
 
                                                  
                                                        Chương II 
 
CÔ ĐẶC DNA VÀ SỰ VẬN CHUYỂN GEN QUA TRUNG GIAN RECEPTOR 
 
2.1 Mở đầu 
 
Việc phát triển  các chiến lược để đưa các yếu tố ngoại sinh, các gen chức năng đến 
các tế bào soma có lẽ là rất quan trọng cho việc điều trị bệnh, với điều kiện là các 
phương pháp này phải an toàn, hiệu quả và phải được chọn lọc. Những  tiến bộ đạt 
được trong lĩnh vực này rất ấn tượng. Hiện nay có một số hệ thống chuyển gen đã 
được kiểm tra (làm test) trên các thử nghiêm lâm sàng. Các virus tái tổ hợp khiếm 
khuyết sao chép đã được sử dụng làm trung gian vận chuyển gen cho nhiều loại tế bào 
trong các thử nghiệm in vitro và in vivo. Mặc dầu các virus tái tổ hợp có sự lôi cuốn rất 
lớn, nhưng các vector này vẫn có những giới hạn đáng kể khi áp dụng vào  thực tế. Ví 
dụ, các retrovirus tái tổ hợp có thể đưa được các gen vào trong tế bào nuôi cấy,  nhưng 
các vector này lại không chuyển được gen vào trong các tế bào không  sao chép (nhân 
lên) và  nhìn chung thiếu hiệu quả trong việc chuyển gen in vivo. 
Tính hướng của các virus tái tổ hợp có thể làm hạn chế tác dụng của chúng, và khả 
năng đóng gói của nhiều virus đã làm giới hạn kích cỡ các trình tự ngoại lai có thể được 
cài vào trong các vec tơ này. Một vài vector virus có thể gây độc tế bào hay kích thích 
các phản ứng dị ứng, làm giảm hiệu quả sự chuyển gen và biểu hiện gen chuyển nếu 
sử dụng lặp lại các virus tái tổ hợp. Cũng có vấn đề liên quan là một vec tơ virus bất 
hoạt có thể trở nên hoạt hóa sau khi thâm nhiễm các virus hoang dã hoặc virus trợ giúp 
và có thể tạo nên một virus tái tổ hợp có khả năng sao chép cao. Vì còn nhiều điều cần  
cân nhắc nên việc phát triển các phương pháp chuyển gen không  virus vẫn cần  được 
quan tâm nhiều.  
Các gen chức năng có thể  được đưa tới các tế bào nhân chuẩn in vitro bằng nhiều 
phương pháp vật lý, không gây thâm nhiễm. Tế bào của động vật có vú có thể được 
thâm chuyển  bằng cộng tủa calcium phosphate, liposome, DEAE-dextran, vi tiêm, thả 
bom các hạt gene và electroporation. 
Một số kỹ thuật đã được mở rộng để chuyển DNA vào các tế bào động vật thực nghiệm 
in vivo. Ví dụ, cộng tủa calcium phosphate (co-precipitation) được dùng để chuyển  DNA 
vào trong các tế bào nuôi cấy bằng tiêu hóa nội bào (endocytosis) đặc hiệu và kỹ thuật 
này đã trở thành cách tiếp cận chuẩn cho sự chuyển gen in vitro. Các nhà nghiên cứu 
đã tiêm plasmid tủa calcium phosphate  vào khoang màng bụng của chuột, kết quả là 
biểu hiện được gen chuyển ở gan với mức thấp. Mặc dầu những phương pháp thâm 
chuyển như thế có thể chuyển được DNA vào tế bào, nhưng it hiều quả hơn so với  các 
vector virus và những kết quả thu được có thể thay đổi rất lớn. Thêm vào đó, những quy 
trình này chỉ cho kết quả biểu hiện ngắn hạn và thường là không đặc hiệu, hầu hết các 
kỹ thuật này là không thực tế đối với việc chuyển gen vào các động vật. 
Tuy nhiên, một vài hệ thống không virus thể hiện như những phương thức tiếp cận tiềm 
năng đưa các gen chức năng vào đông vật. Quả thực là những phương pháp chuyển 
gen không virus tiềm năng này có thể được sử dụng  trong gen trị liệu trên người nếu 
những kỹ thuật này thật sự đáng tin cậy và có hiệu quả trong chuyển gen in vivo. Trong 
phạm vi chương này, chúng ta sẽ bàn đến sự phát triển và những tiến bộ đạt được 
trong sự chuyển gen qua trung gian ligand-receptor. Một cách tiếp cận khác là chuyển 
gen qua trung gian liposome, đã được bàn đến ở chương 1. 
 



2.2 Vận chuyển gen qua trung gian receptor 
 
Môt số nghiên cứu đã chỉ ra rằng có thể chuyển được gen tới tế bào in vitro và in vivo 
bằng tiêu hòa nội bào (endocytosis) qua trung gian receptor (receptor-mediated 
endocytosis). Sự hòa nhập của các receptor bề mặt là một đáp ứng phổ biến của tế 
bào, và nhiều lớp receptor này có khả năng tiềm ẩn trong việc chuyển các gen chức 
năng vào trong tế bào. Việc chuyển các chức năng của ligand vào trong các tế bào nhờ 
tiêu hóa nội bào qua trung gian receptor rất đa dạng, và sự dịch chuyển của các 
receptor cũng rất thay đổi như receptor asialoglycoprrotein được thiết kế để đưa các 
ligand của nó tới lysosome - nơi sau này chúng sẽ được giáng hóa. Các receptor khác 
lại quay vòng các ligand trở lại bề mặt tế bào (receptor transferrin) hay vận chuyển 
ligand của nó sang bên kia tế bào và được giải phóng ở đó (rcepetor Ig tổng hợp). Việc 
chuyển gen qua trung gian receptor là tận dụng lợi thế về khả năng của các receptor bề 
mặt tế bào để liên kết và hòa nhập các phức hợp lớn có chứa gen cần nghiên cứu và 
tạo nên tính đặc hiệu cho các vec tơ là không gây thâm nhiễm và không có độc tính. 
Mẫu thiết kế cơ bản của các cộng hợp phân tử trung gian cho sự chuyển gen gồm 2 yếu 
tố: ligand và polycation (Hình 2.1). Cấu trúc của cộng hợp phân tử được bắt đầu với 
việc lựa chọn một ligand thích hợp với đích là một receptor trên một dạng tế bào đặc 
hiệu. Tùy thuộc vào receptor mà nhiều ligand khác nhau đã được thêm vào cộng hợp 
như monosaccharide, disaccharide, peptide/protein, folate, glycoprotein, lectin và các 
kháng thể. Các ligand được liên kết đồng hóa trị với polycation (như polylysine), chúng 
tương tác điện với nhóm phosphate tích điện âm của khung DNA và tạo nên một phức 
DNA-cộng hợp ổn định thích hợp cho sự chuyển gen. Một khi ligand đã vào vào được 
bên trong tế bào thí sẽ trốn thoát được thể tiêu hóa nội bào (endosome) để được vận 
chuyển tới nhân. Vì thế một số nhà nghiên cứu đã hợp nhất nhiều tác nhân của 
endosome vào trong các cộng hợp phân tử (Hình 2.1). 
Những cộng hợp phân tử này bắt chước chiến thuật sử dụng thật nhiều virus cùng đưa  
vào tế bào . Ở đây acid nucleic được cô đặc lại thành những hạt nhỏ nhờ các 
polycatiopn, giống như sự đóng gói của hệ gen virus với protein vỏ của chúng. Sự nhận 
diện và hòa nhập của các virus cũng giống như sự hấp thu các cộng hợp phân tử vào 
trong tế bào động vật có vú. Như trường hợp các protein của adenovirus  gắn với các 
receptor (αVβ5 integrin) trên bề mặt tế bào vật chủ và sau đó virus được hòa nhập bởi 
các hốc đươc bao với clathrin trong thể tiêu hóa nội bào (endosome) riêng biệt. Trái 
ngược với các vec tơ virus, hệ thống chuyển gen này không có sự ràng buộc về đóng 
gói và cho phép hướng đích tới  các DNA plasmid kích thước lớn, cho phép vận chuyển 
được chẳng những các gen chuyển mà còn cả các promoter và các yếu tố tăng cường. 
 
 



 
 
Hình 2.1 Cấu trúc cơ bản của một phức hợp thâm chuyển. Các ligand đích liên kết đồng hóa trị 
với một polycation, chẳng hạn như poly-L-lysine sẽ cho phép cộng hợp (không cần liên kết đồng 
hóa trị) với DNA plasmid và tạo ra một phức hợp DNA- cộng hợp thích hợp cho sự chuyển gen. 
Các tác nhân thể tiêu hóa nội bào như các adenovirus bất hoạt hoặc các peptide hình que được 
thêm vào phức hợp thâm chuyển sẽ làm gián đoạn sự vận chuyển thể tiêu hóa nội bào  
(endosome) và kích thích sự biểu hiện các gen chuyển trong các tế bào tiếp nhận. 
(Theo Assem Ziady và Thommas Ferkol. Gene Therapy Technologies, Applications and 
regulations. John Wiley & Sons Ltd 1999) 
 
2.2.1 Đích ligand  
 
Tính mới lạ của phương pháp chuyển gen này là khả năng đưa được DNA plasmids 
vào trong các tế bào đặc hiệu. Đích lựa chọn của các tế bào có lẽ là vấn đề rất quan 
trọng đối với GTL, vì nếu  biểu hiện gen chuyển một cách bừa bãi thì rất bất lợi. Việc 
chuyển  DNA ngoại sinh qua receptor bề mặt phụ thuộc vào một số yếu tố như sự hiện 
diện và số lượng các receptor đặc hiệu trên bề mặt tế bào đích, ái lực ligand –receptor 
và sự tương tác, tính ổn định của phức hợp DNA-cộng hợp cũng như quá trình tiêu hóa 
nội bào (THNB) của phức hợp (Hình 2.2). Các receptor tế bào khác nhau được coi là 
những mục tiệu tôt  cho sự chuyển gen (Bảng 2.1) và sự lựa chọn ligand là vấn đề then 



chốt cho tính đặc hiệu tế bào của sự chuyển gen. Trong chương này, chúng ta xem xét  
lai một vài receptor đặc hiêu được dùng để chuyển gen trực tiếp. 
 
2.2.1.1 Receptor asialoglycoprotein 
 
Do tầm quan trọng của nó trong sự chuyển hóa nên từ lâu gan đã được coi như là một 
đích hấp dẫn đối với GTL, và một số receptor biểu lộ ở gan đã được sử dụng để chuyển 
gen trực tiếp tới các tế bào gan (Bảng 2.1). Trong một công trình tương tự Wu và Wu đã 
mô tả một chất mang DNA đích hòa tan đã chuyển được plasmid tới các tế bào gan 
thông qua con đường receptor asialoglycoprotein. Receptor asialoglycoprotein là một 
glycoprotein hợp nhất màng có liên quan tới sự thanh thải các glycoprotein có đầu tận là 
galactose khỏi máu bởi THNB thông qua con đường hầm/ túi bao (coated pit/coated 
vesicle pathway) trong các tế bào gan. Mặc dầu  với các tế bào gan, phần lớn đều được 
vận chuyển tới lysosome, nhưng vẫn có sự vận chuyển DNA thông qua receptor 
asialoglycoprotein và vì sự biểu hiện của receptor này chỉ giới hạn với các tế bào gan 
nên hệ thống tiềm năng này vẫn có khả năng được lựa chọn. 
Để tạo được một ligand gắn với receptor các nhà nghiên cứu đã xử lý orosomucoid  với 
neuraminidase để bộc lộ các galactose đầu tận và liên kết đồng hóa trị với glycoprotein 
desialate. Sự biểu hiện plasmid có chứa gen mã cho chloramphenicol acetyltransferase 
có sự phức hợp với cộng hợp phân tử và phức hợp tạo thành sẽ đích đặc hiệu tới các 
tế bào u gan người (HepG2) biểu hiện receptor asialoglycoprotein. Khi truyền phức 
DNA-cộng hợp vào chuột thấy có sự hấp thu và thanh thải nhanh của gan đối với DNA 
được tiêm vào. Một ngày sau khi xử lý với phức  DNA-cộng hợp thì chloramphenicol 
acetyltransferase chỉ có hoạt tính ở gan và sự biểu hiện gen chuyển kéo dài được nhiều 
tuần khi động vật được cắt bỏ một phần gan ở thời điểm thâm chuyển. Theo cách tiếp 
cận này, chuột không có albumin huyết thanh Nagase sẽ được đưa vào tĩnh mạch phức 
hợp có chứa gen cấu trúc albumin người. Gen chuyển được phát hiện như một episome 
ở gan động vật sau 2 tuần được xử lý và đã xác định được có một lượng thấp albumin 
người trong máu động vật trong 4 tuần.  
Cộng hợp với cơ sở asialoorosomucoid đã được sử dụng để hiệu chỉnh một phần 
những khiếm khuyết chuyển hóa liên quan tới gan. Wilson và cộng sự đã chuyển một 
gen chimeric có chứa cDNA của receptor lipoprotein tỷ trọng thấp tới gan thỏ Watanabe 
– một mô hình động vật về sự tăng cao cholesterol có tính chất gia đình. mRNA của 
receptor lipoprotein tỷ trọng thấp được phân lập sau một ngày được xử lý với phức 
DNA-cộng hợp, tuy nhiên không có bản phiên mã nào được phát hiện sau 3 ngày thâm 
chuyển. Mức cholestrol toàn phần trong máu thỏ được thâm chuyển cũng giảm 30% sau 
2 ngày xử lý, nhưng hiệu ứng này chỉ là tức thì và nồng độ cholestrol lại trở lại mức 
trước khi xử lý sau  thâm chuyển 5 ngày. 
 



 
Hình 2.2 Sự chuyển gen qua trung gian receptor. Gen ngoại lai được cô đặc trong phức hợp 
thâm chuyển bởi cộng hợp phân tử, nó gắn với một receptor đặc hiệu trên bề mặt tế bào. Phức 
hợp receptor sau đó sẽ phải trải qua quá trình tiêu hóa nội bào và khi đã ở bên trong tế bào rồi thì 
nó trốn thoát được bộ máy THNB, dịch chuyển tới nhân và biểu hiện ở đó. Như vậy, sự biểu hiện 
của gen chuyển phụ thuộc vào sự hiện diện  và số lượng receptor đặc hiệu trên tế bào tiếp nhận, 
tính ổn định của phức DNA-cộng hợp, sự tương tác ligand- receptor, tốc độ DNA tiến vào nhân, 
sự sống sót của gen chuyển và các tế bào công nghệ hóa, tốc độ phiên mã, dịch mã và quá trình 
sau dịch mã- tất cả đều liên quan chặt chẽ với hiêu quả của sự chuyển gen. 
(Theo Assem Ziady và Thommas Ferkol. Gene Therapy Technologies, Applications and 
regulations. John Wiley & Sons Ltd 1999) 
 
 
 
 
 
 



 
Bảng 2.1 Các receptor đích cho sự chuyển gen 
 
Receptor                      Ligand                          Con đường tiêu hóa nội bào        Tế bào đích 
Receptor                   Asialoorsomucoid            Lysosome                                    Tế bào gan 
asialoglycoprotein     Polylysine  
                                  glyccosyl hóa 
                                  Histone 
                                  glycosyl hóa 
Carbonate                 Kháng kháng                   Lysosome                                     Các tế bào 
                                  nguyên Tn                                                                             ung thư,                                                                          
                                                                                                                                Lympho T 
C-kit                          Kháng thể                        Lysosome                                      Các tế bào gốc 
                                  kháng CD3                                                                            tạo máu   
CD                            Yếu tố Steel                     Lysosome                                      TB lympho 
                                  (SLF)    
Glycocalyx                 Lectin                              Lysosome                                      Mọi nơi 
bề mặt TB 
Receptor yếu             Kháng thể                       Lysosome                                      Mọi nơi 
tố tăng trưởng bì       kháng EGF   
(EGF) 
Receptor                   Folate                              Lysosome                                      Mọi nơi 
folate     
Integrin                      Peptide                            Lysosome                                     Mọi nơi 
Receptor                   Polylysine                        Lysosome                                     Đại thực bào 
mannosase               glycosyl hóa 
Receptor                   Kháng thể                       Transytotic                                    TB biểu mô, 
Ig tổng hợp               kháng pIgR                                                                           TB gan 
Phức hợp                 Peptide                            Lysosome                                     TB gan, neuron                                
Phức hợp enzyme                                                                                                   đại thực bào 
-serpin (SEC) 
Receptor                  Surfactant A                    Lysosome                                      TB biểu mô 
surfactant A                                                                                                            đường hô hấp 
Receptor                  transferrin                        Quay vòng                                     Mọi nơi          
transferrin 
 
                                                             
                                                                                                        
Stankovics và cộng sự cũng thông báo rằng việc biểu hiện plasmid có chứa gen mã cho 
methylmalonyl CoA mutase có liên quan tới cộng hợp phân tử asialoorosomucoid-
polylysine, nó làm tăng hoạt tính enzyme ở gan tới mức trị liệu cho các bệnh nhân có 
những sai lệch bẩm sinh về chuyển hóa acid niệu methylmalonic (methylmalonic 
aciduria). Tuy nhiên sự biểu hiện ở gan rất ngắn, sau khi được xử lý nó chỉ kéo dài  
chưa tới 2 ngày. Khi tiêm cộng hợp phân tử và phức hợp DNA-cộng hợp vào chuột thì 
nảy sinh đáp ứng kháng thể kháng ligand asialoorsomucoid, điều đó có thể làm giới hạn 
việc sử dụng của nó trong các bệnh mạn tính. Nhưng không phát hiện thấy đáp ứng 
huyết thanh với DNA plasmid ở chuột sau khi tiêm. Đó là điều rất khích lệ vì nếu có các 
kháng thể kháng trực tiếp DNA thì khó có thể tiếp cận được với sự chuyển gen. 
Một số nhà nghiên cứu lại sử dụng các ligand khác nhau đích vào các receptor 
asialoglycoprotein. Các cộng hợp phân tử bao gồm polylysine lactosyl hóa, histone 
galactosyl hóa và polylysine-albumin galactosyl hóa đã được sử dụng để chuyển các 
gen nghiên cứu tới các tế bào gan in vitro. Công trình gần đây của Perales và cộng sự 
đã chỉ rõ rằng một cộng hợp phân tử gồm có môt polylysine đã được biến đổi hóa học 
với α-D-galactopyranonyl phenylisothiocyanate có thể đưa các gen chức năng vào các 



tế bào gan in vitro và in vivo. Và rõ ràng là một plasmid chứa cDNA yếu tố IX của người 
được cô đặc với polylysine galactosyl hóa đã được tiêm vào hệ tuần hoàn chuột. Các 
gen chuyển được đưa đặc hiệu vào gan chuột trưởng thành bằng cách cho hấp thu qua 
trung gian receptor, kết quả là kéo dài được sự biểu hiện của gen chuyển. mRNA yếu tố 
IX của người và protein chức năng phát hiện thấy trong nhiều tuần sau khi xử lý với 
phức hợp DNA-cộng hợp. Những kết quả tương tự cũng thấy ở thỏ Watanabe được 
tiêm phức hợp có chứa cDNA mã cho receptor lipoprotein tỷ trọng thấp. Mặc dầu các 
kết quả thu được vẫn chưa ổn định nhưng mức cholesterol nói chung là có giảm trong 
nhiều tuần ở một số thỏ sau khi tiêm phức hợp này (M.Molas, J.C. Perales và R.W. 
Hanson) 
 
2.2.1.2 Receptor transferrin 
 
Một đích tiềm năng khác cho sự chuyển gen là receptor transferrin – một glycoprotein 
dimer 180 kDa. Receptor này gắn với ligand tự nhiên của nó - transferrin, phức hợp 
được hòa nhập nhanh chóng rồi sau đó quay vòng ligand trở lại bề mặt tế bào. Receptor 
transferrin rất phổ biến, nó có ở hầu hết các màng tế bào nhân chuẩn đang phân chia 
như nguyên hồng cầu, các tế bào gan và đại thực bào. Con đường gây độc nội bào 
(endocytotic) đã được khai thác để chuyển  thuốc và các độc tố tới các tế bào khối u in 
vitro.  
Brinstiel và cộng sự đã chỉ rõ rằng plasmid có thể được vận chuyển qua receptor 
transferrin tới các tế bào dòng hồng cầu của chim và người in vitro. Các dạng tế bào 
khác tăng trưởng trong nuôi cấy sơ cấp cũng đã được chuyển giao. Sự hấp thu DNA 
bởi receptor này đạt hiệu quả rất cao và sự biểu hiện gen chuyển trong một số dòng tế 
bào có thể được nâng lên do được xử lý cùng với các tác nhân hướng lysosome. Việc 
chuyển và biểu hiện gen nghiên cứu ( P. Photinus pyralis luciferase) sẽ bị ngăn chặn 
nếu cho dư transferrin vào môi trường và nó sẽ được tăng cường khi xử lý các tế bào 
vật chủ với các tác nhân (như desferroxamine) làm tăng biểu hiện receptor transferrin. 
Khi thêm các hạt adenovirus bất hoạt vào phức DNA - cộng hợp cũng làm tăng sự biểu 
hiện gen chuyển. Kích cỡ của plasmid cũng ảnh hưởng phần nào tới hiệu ứng vận 
chuyển. Cotten và cộng sự đã thông báo rằng, các plasmid lớn khoảng 48 kilobase có 
thể chuyển được vào các tế bào thông qua receptor transferrin. Mới gần đây, cũng 
nhóm nghiên cứu này đã chuyển được các NST nhân tạo của vi khuẩn 160 kilobase với 
một hiệu ứng có thể so sánh được với các plasmid nhỏ hơn (A. Baker và Cotten). Kích 
cỡ của các phức hợp được xây dựng từ các cộng hợp cơ sở transferrin là rất quan 
trọng đối với sự chuyển gen và thường là với kích cỡ nhỏ hơn 100nm là tối ưu. 
Receptor transferrin như là đích cho sự chuyển gen vào các động vật nguyên vẹn, 
nhưng khi tiêm phức hợp thâm chuyển này bao gồm cả adenovirus bất hoạt thì lại làm 
hạn chế kết quả. Có thể là các đáp ứng viêm cùng với sự xâm nhập của adenovirus    
có ảnh hưởng tới sự tồn tại của các tế bào tương tự cũng tiềm ẩn khả năng được sử 
dụng trong các vaccine. Tuy nhiên, Zatloukal và cộng sự đã dùng cộng hợp cơ sở 
transferrin để chuyển gen interleukin-2 (IL-2) vào các tế bào u hắc sắc tố của chuột và 
đã tạo được cytokine với mức cao trong nuôi cấy. Trên cơ sở các dẫn liệu này thì các tế 
bào khối u đã được thâm chuyển ex vivo được ghép lại trên các mô hình động vật sẽ 
tác động như một vaccine do cảm ứng đáp ứng miễn dịch kháng u. Các thử nghiệm lâm 
sàng pha I nhằm kiểm tra lại khả năng ứng dụng của các quy trình này trên các bệnh 
nhân u hắc sắc tố ác tính. 
Khi tiêm cục bộ phức DNA-cộng hợp cơ sở transferrin vào gan đã biểu hiện với mức 
cao gen nghiên cứu. Biểu mô đường dẫn khí của động vật nguyên vẹn cũng được thâm 
chuyển nhờ cộng hợp phân tử polylysine-adenovirus-transferrin và polylysine-transferrin 
người. Trong các thí nghiệm này, Gao và cộng sự sử dụng transferrin hoặc adenovirus 



đã vô hiệu hóa như là một ligand cũng như là một tác nhân ly giải endosome. DNA 
được phun qua khí quản gắn với cộng hợp này sẽ biểu hiện tức thì gen nghiên cứu mà 
đỉnh điểm là một ngày sau thâm chuyển và sẽ trở lại mức trước khi xử lý ở ngày thứ 7. 
 
2.2.1.3 Receptor Ig tổng hợp 
 
Phổi giữ vai trò chủ chốt như một tổ chức tiềm năng GTL với nhiều bệnh có liên quan 
tới gen cũng như không liên quan tới gen. Một số phương pháp chuyển gen có thể đưa 
được các gen vào trong TB đường hô hấp của động vật. Đáng tiếc là những cách tiếp 
cận này vẫn bị hạn chế và lại cần phải có các kỹ thuật khác để chuyển gen tới các TB 
biểu mô đường hô hấp qua trung gian các loại vec tơ, trong đó có  receptor Ig tổng hợp 
(Bảng 2.1). 
Receptor Ig tổng hợp thích ứng đặc biệt cho việc hòa nhập và vận chuyển không giáng 
hóa các đại phân tử (như dimer IgA, pentamer IgM) qua biểu mô và các tế bào gan. Đặc 
biệt là sự phân phối của các receptor này trong biểu mô đường dẫn khí và trong các tế 
bào chủ chốt tuyến dưới niêm mạc của người đã dẫn đến sự suy đoán rằng receptor 
này có thể là một đích hấp dẫn cho việc điều trị các bệnh về phổi giống như bệnh xơ 
nang chẳng hạn.  
Rõ ràng là các plasmid liên kết không đồng hóa trị với mảnh Fab của kháng thể kháng 
trực tiếp thành phần tiết của người, các domain ngoại bào tương (ectoplasmic) của 
receptor đã được đưa vào các tế bào biểu mô khí quản người. Ferkal và cộng sự đã chỉ 
rõ rằng đích của các receptor Ig tổng hợp là vận chuyển đặc hiệu và biểu hiện tức thời 
các gen nghiên cứu tới các tế bào biểu hiện receptor này in vitro ngay cả khi có một 
lượng dư ligand tự nhiên của receptor. Tuy nhiên, việc chuyển giao các plasmid lại bị ức 
chế  nếu cho dư thành phần tiết của người, có lẽ do thành phần này đã choán  chỗ vị trí 
nhận biết trên mảnh Fab và vì thế mà ngăn chặn sự tương tác của nó với receptor. Hiệu 
ứng thâm chuyển các tế bào biểu mô khí quản người phát triển bằng nuôi cấy rất biến 
đổi và những biến đổi này đều có liên quan tới những khác biệt về mức độ biểu hiện của 
receptor. 
Receptor Ig tổng hợp đã đưa được plasmid vào các mô biểu hiện receptor này in vivo. 
Trái ngược với đích của các tế bào biểu mô đường dẫn khí thông qua receptor 
transferrin, phức DNA-cộng hợp được phân phối trong hệ tuần hoàn vì receptor Ig tổng 
hợp định vị chủ yếu trên bề mặt phía kiềm tính của các tế bào biểu mô. Khi sử dụng 
luciferase và (lacZ) β-galactosidase của  E. coli như là chất nghiên cứu thì thấy mô hình 
biểu hiện gen chuyển cũng tuân theo sự phân phối không gian của các tế bào biểu hiện 
receptor này. Đây là sự biểu hiện tức thời, kéo dài dưới 12 ngày sau khi tiêm. Tuy 
nhiên, đã xuất hiện một đáp ứng huyết thanh thật sự kháng trực tiếp mảnh Fab của 
phức hợp, bằng chứng là giảm sự biểu hiện gen ở phổi và gan ở các lần xử lý tiếp theo. 
Rõ ràng là những chướng ngại miễn dịch này cần phải được tháo gỡ trước khi ứng 
dụng các vec tơ này trong lâm sàng. 
 
 
2.2.1.4 Receptor mannose 
 
Các đại thực bào mô cũng là một mục tiêu tiềm năng để biến đổi gen, các gen được 
chuyển trực tiếp tới các tế bào này thông qua mannose receptor.  Receptor mannose 
biểu lộ ở nhiều tiểu type (subtype) đại thực bào và các glycoprotein được hòa nhập với  
các gốc mannose, glucose, fucose và N-acetylglucosamine. Cũng giống như receptor 
asialoglycoprotein, các ligand hòa nhập bởi receptor mannose được chuyển tới 
lysosome. Cộng hợp glycoprotein nhân tạo được cấu trúc theo kiểu polylysine được 



glycosyl hóa với các monosaccharide và được dùng để chuyển gen qua trung gian 
receptor tới các đại thực bào của người và chuột trong nuôi cấy sơ cấp. Hiệu ứng thâm 
chuyển rất biến động, nhưng sự biểu hiện gen chuyển luôn gắn với các dấu chuẩn của 
các tế bào đơn nhân/đại thực bào (monocyte/macrophage marker). Sự hấp thu gen 
nghiên cứu được thực hiện qua trung gian tương tác đặc hiệu giữa phức hợp với 
receptor mannose, vì thế nếu cho thừa albumin huyết thanh bò đã mannosyl hóa vào 
môi trường nuôi cấy trước khi thâm chuyển thì sẽ làm ức chế sự biểu hiện gen nghiên 
cứu. Các plasmid phức hợp với cộng hợp glycoprotein có mannose đầu tận đã được 
đưa vào các đại thực bào của bọn gặm nhấm thông qua receptor mannose. Phức hợp 
này được tiêm vào hệ tuần hoàn chuột trưởng thành. Các gen nghiên cứu đã được 
chuyển tới tổ chức lưới nội mô chuột mặc dầu hiệu ứng thâm chuyển là thấp và thời 
gian biểu hiện gen chuyển ngắn, hiệu ứng cao nhất ở ngày thứ 4 sau thâm chuyển. 
 
2.2.2 Sự cô đặc và hình thành phức DNA 
 
Theo các báo cáo ban đầu, sự chuyển gen qua trung gian receptor asialoprotein phụ 
thuộc phần nào vào kích thước các hạt DNA cô đặc. Thật vậy, polycation có thể được 
coi như một phương tiện kết dính ligand với DNA của plasmid. Phương pháp cô đặc 
được sử dụng trong những thí nghiệm này có liên quan tới các kỹ thuật, trong dó DNA 
được ủ với một lượng dư polycation, sau đó được thẩm tích kháng gradient NaCl. DNA 
cô đặc dần dần thành những hạt đa phân tử tích điện dương kích cỡ đường kính 
khoảng 150-200 nm. 
Kích cỡ của phức DNA-cộng hợp có thể là rất quan trọng đối với sự chuyển gen vì 
nhiều receptor THNB kháng lại rõ ràng các ligand với các kích cỡ xác định. Wagner và 
cộng sự đã chỉ rõ rằng độ cô đặc của phức hợp có liên quan tới mức độ biểu hiện gen 
chuyển. Đặc biệt là phức hợp DNA-cộng hợp đã được cô đặc thành những cấu trúc 
hình phỏng xuyến (toroid structure) với đường kính 80-100 nm là hiệu lực nhất đối với 
sự chuyển gen vào các tế bào phát triển trong nuôi cấy. Parales và cộng sự lại phát 
triển một phương pháp cô đặc khác để plasmid thể hiện là các hạt nhỏ, phù hợp với sự 
chuyển gen, và đã xác định rằng các điều kiện này rất quan trọng cho sự ổn định của 
phức hợp được tạo nên từ DNA nồng độ cao. Hệ thống này có liên quan với việc thêm 
dần một lượng rất nhỏ cộng hợp polycation-ligand vào DNA plasmid. Nhờ việc điều 
chỉnh nồng độ NaCl  trong dung dịch mà những phức hợp “đơn phân tử” (unimolecular) 
được tạo thành chỉ có đường kính chừng 10-20 nm. Phức hợp này có bề mặt trung hòa 
điện nên có thể tránh được sự hoạt hóa bổ thể và tạo nên một vec tơ hiệu ứng cao hơn 
cho sự chuyển gen vào động vật. 
Độ cô đặc DNA của phức DNA-cộng hợp phụ thuộc vào một số biến cố như nồng độ 
NaCl, độ dài của chuỗi polylysine cũng như kích cỡ, trình tự và trạng thái sinh lý của 
DNA. Độ dài của polylysine tác động tới nồng độ NaCl cần cho sự hình thành và duy trì 
các phức hợp này. Cấu trúc bậc hai của polycation cũng ảnh hưởng tới cấu trúc phức 
hợp. Các peptide tổng hợp được sắp đặt trong các cấu hình khác nhau (uốn khúc ngẫu 
nhiên, xoắn α và các cấu trúc tấm β) gắn với DNA sẽ tạo nên tổng thể đa phân tử có thể 
không thích hợp  cho sự hấp thu qua trung gian receptor. Cuối cùng là, cấu trúc của 
cộng hợp phân tử cũng tác động tới việc gắn nó vào DNA. Sự tương tác của polycation 
với DNA có thể mất ổn định do tăng thay thế ligand. Nếu thay thế nhiều polycation sẽ 
làm thấp đi ái lực của nó với DNA, có lẽ do sự cản trở không gian và kết quả là phức 
hợp được nới rộng ra quá lớn gây khó khăn cho sự hòa nhập. Các gen muốn được vận 
chuyển một cách hiệu quả qua phức hợp enzyme-serpin in vitro thì chỉ được thay thế 
một ít polycation. Tuy nhiên, chỉ riêng poly-L-lysine cũng đã tạo được các phức nhỏ 
nhất, nhưng lại không có hiệu ứng với các tế bào thâm chuyển. Ngoài ra, mẫu và thời 



gian biểu hiện gen chuyển cũng có sự thay đổi, nó phụ thuộc vào chiều dài của chuỗi 
polycation mặc dầu các cộng hợp phân tử đều có cùng độ cô đặc DNA.   
Wagner và cộng sự đã phát hiện rằng cộng hợp phân tử với các ligand bán phần ít hơn 
thì hiệu ứng hơn đối với sự chuyển gen nghiên cứu bằng THNB qua trung gian receptor. 
Các cộng hợp có chứa khoảng 1 transferrin/100 gốc lysine thì biểu hiện được tối đa gen 
chuyển trong các dòng tế bào hồng cầu người. Tuy nhiên, việc thay thế từng phần cộng 
hợp cơ sở transferrin với polylysine đã tạo được các cấu trúc hình phỏng   xuyến và 
hoạt tính của luciferase được nâng lên cao hơn. 
Sự cô đặc DNA plasmid bởi polycation có thể làm tăng thêm lợi thế vì DNA cô đặc rất 
quan trọng đối với sự ổn định của nó trong máu và trong tương bào của các tế bào đích. 
Trong lượng phân tử cao của DNA ảnh hưởng đặc biệt tới việc làm giảm bớt lực liên kết 
hydro và đời sống bán phần của nó trong máu ngắn có lẽ do bị phân giải bởi nuclease. 
Polycation có thể ảnh hưởng tới sự tồn tại của DNA ngoại sinh trong các bể endosome 
tương bào, bởi vì DNA plasmid được làm cô đặc với polylysine kháng mạnh hơn với sự 
phân giải của nuclease nội bào (endonuclease). Một số polycation khác cũng đã được 
sử dụng trong chuyển gen. Chất được sử dụng rộng rãi nhất là tác nhân cô đặc DNA 
(poly –L-lysine), nhưng poly-L-ornithine và ploly-L-lysine chỉ được sử dụng đối với các tế 
bào thâm chuyển in vitro. 
Điều thú vị là các plasmid không liên kết đồng hóa trị với poly-L-lysine thì biểu hiện rất 
nghèo nàn, có lẽ nó liên quan tới việc poly-L-arginine liên kết DNA với ái lực lớn hơn 
poly-L-lysine và nó có thể ngăn ngừa được sự tương tác của các yếu tố phiên mã với 
các gen chuyển (A. Ziady, T. Ferkol và P.B Davis). Các acid poly-L-amino có thêm lợi 
thế là nó được coi như như là các phương tiện chuyển gen. Vì các acid poly-L-amino 
không phải là kháng nguyên, nó bị phân hủy và chuyển hóa tức thời. Trái lại, các 
peptide được cấu tạo từ các D-isomer của các amino acid thì lại kháng một cách tương 
đối với sự phân giải. Cuối cùng, người ta đã thừa nhận rằng poly –L-lysine có thể hoạt 
động với tư cách như một tín hiệu định vị nhân và có thể có hiệu ứng hơn trong việc 
đích các phức DNA-cộng hợp tới nhân khi nó đã được hòa nhập. 
Nhiều polymer cationic tổng hợp đã thể hiện rõ ràng là trung gian cho sự chuyển gen 
vào trong tế bào. Các polymer nói theo cách khác là các dendramer vượt trội trong việc 
chuyển các gen nghiên cứu tới các dạng tế bào khác nhau in vitro. Khi tạo các phức chỉ 
gồm các điện tích dương, Szoka và cộng sự đã thu được hiệu ứng thâm chuyển tối ưu 
nhờ việc sử dụng các dendramer có đường kính 6.8 nm, và sự cộng hợp của các 
polymer với một protein màng không ổn định sẽ nâng cao hơn nữa hiệu ứng chuyển 
gen. Polyethylenimine, một polymer hữu cơ phân nhánh cao được tổng hợp bởi sự 
trùng hợp aziridine đã được sử dụng như một protein gắn DNA cũng như một tác nhân 
làm phân rã lysosome. Bousif và cộng sự sử dụng chúng để đưa các plasmid có chứa 
gen nghiên cứu lucuferase vào trong các tế bào của hệ thần kinh trung ương. Nhưng 
polyethylenimine tác động như một “lớp thấm proton” (proton sponge) trong thể THNB 
(endosome). 
Các phân tử gắn DNA đã được sử dụng để gắn plasmid với các ligand và chuyển gen 
vào các tế bào động vật có vú. Các nucleoprotein cũng giống như histone và protamine 
đã được sử dụng như là một polycation trong một số cộng hợp phân tử. Tác nhân 
tương tác bisacridine đã được cải biến hóa học có chứa các gốc galactose tận cùng 
được sử dụng để chuyển DNA vào trong các tế bào biểu hiện receptor 
asialoglycoprotein. Nhờ việc sử dụng các cấu trúc đã được đổi mới  mà Forminaya và 
Wels đã tận dụng ái lực cao của chất hoạt hóa phiên mã của nấm men GAL4 đối với 
các trình tự DNA đặc hiệu để gắn các plasmid vào các cộng hợp phân tử và các tế bào 
thâm chuyển in vitro. 
Kích cỡ và cấu hình của DNA có thể là các biến số quan trọng đối với việc chuyển gen, 
tuy thế DNA plasmid thì không cần phải cô đặc thành những hạt nhỏ để được hấp thu 



vào một số mô. Wolff và cộng sự đã chứng minh rằng việc chuyển trực tiếp DNA tinh 
khiết vào cơ sẽ kéo dài được sự biểu hiện của các gen nghiên cứu trong sợi cơ. Các 
plasmid vẫn còn duy trì  một NST phụ (extrachromosome) trong nhân vật chủ và nó tồn 
tại nhiều tháng với tư cách là các episome không sao chép. Mặc dầu các dạng tế bào 
khác đã được thâm chuyển với cách tiếp cận này, nhưng nó chỉ tương đối đặc hiệu với 
cơ. Vì thế việc ứng dụng tiêm trực tiếp DNA có thể vẫn bị hạn chế. 
 
2.2.3 Sự lưu chuyển và tẩu thoát theo kiểu tiêu hóa nội bào 
 
Các vectơ không virus đưa gen chuyển vào tế bào bằng THNB qua trung gian receptor 
đơn giản là thâm nhập qua lớp hàng rào của màng tế bào để đưa các gen ngoại sinh tới 
tương bào của tế bào đích. Sự biểu hiện của các gen chuyển đòi hỏi chúng phải tẩu 
thoát khỏi các bể endosome để rồi được chuyển tới nhân. Trong trường hợp receptor 
assialoprotein thì sự lưu chuyển của các ligand bị sút kém. Mặc dầu vậy lycoprotein có 
galactose đầu tận đã được chuyển tới lysosome các tế bào gan chuột sơ cấp, nhưng 
vẫn chưa bị thoái hóa hoàn toàn và một số asialoglycoprotein đã hòa nhập nhưng vẫn 
không bị phân hủy. Các phức DNA-cộng hợp được đưa vào qua receptor này có thể 
cũng tránh được sự phân hủy tương tự như thế. Mặc dầu các phức DNA-cộng hợp bắt 
chước các quá trình tiến vào của virus, nhưng chúng vẫn không được giải phóng khỏi 
bộ máy endosome. Trên thực tế, sự biểu hiện gen chuyển bị giới hạn bởi việc bẫy hoặc 
giáng hóa của các phức hợp trong các thể THNB (Hình 2.2). Hiệu ứng của sự chuyển 
gen thông qua THNB trung gian receptor có thể được nâng cao bằng cách ngắt sự lưu 
chuyển nội bào của phức DNA-cộng hợp. Có thể sự hiện diện của polycation trong cộng 
hợp phân tử đã cho phép các phức DNA-cộng hợp tẩu thoát khỏi thể THNB. Cotten và 
cộng sự đã chỉ rõ rằng chloroquine - một tác nhân hướng lysosome đã can thiệp vào sự 
acid hóa các lysosome và ức chế enzyme thủy phân do đó đã nâng cao đáng kể sự biểu 
hiện gen chuyển trong các tế bào dòng hồng cầu (dòng tế bào  K562) thâm chuyển với 
cộng hợp polylysine-transferrin. Chloroquine cũng làm tăng sự biểu hiện của các gen 
chuyển đã được chuyển tới các dạng tế bào khác như các tế bào gan và đại thực bào 
người bằng sự THNB qua trung gian receptor. Tác nhân dược lý khác là colchicine cũng 
làm tăng sự tồn tại của các gen chuyển in vivo do nó can  thiệp vào sự lưu chuyển của 
các endosome bằng cách phá vỡ các vi ống. 
Một số nhà khoa học đã dùng các adenovirus để kéo dài sự tồn tại của đại thực bào 
nhờ quá trình THNB qua trung gian receptor. Việc điều hòa pH của THNB là rất cần thiết 
cho sự lưu chuyển thích hợp của các ligand trong các chặng đường nội bào và pH các 
bể của thể THNB sẽ trở nên acid hơn khi nó tới lysosome. Sự acid hóa của các thể 
THNB (endosome) muộn sẽ làm thay đổi cấu trúc các protein capsid của adenovirus và 
gây nên sự tương tác protein và màng bể, vì thế mà phá vỡ thể THNB. Từ quan sát này 
đã dẫn đến giả thuyết cho rằng sự phá vỡ thể THNB bởi adenovirus có thể sẽ kéo dài 
sự tồn tại và biểu hiện của gen chuyển. Curiel và cộng sự đã khai thác đặc tính này của 
virus và cho tăng gấp đôi số adenovirus khiếm khuyết sao chép vào các cộng hợp phân 
tử cơ sở transferrin. Những cộng hợp phân tử gắn adenovirus đã làm tăng đáng kể sự 
biểu hiện của các gen chuyển ở nhiều dạng tế bào in vitro. Hơn nữa, các gen nghiên 
cứu cũng đã được đưa vào các tế bào biểu mô đường dẫn khí in vivo qua đường khí 
quản nhờ việc sử dụng polylysine-adenovirus và các vec tơ polylysine-adenovirus-
transferrin. Cristiano và cộng sự đã cải tiến các cộng hợp phân tử cơ sở 
asialoorsomucoid bằng cách cho thêm các adenovirus bất hoạt vào vectơ và đã chứng 
minh rằng việc tăng gấp đôi adenovirus ở các phức DNA-cộng hợp đã làm tăng sự vận 
chuyển gen nghiên cứu vào các tế bào gan nuôi cấy. Các virus khác (như virus làm chết 
phôi gà –chicken embryo lethal orphan virus) cũng được sử dụng để làm tăng sự biểu 
hiện của gen chuyển.  



Protein bề mặt của các virus khác cũng có hiệu ứng tương tự đối với sự tồn tại và biểu 
hiện gen chuyển vì nó cho phép thể THNB hòa với màng virus. Wagner và cộng sự đã 
chỉ rõ rằng các trình tự peptide từ hemaglutinin HA2 của influenza gắn với cộng hợp 
phân tử polylysine transferrin làm tăng đáng  kể mức biểu hiện gen chuyển ở các tế bào 
nuôi cấy. Các nhà khoa học khác lại thiết lập các peptide tổng hợp bắt chước chức 
năng THNB của các protein virus. Các peptide khác như protein hòa nhập của virus hợp 
bào đường hô hấp hay các peptide giải phóng thể THNB tổng hợp cũng có hiệu ứng 
tương tự đối với việc giải phóng và tồn tại của các DNA ngoại sinh. Tuy nhiên, với việc 
cho thêm các protein này sẽ làm hạn chế tiềm năng của phức hợp, vì sự liên kết của 
peptide với cộng hợp có thể lại sinh ra tính miẽn dịch của phức hợp.  
 
2.2.4 Xác định đích và sự chuyển vị nhân 
 
Mục tiêu cuối cùng của sự chuyển gen là đưa DNA ngoại sinh vào nhân, ở đó gen 
chuyển có thể trải qua sự phiên mã (Hình 2.2). Quá trình lưu chuyển nhân của các phức 
hợp DNA xảy ra khi chúng đã thoát khỏi sự THNB. Tuy nhiên, quá trình vận chuyển gen 
qua trung gian receptor vẫn còn biết đến rất ít. Việc tiến vào nhân của các phức DNA-
cộng hợp có thể là một quá trình ngẫu nhiên, thụ động và đơn giản là có liên quan tới 
tổng số các bản phiên mã của gen chuyển có ở tương bào. Có lẽ sự vận chuyển gen tới 
nhân đòi hỏi phải có sự phân chia tế bào và không có sự hợp nhất của vỏ nhân khi phân 
bào (mitosis), và cho phép DNA của NST phụ (extrachromoisome) vào trong nhân. Hiệu 
ứng của sự chuyển gen thông qua receptor asialoglycoprotein rõ ràng được tăng lên khi 
gan được tái sinh do cảm ứng bởi việc cắt bỏ một phần. Tuy nhiên, vẫn chưa xác định 
được mức độ quan trọng của sự phân chia tế bào đối với việc xác định đích của gen 
chuyển tới nhân. Thực tế là các gen nghiên cứu có thể được vận chuyển hiệu quả vào 
các tế bào không phân chia, điều đó chứng tỏ rằng nó không tuân theo cơ chế này. Sự 
biểu hiện gen chuyển ở gan cũng kéo dài đáng kể ở các động vật được cắt bỏ một phần 
gan, mặc dầu vẫn chưa xác định được liệu các gen ngoại sinh có hợp nhất được vào hệ 
gen tế bào vật chủ hay không. Thực vậy, nhiều DNA được vận chuyển bởi cộng hợp 
phân tử này vào trong tế bào, nó tồn tại như các episome trong nhân nhưng trong các tế 
bào thâm chuyển lại không thấy sự tồn tại này. Việc kéo dài sự tồn tại của gen nghiên 
cứu có thể có liên quan tới sự tẩu thoát gen chuyển khỏi con đường receptor 
asialoglycoprotein, vì thế mà tránh được sự phân giải trong lysosome và cho phép DNA 
duy trì được trong các bể tương bào mà không bị thủy phân. 
Một giả thuyết thuyết phục khác là thành phần polylysine của chất mang có thể đã trợ  
giúp cho sự lưu chuyển nhân của các DNA.  Nòng cốt nhất là một số protein virus đáp 
ứng sự chuyển vị hệ gen virus tới nhân, có các trình tự giầu lysine. Trình tự amino acid 
Phe-Lys-Lys-Lys-Arg-Lys-Val được dùng để vận chuyển kháng nguyên T virus -40 của 
khỉ (simian  virus-40 (SV-40) large T antigen) tới nhân các tế bào động vật có vú và trình 
tự Lys-Lys-Lys-Tyr-Lys-Leu-Lys tác động như một tín hiệu định vị nhân đặc hiệu cho các 
protein chất nền của HIV-1. 
Các nucleoprotein cũng được sử dụng như một polycation hoặc một tín hiệu định vị 
nhân trong một số cộng hợp phân tử. Đặc biệt những dạng khác nhau của histone và 
protamine đã được sử dụng để chuyển các gen chức năng. Khi thêm histone H4 vào 
các cộng hợp cơ sở transferrin đã làm tăng sự biểu hiện gen chuyển trong tế bào in 
vitro. Histone H1 cải biến hóa học có gốc galactose đầu tận đã được sử dụng để đưa 
các gen nghiên cứu vào trong các tế bào u gan thông qua receptor asialoglycoprotein. 
Cơ chế của việc protein này kích thích sự chuyển gen thì vẫn chưa được xác định. 
Trong hệ thống này, DNA plasmid không hợp nhất vào hệ gen tế bào vật chủ và các gen 
chuyển vẫn duy trì ở dạng episome. Bởi vậy gen này hầu như không tồn tại ở nhân các 
tế bào thâm chuyển và đó chỉ là sự biểu hiện tức thời. Thời gian biểu hiện của gen 



chuyển cũng thay đổi, nó phụ thuộc vào mô và dạng tế bào tải nạp, và có thể liên quan 
tới sự tồn tại của các tế bào tiếp nhận. Rõ ràng là các gen có thể được đưa vào vật chủ 
khi tế bào đích đã chết. Chính sản phẩm của gen chuyển cũng có thể tác động tới sự 
tồn tại của các tế bào đã được công nghệ hóa. Sự biểu hiện của một gen nghiên cứu có 
thể cảm ứng đáp ứng miễn dịch tế bào, gây thải loại các tế bào thâm chuyển và làm hạn 
chế sự biểu hiện của gen chuyển. Chất tạp exotoxyn của các chế phẩm plasmid đã 
được Cotten và cộng sự chỉ rõ là sẽ làm tổn thương các tế bào sơ cấp in vitro và tác 
động lên sự biểu hiện của các gen nghiên cứu. Vì thế việc sử dụng DNA tinh khiết như 
một dược phẩm là rất cần thiết. 
Sự mất mát DNA trong quá trình vận chuyển tới các tế bào vật chủ đã làm hạn chế rất 
nhiều cho các hệ thống này. Một số nhà khoa học đã thiết kế các vec tơ DNA nhằm kéo 
dài sự tồn tại của gen chuyển. Vec tơ episome tự sao chép được có chứa các trình tự 
virus tác động như gốc sao chép (origin of replication) có thể cho phép gen chuyển tồn 
tại được trong các tế bào đang phân chia. Ngoài ra, các NST nhân tạo cũng được phát 
triển để chuyển giao và biểu hiện liên tục chẳng những các gen chuyển  (cDNA hoặc 
gen nguyên vẹn) mà  cả với các promoter và yếu tố tăng cường. 
 
2.3 Kết luận 
 
Nói tóm lại, nhiều cộng hợp phân tử đã được sử dụng để chuyển các gen ngoại lai, các 
gen chức năng vào trong các tế bào động vật có xương sống bằng quá trình THNB 
trung gian receptor. Sự chuyển gen qua trung gian receptor là một phương pháp không 
gây thâm nhiễm, linh hoạt, chuyển được DNA cô đặc tới các tế bào đích đặc hiệu in 
vitro và không có sự hợp nhất các tác nhân ly giải endosome vào trong các cộng hợp 
phân tử nên nâng cao đáng kể sự biểu hiện gen chuyển. Mặc dầu có các lợi thế tiềm ẩn 
(Bảng 2.2), nhưng các hệ thống chuyển gen này lại cho các kết quả rất biến đổi in vivo. 
Khi đưa các gen nghiên cứu vào gan đã kéo dài sự biểu hiện và dường như là nó có 
liên quan tới kích thước và cấu hình của DNA plasmid. Mặt khác, các gen được vận 
chuyển bằng cộng hợp phân tử đã biểu hiện tức thời trong các mô với mức thấp in vivo 
mặc dầu đã có những cải biến trong các phức hợp nhằm thúc đẩy sự tồn tại của các 
gen chuyển trong các tế bào tiếp nhận. 
 
Bảng 2.2 Sự chuyển gen qua trung gian receptor 
 
Những tiện lợi 
 
Không thâm nhiễm 
Chuyển hiệu quả DNA plasmid tới các tế bào in vitro 
Chuyển được các gen ngoại lai tới các tế bào có receptor thích hợp 
Không bị bó buộc về kích cỡ trong việc chuyển DNA ngoại lai 
Có thể chuyển được nhiều gen tới tế bào 
Sự thâm chuyển hay biểu hiện gen chuyển không đòi hỏi phải có sự sao chép tế bào 
Thêm các tác nhân ly giải THNB sẽ  làm tăng sự tồn tại của gen chuyển 
Các gen chuyển vẫn duy trì NST phụ 
 
Những bất tiện 
 
Ít hiệu quả trong việc chuyển DNA plasmid tới các mô in vivo 
Thời gian biểu hiện gen chuyển ngắn 
Sự biểu hiện của gen chuyển ở mức thấp và biến động 
Ligand hoặc các bán phần ly giải THNB có thể là tác nhân gây miễn dịch. 
 



 
Một số nhà nghiên cứu đang hướng tới việc giải quyết các giới hạn này bằng cách hợp 
nhất các đặc tính phức hợp phân tử vào trong các phương tiện vận chuyển gen như 
liposome chẳng hạn. Sự cô đặc DNA plasmid với các protein cơ sở như polylysine cho 
thấy, để nâng cao việc chuyển gen bởi các liposome cationic thì phải nâng cấp sự nang 
hóa của DNA và khả năng THNB của phức hợp. Các liposome có xu hướng hòa nhập 
với tất cả các tế bào và khi thêm ligand vào phức DNA -lipid sẽ cho phép vận chuyển 
chọn lọc các gen tới tế bào đích. 
Các vec tơ chimera cũng được thiết kế để gắn với các yếu tố của hệ thống có virus 
cũng như không virus. Một số nhà nghiên cứu đã gộp các protein virus vào trong các 
cộng hợp phân tử để tăng cường sự chuyển giao và biểu hiện gen chuyển. Cũng có thể 
là các virus tái tổ hợp cải biến có thể gộp được các ligand sẽ làm cho chúng hướng 
được đích tới các tế bào biểu hiện receptor. Virus gây bệnh bạch cầu ở chuột ecotropic 
Moloney được cải biến hóa học với lactose đã hướng đích tới receptor 
asialoglycoprotein các tế bào u gan Hep G2. Sau chót phải kể đến là Kasahara và cộng 
sự đã công nghệ hóa vỏ của retrovirus ecotropic có chứa erythropoietin và vec tơ lai này 
đã được sử dụng để vận chuyển các gen chuyển tới các tế bào của chuột và người biểu 
hiện receptor erythropoietin. Retrovirus của chim cũng được cải biến để biểu hiện được 
integrin trên bề mặt của chúng và được dùng để thâm nhiễm các tế bào nhân chuẩn. 
Những chimera này có thể cho phép xác định được đích đặc hiệu mô của các virus tái 
tổ hợp nhờ sự tương tác của ligand với các receptor bề mặt tế bào và có thể sẽ là đại 
diện cho sự chuyển gen qua trung gian receptor trong tương lai. 
 


