
Chương III 
 
         NHIỄM SẮC THẺ ĐỘNG VẬT CÓ VÚ – VIỄN CẢNH CỦA GEN TRỊ LIỆU 
 
3.1 Mở đầu 
 
Hiệu lực của GTL đối với việc điều trị bệnh sẽ phụ thuộc rất lớn vào việc thiết kế một 
cách thích hợp các chất mang (carrier) để chuyển gen in vivo. Trong tế bào, một thành 
phần tự nhiên đã được thiết kế cho mục đích này đó là nhiễm sắc thể. Vì thế cách tiếp 
cận logic là bắt chước cách thức làm việc của tự nhiên, tức là phải tạo ra được một NST 
nhân tạo của động vật có vú (mammalian artificial chromosome – MAC). 
Những hiểu biết của chúng ta hiện nay về các thành phần di truyền tạo nên một NST có 
chức năng đầy đủ còn rất hạn chế. Mặc dầu vậy, dưới đây chúng ta cũng sẽ đề cập tới 
nhứng tiến bộ đạt được trong việc xác định các thành phần này cũng như các chiến 
lược cần phải phát triển để tạo nên các NST nền tảng cho các vec tơ MAC. 
 
3.2 Sự cần thiết phải kiến tạo một NST nhân tạo 
 
Có rất nhiều lý do mong muốn xây dựng một NST nhân tạo động vật có vú (MAC). 
Trước tiên là cần phải tạo được một hệ thống thí nghiệm để khám phá sự tổ chức và cơ 
chế của NST động vật trong gián phân. Tuy nhiên, khi đưa MAC vào chuột chuyển gen 
thì nó đòi hỏi phải là DNA chức năng của MAC và phải có tính ổn định trong thời gian 
phân bào giảm nhiễm. Công việc khẩn yếu của chúng ta là phải sửa chữa và tái tổ hợp 
NST một cách chính xác. Ngoài các nghiên cứu về cách vận hành NST thì NST nhân 
tạo động vật có vú phải được phân tích chức năng gen, các lớp gen và các vùng của hệ 
gen vô cùng lớn để xử lý được dễ dàng trong các hệ thống vec tơ hiện hành. Chẳng 
hạn như, chúng phải được phân tích về những yếu tố điều hòa xa trong sự biểu hiện 
gen và phải phân tích trình tự bất hoạt của NST và in (imprinting) hệ gen. Lợi thế của 
cách tiếp cận MAC vượt hẳn NST nhân tạo nấm men (yeast artificial chromosome – 
YAC) là nó không có hiệu ứng về vị trí và các gen đột biến được cài vào từ sự hợp nhất 
của các phân tử DNA lớn vào trong hệ gen vật chủ. 
Về mặt thực tiễn, MAC có thể tạo tiềm năng cho sự lựa chọn các cách tiếp cận cơ sở 
virus để hiệu chỉnh các bệnh di truyền bằng GTL soma. Lợi thế chính của các vec tơ 
MAC cho GTL là nó nới rộng thêm các giới hạn về kích cỡ của DNA được cài vào, có 
thể đạt tới mức mười triệu cặp base (kích thước của NST người nguyên bản  từ 45 
megabasepairs [Mbps] đến 250 Mbps). Việc điều hòa gen bình thường luôn phụ thuộc 
vào các yếu tố điều hòa có nhiều intron lớn tới 10, thậm chí 100 kilobase (kb). Vì thế, 
trong nhiều trường hợp các yếu tố này không có đầy đủ  khả năng đưa gen vào hệ gen 
đảm bảo chính xác cũng như biểu hiện gen một cách đầy đủ. Đây là vấn đề cực kỳ quan 
trọng với GTL vì mục tiêu của nó là tái tạo lại chức năng gen nguyên bản mà sự biểu 
hiện đặc hiệu mô, sự kiểm soát thời gian một cách thích hợp và liều lượng chuẩn xác là 
những yếu tố cơ bản trong sự vận hành của gen. Ngoài ra, các MAC lớn còn mang một 
nhóm gen đầy đủ sẽ tạo được tiềm năng cho việc hiệu chỉnh hội chứng loại trừ gen kề 
nhau (contiguous gene-deletion syndrome), hội chứng này có liên quan tới sự khiếm 
khuyết của hơn một gen. Để ứng dụng được, cần đòi hỏi một DNA lớn được đưa vào và 
tồn tại mãi bên cạnh tế bào ở trạng thái NST phụ (để tránh gây đột biến các gen cài) với 
sự rủi ro nhỏ nhất về các phản ứng miễn dịch không mong muốn kháng lại protein ngoại 
lai của MAC ở các vec tơ. 
 
3.3 Nhiễm sắc thể nhân tạo động vật có vú (MAC) lý tưởng 
 



Nhiễm sắc thể của tế bào nhân chuản đơn giản nhất cũng phải có tâm động 
(centromere), các gốc sao chép, và 2 khúc cuối (telomere). Những cấu trúc này đủ để 
tạo nên một NST nhân tạo của nấm men YAC (Hahnenberger và cộng sự., 1989; 
Murray và Szostak, 1983). Các bản phiên mã của động vật có xương sống liệu đã đủ để 
tạo được một NST nhân tạo (MAC) hay chưa? điều này vẫn chưa được rõ. Chúng ta có 
thể hiểu rằng, trong hệ thống động vật có xương sống vẫn còn đòi hỏi phải có các yếu 
tố khác nữa. Chẳng hạn như theo những số liệu hiện tại thu được càng nhiều đã chứng 
minh rằng các tương tác NST- vi ống kiểm soát vị trí và sự di động của NST chẳng 
những làm giới hạn tâm động mà còn phân bố nó dọc theo cánh tay NST (Afshar và 
cộng sự., 1995; Murphy và Karpen, 1995; Vernos và cộng sự., 1995). Ngoài ra, chất 
nhiễm sắc của tế bào nhân chuẩn cao hơn ở vùng trung tâm có thể có chức năng sinh 
học rất quan trọng trong việc đảm bảo cho sự phân ly thật chính xác (Barton và 
Goldsstein, 1996; Dernburg và cộng sự., 1996). 
Nếu chúng ta có ý định muốn tạo nên một MAC lý tưởng thì các đặc trưng của chúng là 
gì ?  Các NST động vật có xương sống nguyên bản là các phức hợp nucleoprotein 
không lớn lắm, nhưng lại mang tới hàng nghìn gen. Để phù hợp với thực tiễn thì MAC 
cần phải gọn nhỏ hơn. Khi thao tác in vitro với chiều dài hàng vài triệu base thì phần 
hữu dụng của một vec tơ MAC chỉ  dưới vài trăm kilobasepair (kbp). 
Đối với vấn đề này, để đạt được lợi ích tối đa người ta có thể đưa thêm DNA cần thiết 
vào với bất kỳ kích cỡ nào. Như vậy, một NST nhân tạo động vật có vú (MAC) ổn định 
về phân bào  và có kích cỡ chừng vài trăm kbp thì mới phù hợp với một gen lớn như 
locus dystrophy của bệnh đau cơ Ducchenne 2400 kbp (Heus và cộng sự., 1996) hoặc 
phải mang đoạn NST có chiều dài hàng 10 triệu cặp base.  
Tính ổn định phân bào ở đây có nghĩa là NST được truyền lại cho các tế bào con cháu 
phải khỏe khoắn như là NST nguyên bản với xu hướng được sắp xếp lại ( như sự 
chuyển vị, sự loại bỏ hay đảo ngược) xảy ra ở tần số không lớn hơn NST nguiyên bản. 
Những  đảo ngược dù nhỏ của MAC cũng không được hợp nhất vào  các NST nguyên 
bản lớn hơn ở bất kỳ tỷ lệ thích ứng nào. 
MAC lý tưởng sẽ “che mắt” được hệ miẽn dịch, nó không mang bất kỳ kháng nguyên 
nào được mã bởi virus hoặc bất kỳ protein ngoại lai nào kích thích hệ miễn dịch. Theo lý 
thuyết, một MAC được kiến tạo từ các thành phần di truyền của người thì ngoài các 
thành phần được mã trong DNA cài vào, không có các thành phần khác có thể tạo cơ 
sở cho các phản ứng miẽn dịch. 
Đặc trưng cuối cùng cần phải quan tâm ở đây là những nghi vấn về công nghệ của 
MAC. Tức là MAC phải được chuyển giao tới các quần thể tế bào đích, cả dạng phổ 
thông cũng như các dạng đặc biệt. Việc chuyển giao DNA hiện nay là một quá trình rất 
kém hiệu lực. Trái lại MAC lại giữ vai trò rất quan trọng trong quá trình chuyển giao tuy 
nó là sự vận chuyển thụ động bởi các tác nhân khác có cơ sở virus hoặc hóa học. Khó 
khăn lớn nhất cần phải vượt qua là làm thế nào để chuyển được những phân tử DNA 
lớn tới tế bào một cách nguyên vẹn. Các phương pháp cô đặc và đóng gói các phân tử 
DNA lớn vào trong các cấu trúc phải được quản lý một cách dễ dàng, chắc chắn nhưng 
có thể đảo ngược lại được, đó là các vấn đề quan trọng cần phải nghiên cứu. Hơn nữa, 
khi màng tế bào bị phá vỡ thì việc vận chuyển hiêu quả DNA tới nhân lại là một quá 
trình khác, đó cũng là một vấn đề cần phải nghiên cứu. 
 
 
 
3.4 Các chiến lược tạo NST nhân tạo ĐVCV (MAC) 
 
Một câu hỏi đặt ra là còn bao xa nữa thì chúng ta sẽ tạo được một NSTNTĐVCV (MAC) 
? Mặc dù chưa thật sự có MAC, nhưng đã có những tiến bộ đạt được trong việc tạo ra 



các đặc tính của nhiều yếu tố chức năng. Những tiến bộ này đạt được cả trong thao tác 
các NST người đang tồn tại (gọi là các tiếp cận từ trên xuống: Top-down) và cả việc lắp 
ráp các thành phần khác nhau (cách tiếp cận từ dưới lên: Bottom-up). 
 
3.4.1 Cách tiếp cận từ trên xuống (top-down) 
 
Sự phân cắt bằng cảm ứng bức xạ tạo ra các NST nhỏ đã được sử dụng để nghiên cứu 
những yêu cầu về DNA  với chức năng của tâm động trong nấm men và ruồi giấm 
(Murphy và Karpen, 1995; Niwa và cộng sự., 1986; Sun và cộng sự., 1997). NST tế bào 
động vật có vú được cắt nhỏ bằng cảm ứng và các NST bị cắt xén sẽ được hồi phục lại 
về dạng bán trật tự (semi-orderly) thông qua việc đưa vào các đoạn ngắn trình tự lặp 
(TTAGGG)n của telomere động vật có xương sống (Barnett và cộng sự., 1993; Farr và 
cộng sự., 1991; Hanish và cộng sự., 1994). DNA telomere vì thế có thể được sử dụng 
như một công cụ giải phẫu NST ĐVCV và công việc ở đây là tập trung vào việc phân lập 
DNA tâm động người trên các NST nhỏ đang sao chép. Lợi thế của cách tiếp cận này là 
không đòi hỏi trước tiên phải am hiểu kỹ lưỡng cấu trúc của NST ĐVCV và tránh được 
các yếu tố của NSTĐVCV vẫn còn chức năng khi được đưa vào các ĐVCV như DNA 
trần hay chất nhiễm sắc của nấm men. Bất lợi chính là thao tác NST trong các ĐVCV là 
kém hiệu quả. Một giới hạn nữa là những hậu quả của việc tạo nên các cấu trúc không 
ổn định trong phân bào có tơ có thể không được tái hồi phục. 
Nhìn chung, chiến lược này là việc thao tác một NST không thiết yếu vẫn tồn tại trong lai  
tạo tế bào soma thông qua việc sử dụng DNA telomere đã phân dòng cùng với các 
thành phần hóa sinh để phân lập các yếu tố có liên quan tới NST nghiên cứu. 
Năm 1992 Farr và cộng sự đã mô tả việc tạo ra dòng tế bào nguyên bào sợi chuột bạch 
Trung Hoa mang phiên bản đã cắt xén của NST người, trong đó toàn bộ cánh tay dài đã 
được loại bỏ. Nhiễm sắc thể này được thiết lập bằng cách hợp nhất cấu trúc telomere 
vào trong vệ tinh alpha (alpha sattelite array) và telomere mới được nuôi dưỡng ở đây. 
Để làm ổn định sự hợp nhất phải loại mất 750 kbp DNA vệ tinh alpha,  rõ ràng là đã loại 
đi khoảng ~ 2.5 Mbp có chức năng phân bào. Điều này phù hợp với  sự mô tả rằng thể 
biến dị nảy sinh một cách tự nhiên muốn có sự ổn định về mặt phân bào phải loại đi rất 
nhiều DNA vệ tinh alpha (Wevrick và cộng sự., 1990). Tuy nhiên không thấy điều hòa 
xuống sự biểu hiện gen thông qua hiệu ứng vị trí (Bayne và cộng sự., 1994). Điều này 
chứng minh rằng  sự gần gũi vật lý của các dấu chuẩn chọn lọc ngoại sinh (exogenous 
selectable marker) và sự cần thiết của các yếu tố NST chức năng không phải là một đặc 
trưng cho sự giới hạn của hệ thống. Vậy các gen và promoter khác có áp dụng giống 
như thế hay không thì còn phải xem xét sau. Mới gần đây, một NST tương tự đã được 
ráp nối thành một NST cuả người dạng thẳng và nhỏ, kích cỡ < 10 Mbp, trong đó tâm 
động được xếp dọc sườn 2 cấu trúc telomere đã được cài vào. Nhiễm sắc thể nhỏ này 
ổn định về phân bào vì toàn bộ nhiễm sắc thể X đã được chuyển vào (Far và cộng sự., 
1995). Một phiên bản cải tiến của của chiến lược này đã được sử dụng để cắt cả cánh 
tay ngắn và cánh tay dài nhiễm sắc thể Y của  người nhờ sự hướng đích của DNA 
telomere tới DNA vệ tinh alpha ở tâm động nhiễm sắc thể Y (Brown và cộng sự., 1994). 
Rất nhiều thông tin về trình tự của tâm động người thu thập được từ những phân tích về 
sự nảy sinh tự nhiên của nhiễm sắc thể Y đã được sắp xếp lại. Rõ ràng là, những trình 
tự cần thiết cho chức năng của tâm động Y có thể định vị ở khu vực chứa khoảng ~ 200 
kbp vệ tinh alpha và 300 kbp trình tự cánh tay ngắn giáp ranh (Tyler-Smith và cộng sự., 
1993) – một kết luận được rút ra từ sự giải phẫu tâm động Y. Các nghiên cứu trên các 
tế bào nhân chuẩn khác (Schizosaccharomyces pome và Drosophila melanogaster) 
cũng chứng minh rằng cần phải có các trình tự DNA nằm bên sườn các NST nhỏ để 
phân ly phân bào hoàn toàn (Braun và cộng sự., 1994; Murphy và Karpen, 1995). Mới 
gần đây, nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Oxford đã thao tác nhiễm sắc thể Y có kích cỡ 



khoảng 9 Mbp – 3 Mbp. Các nhiễm sắc thể nhỏ hơn từ Yq và DNA vệ tinh alpha của 
chúng đã được sắp xếp lại rất nhiều. Một nhiễm sắc thể nhỏ chừng 4 Mbp thể hiện ổn 
định về mặt phân bào trong vài tháng ở các tế bào CHO, trong khi đó một NST nhỏ hơn 
(2,5 Mbp) lại có những tín hiệu cho thấy không được ổn định (Brown và cộng sự., 1996; 
Heller và cộng sư., 1996). Khi đưa các tế bào gốc phôi chuột vào các NST nhỏ của 
người (từ 4-15 Mbp) thì thấy có sự sắp xếp lại hoặc phân ly lầm lạc và nó sẽ mất đi một 
cách không chọn lọc (Shen và cộng sự., 1997; Loupart và cộng sự., 1988). Lý do sự 
phân ly nghèo nàn này vẫn chưa rõ, nhưng có khả năng là trong các dòng tế bào thiết 
lập thì việc kiểm soát chức năng của tâm động dễ hơn và sự phân ly NST cũng cao hơn 
các tế bào phôi. Rõ ràng là tính ổn định về phân bào của bất kỳ NST nào trong các tế 
bào sơ cấp bình thường cũng khác với các dòng tế bào được thiết lập bằng nuôi cấy 
mô, đó là một  khía cạnh đặc biệt cần phải lưu ý. Hiện nay các nhà di truyền học ĐVCV 
đang nghiên cứu cách vận hành của NST trong các tế bào sống. Tuy nhiên vẫn còn phải 
đầu tư nhiều thời gian nữa mới đi  đến những kết quả đột phá. 
Một phương pháp thâu tóm được các khía cạnh hạn chế của thao tác NST trong các 
dòng tế bào ĐVCV thiết lập đó là việc sử dụng virus gây bệnh bạch cầu của chim (avian 
leukosis virus – ALV) để cảm ứng dòng tế bào DT40 u lympho tế bào B. DT40 khác với 
các tế bào ĐVCXS là nó biểu lộ rất cao tái tổ hợp tương đồng (Buerstedde và Takeda, 
1991). Hiệu ứng đích ở DT40 đạt 10- 100% và cao hơn các tế bào ĐVCV. Bằng việc 
chuyển NST ĐVCV vào trong DT40 người ta có thể thao tác được hệ thống đích 
(Dieken và Fournier, 1996; Dieken và cộng sự., 1996). Khi phân đoạn NST đích người 
ta đã được một NST nhỏ cơ sở nhiễm sắc thể X của người ~2,5 Mbp, ổn định trong các 
tế bào DT40 trong vài tháng (Mills và cộng sự., 1999). Các NST nhỏ sau đó có thể được 
đưa trở lại các dòng tế bào ĐVCV để kiểm tra hiệu ứng của các cải biến đối với tính ổn 
định phân bào. Áp dụng chiến lược này, người ta có thể cải tiến xa nữa các NST nhỏ 
trong DT40 mà không cần phải lắp ráp thêm một MAC từ các cấu trúc đã phân dòng. 
Dựa trên các nhận thức từ các dòng tương tự, một nhóm nghiên cứu đã xác định được 
các NST dot nảy sinh một cách tự nhiên có thể là cơ sở cho các thao tác xa hơn.  Mặc 
dầu một số dấu chuẩn NST đã được mô tả trong các tài liệu, nhưng việc phân tích 
chúng thường không phải ở mức di truyền tế bào, với các thông tin thiếu xác thực về 
tính ổn định phân bào và kích thước của các cấu trúc cũng chưa chính xác. Gần đây, 
một nhóm các nhà nghiên cứu Italia đã mô tả một dấu chuẩn từ NST 9 của người. 
Nhiễm sắc thể này đã được vận chuyển bằng MMCT vào một dòng tế bào loài gặm 
nhấm. Nhiễm sắc thể này được xác định có kích cỡ 5-10Mbp (Raimondi và cộng sự., 
1995). Những khó khăn chính của cách tiếp cận này là, thứ nhất – cần phải xác định 
được nguồn gốc các trình tự DNA có mặt ở dấu chuẩn mà thực tế nó có thể đã trải qua 
nhiều lần sắp xếp lại trong quá trình tiến hóa. Thứ hai là cần phải xác định được kích cỡ 
và bản chất của NST ( dạng thẳng hay dạng vòng…) 
 
3.4.2 Cách tiếp cận từ dưới lên (bottom-up) 
 
Cách tiếp cận từ dưới lên dùng để thiết kế YAC vì yếu tố này đảm nhiệm một chức năng 
đặc biệt mà người ta đã biết rõ và đã phân lập được (Hahnenberger và cộng sự., 1989; 
Muray và Szostak, 1983). Tuy nhiên, ở ĐVCV thì cho tới nay chỉ có tâm động mới xác 
định được ở mức DNA. Người ta có thể đặt một đoạn ngắn ( khoảng vài trăm cặp base) 
các đoạn lặp [ TTAGGG]n của tâm động ĐVCXS vào trong vec tơ, chúng sẽ  “gieo” 
thông tin cho các NST mới và cuối cùng là đưa nó vào các dòng tế bào thiết lập (Barnett 
và cộng sự., 1993; Farr và cộng sự., 1991; Hanish và cộng sự., 1994; Tay lor và cộng 
sự., 1994). Vậy như thế đã đủ để tạo được chức năng của tâm động trong các tế bào 
sơ cấp hay chưa? Điều đó vẫn còn phải kiểm định lại.  



Mặc dầu có vẻ như là các gốc sao chép (origin of replication) thường phân bố dọc theo 
NST (mỗi gốc chừng 50-300 kbp). Những đòi hỏi về trình tự chính xác của DNA các gốc 
sao chép ĐVCV (nếu tồn tại), hoặc ở thời điểm như thế nào thì sự khởi đầu sao chép 
DNA sẽ bị ảnh hưởng bởi các locus của NST bên cạnh, tất cả những cái đó đều chưa 
xác định được một cách rõ ràng. Và cũng giống như bất kỳ đoạn DNA nào của ĐVCV 
với kích cỡ > 100kbp thì cũng có khả năng sao chép được trong NST (Calos, 1996; 
Coverley và Laskey, 1994; Tyler-Smith và Willard, 1993). 
Chướng ngại lớn hơn là chúng ta chưa hiểu đầy đủ về cách bài trí của một tâm động 
ĐVCV loại nhỏ. Ứng cử viên sáng giá nhất cho vấn đề này là trình tự DNA giữ vai trò 
quan trọng cho chức năng tâm động người – đó là DNA vệ tinh alpha có ở thắt sơ cấp 
(primary constriction) tất cả NST người bình thường. Lượng DNA vệ tinh alpha ở vùng 
tâm động thay đổi rất lớn (từ 300 kbp trên một số nhiễm sắc thể Y đến nhiều Mbp ở các 
NST thường) (Tyler- Smith và Willard, 1993; Willard, 1990). Sự sắp xếp lại mảng vệ tinh 
alpha cho thấy số lượng DNA đòi hỏi cho một tâm động chức năng loại nhỏ trên thực tế 
là tương đối ít. Chẳng hạn như, một NST nhỏ từ nhiễm sắc thể Y của người đã được 
tạo ra bằng thực nghiệm chỉ có 140 kbp DNA vệ tinh alpha (Brown và cộng sự., 1994; 
Heller và cộng sự., 1996). Một cách tiếp cận khác về tâm động là thâm chuyển DNA vệ 
tinh alpha vào trong các dòng tế bào ĐVCV thiết lập như các tế bào CHO, các tế bào 
HT1080 của người và các tế bào L của chuột (Haaf và cộng sự., 1992; Larin và cộng 
sự., 1994; Taylor và cộng sự., 1996). Có rất nhiều quan sát đã được báo cáo trong đó 
có cả các báo cáo về những yếu tố NST phụ không ổn định, tính không ổn định của 
NST, cấu trúc bậc hai, sự gắn kết kháng huyết thanh CREST và các cầu nối hậu kỳ 
(anapha). Điều đó chứng minh rằng DNA alphoid có khả năng bắt chước được ít nhất là 
một số đặc tính của tâm động người, nhưng chưa thực hiện được việc tạo chức năng 
cho cả tâm động. Tuy nhiên, mới gần đây 2 nhóm nghiên cứu đã mô tả việc kiến tạo các 
NST nhỏ de novo ổn định với tần số thấp trong các tế bào nuôi cấy mô (Harrington và 
cộng sự., 1997; Ikeno và cộng sự., 1998). Trong báo cáo thứ nhất , một đoạn DNA tổng 
hợp của vệ tinh alpha phân dòng từ BAC (có ở NST số 17 của người hoặc tâm động 
của nhiễm sắc thể Y) đã được gắn với DNA đoạn lặp của tâm động cùng với bộ phận 
chuyên chở gen và được thâm chuyển bằng liposome  (lipofected) (không có bước gắn 
trước) vào trong các tế bào HT1080 của người. Điều này dẫn đến việc tạo được một số 
ít NST nhỏ, thẳng 6-10 Mbp, phân ly tốt và tồn taị ở dạng bản phiên mã đơn (single 
copy). Những phân tích chi tiết về di truyền tế bào sau này đã vạch rõ rằng trong hầu 
hết các trường hợp, những NST nhỏ này đều được tạo bởi DNA có nguồn gốc từ hệ 
gen người nhận cùng với các trình tự thâm chuyển (thường thông qua sự cắt xén trung 
gian tâm động). Tuy nhiên, có một trường hợp NST nhỏ này lại không chứa DNA 
alphoid nào ngoài DNA đã được đưa vào trong hỗn hợp thâm chuyển, điều đó chứng tỏ 
rằng nó có thể được tạo ra de novo. Trong báo cáo thứ hai. các YAC mang DNA vệ tinh 
alpha từ nhiễm sắc thể 21 của người  đã được làm tái thích hợp với các đoạn lặp của 
tâm động ĐVCXS và dấu chuẩn chọn lọc kháng blasticidin. DNA của YAC được làm tinh 
khiết bằng điện di xung điện trên gel và được thâm nhiễm  bằng liposome (lipofected) 
hoặc vi tiêm vào các tế bào HT 1080. Đã quan sát thấy một số NST nhỏ thâm chuyển 
(transfectant). Những NST nhỏ này có kích cỡ vài Mbp, và rõ ràng bao gồm các 
multimer của YAC, nhưng có cấu trúc thẳng hay vòng thì vẫn chưa rõ. Mới gần đây, dựa 
trên cách tiếp cận YAC để  tạo NST nhân tạo người cũng đã được lặp lại bởi các tác giả 
khác ( Hunning và cộng sự., 1999). Với các thí nghiệm này đã chứng minh một cách 
chắc chắn rằng DNA vệ tinh alpha đã tạo được chức năng tâm động phân bào trong các 
tế bào người. Tuy nhiên, tần số các dữ kiện còn thấp và vẫn còn rất nhiều khó khăn 
trong việc xác định đầy đủ các thành phần của NST nhỏ, tức là vai trò của DNA vệ tinh 
alpha và những đòi hỏi cho một MAC. Tất cả những vấn đề đó cần phải được sáng tỏ 
hơn nữa. 



Cách tiếp cận khác là phát hiện các tâm động ĐVCV loại nhỏ mà đi tiên phong là Vos và 
cộng sự. Các nhà khoa học đã tận dụng khả năng của virus Epstein-Barr (EBV) mã cho 
protein EBNA-1 để tương tác với trình tự oriP cùng nguồn gốc nhằm giữ các DNA đã 
được gắn trong nhân tế bào ĐVCV. Sau khi đã thiết lập được các vòng lớn nó sẽ gắn 
vào oriP (kích thước 100-300 kbp) và duy trì ổn định các episome này trong các tế bào 
biểu hiện EBNA-1 ( Sun và cộng sự., 1994). Mới gần đây người ta đã thông báo rằng 
phần được cài vào người có chứa YAC được làm tái thích với trình tự oriP đã cho phép 
nó duy trì được trong các dòng tế bào thích ứng (Simpson và cộng sự., 1996). Theo lý 
thuyết, ta có thể thiết lập được một thư viện các đoạn hệ gen để làm giầu DNA vệ tinh 
alpha và có thể kiểm tra chức năng của tâm động sau khi đã loại bỏ EBNA-1 bằng 
recombinase đặc hiệu vị trí (Klby và cộng sự., 1993). 
Thật hấp dẫn là một số NST có dấu chuẩn của người đã được thông báo là tương đối 
ổn định về phân bào khi thiếu DNA vệ tinh alpha. Nhưng sự kiện hiếm gặp này có thể do 
sự hoạt hóa tự phát các vùng ở cánh tay NST mà tạo được chức năng cho tâm động 
chứ không có bất kỳ thay đổi nào ở mức trình tự DNA (Choo, 1977; du Start và cộng 
sự., 1997). Bằng chứng về ảnh hưởng biểu sinh (epigenetic) đối với tính ổn định của 
tâm động nảy sinh từ các nghiên cứu trên nấm men S. pome (Steiner và Clarke., 1994) 
và ruồi giấm (Williams và cộng sự., 1998). 
 
3.5 Các vấn đề thực tiễn và tồn tại 
 
Mối quan tâm nhất đối với bất kỳ cách tiếp cận nào trong việc tạo ra các NSTNTĐVCV 
(MAC) là liệu có thể tạo được một NST ổn định chỉ gồm domain tâm động chức năng và 
các gốc sao chép nằm bên sườn các tâm động mới được tạo ra? Mật độ không gian 
của các yếu tố NST trong một cấu trúc nhỏ như vậy có thể sẽ ảnh hưởng tới chức năng 
của NST. Tuy nhiên, phần DNA không ở các cánh tay NSTcó cần thiết cho các tương 
tác bình thường của con thoi và hiệu chỉnh sự phân ly của NST hay không thì vẫn chưa 
rõ. Như đã đề cập ở trên, các bằng chứng gần đây đã chứng minh rằng các protein vận 
động được sắp xếp dọc theo chiều dài các cánh tay NST có thể có liên quan tới sự ổn 
định của con thoi lưỡng cực (biopolar spindle), sự sắp đặt vị trí đặc hiệu và sự phân ly 
của NST. Nếu sự hiện diện của các cánh tay NST là khẩn yếu cho sự ổn định thì có thể 
khẳng định rằng các NST ĐVCV dạng thẳng là có kích thước nhỏ nhất. Trong các 
nghiên cứu trước đây trên YAC người ta đã phát hiện rằng tính ổn định và sự phân ly 
của NST phụ thuộc rất nhiều vào kích cỡ NST và các YAC nhỏ hơn 100 kbp vẫn chưa 
có tính ổn định cao (NST bình thường của S. cereviciae có kích cỡ từ 245 kbp đến 2,2 
Mbp) (Murray và cộng sự., 1986). Kết hợp các cách tiếp cận từ trên xướng và từ dưới 
lên sẽ cho phép xác định được kích cỡ nhỏ nhất của một NST ĐVCV dạng thẳng ổn 
định phân bào (Brown và cộng sự., 1996; Heller và cộng sự., 1996; Masumoto và cộng 
sự., 1998; Mills và cộng sự., 1999). 
Một vec tơ MAC cơ bản phải vượt qua hai thử thách lớn trước khi được dùng trong GTL 
soma: Thứ nhất, MAC được sản xuất phải đủ chất lượng cho mục đích trị liệu, thứ hai là 
phải chuyển được tới tế bào. Như chúng ta biết, các đoạn DNA lớn rất khó điều khiển 
và chuyển giao ở trạng thái nguyên vẹn. Tất cả các tế bào đều phải dùng polyethylene 
glycol để đưa các phân tử YAC lớn, nguyên vẹn vào trong các tế bào nuôi cấy. Tuy 
nhiên cũng chỉ có thể áp dụng được với một vài dòng tế bào của loài gặm nhấm và nó 
cũng không thích hợp cho sự chuyển giao MAC in vivo (Huxley và cộng sự., 1991; Larin 
và cộng sự., 1994). Việc chuyển NST qua trung gian vi tế bào có thể được sử dụng cho 
nhiều dạng tế bào ĐVCV, nhưng nói chung ít hiệu quả và cũng chỉ mới được ứng dụng 
in vitro. Sự đóng gói DNA của virus cũng chỉ được giới hạn với các DNA có chiều dài vài 
trăm kbp thì mới có thể chuyển giao được. Một số phương pháp khác hiện có lại chưa 
thiết lập được giới hạn trên (upper size limit), chẳng hạn như sự chuyển giao bằng đánh 



bom các hạt  (Cheng và cộng sự., 1993), các lipid cationic và sự hấp thu qua trung gian 
receptor (Crisrtiano và cộng sự., 1993; Curiel. 1994; Gao và cộng sự., 1993). Một lipid 
cationic như lipofectin đã được dùng để chuyển giao ít  nhất vài trăm kbp DNA nguyên 
vẹn tới các tế bào trong nuôi cấy mô, nó  ít gây độc tế bào và dường như có mặt trong 
hầu hết các hệ thống chuyển giao được áp dụng in vitro và in vivo (Caplar và cộng sự., 
1995; Strauss và cộng sự., 1993; Stribbing và cộng sự., 1992; Zhu và cộng sự., 1993). 
Một khía cạnh phức tạp khác là với sự có mặt của lipid cationic thì không rõ MAC sẽ 
được chuyển giao như là một chất nhiễm sắc (chrromatin) hay là được cô lập như một 
DNA trần. Một thách thức nữa là chất lượng của MAC được tạo ra. Mặc dầu một số dấu 
chuẩn chọn lọc có thể cho phép chọn lọc được nhiều bản phiên mã tế bào thông qua 
việc ứng dụng các thuốc khuếch đại đặc hiệu (như locus dhfr và sự chọn lọc 
methotrexate). Nhưng vẫn còn khó khăn là phải tưởng tượng như thế nào về sự hiện 
diện của các yếu tố hay các vấn đề về giới hạn của chất liệu cũng như sự thiếu hiệu quả 
của các phương pháp chuyển giao… khi tiến hành thiết lập MAC. Không nghi ngờ gì 
nữa, các vấn đề này đòi hỏi phải có nền công nghệ hiện đại và những đột phá về nhận 
thức trước khi nghĩ tới việc ứng dụng MAC trong gen trị liệu soma. 
 
3.6 Kết luận 
 
Nhiễm sắc thể nhân tạo động vật có vú có nhiều chức năng khác nhau. Không phải là 
các phiên bản phân dòng hay được tổng hợp nhân tạo mà chỉ các gen có dấu chuẩn 
thiết yếu mới được đưa vào như một bộ phận của vec tơ. Điều lý thú là liệu các cấu trúc 
này được tạo ra theo cách “cắt- dán” như khi ta tạo NST nhân tạo của nấm men  hay là 
với các thao tác phức tạp cải biến các NST nhỏ trong hệ thống tế bào ĐVCXS ? Cả hai 
cách tiếp cận này đều giúp chúng ta hiểu sâu hơn nữa về cấu trúc của NSTNTĐVCV và 
mối quan với chức năng của nó. 
Tuy nhiên, tất cả vẫn còn ở phía trước và cần phải đầu tư nhiều thời gian và công sức 
cho lĩnh vực khoa học hấp dẫn và đầy tính thực dụng này. 
 
 


