được đưa vào bằng 



phương thức ex vivo. Sau khi cấy ghép các tế bào gan đã tải nạp retrovirus thì các tế 
bào này đã đạt tới đỉnh điểm sản xuất AAT ở ngày thứ 10 sau khi cấy ghép. Tuy nhiên, 
mức này sẽ xuống thấp dần và khoảng 47 ngày sau thì không phát hiện thấy nữa. 
 

 
Hình 16.6 Gen trị liệu thiếu hụt α1-antitrypsin (AAT). Plasmid chứa gen AAT người đủ độ dài được 
đóng trong các liposome nhỏ. Các liposome này được tiêm vào tĩnh mạch đuôi chuột. Một liều 
đơn plasmid chuyển giao qua liposome đã cảm ứng việc sản xuất AAT người ở các tế bào gan 
chuột và kết quả là có thể đo được mức AAT người trong huyết tương chuột  trong 11 ngày. Nếu 
cắt bỏ một phần gan sau 3 giờ tiêm tĩnh mạch phức liposome thì mức AAT tăng lên đáng kể. 
(Theo  Christy L. Schilling, Martin J. Schuster và George Wu. An Introduction to Molecular 
Medicine and Gene Therapy.  A John Wiley & Sons, Inc., Publication 2001) 
 
Một nghiên cứu khác in vivo lại sử dụng các liposome nhỏ để chuyển gen. Một plasmid 
chứa gen α1-antitrypsin người có độ dài đầy đủ được bọc trong các liposome nhỏ rồi 
tiêm vào tĩnh mạch chuột. Một liều đơn plasmid chuyển giao qua liposome đã cảm ứng 
sản xuất AAT người trong các tế bào gan chuột và kết quả là có thể đo được mức AAT 
trong huyết tương chuột tới tận ngày thứ 11. Trong các thí nghiệm đối chứng, người ta 
tiêm plasmid tự do (đơn thuần) thì không thấy sự biểu hiện AAT (Hình 16.6). 
Điều thú vị là không có hiệu ứng phụ nào khi cộng chuyển với phức liposome. Tuy 
nhiên, sau khi truyền vào tĩnh mạch phức hợp này 3 giờ mà lại tiến hành cắt một phần 
gan thì sẽ làm tăng đáng kể sự hình thành AAT huyết tương.  Ngày thứ 11 sau khi tiêm 
tĩnh mạch, mức AAT người đã tăng 6,4 lần so với những động vật không cắt gan. Chưa 



rõ tại sao khi sử dụng lặp lại thì không làm tăng sự biểu hiện gen nữa. Cũng chưa hiểu 
đầy đủ tại sao sự kích thích tăng sinh tế bào do cắt một phần gan lại làm tăng sự biểu 
hiện gen. Có thể là do cơ chế làm thay đổi sự phân chia của DNA chuyển giao qua 
liposome trong các tế bào để  trốn thoát khỏi sự phân giải của lysosome. 
 
16.4.4 Hội chứng Crigler- Najjar 
(thiếu hụt bilirubin UDPβ-D Glucuronosyltransferase) 
 
Bilirubin là sản phẩm thoái hóa chính của nhóm heme. Enzyme xúc tác gắn bilirubin với 
a acid glucuronic là bilirubin UDP –glucuronosyltransferase –B-UGT). Nguyên mẫu của 
bệnh liên quan tới bilirubin có thể di truyền là hội chứng Crigler-Najjar (CN) type I. 
Những bệnh nhân có thoái hóa di truyền này được đặc trưng bởi mức bilirubin không 
liên hợp cao trong huyết thanh (HT), có ít hoặc không có sắc tố liên hợp trong mật. Họ 
không đáp ứng với trị liệu cảm ứng enzyme bằng phenobarbital và bị hủy hoại rất nhiều 
về thần kinh như cử động bất bình thường, không nghe được, vàng nhân não 
(kernicterus) và cuối cùng là chết. Hiện tại điều trị có tính chất quyết định đối với bệnh 
này là ghép gan. Người ta thấy một sự khiếm khuyết tương tự có ở chuột Gunn, nó là 
đồng hợp tử với thể đột biến và vì thế không có hoạt tính B-UGT gan. Những con chuột 
này sống lâu dài với bilirubin huyết cao và phát triển bệnh não bilirubin. Chúng sẽ cho 
một hệ mô hình nghiên cứu về hiệu lực của GTL hội chứng Crigler – Najjar type I. 
Một ví dụ về hiệu chỉnh in vivo khiếm khuyết này là chuyển gen B-UGT người tới gan 
chuột Gunn nhờ sử dụng  cộng hợp asialoglycoprotein poly-L-lysine – DNA như đã mô 
tả trước đây. Khi có chiến lược nhằm kéo dài thời gian biểu hiện của gen chuyển thì ta 
phải hiểu rằng sự chuyển vị từ endosome tới lysosome sẽ là một bộ phận của sự phân 
giải nội bào đòi hỏi một mạng lưới vi ống nguyên vẹn. Colchicine – một tác nhân gây 
nhiễu vi ống đã được đưa vào 30 phút trước khi tiêm phức hợp ASOR-DNA để ngăn 
chặn sự chuyển vị của các bọng endosome có chứa ligand của lysosome. Sự chuyển 
đích của B-UGT dưới các điều kiện này đã kéo dài được việc chuyển DNA tới gan tới 10 
tuần. Bilirubin glucuronide được tiết vào mật và sẽ giảm xuống khoảng 25-35% trong 2-
4 tuần và vẫn duy trì giảm trong 8 tuần nữa. Nếu không được xử lý với colchicine thì 
DNA chỉ duy trì ở gan 2 ngày và không có hiệu ứng về mức bilirubin HT. Những nghiên 
cứu này đã sử dụng một nồng độ colchicine đến mức gây độc cho người. Tuy nhiên, 
chưa có thứ thuốc nào khác có thể tạo được cùng hiệu ứng nhưng lại an toàn cho các 
thử nghiệm lâm sàng trên người. Cuối cùng, để tránh các tác dụng phụ và sự phân phối 
sinh học lan tỏa quá rộng, colchicine cũng có thể được chuyển theo một phương thức 
đặc hiệu gan. Theo cách này thì sự gây nhiễu vi ống là phương pháp không gây ảnh 
hưởng tới sự kéo dài hiệu ứng của GTL đặc hiệu gan. 
Như đã trình bày ở trên, các adenovirus tái tổ hợp có hiệu lực trong việc chuyển các 
gen ngoại lai tới các tế bào nằm yên không phân chia và khi sử dụng hệ vec tơ này có 
thể biểu hiện gen ở mức cao. Tuy nhiên, vì DNA của chúng không hợp nhất vào hệ gen 
vật chủ nên sự phân phối kế tiếp là điều cần thiết. Vì vậy, thường là ĐƯMD xuất hiện 
sau lần tiêm đầu tiên sẽ được đánh lừa. Chuột Gunn đã được nhắm vào mục đích này. 
Gen B-UGT người  đã được chuyển từ trước qua adenovirus tái tổ hợp có hiệu ứng với 
thời gian ngắn. Những động vật được xử lý đã tiết bilirubin glucuronide và giảm 70% 
mức bilirubin HT. Tuy nhiên, hiệu ứng này cũng chỉ là nhất thời vì có ĐƯMD kháng lại 
KN adenovirus. Hiệu ứng tương tự cũng thấy trong các áp dụng kế tiếp với cùng loại 
động vật vì có các kháng thể trung hòa. Một nhóm nghiên cứu đã phát hiện rằng việc 
phân phối adenovirus tái tổ hợp trong thời kỳ sơ sinh có thể cảm ứng sự dung nạp với 
adenovirus tái tổ hợp. Những con chuột Gunn (1- 3 ngày tuổi) được tiêm 1 X108 pfl 
adenovirus tái tổ hợp có mang gen B-UGT người. Các mũi tiêm kế tiếp được thực hiện 
sau 56 và 112 ngày. Các thí nmghiệm đối chứng với việc sử dụng adenovorus tái tổ hợp 



có chứa gen nghiên cứu Lacz. Những động vật được nhận B-UGT (chứ không phải là 
Lacz) đã giảm mức bilirubin HT khoảng 70-76% khi so sánh với các động vật không 
được xử lý. Cũng thấy có sự tăng dần dần mức bilirubn HT tới ngày 53, nhưng khi tiêm 
lần 2 và 3 adenovirus tái tổ hợp lại có thêm một hiệu ứng bổ sung cho mức bilirubin HT. 
Các phân tích đã chỉ rõ rằng không phát hiện thấy các kháng thể và hoạt tính của các tế 
bào lympho độc tế bào đối với adenovirus tái tổ hợp. Điều này chứng minh rằng tiêm 
adenovirus tái tổ hợp trong thời kỳ sơ sinh thì động vật được dung nạp và cho phép 
GTL dài hạn với viêc sử dụng lặp lại adenovirus tái tổ hợp. 
Một vấn đề có liên quan tới điều trị  là nếu có sự cảm ứng dung nạp của adenovirus thì 
có thể cũng dung nạp được các virus hoang dã. Sự thâm nhiễm virus là điều rất bình 
thường đối với cuộc sống của một con người, nó thường được biểu lộ như các bệnh có 
thể tự giới hạn được và không phức tạp. Cũng nhóm nghiên cứu này đã tiêm 2 liều virus 
hoang dã vào chuột Gunn đã có dung nạp từ trước với các liều adenovirus tái tổ hợp 
ngay từ thời kỳ sơ sinh. Những động vật này đã có ĐƯMD lympho T độc tế bào sau lần 
tiêm đầu tiên virus hoang dã và nó càng tăng lên sau lần tiêm thứ hai. Điều thú vị là 
những động vật này tiếp tục biểu hiện gen chuyển B-UGT và không thấy tăng mức 
bilirubin HT không liên hợp. 
 
16.5 Gen trị liệu với thâm nhiễm virus 
 
Trái ngược với nhiều chiến lược GTL khác, mục tiêu chính của việc thay thế các gen 
khiếm khuyết trong trị liệu thâm nhiễm virus bằng kỹ thuật trị liệu gen là ức chế sự sao 
chép hay phiên mã của virus hoặc sự phiên dịch (tổng hợp) các gen virus hoặc sự lắp 
ráp các hạt virus. Nếu đã biết các trình tự acid nucleic của virus thì người ta thiết lập 
một antisense oligonucleptide gồm các chuỗi đơn ngắn của DNA để gắn tương ứng với 
mRNA (tức là chuối có nghĩa) do sự bổ cứu các cặp base. Do vậy có thể làm ức chế 
trực tiếp sự phiên dịch hoặc các thành phần RNA của phân tử lai RNA-DNA bị phân cắt 
bằng RNase nội bào (Hình 16.7). Antisense oligonucleptide thường có 15-20 base và 
được tạo ra bằng một phương tiện tổng hợp DNA tự động.  
Một chiến lược khác lại sử dụng ribozyme để ngăn chặn sự sao chép của virus hoặc  
phiên mã gen virus. Ribozyme là các phân tử RNA có một bán phần xúc tác có khả 
năng phân cắt các phân tử RNA đích xung quanh các cánh tay RNA có khả năng gắn 
với các trình tự đích bởi các cặp base bổ cứu tương tự antisense oligonucleptide 
(H16.8). Về lý thuyết thì một ribozyme có thể phân cắt được nhiều phân tử RNA đích. 
Khi thâm nhiễm một vec tơ có chứa trình tự của một ribozyme thì có thể tạo ra nhiều 
bản phiên mã phân tử ribozyme trị liệu trong các tế bào đích. 
Một chiến lược kháng virus khác lại sử dụng các polypeptide không trội được thiết kế để 
tương tác với bản phiên mã tự nhiên, vì thế mà ngăn chặn được sự lắp ráp của virus 
hoặc làm mất chức năng enzyme của chúng. 
 



 
 
 
 
 
Hình 16.7 Antisense oligonucleptide. DNA nhiễm sắc thể được phiên mã thành mRNA có chứa 
mũ  5’ và đuôi poly-A ở đầu tận 3’. mRNA ra khỏi nhân rồi vào tương bào, ở đó xảy ra sự  phiên 
dịch thành các protein. Sự phiên dịch được thực hiện bởi các ribosome và đòi hỏi phải có một vị 
trí gắn ribosome. Antisense oligonucleptide gồm các chuỗi DNA đơn ngắn. Nếu trình tự acid 
nucleic của gen virus đã được biết thì chúng có thể được thiết kế để gắn với mRNA virus bởi các 
cặp base bổ cứu. Kết quả này đã làm ức chế trực tiếp sự phiên dịch hoặc phân cắ tcác  thành 
phần RNA của phân tử lai RNA-DNA bởi RNase H. Sự sao chép của các virus viêm gan B và C 
phụ thuộc vào một trung gian RNA, vì  thế antisense oligonucleptide có thể can thiệp vào sự sao 
chép của virus. 
(Theo  Christy L. Schilling, Martin J. Schuster và George Wu. An Introduction to Molecular 
Medicine and Gene Therapy.  A John Wiley & Sons, Inc., Publication 2001) 
 
 
 
 



 
 
Hình 16.8 Các Ribozyme. DNA nhiễm sắc thể được phiên mã thành mRNA có một mũ ở đầu 5’ 
và một đuôi poly-A ở đầu tận 3’. mRNA ra khỏi nhân và tới tương bào ở đây diễn ra sự tổng hợp 
protein. Ribozyme là các phân tử RNA có bán phần xúc tác có khả năng phân cắt các phân tử 
RNA đích. Domain xúc tác xung quanh hai cánh tay của RNA được thiết kế như các vùng 
antisense. Các vùng antisene được thiết kế để gắn trình tự đích bởi các cặp base bổ cứu. Sau 
khi phân căt, cơ chất được giả phóng và ribozyme lại quay vòng để cắt các phân tử đích khác. 
Các ribozyme có thể phân cắt các phân tử mRNa cũng như RNA virus có liên quan tới sự sao 
chép của virus. 
(Theo  Christy L. Schilling, Martin J. Schuster và George Wu. An Introduction to Molecular 
Medicine and Gene Therapy.  A John Wiley & Sons, Inc., Publication 2001) 
 
 
16.5.1 Bệnh viêm gan virus mạn 
 
Có ít nhất 5 virus khác nhau  gây viêm gan  trên người. Virus gây viêm gan A và virus 
gây viêm gan E  được truyền chủ yếu qua qua đường uống và có thể tự giới hạn được. 
Còn 3 virus khác đã biết rất rõ về các đặc tính, đó là virus gây viêm gan B (HBV), virus 
gây viêm gan C (HCV) và virus gây viêm gan D (HDV). Những virus này  thâm nhiẽm 
dai dẳng và gây bệnh viêm gan mạn. 
 
16.5.2 Virus gây viêm gan B 
 



Virus gây viêm gan B (hepatitis B virus – HBV) là một virus DNA nhỏ có phân tử DNA 
chuỗi kép đóng một phần với khoảng 3200 cặp base. HBV thuộc nhóm virus DNA 
hướng gan (hepadnavirus) bao gồm virus viêm gan của sóc đen, sóc đất, vịt Pekin và 
diệc. Virus này có lớp vỏ bên ngoài và một lõi bên trong (nucleocapsid). Vỏ là cấu thành 
chính của KN bề mặt virus viêm gan B (hepatitis B surface antigene –HBsAg). Phần 
nucleocapsid có chứa kháng nguyên lõi viêm gan (hepatitis core antigene –HBcAg), 
enzyme phiên mã ngược/DNA polymerase và hệ gen virus. Khác với tất cả các virus 
DNA của động vật có vú đã biêt khác, sự sao chép của hepanavirus lại thông qua sự 
phiên mã ngược của một trung gian RNA nội sinh trong chu kỳ sống của retrovirus RNA 
(HIV). Dựa trên các bước cơ bản này trong sự sao chép của virus mà người ta đưa ra 
một chiến lược kháng virus nhằm vào quá trình phiên mã ngược của RNA HIV hoặc 
enzyme phiên mã ngược của HIV, có thể đó là một tiềm năng lớn kháng lại sự thâm 
nhiễm HBV. Có nhiều trình tự antisense có khả năng ức chế sự sao chép của các virus 
viêm gan B và C in vitro đã được xác định. Người ta cũng quan sát thấy hiệu ứng trên 
DNA phosphorothioate của antisense in vivo. Tuy nhiên, vì oligonucleptide nói chung 
được các tế bào hấp thu tương đối thấp nên dễ bị phân giải trong huyết tương và người 
ta hy vọng các chiến lược với antisense sẽ được sử dụng trong việc trị liệu virus viêm 
gan in vivo. Một hệ thống cơ sở cộng hợp asialoglycoprrotein-poly-L-lysine sẽ được sử 
dụng để chuẩn bị các phức hợp ASOR-PL với một antisense oligonucleitide 21-mer bổ 
cứu cho trình tự tín hiệu polyadenylate hóa hệ gen HBV. Bằng việc sử dụng các mẫu có 
hoạt tính phóng xạ và đánh dấu đuôi, người ta đã xác định được rằng các oligo đơn chỉ 
được hấp thu với tốc độ 0,05 pmol/giờ/một triệu tế bào  bởi 2 dòng tế bào u gan HepG2 
( AGPr dương tính) hoặc SK Hep1 (AsGPr âm tính). Tuy nhiên, sự hấp thu của oligo 
cộng hợp với ASOR-PL lại nhanh hơn 10 lần ở các tế bào HepG2, nhưng không thấy có 
sự thay đổi gì ở các tế bào SK Hep1.  Nếu cho ủ với một lượng thừa asialoorosomucoid 
thì lại ngăn chặn sự hấp thu. Để xem các antisense đích có hoạt tính kháng virus hay 
không, người ta đã sử dụng các dòng tế bào Hep G2.2.2.15. Dòng tế bào này có AsGPr 
đã tải nạp ổn định với hệ gen HBV toàn phần có chứa các KN virus cũng như các hạt 
virus thâm nhiễm. Việc phân phối DNA antisense phức hợp đã ngăn chặn sự biểu hiện 
của HBsAg trong những tế bào này và làm giảm sự sao chép của DNA virus khoảng 
80% so với đối chứng không được xử lý. Một oligonucleptide phức hợp với một trình tự 
ngẫu nhiên thì không có hiệu ứng và chỉ riêng  DNA antisense oligo thì lại làm giảm sự 
biểu hiện KN bề mặt  và sự sao chép của virus chỉ xấp xỉ 30%. 
Một nghiên cứu kế tiếp, ASOR-PL được phức hợp với antisense oligonucleptide 21-mer 
phosphorothioate kháng lại vùng polyadenylate và các trình tự ngược liền kề của WHV 
đã được sử dụng để điều trị cho những sóc đen thâm nhiễm WHV. Những động vật này 
được tiêm vào tĩnh mạch phức hợp ASORR-PL chứa 0,4 mg antisense trong 5 ngày liên 
tiếp (liều tổng cộng là 2mg/động vật /ngày). Mặc dầu không thấy có sự khác biệt  về 
mức KN bề mặt giữa động vật được xử lý và không được xử lý, nhưng những gánh 
nặng về virus thì đã được giảm nhẹ đáng kể. Những động vật được xử lý sau 25 ngày 
đã giảm DNA virus trong tuần hoàn. Quá trình này kéo dài khoảng 2 tuần, sau đó DNA 
virus sẽ tăng dần trở lại. Antisense đơn hoặc một phức hợp chứa DNA oligo ngẫu nhiên 
có cùng kích cỡ và cách liên kết nhưng lại không có bất kỳ hiệu ứng nào đối với mức  
DNA virus. 
Để điều trị dự phòng đích các tế bào gan, các antisense oligonucleptide trên được phức 
hợp với ASOR-PL để phòng ngừa sự thâm nhiễm tiếp theo với HBV. Thường không thể 
đoán trước được khi nào sẽ xảy ra sự biểu hiện cấp của HBV. Tuy nhiên, sau khi ghép 
gan cho các bệnh nhân nhiễm HBV thì vẫn có thể bị tái thâm nhiễm và trong hầu hết các 
trường hợp đều có xu hướng tăng tốc. Tuy nhiên, việc bảo vệ tổ chức ghép bằng điều 
trị dự phòng có thể tránh được sự tái thâm nhiễm. Điều trị dự phòng các tế bào Huh 7 
(AGPr dương tính) với phức hợp antisense – ASOR-PL trước khi lipofectin với plasmid 



HBV (6,5 triệu bản phiên mã plasmid /tế bào) đã ức chế sự tổng hợp mới DNA virus gắn 
lõi ở các tế bào Huh 7 xuống dưới mức có thể phát hiện được hoặc ít hơn 0,1 pg khi 
đánh giá bằng PCR định lượng. HBsAg được các tế bào tiết vào môi trường, nó bị ức 
bởi chính liều lượng tiết ra với mức tối đa là 97% và sự ức chế được kéo dài 6 ngày. 
Điều trị dự phòng với antisnse cộng hợp hay phức hợp với oligo ngẫu nhiên thì không 
có hiệu ứng. Mới gần đây, một thiết bị đích bao gồm các hạt adenovirus của người cộng 
hợp với albumin huyết thanh bò cải biến với N-acetyl-glucosamine, streptavidin và PL đã 
được sử dụng để chuyển giao antisense oligonucleptide 16-mer cải biến với 
phosphorothioate tới gan thông qua AsGPr. Oligonucleptide kháng trực tiếp tín hiệu bọc 
nang của gen lõi. Các tế bào u gan của gà (chicken hepatoma cells –LHM) được thâm 
chuyển bởi phức hợp HBV-DNA.  Khi các tế bào được xử lý với oligonucleptide ở thời 
điểm trước và sau khi xử lý với phức HBV-DNA thì ức chế khoảng 80% mức HBV-DNA 
gắn hạt lõi. 
Một chiến lược kháng virus khác lại sử dụng các polypeptide không trội, nó được  thiết 
kế để tương tác với các bản phiên mã tự nhiên của chúng, vì thế mà ngăn chặn được 
sự lắp ráp của virus hay gây tác động tới chức năng enzyme của chúng. Những thể đột 
biến của protein lõi HBV rõ ràng là ức chế sự sao chép của các virus hoang dã vì nó can 
thiệp vào quá trình hình thành nuceocapsid. 
 
16.5.3 Virus gây viêm gan C 
 
Virus viêm gan C (hapatitis C virus –HCV) có hệ gen RNA chuỗi đơn dài khoảng 
95000bp. Sự sao chép của nó đòi hỏi một trung gian RNA tích điện âm được tổng hợp 
bởi RNA polymerase phụ thuộc RNA virus. Hệ gen virus mã cho một polyprotein đơn có 
chiều dài 3010-3033 amino acid. Hệ quả của các quá trình sau phiên dịch là RNA gắn 
với protein nucleocapsid C, protein vỏ E1 và E2 và các protein không cấu trúc từ NS1 
đến NS5, bao gồm cả RNA polymerase phụ thuộc RNA. Ở cả 2 đầu tận của hệ gen 
RNA đều có các trình tự bảo tồn gọi là vùng không được mã hóa (noncoding regions –
NCR) có liên quan với việc sao chép RNA, khởi đầu phiên dịch và có thể cả sự đóng gói 
RNA. 
Hiện nay, các mô hình động vật mới chỉ giới hạn ở tinh tinh. Vì lý do này mà trong các 
nghiên cứu in vitro người ta đã dùng các cấu trúc nghiên cứu thông thường để tìm ra 
cách điều trị mới với GTL viêm gan virus C. Trong các nghiên cứu trước đây, cDNA 
virus viêm gan C đã được phân dòng và được dùng để quét tìm các vùng bảo tồn cao 
của hệ gen virus viêm gan để tìm các trình tự đích tiềm tàng theo cách tiếp cận 
antisense. Sau khi phiên mã với T7 RNA polymerase, RNA của HCV được làm tinh 
khiết và trộn dư 10 lần mole với antisense hoặc antisense oligonucleptide. Những hỗn 
hợp này được sử dụng trong phân tích in vitro dịch thủy phân hồng cầu lưới với sự có 
mặt của  35S-methionine trong tổng hợp protein của HCV. Các oligonucleptide có nghĩa 
thể hiện không có hiệu ứng ức chế đáng kể sự tổng hợp protein HCV khi đo bằng sự 
hợp nhất của  35S-methionine. Ngược lại, một antisense oligonucleptide lại kháng trực 
tiếp  5’NCR nên đã ức chế sự phiên dịch in vitro trên 50%. Một antisense 
oligonucleptide khác lại kháng trực tiếp mã khởi động gen lõi HCV nên đã ức chế sự 
phiên dịch in vitro tới 97%. Điều lý thú là, nếu antisense oligonucleptide kháng trực tiếp 
các trình tự xa hơn nữa thì lại không có hiệu ứng ức chế  sự phiên dịch, có lẽ do ngăn 
chặn không hiệu quả sự chuyển vị của ribosome khi phiên dịch. Đáng lưu ý là tỷ lệ  
phân tử của oligonucleptide với RNA HCV là 10/1 thì mới có hiệu ứng. 
Trong các nghiên cứu kế tiếp, người ta xét tới cả khả năng của các antisense 
oligonucleptide đối với việc ức chế phiên dịch trong nuôi cấy tế bào. Các dòng tế bào u 
gan người được thâm chuyển với các plasmid có các vùng đích HCV bảo tồn ở dưới 
promoter hay ở trên gen nghiên cứu luciferase. Có 4 antisense oligonucleptide khác 



nhau kháng trực tiếp 5’NCR được đồng thâm chuyển với cấu trúc nghiên cứu. Ở nồng 
độ 0,3µM (~ 3µg/đĩa nuôi cấy tế bào 35mm) có 2 đĩa có hiệu ứng ức chế 95% hoạt tính 
luciferase. Điều lưu ý  quan trọng là oligonucleptide có nghĩa này còn ức chế cả sự biểu 
hiện luciferase tới 30%. 
Các ribozyme cũng thể hiện hiệu ứng kháng RNA virus viêm gan B và C. Cho tới nay, 
các thí nghiệm sử dụng kỹ thuật ribozyme đã chứng minh được rằng nó phân cắt được 
RNA của HBV in vitro, nhưng không kiềm chế được sự sao chép của HBV hoặc sự 
phiên dịch (tổng hợp) protein HBV trong các hệ thống tế bào hoặc in vivo. 
Đối với HCV, việc kiềm chế biểu hiện gen virus trong các tế bào bởi ribozyme được 
chứng minh là đã thành công. Một plasmid mang gen nghiên cứu HCV-luciferase đã 
được thiết lập với 5’NCR và phần gen lõi nằm giữa promoter CMV và gen luciferase. 
Ngoài ra còn 4 vec tơ mang các trình tự của ribozyme hammerhead kháng trực tiếp 
5’NCR hoặc vùng lõi cũng được sử dụng để tổng hợp các phân tử ribozyme cho các 
nghiên cứu in vitro. Sau phiên mã in vitro của HCV-luciferase RNA, các phân tử 
ribozyme khác sẽ được khảo sát về hoạt tính phân cắt của chúng. Dòng tế bào u gan 
người Huh 7 sau đó được sử dụng để khảo sát hoạt tính in vivo. Các tế bào sẽ được 
đồng thâm chuyển với ribozyme RNA và HCV-luciferase RNA với tỷ lệ mole là 0:1; 3:1; 
10:1; 30:1, tỷ lệ thứ nhất được xem như là đối chứng. Hai ribozyme kháng trực tiếp 
5’NCR và vùng lõi, kiềm chế hoạt tính luciferase tới 73% (tỷ lệ ribozyme/gen nghiên cứu 
là 10:1) và 55% (tỷ lệ 30:1). Các thí nghiệm đối chứng với các ribozyme có đột biến ở 
vùng xúc tác thì không thấy bất kỳ hiệu ứng ức chế nào với cùng tỷ lệ mole. Khi đồng 
thâm chuyển plasmid HCV và các vec tơ biểu hiện các tế bào nhân thực mã cho 
ribozyme hứa hẹn nhất với dư 20 lần mole vec tơ ribozyme đã kiềm chế được hoạt tính 
của luciferase khoảng 50 và 40%. Các thí nghiệm đối chứng với các ribozyme không 
kháng trực tiếp HCV hoặc đồng thâm chuyển một vec tơ mang gen luciferase nhưng 
không hướng tới trình tự HCV thì sẽ chứng minh được tính đặc hiệu của hiệu ứng này. 
Cuối cùng, người ta khảo sát thấy các dòng tế bào đã sản xuất được 2 ribozyme. Các tế 
bào biểu hiện ribozyme được thâm chuyển tức thì với plasmid nghiên cứu HCV-
luciferase ức chế được 30-50% hoạt tính luciferase khi so sánh với các tế bào cha mẹ 
được thâm chuyển tức thì với cấu trúc nghiên cứu. Trong một  nghiên cứu truyền thống 
nếu plasmid luciferase được thâm chuyển tức thời, các dòng tế bào sẽ biểu hiện 
ribozyme và không thấy có sự khác biệt về hoạt tính của luciferase ở các tế bào bố mẹ. 
 
16.6 Ung thư tế bào gan 
 
Ung thư tế bào gan (hepatocellular carcinoma – HCC) là một bệnh ác tính thông thường 
nhất, hàng năm có hàng triệu người chết vì bệnh này. Yếu tố gây rủi ro chính được xác 
định là thâm nhiễm mạn virus viêm gan B và C, xơ gan, và đặc biệt là do sự lạm dụng 
rượu hoặc bệnh nhiễm sắc tố sắt mô (hemochromatosis) và độc tố của aflatoxyn. Với 
HCC chỉ có một chỉ định là phẫu thuật. Tuy nhiên với các bệnh nhân ở thời điểm được 
chẩn đoán khối u đã lan rộng và kết hợp cả xơ gan thì không thể phẫu thuật được. Các 
nghiên cứu tìm kiếm các cách điều trị mới cũng chưa thu được kết quả đáng kể.  
So với các bênh đã đề cập ở trên thì GTL với HCC còn phải đối mặt với nhiều thách 
thức. Chẳng hạn như, các khối u rất đa dạng và một khối u ác tính đơn cũng không chỉ 
có một quần thể đồng hợp tử của  các tế bào. Các tế bào khối u có thể có sự khác nhau 
về receptor bề mặt cũng như sự lưu chuyển của tế bào. Các khối u đặc có chứa các tế 
bào đang phân chia nhanh cũng như các tế bào nằm yên. Có thể điều  khó khăn nhất  là 
nhiều HCC lại là đa bào hoặc đã di căn ở thời điểm được chẩn đoán. Lúc này đòi hỏi 
phải có một cách điều trị có tính hệ thống. Cho tới nay các thử nghiệm GTL với HCC đã 
được nghiên cứu trên mô hình đọng vật và chưa đi đến các thử nghiệm lâm sàng. 



Hiện nay, hầu hết các nghiên cứu về GTLung thư tế bào gan đều nhằm làm tăng tính 
sinh miễn dịch với các khối u. Điều này có thể được thực hiện bằng việc chuyển một 
gen mã cho một KN mới vào trong các tế bào khối u hoặc bằng cách khuếch đại hay 
làm bùng nổ ĐƯMD kháng lại các tế bào ác tính thông qua việc đưa vào các gen mã 
cho một cytokine. Cuối cùng là dùng một gen “tự sát” (suicide gene) trong đó có một gen 
mã cho một enzyme được đưa vào các tế bào khối u để chuyển đổi một tiền thuốc vô 
hại thành một tác nhân gây độc tế bào với khối u làm cho khối u nhạy cảm với các tiền 
thuốc. 
Một trong các nghiên cứu đầu tiên là thiết kế các retrovirus tái tổ hợp mang gen 
thymidine kinase của virus thủy đậu (varicell-zoster virus thymidine kinase –VZV-tk), 
điều hòa phiên mã bởi α-fetoprotein hoặc bởi các trình tự promoter albumin liên quan u 
gan. 
Các tế bào biểu hiện VZV-tk sẽ trở nên nhạy cảm chọn lọc với việc chuyển tiền thuốc vô 
hại araM thành ara ATP độc tế bào, tạo nên hiệu ứng độc tế bào đặc hiệu. 
Cùng với promoter α-fetoprotein thì sự biểu hiện của VZV-tk sẽ chỉ xảy ra ở các tế bào 
HCC sản xuất α-fetoprotein chứ không phải ở các tế bào gan bình thường âm tính với α-
fetoprotein (hình 16.9). 
Trong các nghiên cứu sau này, các tế bào HCC được tải nạp nhờ vec tơ adenovirus có 
chứa gen thymidine kinase của virus herpes simplex (herpes simplex thymidine kinase – 
HSV-tk) sẽ đưa tế bào nhạy cảm lại với tiền thuốc ganciclovir, thuốc này được chuyển 
đổi bởi thymidine kinase thành dạng triphosphate có độc tính. Sau khi ghép các tế bào 
khối u đã được tải nạp gen vào chuột nude thì có thể làm thoái lui hoàn toàn các khối u 
này bằng ganciclovir. Điều này có thể được chứng minh bằng việc tiêm trực tiếp vec tơ 
adenovirus vào trong các khối u mới hình thành thì sẽ kháng được khối u. Hơn nữa gen 
HSV-tk lại đặt dưới sự kiểm soát của promoter α-fetoprotein nên chỉ các khối u biểu hiện 
α-fetoprotein thì mới có thể điều trị đạt kết quả, nhưng thực tế lại có một số tế bào khác 
cũng ”chịu lửa” cùng. Điều này cho thấy chỉ cần tải nạp một số nhỏ tế bào khối u cũng 
đã làm thoái lui hoàn toàn khối u. Giải thích về vấn đề này người ta gọi là hiệu ứng 
“người ngoài cuộc” (bystander) rất giống cơ chế miễn dịch học trong các tế bào khối u 
đã tải nạp hoặc do sự giải phóng triphosphate gây độc tế bào ở các khoảng không ngoại 
bào. Một cách tiếp cận khác lại dùng một vec tơ retrovirus biểu hiện gen TNF-α để tải 
nạp các tế bào ung thư gan, 
Việc sử dụng albumin hoặc yếu tố điều hòa α-fetoprtein  đã  có kết quả ở tế bào gan 
hoặc biểu hiện được gen đặc hiệu tế bào HCC. Sự thâm nhiễm hay biểu hiện của TNF-α 
không gây bất kỳ hiệu ứng độc tế bào nào đối với sự tăng sinh hay khả năng sống của 
các tế bào in vitro khi so sánh với các tế bào cha mẹ chưa có cải biến. 



 
 
 
Hình 16.9 Cách tiếp cận của gen tự sát. Các retrovirus tái tổ hợp được thiết lập có mang gen 
thymidine kinase của virus thủy đậu (VZV-tk) dưới sự kiểm soát của albumin (alb, bên trái) hoặc 
α-fetoprotein (bên phải). Các tế bào gan hoặc các tế bào HCC thì biểu hiện albumin, vì vậy VZV-
tk sẽ biểu hiện promoter albumin (bên trái). Các tế bào HCC biểu hiện α-fetoprotein và vì vậy sự 
biểu hiện của VZV-tk là từ promoter của α-fetoprotein (phía phải). Các tế bào biểu hiện VZV-tk trở 
nên nhạy cảm chọn lọc với tiền thuốc araM vô hại và nó sẽ được chuyển đổi thành araATP độc 
tế bào bởi VZV-tk. 
(Theo  Christy L. Schilling, Martin J. Schuster và George Wu. An Introduction to Molecular 
Medicine and Gene Therapy.  A John Wiley & Sons, Inc., Publication 2001) 
 
 
Điều này là sự thật cả với các vec tơ retrovirus mã cho TNF-α cũng như vec tơ 
retrovirus đối chứng chỉ chứa gen kháng neomycine. Sau khi tiêm dưới da các tế bào 
HCC đã tải nạp vào chuột thì chỉ 1/20 con phát triển khối u và tỷ lệ là10/10 và 8/10 ở 
chuột được tiêm các tế bào HCC bố mẹ hoặc các tế bào HCC thâm nhiễm vec tơ đối 
chứng. Một nhóm gồm 19 động vật trước kia chưa hề phát triển khối u, sau khi tiêm các 
tế bào HCC tải nạp TNF-α thì kháng lại phần nào với các tế bào khối u cha mẹ. Điều này 
được chứng minh bằng việc tiêm lập lại với cùng một lượng tế bào HCC cha mẹ ở vùng 
lân cận với vị trí tiêm trước thì chỉ có 4 trong số 19 động vật phát triển khối u dưới da. 
Tuy nhiên, vẫn chưa có sự nhất trí về sự liên quan với các cơ chế miễn dịch học. Mặt 
khác, phương pháp này chỉ thể hiện hiệu ứng trên chuột nude và vì thế nó độc lập với 
chức năng của các lympho T nguyên vẹn. Mối liên quan với đại thực bào cũng như các 



tế bào lympho T đã được chứng minh bằng các phân tích tổ chức miễn dịch. Tuy nhiên, 
vẫn chưa rõ cơ chế nào của đáp ứng vật chủ là đặc trưng đối với sự thải loại hoặc phát 
triển các tế bào tải nạp. Đó là lý do để khẳng định rằng việc sản xuất cục bộ TNF-α đã 
cảm ứng các cơ chế miễn dịch học gián tiếp dẫn đến thải loại các tế bào khối u cha mẹ 
và nó sẽ là mối quan tâm lớn nếu có cùng hiệu ứng khi các động vật được tái thách 
thức với các tế bào khối u ở vị trí xa.  
Trái ngược với các mô hình khối u đang được áp dụng, trong lâm sàng người ta thường 
hướng vào việc điều trị một khối u đã được thiết lập. Nhắm vào vấn đề này, các thí 
nghiệm xa nữa đã được thực hiện nhằm chứng minh các tế bào HCC tải nạp TNF- α có 
thể ngăn ngừa phát triển khối u của các tế bào HCC chưa được cải biến được ghép từ 
trước. Tất cả động vật có các tế bào chưa cải biến hoặc các tế bào được thâm nhiễm 
với vec tơ đối chứng ở lần tiêm thứ hai đều phát triển các khối u, nhưng chỉ 6/20 chuột 
đã được nhận các tế bào HCC tải nạp  TNF- α là phát triển khối u ở vị trí tiêm trước. 
Hầu hết các HCC là đa bào hoặc đã di căn ở thời điểm chẩn đoán, do đó đòi hỏi phải 
được điều trị một cách hệ thống. Giới hạn chính của nhiều thử nghiệm GTL với ung thư 
là thiếu hiệu ứng hệ thống. Tất nhiên mọi điều vẫn đang chờ đợi ở  các nghiên cứu 
đương đại muốn làm thoái lui các khối u trong gan bằng cách chuyển qua mạch máu  
các tế bào sản xuất retrovirus mã cho interleukin-2 hoặc interlukin-4 (tiêm trong lách), có 
như thế mới chứng minh được hiêu quả này là sự kháng lại bệnh có tính chất đa bào 
chứ không phải là bệnh hệ thống. 
 
16.7 Bệnh gan do alcohol 
 
Những cách tiếp cận có tính đổi mới Trong GTL đã cho phép khảo sát y sinh học các 
bênh có liên quan tới hành vi mà bệnh gan do alcohol là một ví dụ. Việc sử dụng thường 
xuyên alcohol ở một số người có thể dẫn tới bệnh gan vì mất chức năng gan. Cho tới 
nay, việc trị liệu các bệnh gan do alcohol tốt nhất là đình chỉ sử dụng alcohol, còn với 
các trường hợp bệnh đã ở giai đoạn cuối (hư gan) thì phải ghép gan. Tuy nhiên, ghép 
gan là một vấn đề khó khăn vì thiếu các tổ chức cho, vì thế phải tìm thêm các phương 
pháp mới để xử lý. Các nghiên cứu gần đây đã cho chúng ta hiểu sâu hơn về các cơ 
chế bệnh lý của bệnh gan do alcohol. Các nghiên cứu này đã chỉ rõ 2 chất trung gian 
độc lập quan trọng cảm ứng sự xơ hóa gan do ethanol (Hình 16.10). Những chất trung 
gian này là TNF-α và TGF-β và đích của GTL là ngăn ngừa sự xơ hóa gan do sử dụng 
ethanol. 



                         
   
 
Hình 16.10 Những cơ chế sinh học do Thurman đề xuất về sự phát sinh bệnh lý học của gan- u 
gan do alcohol, viêm và xơ gan. Việc sử dụng ethanol đã cảm ứng hội chứng “ruột thủng”, vì thế 
làm thay đổi tính thấm của ruột đối vơí các vi khuẩn gram âm ở ruột. Các nội độc tố từ vi khuẩn 
sẽ tăng lên trong máu và nó cũng sẽ chuyển tới gan. Các nội độc tố ở trong gan sẽ gắn với 
receptor huyết tương (CD14) của các tế bào Kuffer (đại thực bào của gan). Các tế bào Kuffer giải 
phóng yếu tố hoại tử khối u ( TNF-α ), yếu tố này điều hòa lên sự biểu hiện của các phân tử kết 
dính nội bào (intercellular adhesion molecules –ICAM), cảm ứng sự thấm tế bào của các bạch 
cầu trung tính (neutrophil). Sự hoạt hóa tế bào tiếp theo sẽ cảm ứng TNF-α làm tăng lắng đọng 
chất nền ngoại bào ở gan (xơ hóa). 
(Theo  Christy L. Schilling, Martin J. Schuster và George Wu. An Introduction to Molecular 
Medicine and Gene Therapy.  A John Wiley & Sons, Inc., Publication 2001) 
 
 
Những dữ kiện sớm trong tổn thương gan do alcohol được biểu hiện qua trung gian 
TNFα , nó được tạo ra bởi các tế bào Kuffer ở gan trong việc đáp ứng với các nội độc tố 
từ ruột. Các nội độc tố từ ruột có ở gan sẽ làm tăng tính thấm của thành ruột, được gọi 
là hội chứng “ruột thủng lỗ” (leaky gut) gây nên bởi alcohol. Những nghiên cứu gần đây 
trên chuột đã tạo được một gen knock-out  receptor tế bào với TNF-α và TNF-R1. Những 
con chuột này được bảo vệ khỏi các bệnh gan do alcohol bất chấp sử dụng alcohol đến 
mức nào. Vì thế, đích của GTL là ức chế hoặc làm knock-out sự biểu hiện receptor TNF, 
TNF-R1 hiện đang được khảo sát trong các mô hình động vật về bệnh gan do alcohol.  
Với cách tiếp cận tương tự, các kỹ thuật antisense cũng được sử dụng để ức chế sự 
biểu hiện của TGF-β, một yếu tố tăng trưởng cảm ứng xơ hóa do tăng phân giải các 
chất nền (matrix) ngoại bào ở gan. Đích ở đây là làm sao cho các tế bào hình sao trong 
gan tiết ra được một lượng lớn collagen khi được hoạt hóa bởi TFG-β. Những nghiên 
cứu gần đây cho thấy các động vật có thể được bảo vệ bằng GTL TGF-β. Ở đây người 
ta đã tiêm vào tĩnh mạch cửa chính receptor không trội với TGF-β,  nhờ vec tơ 
adenovirus mà ngăn ngừa sự xơ hóa. Vì thế  ức chế biểu hiện các chất trung gian gây 
bệnh là cách tiếp cận quan trọng, có thể ứng dụng được trong GTL bệnh gan. 
 


