
 
 
 
                                                         Chương IV 
 
                                         CÁC VEC TƠ  RETROVIRUS 
 
4.1.Mở đầu 
 
Virus là các ký sinh bắt buộc, chúng không tự sao chép được nếu không có sự trợ giúp 
của các tế bào vật chủ. Vì thế, một cách tự nhiên nó thích nghi với việc vận chuyển hiệu 
quả các thông tin di truyền tới các tế bào. Một số virus đã có những chiến lược khác 
nhau về tiến hóa để cho phép chúng đi vào được các tế bào và thông tin di truyền của 
chúng cũng được chuyển đi với một phạm vi nào đó. Chính vì cơ chế này mà virus có 
thể được sao chép và sản xuất ra các hạt virus mới hay là các virion. 
Về khía cạnh này, retrovirrus được đặc biệt quan tâm bởi vì mặc dù chúng mang hệ gen 
RNA, nhưng hệ gen này lại đòi hỏi phải được phiên thành dạng DNA sợi kép trong các 
tế bào bị nhiễm, sau đó nó có thể hợp nhất được trong DNA tế bào vật chủ. Khi DNA 
virus đã được hợp nhất tức là các provirus thì việc sao chép cũng xảy ra giống như các 
gen khác của tế bào và RNA đặc hiệu virus được sử dụng để tạo ra các protein virus và 
RNA hệ gen mới, và như thế tức là các virion mới được tạo thành. Các provirus hợp 
nhất là một bộ phận ổn định của hệ gen tế bào, nó quyết định sự sống của tế bào và có 
thể di truyền lại cho các thế hệ sau. Đặc tính thứ 2 này của retrovirus biến nó trở thành 
một ứng cử viên lý tưởng cho việc vận chuyển gen. Nó chính là một hệ thống vec tơ có 
khả năng biểu hiện gen dài hạn (long-term gene expression). 
Hơn nữa, trên 40 năm nay người ta đã hiểu rõ các đặc tính “vec tơ thân thiện” (vector 
friendly) của retrovirrus qua các nghiên cứu so sánh với các virus khác. Các đặc tính 
sinh học của các virus này cũng như sự tương tác của chúng với các tế bào vật chủ 
cũng được hiểu rất rõ. 
Người ta đã nhận ra rất sớm rằng những virus này có thể vận chuyển được các gen tế 
bào (Stehelin và cộng sự., 1976) và nó là một hệ thống vec tơ virus đầu tiên đã được sử 
dụng. Mặc dù hệ thống vec tơ này rất đơn giản, chỉ là một dạng virus hoang dã được 
dùng để chuyển hệ gen tái tổ hợp có mang dấu chuẩn gen (Shimotohno và Temin, 
1982; Tabin và cộng sự., 1982). Các hệ thống này đã được nâng cấp và cuối cùng đã 
tạo được một vec tơ hoàn thiện.  
Trước khi thảo luận về hệ thống vec tơ này  chúng ta hãy lướt qua đôi nét về chu kỳ  
sao chép của retrovirrus cũng như các khía cạnh về vec tơ retrovirus như thế nào. 
 
4.2. Chu kỳ (vòng) sao chép của retrovirrus  
 
Chu kỳ sống của retrovirrus được tóm tắt trong Hình 4.1  
 
4.2.1 Những dữ kiện kinh điển  
 
Retrovirrus là các hạt virus có vỏ bọc mang 2 bản phiên mã đồng nhất của hệ gen RNA 
chuỗi đơn (Varmus và Brown, 1989). Phần protein lớp vỏ ngoài cùng của virus (protein 
bề mặt hay là protein SU) gắn đặc hiệu với các receptor ở màng tương bào tế bào đích, 
làm cho virus thâm nhập được vào tế bào (Hình 4.1). Sau khi lột bỏ lớp vỏ chỉ còn lại  
phần capsid phía bên trong thì RNA hệ gen virus ở capsid chuyển thành dạng DNA 
chuỗi kép nhờ enzyme phiên mã ngược (reverse transcriptase-RT) gắn với capsid. Quá 



trình này khởi đầu bằng việc sử dụng chất mồi tRNA có trong capsid gắn đặc hiệu với 
RNA hệ gen retrovirrus. Khi sao chép ngược, các trình tự độc quyền ở các đuôi của 
RNA hệ gen virus được nhân đôi và cả 2 đuôi đều là DNA được tổng hợp mới, vì thế tạo 
nên một trình tự lặp tương đối dài ở các đuôi của phân tử DNA vì thế có tên là đoạn lặp 
tận dài (long terminal repeat - LTR). Bản phiên mã DNA chuỗi kép này đặt cạnh  các 
LTR, sau đó được chuyển vị để vào bên trong nhân (Hình 4.1). 
 
4.2.2 Sự hợp nhất của DNA virus vào trong DNA hệ gen tế bào chủ 
 

 
 
 
 
Hình 4.1 Chu kỳ sao chép của retrovirus. Retrovirus là các virus có vỏ bọc mang 2 bản phiên mã đồng nhất 
của RNA hệ gen. Để gây nhiễm cho tế bào, protein SU vỏ virus tương tác với tế bào mã cho receptor bộc lộ 
trên bề mặt tế bào. Sự tương tác này dẫn đến sự “hòa nhập” của các hạt virus và làm mất đi lớp vỏ do sự 
hòa màng. RNA hệ gen virus được sử dụng như một khuôn sản xuất ra phân tử DNA chuỗi kép nhờ enzyme 
phiên mã ngược có ở phần lõi (hình phía trên). Trong quá trình này, các trình tự ở các đuôi của hệ gen virus 
được nhân đôi và định vị. Phức hợp này sau đó định vị vào nhân, ở đó phân tử DNA chuỗi kép được cài vào 
DNA hệ gen tế bào vật chủ nhờ enzyme integrase (hình phía dưới). Dạng DNA hợp nhất của hệ gen virus 
chính là provirus, sau này nó cũng sao chép giống như bất kỳ gen nào của tế bào nhờ cơ chế phiên mã của 
tế bào chủ với promoter virus.  RNA virus  được phiên mã mới dùng để tổng hợp protein cho  các virus mới 
cũng như RNA hệ gen của các hạt virus. Protein virus và RNA được lắp ráp trong phần lõi hoặc capsid mới, 
nó tương tác với  màng tế bào vật chủ nơi có chứa các protein vỏ virus mới được tổng hợp và tạo mới các 
hạt virus rồi ra khỏi tế bào thâm nhiễm, trải qua giai đoạn cuối cùng của sự đột biến để tạo nên dạng đầy đủ 
của hạt virus thâm nhiễm. 
(Theo walter H. Gunzburg vaf Brian Salmons. Gene Therapy Technologies, Applications and regulations. 
John Wiley & Sons Ltd 1999). 
 
Sau khi tới nhân, dạng DNA chuỗi kép được hợp nhất với DNA nhiễm sắc thể tế bào vật 
chủ bởi enzyme integase (IN) gắn virus (Hình 4.1). Dạng DNA hợp nhát này có tên là 



provirus. Sự hợp nhất của provirus là sự cần thiết ngẫu nhiên đối với DNA nhiễm sắc 
thể tế bào chủ mặc dù có thể có sự thiên lệch nào đó ở những vùng có sự sao chép tích 
cực. Có 2 đặc trưng chính của sự hợp nhất retrovirus thích hợp cho gen trị liệu. Thứ 
nhất, provirus luôn được thấy như là các DNA đồng tuyến tính với các gen cấu trúc 
LTR-gen retrovirus- LTR (structure LTR-retrovirus genes-LTR). Điều này rất trái ngược 
với các DNA hợp nhất khác do sự thâm nhiễm với các virus khác hoặc do sự truyền 
DNA trần mà ở đó DNA đã được vận chuyển ở dạng hoán vị. Thứ hai, provirus được di 
truyền một cách ổn định vì tất cả các hậu thế của một tế bào thâm nhiễm gốc đều như 
thể là một gen tế bào bình thường  mà chẳng có hiệu ứng loại trừ nào cả. Điều này trái 
ngược với các virus khác như adenovirus hay pox-virus. Các virus này không hợp nhất 
các thông tin di truyền của chúng và giết chết các tế bào bị thâm nhiễm. 
Sự thâm nhiễm retrovirus ở động vật thường đi cùng với sự cảm ứng gây khối u, như 
bệnh bạch cầu (leukaemias). Đây là kết quả của sự kiện hợp nhất được nhân lên dần 
dần dẫn tới sự hợp nhất ở bên trong hoặc ở vùng lân cận của các gen tế bào liên quan 
tới sự kiểm soát sinh trưởng (gen tiền ung thư hay gen ức chế khối u – proto –oncogene 
or tumour suppressorgene) do vậy dẫn đến việc làm mất chức năng, một quá trình được 
coi là đột biến điểm. Quá trình này đòi hỏi virus phải có khả năng nhân lên sự hợp nhất, 
tức là sao chép tích cực (replication –competent). Các vec tơ retrovirus khiếm khuyết về 
sao chép (xem dưới đây) chỉ hợp nhất một lần. Mà thời cơ để xảy ra sự hợp nhất 
retrovirus đơn trong một locus gen như thế thì cực kỳ thấp. Khi một gen tế bào đã bị tác 
động bởi sự hợp nhất retrovirus thì những tổn thương di truyền khác cũng chỉ có thể xảy 
ra khi các tế bào đã bị chuyển thành ác tính. Không có bằng chứng về sự hợp nhất 
retrovirus gây nên khối u ở người. Tuy nhiên, điều bắt buộc là không thể cho một virus 
sao chép cao nào có mặt trong  các vec tơ retrovirus  được dùng trong lâm sàng. 
 
4.2.3 Sự sao chép, phiên dịch và lắp ráp 
 
Sự sao chép của provirus đã hợp nhất được hướng bởi promoter virus và các yếu tố 
kích thích (enhancer element) định vị ở 5’ LTR (bên trái) và 3’LTR (bên phải). Retrovirus 
mang 3 gen chính mã cho protein lõi virus (gen gag) tạo nên cấu trúc bên trong của 
virus, enzyme phiên mã ngược (reverse transcriptase), integrase (gen pol) và protein vỏ 
virus (gen env). Bản phiên mã đoạn hệ gen (genomic) sơ cấp mang tất cả các thông tin 
di truyền của virus và được sử dụng như hệ gen của các virion mới và cũng được dùng 
để tổng hợp các protein Gag và Pol. Bản phiên mã ghép nối thứ 2 được dùng để tổng 
hợp các protein Env của virus. Một số retrovirus mà đãng chú ý là lentivirus như HIV lại 
tạo ra các bản phiên mã ghép nối khác dùng để tổng hợp các protein phụ trợ điều hòa 
sự sản sinh virus.  
Các protein Gag và Pol được tổng hợp như một polyprotein tiền thân từ bản phiên mã 
hệ gen và sau đó được cắt bớt đi để trở thành các protein chín (mature protein). Quá 
trình cắt bỏ vẫn còn tiếp tục trong khi lắp ráp virus, khi đâm chồi ở các tế bào chủ và ở 
phần ngoài của các tế bào chủ đã chín. Các domain của các protein tiền thân tương tác 
đặc hiệu với RNA virus (Zhang và Barklis, 1995), chắc chắn rằng RNA virus đã được 
đóng gói trong các virus hậu thế. Sự tương tác này đòi hỏi một hoặc nhiều trình tự RNA, 
đó chính là các tín hiệu đóng gói. Trên  RNA hệ gen, bắt buộc phải có (Ψ) định vị ở 
đoạn đầu của vùng Gag, đúng vào 3’ RNA đoạn cho ghép nối (splice donnor-SD) dùng 
để sản xuất RNA tiểu hệ gen (subgenomic). Khi đó chắc chắn toàn bộ đoạn RNA virus 
đã được đóng gói.  
Protein Env (SU và TM)  được phiên dịch từ RNA virus tiểu hệ gen ghép nối ( splice 
subgenomic). Những protein này được tổng hợp như một chất tiền thân có mang một 
peptide tín hiệu chuyển dịch nhanh ở các amino tận cùng vì vậy nó đi vào được hệ 
thống màng tiết của tế bào vật chủ. Khi đi qua hệ thống màng tiết thì chất tiền thân này 



được cải biến với các bước glycosyl hóa và cuối cùng thành các protein SU và TM chín 
nhờ protease tế bào. Tuy nhiên, các protein này vẫn còn gắn với nhau bởi cầu 
disulphide và cuối cùng tới màng sinh chất tế bào vật chủ. 
Bước cuối cùng của sự hợp nhất và giải phóng virion hậu thế sẽ xảy ra ở màng tế bào. 
Ở đó các protein Gag gắn với RNA hệ gen retrovirus , với RT virus và enzyme IN để tạo 
thành các cấu trúc capsid (Hình 4.1). Capsid này nẩy chồi qua màng tế bào ở vùng tập 
trung nhiều protein Env trong virus.  
Các virion mới được giải phóng sẽ phải trải qua các bước đột biến xa hơn nữa với việc 
thay đổi cấu trúc protein cũng như tổ chức lại các protein virus ở phần lõi để được các 
virion hậu thế gây nhiễm chót. Cũng cần phải nhấn mạnh rằng, đối với hầu hết các 
retrovirus, toàn bộ quá trình thâm nhiễm  và sản sinh virus không làm tổn thương tới sự 
sản sinh của tế bào vật chủ. 
 
4.3 Phát triển các vec tơ retrovirus 
 
Hệ thống vec tơ retrovirus đầu tiên từ virus gây bệnh bạch cầu ở chuột (murine 
leukaemia virus-MLV) đã và đang được sử dụng trong các tiến trình lâm sàng. Có nhiều 
lý do để lựa chọn MLV làm hệ thống vận chuyển gen: (i) các đặc tính sinh học của 
retrovirus đã được hiểu rất rõ, (ii) hệ gen MLV là một trong những hệ gen retrovirus 
được tách dòng phân tử sớm nhất và (iii) những virus này có khả năng thâm nhiễm tốt 
các tế bào. Vì MLV chỉ có khả năng thâm nhiễm các tế bào loài gặm nhấm nên gọi là 
ecotropic. Các protein SU của ecotropic tương tác với một amino acid của một protein 
vận chuyển có ở màng sinh chất của các tế bào đích (Kim và cộng sự., 1991; Wang và 
cộng sự., 1991). Tuy nhiên, chức năng này không thể hiện được trên các tế bào của 
người, vì thế MLV ecotropic không có khả năng thâm nhiễm các tế bào   người trừ phi 
nó đã được công nghệ hóa. Một MLV khác lại có khả năng thâm nhiễm nhiều loại tế bào 
kể cả người và gặm nhấm. Protein SU của virus lưỡng tính (amphotropic) này tương tác 
với một protein vận chuyển phosphate của tế bào (Miller và Miller, 1994; van Zeijl và 
cộng sự., 1994). Các MLV lưỡng tính đang được sử dụng nhiều trong các tiến trình gen 
trị liệu (GTL). Vỏ của virus gây bệnh bạch cầu trên vượn (gibbon ape leukaemia virus –
GaLV) cũng được sử dụng bởi vì vỏ GaLV mang các vec tơ retrovirus rất  thuận lợi cho 
việc chuyển gen tế bào máu (Bunnell và cộng sự., 1995). 
 
4.3.1 Nguyên lý 
 
Các hệ vec tơ retrovirus bao gồm 2 thành phần: (i) một cấu trúc vec tơ mang các gen 
được chuyển giao và hệ gen cho virus  tái tô hợp và (ii) một dòng tế bào cung cấp các 
protein virus cần thiết cho việc sản xuất virus tái tổ hợp, đó chính là các tế bào đóng gói 
(Hình 4.2). Nguyên nhân xuất hiện hệ thống 2 thành phần này là do có sự cài thêm các 
thông tin di truyền vào trong hệ gen MLV. Điều đó gây bất lợi cho việc sản xuất virus vì 
nó đã loại bỏ trình tự mã hóa gen cấu trúc và bắt buộc phải cung cấp các protein in 
trans này từ các tế bào đóng gói. Mặc dù có khả năng tạo được các vec tơ retrovirus 
một thành phần có khả năng sao chép cao (one-component replication-competent 
retrovirus vectors) chẳng hạn như HIV hay  virus gây ung thư Rous (Rous sarcoma 
virus), nhưng dường như nó không giống như cách nhìn nhận trên mà lại liên quan tới 
một quá trình đột biến gây ra bởi trung gian retrovirus. 
 



 
 
Hình 4.2 Nguyên lý sản xuất vec tơ retrovirus. Vec tơ này gồm có một provirus mang  gen, chẳng 
hạn như một gen trị liệu (TG), thay cho thông tin di truyền của virus. Gen này được đưa vào dưới 
sự kiểm soát của phiên mã chẳng hạn như promoter virus được định vị ở đoạn lặp tận dài (long 
terminal repeat –LTR). Vec tơ được đưa vào một dòng tế bào (dòng tế bào đóng gói) có mang 
retrovirus đã được cải biến . Provirus này sẽ tạo ra protein virus mà vec tơ không tạo ra được bởi 
vì nó không có tín hiệu đóng gói thích ứng  (Ψ-). Cấu trúc của vec tơ này có mang tín hiệu đóng 
gói Ψ và vì vậy RNA được phiên mã từ cấu trúc này dễ dàng cài được vào các hạt virus mới 
được tạo thành (luôn luôn được giải phóng từ các tế bào đóng gói). Các hạt virus có mang hệ 
gen vec tơ sau đó được dùng để thâm nhiễm tế bào đích, hướng dẫn sự phiên mã ngược và rốt 
cuộc hợp nhất với hệ gen vec tơ có mang gen trị liệu (TG). Gen này sẽ được biểu hiện  tạo ra 
protein trị liệu trong tế bào đích. Không có virus nào nữa được tạo thành bởi vì protein cấu trúc 
của virus không có ở trong các tế bào này.  
(Theo walter H. Gunzburg vaf Brian Salmons. Gene Therapy Technologies, Applications and 
regulations. John Wiley & Sons Ltd 1999). 
 
 
Để tạo ra các virion vec tơ retrovirus người ta phải thiết lập một vec tơ có mang các gen 
để vận chuyển, chúng được đưa vào các dòng tế bào đóng gói retrovirus bằng phương 
pháp vật lý (chẳng hạn như sự chuyển nhiễm (transfection) hay electroporation). Các tế 
bào đóng gói này sản xuất các protein cấu trúc virus (Gag và Env) và các enzyme (pol-
encoded RT, IN), nhưng chúng không đóng gói được RNA virus mã cho các protein này 
vì vùng Ψ cần cho capsid  hóa (encapsidation) đã bị loại bỏ. Thay vào đó các protein 
làm nhiệm vụ nhận biết và gắn với RNA đoạn hệ gen từ các vec tơ được cài vào lại 
mang một vùng Ψ nguyên bản, do đó có thể tạo nên các hạt virus tái tổ hợp. Các hạt 
virus tái tổ hợp có mang hệ gen vec tơ retrovirus đâm chồi ra khỏi các tế bào đóng gói 
để vào môi trường nuôi cấy tế bào. Môi trường chứa virus có thể được lọc trực tiếp để 
loại bỏ các tế bào và các mảnh vỡ của tế bào rồi dùng để thâm nhiễm cho các tế bào 
đích, hoặc virus sẽ được làm tinh khiết và cô đặc lại trước khi thâm nhiễm các tế  bào 
đích. Sau khi virus đã gắn vào các receptor trên bề mặt tế bào thì capsid của virus sẽ 



được chuyển vào bên trong tế bào và RNA virus được phiên mã ngược thành DNA để 
hợp nhất vào DNA tế bào vật chủ. DNA virus đã hợp nhất (provirus) có chức năng như 
bất kỳ một gen nào khác của tế bào và nó chỉ đạo việc tổng hợp các sản phẩm của các 
gen đã được chuyển vào. Tuy nhiên, không giống như trường hợp virus hoang dã bình 
thường có khả năng sao chép cao (đã được trình bày ở Hình 4.2), không có virus thâm 
nhiễm nào lại có thể được sản xuất bởi các tế bào đã bị thâm nhiễm vì thông tin di 
truyền mã cho protein virus không có trong các tế bào này (Hình 4.2) 
Vấn đề mấu chốt với hệ vec tơ retrovirus 2 thành phần chính là hệ quả của một hiện 
tượng xảy ra một cách tự nhiên đó là sự  tái tổ hợp xảy ra ở cùng vị trí (homologous). 
Nếu provirus vec tơ và provirus cung cấp các protein cấu trúc có trong sự tổ hợp các tế 
bào đóng gói thì có thể làm tăng khả năng của các virus sao chép cao (Hình 4.3; Miller 
và Buttimore, 1986; Muenchau và cộng sự ., 1990). Virus này chính là các retrovirus 
dạng hoang dã không mang các gen vận chuyển. Các virus sao chép cao thâm nhiễm 
nhanh chóng nhiều tế bào và có thể gây nên các trường hợp đột biến. Vì vậy nỗ lực lớn 
trong việc tạo ra  mẫu hệ thống đóng gói tuyệt hảo là giảm thiểu khả năng xảy ra tái tổ 
hợp, cải tiến nâng cấp các vec tơ cũng như nâng cao tính an toàn của chúng bằng cách 
ngăn chặn  sự sao chép  ngay cả khi xảy ra sự tái tổ hợp. 
 
4.3.2 Những bước cải tiến 
 
Cải tiến nâng cấp các tế bào đóng gói liên quan tới việc loại bỏ càng nhiều càng tốt các 
thông tin di truyền của retrovirus để giảm thiểu khả năng xảy ra tái tổ hợp tương đồng 
(Hình 4.4). Promoter và các trình tự kết thúc của retrovirus sẽ được thay thế bằng các 
promoter và các trình tự kết thúc tương đồng. Điều đó sẽ làm tăng hoạt tính của các 
promoter và sự sản xuất protein virus sẽ được tăng cường. Mã thông tin cho các protein 
có thể không cần phải loại trừ vì những protein này có thể được tổng hợp từ các cấu 
trúc tách biệt để thực hiện  sự tái tổ hợp nhằm kiến tạo lại retrovirus có khả năng sao 
chép cao hoàn thiện. Thành quả này là do sự biểu hiện protein Gag và Pol từ một cấu 
trúc còn protein Env từ một cấu trúc thứ 2 (Markowitz và cộng sự., 1988). 
Để nâng cấp các tế bào đóng gói, các cấu trúc vec tơ retrovirus an toàn hơn sẽ được 
cài thêm một mã kết thúc nhân tạo ở khung đọc Gag. Điều này đảm bảo rằng nếu  như 
virus sao chép cao có được sản sinh thì cũng không có khả năng biểu hiện các protein 
Gag và Pol và như vậy việc lắp ráp và tháo dỡ virus sẽ bị ức chế (Bender và cộng sự., 
1991; Morgenstern và Land,1990; Scarpa và cộng sự., 1991). Một chiến lược khác tạo 
ra cơ chế tự phục hồi nhằm phòng ngừa nguy cơ thâm nhiễm của virus có khả năng sao 
chép cao chắc chắn là phải loại trừ các trình tự đóng gói. Phần lớn provirus vec tơ trong 
các tế bào đã bị thâm nhiễm với các vec tơ như thế thì đã loại trừ hết các trình tự đóng 
gói, có lẽ là do sự chuyển đổi khuôn mẫu trong khi phiên mã ngược (Julias và cộng sự., 
1995) 



 
 
Hình 4.3 Sự sản sinh cácvirus (hoang dã) sao chép cao theo phương pháp tái tổ hợp. Hệ thống 
vec tơ retrovirus khởi đầu này thường gây nhiễm bẩn rất nhanh bởi vì virus sao chép cao có  ít 
nhất là một sự kiện tái tổ hợp tương đồng (dấu chấm) xảy ra giữa cấu trúc vec tơ và cấu trúc 
đóng gói trong tế bào đóng gói. Khả năng này  phụ thuộc vào  mức độ tương đồng giữa 2 cấu 
trúc này. 
(Theo walter H. Gunzburg vaf Brian Salmons. Gene Therapy Technologies, Applications and 
regulations. John Wiley & Sons Ltd 1999). 
 
 
Hệ thống Cre/lox P recombinase cũng hợp nhất với vec tơ virus và được sử dụng để cắt 
bớt một cách đặc hiệu các trình tự vec tơ trong các tế bào đích đã bị thâm nhiễm 
(Cholika và cộng sự., 1996; Russ và cộng sự., 1996). Các vec tơ cũng được thiết kế có 
mang vị trí gắn primer nhân tạo cải tiến (primer binding site) (Lund và cộng sự., 1997). 
Thông thường thì tRNA tế bào gắn vào RNA hệ gen và được sử dụng như một primer 
cho sự khởi đầu phiên mã ngược. Trong việc tổ hợp với các tế bào đóng gói cũng cần 
phải có tRNA nhân tạo. Tuy nhiên, bất kỳ một virus sao chép cao nào được sản xuất từ 
hệ thống này do sự tái tổ hợp tương đồng thì cũng không có khả năng sao chép trong 
các tế bào đã từng bị thâm nhiễm vì các tế bào thâm nhiễm thì không tổng hợp được 
tRNA nhân tạo mong muốn (Lund và cộng sự., 1997) 
 
 
 
 



                                   
 
Hình 4.4 Cải tiến hệ thống vec tơ retrovirus. Để giảm bớt khả năng tái tổ hợp tương đồng dẫn đến 
việc hình thành retrovirus sao chép cao, hệ thống phải được thiết kế sao cho chỉ các trình tự virus 
thiết yếu nhất  mới được tồn tại trong vec tơ cùng các cấu trúc đóng gói.  Các promoter dị loại và 
các tín hiệu kết thúc đã tạo thuận lợi cho công việc này. Hơn nữa, với các hệ thống gồm 3 thành 
phần như thế, trong 2 cẩu trúc độc lập thì một biểu hiện các sản phẩm của gen Gag (g) và gen 
Pol (p) còn cấu trúc thứ hai biểu hiện protein Env (e). Để tạo ra các virus sao chép cao đòi hỏi ít 
nhất là có 3 sự cố  tái tổ hợp xảy ra giữa vec tơ và các cấu trúc đóng gói. 
(Theo walter H. Gunzburg vaf Brian Salmons. Gene Therapy Technologies, Applications and 
regulations. John Wiley & Sons Ltd 1999). 
 
4.4 Đích thâm nhiễm 
 
Các receptor với SU (và GalV) lưỡng tính được biểu hiện ở nhiều dạng tế bào vì thế 
chúng ta cần phải thảo luận về phổ thâm nhiễm hỗn tạp trên các vec tơ retrovirus cơ sở 
MLV. Vì lý do về an toàn và hiệu lực nên người ta thường làm thay đổi hướng hoặc làm 
giới hạn lại phổ thâm nhiễm của các vec tơ retrovirus sao cho chỉ các tế bào đích mới bị 
thâm nhiễm. Để đáp ứng đòi hỏi này người ta phải cải tiến hoặc làm thay đổi protein vỏ 
MLV để cho chúng tương tác được nhiều hơn với các receptor tế  bào riêng biệt. Có 
nhiều chiến lược đã được thực hiện nhằm đạt được mục tiêu này (Salmons và Günzber, 
1993). Nhiều công trình nghiên cứu về các vec tơ MLV cải tiến đã xác định được đích 
của sự thâm nhiễm vì các retrovirus này không thể thâm nhiễm một cách bình thường 
các tế bào người hay các tế bào khác không phải là chuột.  
Để nghiên cứu đích thâm nhiễm, người ta sử dụng kháng thể kháng trực tiếp các 
protein biểu lộ trên bề mặt tế bào đích, chúng được gắn qua streptavidin tới các kháng 
thể đặc hiệu cho protein Env. Hệ thống kháng thể này kháng trực tiếp lớp I và II hệ 
thống hòa hợp tổ vhức chính (Roux và cộng sự., 1989) hoặc kháng lại receptor của các 
yếu tố tăng trưởng bì (epidermal growth factor) (Etienne- Julan và cộng sự., 1992). Qua 
hệ thống này người ta thấy đích của sự thâm nhiễm nằm trên bề mặt các tế bào biểu lộ 
các phân tử protein, nhưng hiệu lực còn thấp. Một trở ngại khác nữa là không phải tất 
cả các receptor đều thích hợp đối với virus hoặc có thể vẫn còn tác dụng ở các bước 
sau trong chu kỳ sống của virus (Goud và cộng sự., 1988).  
Mấy năm trước đây, chiến lược phổ biến nhất đối với việc cải tiến nâng cấp phổ thâm 
nhiễm các vec tơ retrovirus là công nghệ hóa gen env của virus  trong các tế bào đóng 
gói retrovirus. Điều này đã tạo thuận lợi cho việc xác định các vùng của protein SU Env 
có liên quan tới sự nhận dạng receptor (Battini và cộng sự., 1992, 1995; Morgan và 
cộng sự., 1993; Ott và Rein, 1992). Những vùng này được thay thế bằng các đoạn gen 
mã cho các epitope có thể nhận dạng được các receptor khác như erythropoeitin 



(Kasahara và cộng sự., 1994) hay heregulin (Han và cộng sự., 1995), do vậy nó cho 
phép kiểm soát một cách chọn lọc đích receptor của protein Env chimeric. 
Cuối cùng, các ligand đích đã được cài vào đầu tận amino của các protein nằm giữa 
amino acid 6 và 7 (Cosset và cộng sự., 1995; Marin và cộng sự ., 1996; Russell và cộng 
sự ., 1993). Theo hướng này, protein ligand – Env sẽ được sản xuất trong các tế bào 
đóng gói còn các protein vỏ retrovirus không  bị cải cải biến sẽ giữ vai trò làm ổn định, 
bởi vì các protein Env là các trimer trên bề mặt virus. Các domain đã biến đổi của các 
kháng thể chuỗi đơn đặc hiệu cho một receptor xác định (protein bề mặt tế bào) cũng là 
đích thâm nhiễm của các vec tơ retrovirus (Chu và Dornburg,1995; Marin và cộng sự., 
1996; Russel và cộng sự., 1993; Somia và cộng sự., 1995). Mặc dù đích thâm nhiễm 
của retrovirus mà phần protein lớp vỏ được cải biến đã thu được thắng lợi nhưng độ 
chuẩn vẫn còn giảm, lý do có lẽ giống như các vấn đề mà chúng ta đã đề cập ở trên. 
Những thao tác như vậy với protein SU virus cũng làm giới hạn giá trị sử dụng  bởi vì sự 
tổng hợp cũng như xử lý tương đối phức tạp protein này phải đảm bảo cả về chức năng 
cũng như khả năng hợp nhất các hạt virus tổng hợp mới. Những đòi hỏi này bắt buộc 
phải thay thế hoặc cải tiến bởi vì cấu hình của các domain phải thật phù hợp. Rõ ràng là 
cần phải hiểu rõ hơn nữa về cơ chế điều khiển các chức năng bình thường của protein 
vỏ virus trước khi thiết lập lớp vỏ theo phương pháp hóa học thì mới có thể làm cho các 
protein này nhận dạng được các receptor và khởi đầu sự thâm nhiễm một cách hiệu 
quả. 
Gần đây, Steven Russell và cộng sự (Nilson và cộng sự., 1996) đã đưa ra một chiến 
lược mới gồm 2 bước, hy vọng cách mạng hóa đích các vec tơ retrovirus đối với các 
receptor xác định. Protein vỏ virus được cải biến bằng cách thêm vào một vị trí gắn 
protease và chọn lọc domain ligand receptor ở đầu cuối protein SU. Sau khi gắn đúng 
receptor trên các tế bào đích, receptor/ligand có thể được loại trừ bởi protease (Nilson 
và cộng tác., 1996). Sau đó retrovirus được gắn vào các receptor thông thường cũng  
như trên tế bào đích. Điều đó cho phép retrovirus đi vào đựoc bên trong tế bào theo 
cách tự nhiên, khắc phục vấn đề thường xảy ra là retrovirus lại sử dụng các receptor 
không phải của retorvirus (Etienne- Julan và cộng sự., 1992). Độ chuẩn đạt tới 106 đơn 
vị khuẩn lạc trên một mililit môi trường nuôi cấy tế bào (106 cfu/ml colony forming units 
per millilitrecell culture medium) nhờ việc sử dụng domain gắn EGF như một phương 
tiện xác định đích trong hệ thống gồm 2 bước này (Nilson và cộng sự., 1997). Việc sử 
dụng phage biểu lộ các thư viện cũng rất hứa hẹn đối với việc phát hiện các ligand có 
lợi. Những thư viện như vậy tạo thuận lợi cho việc sàng lọc nhanh các peptide có khả 
năng gắn vào các receptor trên các dạng tế bào đặc biệt. Những peptide được xác định 
bằng hệ thống sàng lọc này có thể hợp nhất với bầt cứ hệ thống chuyển gen nào kể cả 
các vec tơ retrovirus để có được các đích thâm nhiễm (Barry và cộng tác., 1996). Một 
hệ thống tương tự như vậy cũng được sử dụng để xác định sự thâm nhiễm đích, đó là 
việc ngăn chặn sự xâm nhiễm retrovirus với các tế bào đích không mong muốn. Theo 
cách này thì đầu tận cùng của protein SU sẽ được gắn với vị trí rãnh, thêm vào đó một 
peptide che khuất domain gắn SU cũng như một ligand đặc hiệu cũng phải có mặt trên 
tất cả các tế bào không phải là đích. 
 
4.5 Sự biểu hiện gen từ các vec tơ retrovirus 
 
4.5.1 Xem xét chung 
 
Các gen dị loại được chuyển giao bằng các vec tơ retrovirus có thể được biểu hiện theo 
nhiều cách khác nhau (Hình 4.5). Promoter retrovirus trong LTR có thể điều khiển sự 
biểu hiện cúa các gen dị loại khi các gen này đã được phân dòng trong các vị trí cũ của 



gag . Thật vây, lợi thế này đã được tận dụng để chuyển và biểu hiện đồng thời 2 gen 
chẳng hạn như một gen trị liệu và một dấu chuẩn gen. Gen thứ 2 này có thể được cài 
vào vị trí env và được biểu hiện từ RNA virus tiểu hệ gen (subgenomic). Nhưng điều bất 
lợi là promoter retrovirus không có năng lực đặc biệt và nó có thể bị đóng lại hoặc bị lặn 
sau một thời kỳ biến đổi ở nhiều dạng tế bào (Lund và cộng sự., 1996; Xu và cộng sự., 
1989) hoặc ở trong các tế bào động vật chuyển gen (Richards và  Huber, 1993; Vernet 
và Cebrian, 1996). Các biện pháp đề phòng sự sao chép câm ở một số dạng tế bào là 
sự methyl hóa, biến đổi LTR cũng như làm trôi dạt các trình tự ở một số dạng tế bào 
(Lund và cộng sự., 1996) 
 

 
 
Hình 4.5 Sự biểu hiện các cấu hình  cấu trúc vec tơ retrovirus. Các gen trị liệu (TG) có thể được 
biểu hiện theo nhiều cách từ cấu trúc vec tơ. Ở (a) và (b) TG được biểu hiện trực tiếp từ promoter 
retroivirus như một bản phiên mã dài  hệ gen – genomic length transcript- (a) hoặc như một bản 
phiên mã ghép. Các vec tơ retrovirus có thể điều tiết một hoặc 2 gen. Việc cài một lối vào bên 
trong ribosome đã cho phép gen thứ 2 được biểu hiện từ cùng một RNA hệ gen như ở (b). TG 
cũng có thể được biểu hiện từ một promoter dị loại đã được cài vào các vec tơ retrovirus (a) , bao 
hàm ý nghĩa là sự định hướng antisense. Các vec tơ  tự bất hoạt (self- inactivating-SIN) và sao 
chép kép (double copy- CD) được chỉ trên (c) và (d) có mang 3’LTR, điều đó dẫn đến làm mất 
promoter retrovirus (SIN) hoặc nhân đôi của hộp biểu hiện (promoter dị loại gắn với TG) trong tế 
bào thâm nhiễm. 
(Theo walter H. Gunzburg vaf Brian Salmons. Gene Therapy Technologies, Applications and 
regulations. John Wiley & Sons Ltd 1999). 
 
 
Sự biểu hiện của các gen chuyển bằng các vec tơ retrovirus cũng phụ thuộc vào vị trí 
hợp nhất trong hệ gen tế bào chủ. Sự điều hòa đặc hiệu mô từ các promoter gen dị loại 
có thể bị suy yếu hoặc bị lấn át bởi các yếu tố điều hòa mạnh của tế bào định vị ở vùng 
lân cận vị trí hợp nhất. Các vùng kiểm soát locus (locus control regions – LCR), các yếu 
tố điều hòa tạo nên sự biểu hiện gen ở mức cao và độc lập vị trí (Dillon và Grosveld, 
1993), điều đó giúp cho các vec tơ retrovirus hoạt động được. Khối trình tự dưới lõi LCR 
(LCR core sub sequence) gồm 36 cặp base của gen β – globin người trong vec tơ 



retrovirus chuyên chở gen này nhằm nâng cao sự biểu hiện của gen β – globin  trong 
các tế bào hồng cầu chuột, nhưng mức biểu hiện vẫn còn dưới mức tối ưu đối với trị 
liệu (Chang và cộng sự., 1992). Tuy nhiên, một cấu trúc vec tơ retrovirus tương tự cũng 
làm biến đổi rất lớn mức độ biểu hiện ở các dòng tế bào thâm nhiễm (4-146%) 
(Sadelain và cộng sự., 1995). Như vây, có thể là có nhiều vùng LCR cần cho sự biểu 
hiện độc lập vị trí. Một chiến lược khác đảm bảo cho việc biểu hiện độc lập vị trí 
(position- independent expression) của các gen trong các vec tơ retrovirus là tránh cho 
chúng khỏi hiệu ứng nâng cao hoặc hạ thấp ở vùng lân cận vị trí hợp nhất (Duch và 
cộng sự., 1994). Có nhiều vật cách ly như vậy đã được xác định ở ruồi giấm 
(Gerasimova và Corces, 1996) và ở các tế bào động vật (Felsenfeld và cộng sự., 1996), 
những vật cách ly này có thể được hợp nhất vào trong các vec tơ retrovirus tương lai. 
Sự tự bất hoạt (self- inactivating- SIN) (Yu và cộng sự., 1986) và các vec tơ sao chép 
kép (double-copy-DC) (Hanztopoulos và cộng sự., 1989) đã tận dụng một đặc tính đặc 
biệt về chu kỳ sống của retrovirus, đó là sự phiên mã ngược của RNA hệ gen virus 
thành dạng sợi kép. Trong quá trình này, các trình tự từ đầu 5’ của RNA (U5) được 
nhân đôi và đặt thêm vào ở đầu 3’ của DNA, trong khi đó các trình tự từ đầu 3’ của RNA 
(U3) lại được sao chép về phía trên đầu 5’ của DNA. Quá trình này đã tạo được các cấu 
trúc LTR đồng nhất nằm bên sườn hệ gen virus. Promoter của retrovirus được định vị 
trong vùng U3, điều đó có nghĩa là promoter này đã có trong các tế bào thâm nhiễm từ 
vùng U3 ở đầu 3’ của RNA. Trong các vec tơ SIN, U3 bị loại trừ do đó dẫn đến một 
provirus đã hợp nhất lại không có promoter retrovirus trong các tế bào thâm nhiễm. Khối 
promoter dị loại bên trong sẽ chỉ là promoter để hướng dẫn sự biểu hiện của các gen đã 
được chuyển giao. Các vec tơ DC, bao gồm một promoter dị loại gắn vào gen đã được 
vận chuyển sẽ được cài vào vùng U3 trong 3’LTR của vec tơ và sẽ  được nhân đôi sau 
phiên mã ngược, điều đó đảm bảo chắc chắn rằng hộp gen – promoter hiện diện 2 lần 
(tức là có sự sao chép kép) trong các tế bào đích. Vùng R cũng có thể là một vị trí để cài 
gen bởi vì các cDNA mã cho MyoD và nucleoside purin phosphorylase (PNT) đã cài 
được vào  vùng này của LTR (Adam và cộng sự., 1995). 
Việc sử dụng các vị trí tiến vào bên trong ribosome (internal rebosome entry site – 
IRES) trong các vec tơ retrovirus cho phép 2 hoặc nhiều gen được biểu hiện từ cùng 
một bản phiên mã của một promoter đơn (Koo và cộng sự., 1992; Levine và cộng sự., 
1991). Những vec tơ này có độ chuẩn cao hơn nên cho phép cài được các đoạn gen dị 
loại lớn hơn và làm ổn định hơn sự biểu hiện của các gen đã được vận chuyển (so với 
các vec tơ 2 gen, 2 promoter) và tránh được sự giao thoa giữa các promoter (multiple 
promoter) cùng có mặt trên cácvec tơ retrovirus (Li và cộng sự., ; Xu và cộng sự., 1989). 
 
4.5.2 Đích thâm nhiễm 
 
Cũng như sự thâm nhiễm đích, thông qua việc đổi hướng tính đặc hiệu thâm nhiễm có 
thể làm giới hạn biểu hiện của các gen trị liệu khi sử dụng các promoter từ các gen đã 
được biểu hiện một cách đặc hiệu hoặc biểu hiện ưu tiên hơn ở các dạng tế bào xác 
định. Như thế thì một vec tơ retrovirus có thể chuyển một gen tới nhiều dạng tế bào 
(nếu không có đích thâm nhiễm) nhưng điều đòi hỏi lại là  gen này chỉ được  biểu hiện 
trong một dạng tế bào mà thôi.   
Tính đặc hiệu nghiêm ngặt có liên quan với sự thâm nhiễm cũng như đích biểu hiện.  
Trong các vec tơ retrovirus người ta đã cho dư promoter tác động ưu tiên trong một số 
dạng tế bào đặc biệt. Chẳng hạn như các promoter đặc hiệu tế bào gan (và u gan) từ 
phosphoenolpyruvate carboxylase (Hafenrichter và cộng sự., 1994; Hatzoglou và cộng 
sự., 1990; McGrane và cộng sự., 1988), α- fetoprotein (Huber và cộng sự., 1991), α1-
antitrypsin (Hafenrichter và cộng sự., 1994; Rettinger và cộng sự., 1994), các gen 
albumin (Hafenrichter và cộng sự., 1994) và các promoter tác động một cách ưu tiên 



trong các khối u chẳng hạn như gen tyrosinase cho sự biểu hiện đích đối với u hắc tố 
(Vile và cộng sự., 1995) và erb B-2 cho các khối u ở vú (Harris và cộng sự., 1994). 
Các vec tơ biểu hiện sớm gen chuyển từ các promoter dị loại có thể gây cảm ứng hoặc 
đặc hiệu mô đã được cài vào vec tơ. Tuy nhiên, cấu hình này thường chịu tác động giao 
thoa của phiên mã vì có mặt cả promoter retrovirus và promoter dị loại. 
Hiệu ứng giao thoa này có thể làm mất sự biểu hiện của một hoặc cả 2 promoter hoặc 
mất tính đặc hiệu mô hay cảm ứng biểu hiện từ các promoter dị loại. Gần đây hơn, các 
vec tơ mang promoter dị loại /yếu tố tăng cường (enhancer) trong LTR được thay cho 
promoter retrovirus/ yếu tố tăng cường (Ferrari và cộng sự., 1995; Vile và cộng sự., 
1995). 
Những vec tơ mà promoter được chuyển đổi từ MLV trong các dòng tế bào đóng gói  đã 
được đưa vào  promoter dị loại các tế bào đích thâm nhiễm được gọi là vec tơ chuyển 
đổi promoter (promoter conversion (ProCon) vectors) (Günzburg và cộng sự., 1995; 
Salmons và cộng sự., 1995). Vì thế vẫn còn tồn tại một số vấn đề cần xem xét về tính 
an toàn của các vec tơ này chẳng hạn (i) nếu như không có các trình tự promoter virus 
thì sẽ làm giảm tần số tái tổ hợp với các trình tự virus trong tế bào đích và (ii) chưa chỉ 
rõ được rằng promoter từ một gen tế bào có thể hoạt hóa hay làm bất hoạt các gen của 
tế bào trong retrovirus. 
 
4.5.3 Các promoter có thể cảm ứng được 
 
Promoter glucocorticoid có thể cảm ứng được của virus gây khối u ở vú chuột 
(Günzburg và Salmons, 1992) đã được sử dụng trong vec tơ ProCon để điều hòa sự 
biểu hiện gen trong nuôi cấy tế bào (Günzburg và cộng sự., 1997; Mrochen và cộng sự., 
1997). Promoter này có lẽ là ít tác dụng bởi vì nó là một promoter cảm ứng in vivo mặc 
dù nó có thể là đích biểu hiện gen đối với các tế bào tuyến vú và các tế bào lympho B 
(Günzburg và Salmons, 1992). Cannon và cộng sự đã dùng nguyên lý của ProCon để 
tạo ra MLV – một vec tơ từ retrovirus, vec tơ này sử dụng promoter HIV có thể cảm ứng 
Tat (Tat inducible HIV promoter) sau khi tế bào bị thâm nhiễm. Vec tơ này hữu dụng 
trong việc biểu hiện các gen trị liệu trong các tế bào bị nhiễm HIV. Tăng sự biểu hiện 
gen này sẽ làm hạn chế các tế bào bởi vì chỉ có các tế bào  nhiễm HIV mới biểu hiện 
Tat (Cannon và cộng sự., 1996). Các vec tơ retrovirus mang promoter cảm ứng 
tetracyclin cũng đã được thiết lập để biểu hiện  gen  (Paulus và cộng sự., 1996). 

                
 
Hình 4.6 Sự chuyển đổi promoter của các vec tơ retrovirus. Cấu trúc của vec tơ có mang 
promoter retrovirus (Pr1; promoter 1) ở vùng U3 của 5’LTR hướng sự biểu hiện của RNA hệ gen 
virus trong dòng tế bào đóng gói. 3’LTR được lựa chọn để điều khiển việc biểu hiện gen trong 
các tế bào bị thâm nhiễm (Pr 2). Cần lưu ý rằng trình tự này chỉ là một promoter có mặt trong 



RNA hệ gen mà nó đã được đóng gói trong các hạt virus.. Trước khi thâm nhiễm các tế bào đích, 
RNA được chuyển đổi thành phân tử DNA sợi kép nhờ enzyme phiên mã ngược. Kết quả là nhân 
đôi Pr 2 và chuyển vị một bản phiên mã tới đầu 5’ của DNA provirus, đó là promoter duy nhất 
được dùng để điều khiển sự biểu hiện gen trong tế bào thâm nhiễm. 
(Theo walter H. Gunzburg vaf Brian Salmons. Gene Therapy Technologies, Applications and 
regulations. John Wiley & Sons Ltd 1999). 
 
 
4.6 Độ chuẩn và tính ổn định của các vec tơ retrovirus  
 
Độ chuẩn virus và các vec tơ virus thường được đo bằng hiệu lực tác dụng của virus 
trên các tế bào đích. Thông thường với các vec tơ virus thì đây là số tế bào nhận và 
biểu hiện một gen dấu chuẩn enzyme có khả năng sinh ra phản ứng màu chẳng hạn 
như β – galactosidase, hoặc có thể lựa chọn một gen kháng kháng sinh cho phép phân 
biệt được các tế bào thâm nhiễm trên cơ sở là chúng có thể tồn tại được trong môi 
trường có chứa kháng sinh. Vì thế, độ chuẩn là đại diện của các đơn vị chức năng virus 
chứ không phải là con số tuyệt đối các hạt virus. Một bất lợi thường được đề cập với 
các vec tơ retrovirus là độ chuẩn của nó dường như thấp hơn các vec tơ virus khác 
chẳng hạn như adenovirus và các vec tơ adenovirus liên hợp (adeno-asociated virus 
vector) ngay cả khi độ chuẩn retrovirus đạt tới 107 cfu/ml. Gần đây đã có bằng chứng 
cho thấy độ chuẩn retrovirus cao hơn rất nhiều so với các thông báo trước đó vì trong 
môi trường nuôi cấy có chứa các virus vec tơ thì có một lượng đáng kể virus vec tơ 
thâm nhiễm sẽ chuyển dần dần các tế bào thành không thâm nhiễm (Tavoloni, 1997).  
Một câu hỏi lớn là liệu độ chuẩn chức năng được xác định trên một số giới hạn các 
dòng tế bào thiết lập (chẳng hạn như tế bào NIH3T3) trong môi trường có phản ánh 
trung thực hay không số virus vec tơ có khả năng chuyển giao một gen tới các tế bào sơ 
cấp hoặc tới các tế baò in vivo (Foresstell và cộng sự., 1995). Hơn nữa, nếu ta  lạc 
quan về độ chuẩn virus trên các tế bào đã được thiết lập như thế thì có thể là chưa  
chính xác vì những tế bào này không phản ánh hết các đặc tính sinh học của các tế bào 
đích thích hợp đối với gen trị liệu. Tuy nhiên, đã có nhiều phương pháp hóa lý được sử 
dụng nhằm làm tăng độ chuẩn in vitro. Công việc này bao gồm sự cô đặc (Kotani và 
cộng sự., 1994); Paul và cộng sự., 1993), tạo luồng thâm nhiễm trong đó các tế bào 
được phát triển trên các màng lọc có lỗ để virus có thể được đi qua các lỗ này ( Chuck 
và Palsso, 1996), xử lý các tế bào sản xuất vec tơ với sodium butyrate (Olsen và 
Sechelski, 1995; Pages và cộng sự., 1995; Soneoka và cộng sự., 1995). Chắc chắn là 
chúng ta cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa mới biết được các yếu tố lý hóa và sinh học tác 
động tới tính ổn định và độ chuẩn virus. Thời gian bán sống của các vec tơ retrovirus 
MLV trong môi trường nuôi cấy tế bào đo được là 3,5 – 9 giờ ở 37˚C (Chuck và cộng 
sự., 1996; Kaptein và cộng sự., 1997; Paul và cộng sự., 1993; Russell và cộng sự 1995; 
Sanes và cộng sự., 1986; Tavoloni., 1997). Các polycation như polybren 
(hexadimethrinebromide) và protamine là các chế phẩm của vec tơ virus làm tăng hiệu 
lực thâm nhiễm của các tế bào. Các phân tử tích điện dương này tác động như “các 
phân tử tiếp nhận” (adaptor’ molecules) để làm giảm lực đẩy tĩnh điện giữa các virus 
tích điện âm và màng tế bào cũng tích điện âm (Coelen và cộng sự., 1983; Hornby và 
Salmons, 1994). Tuy nhiên, polybren cũng tác động tới sự suy tàn retrovirus và có thể 
gây nên sự kết tủa các hạt virus vec tơ và như vậy sẽ làm cản trở sự thâm nhiễm tế bào 
của chúng (Andreadis và Palsson, 1997). Nhiệt độ cũng tác động tới độ chuẩn virus. 
Thật  ngạc nhiên là các chế phẩm virus vec tơ  retrovirus ở 32ºC lại có độ chuẩn cao 
hơn (Brunnell và cộng sự ., 1995; Kotani và cộng sự., 1994). Điều đó cho thấy thời gian 
bán sống của virus tái tổ hợp ở 32˚C tăng 4 lần so với ở 37˚C (Kaptein và cộng sự., 
1997). Độ chuẩn cũng phụ thuộc vào sự có mặt và sự dư thừa của các tế bào mã cho 



các phân tử receptor trên bề mặt tế bào đích. Các receptor lưỡng tính được biểu hiện 
trên nhiều tế bào nhưng không phải là tất cả các tế bào. Các tế bào gan không phân 
chia hoặc phân chia chậm có biểu hiện chút ít receptor lướng tính và các tế bào gốc tạo 
máu cũng biểu hiện chút ít receptor lưỡng tính hơn là receptor GaLV (Bunnell và cộng 
sự., 1995). Ngược lại receptor cho các virus có vỏ khác, hay các virus gây sưng miệng 
(vesicular stomatitis virus-VSV) lại có  rất nhiều trên các tế bào (Coll, 1995). Protein G 
vỏ VSV có thể hợp nhất vào trong các hạt retrovirus, một quá trình được gọi là sao chép 
giả (pseudotyping) (Weiss, 1993) kết quả là làm tăng cả độ chuẩn cũng như tính ổn định 
của các hạt virus hơn là các protein vỏ có mang MLV (Burns và cộng sự., 1993). Những 
hạt MLV/VSV giả này sẽ nới rộng thêm thang vật chủ và các dạng tế bào (Friedmann và 
Yee, 1995). 
Sự chọn lọc nhanh các tế bào thâm nhiễm sơ cấp hiện nay là không thực tế bởi vì các 
thí nghiệm đương thời dùng các gen dấu chuẩn thường lại tác động tới sự biến thiên 
của tế bào. Ngay cả việc phân loại tế bào cho sự biểu hiện β – galactosidase khi dùng 
loại tế bào hoạt hóa huỳnh quang (fluorescence-activated cell sorter-FACS) cũng hêt 
sức khó khăn vì để ổn định độ nén tế bào đòi hỏi phải cung cấp cơ chất cho các tế bào. 
Vơí sự chọn lọc bằng kháng kháng sinh lại đòi hỏi phải nuôi cấy tế bào nhiều ngày 
trước khi loại trừ các tế bào chết do không được truyền gen kháng kháng sinh, mặc dầu 
hiện nay người ta đã phát triển được một thử nghiệm phát hiện nhanh G418 (Byun và 
cộng sự., 1996). Gần đây một dấu chuẩn gen mới đã được sử dụng trong các vec tơ 
retrovirus, nó tạo điều kiện cho việc chọn lọc FACS mà không có bất cứ độc tính tế bào 
nào. Gen này mã cho protein huỳnh quang xanh (green fluorescent protein- GFP) chúng 
phát ra một ánh sáng xanh dưới vùng cực tím (Chalfie và cộng sự., 1994). Các gen  
GFP sẽ được công nghệ hóa để biểu hiện tốt hơn trong các tế bào động vật,  các gen 
hGFP và EGFP đã được cài vào các vec tơ retrovirus (Klein và cộng sự., 1997; 
Muldoon và cộng sự., 1997) và được dùng để xác định nhanh chóng các tế bào thâm 
nhiễm. 
 

 
 



Hình 4.7 Các polycation tạo thuận lợi cho sự thâm nhiễm. Virus và các tế bào tích điện âm được 
các polycation như polybren làm trung hòa lực đảy tĩnh điện giữa 2 cấu trúc này do đó tạo thuận 
lợi cho sự thâm nhiễm. 
(Theo walter H. Gunzburg vaf Brian Salmons. Gene Therapy Technologies, Applications and 
regulations. John Wiley & Sons Ltd 1999). 
 
 
Sự chọn lọc nhanh chóng các tế bào thâm nhiễm sơ cấp tới nay là không thực tế bởi vì 
các thí nghiệm  đương thời dùng các gen dấu chuẩn thường lại tác động tới sự biến 
thiên của tế bào. Ngay cả việc phân loại tế bào cho sự biểu hiện β – galactosidase khi 
dùng loại tế bào hoạt hóa huỳnh quang (fluorescence-activated cell sorter-FACS) cũng 
hêt sức khó khăn vì để ổn định áp suất tế bào đòi hỏi phải cung cấp cơ chất cho các tế 
bào. Vơí sự chọn lọc bằng kháng kháng sinh lại đòi hỏi phải nuôi cấy tế bào nhiều ngày 
trước khi loại trừ các tế bào chết do không được truyền gen kháng kháng sinh, mặc dầu 
hiện nay người ta đã phát triển được một thử nghiệm phát hiện nhanh G418 (Byun và 
cộng sự., 1996). Gần đây một dấu chuẩn gen mới đã được sử dụng trong các vec tơ 
retrovirus, nó tạo điều kiện cho việc chọn lọc FACS mà không có bất cứ độc tính tế bào 
nào. Gen này mã cho protein huỳnh quang xanh (green fluorescent protein- GFP) chúng 
phát ra một ánh sáng xanh dưới vùng cực tím (Chalfie và cộng sự., 1994). Các gen  
GFP sẽ được công nghệ hóa để biểu hiện tốt hơn trong các tế bào động vật,  các gen 
hGFP và EGFP đã được cài vào các vec tơ retrovirus (Klein và cộng sự., 1997; 
Muldoon và cộng sự., 1997) và được dùng để xác định nhanh chóng các tế bào thâm 
nhiễm. 
 
 
4.7 Các vec tơ lentivirus 
 
Các vec tơ đi từ MLV cũng giống như các MLV đều bị giới hạn thâm nhiễm với các tế 
bào đang phân chia bởi vì phức hợp tiền hợp nhất gồm có DNA virus và integrase 
không đi qua được màng nhân (Lewis và Emerman, 1994; Roe và cộng sự., 1993).   
Ngược lại, các lentivirus như HIV và virus gây thiếu hụt miễn dịch trên khỉ (simian 
immunodeficiency virus-SIV) lại có khả năng thâm nhiễm các tế bào không ở giai đoạn 
đang phân chia (Stevenson, 1996). Sở dĩ như vậy là do sự dư thừa các tín hiệu định vị 
nhân cả trong các protein MA của HIV (Bukrisky và cộng sự., 1993) cũng như trong các 
sản phẩm phụ của gen HIV gắn với protein MA (Heinzinger và cộng sự., 1994). Do đặc 
tính này của lentivirus nên người ta đã nghĩ tới việc xây dựng một hệ thống vec tơ với 
cơ sở lentivirus để chuyển gen tới các tế bào đang ở trạng thái bất động hoặc đã phân 
hóa. Trước hết, các thành viên retrovirus tiểu họ này như HIV không thể chấp nhận là 
các xe tải vận chuyển gen bởi vì chúng có khả năng gây nên trạng thái thiếu hụt miễn 
dịch. Tuy nhiên, nếu hệ vec tơ đó này được phát triển thì cũng khó dẫn đến việc sản 
xuất ra các HIV có khả năng sao chép cao. Nhưng các thành phần của virus cần để tạo 
nên các hạt vec tơ thì không chỉ có liên quan tới việc gây nên thiếu hụt miễn dịch mà 
còn gây ra các hiệu ứng khác chẳng hạn như kích thích đáp ứng tự miễn. Thuận lợi thứ 
hai để có thể tạo ra được các hệ vec tơ trên cơ sở lentivirus là cho tới nay chưa có bằng 
chứng nào về gây đột biến ghép bởi các virus này, mặc dầu chưa hiểu lý do tại sao điều 
đó lại không xảy ra. 
Có nhiều nhóm nghiên cứu đã thiết lập được các vec tơ cơ sở HIV và chẳng có gì  đổi 
mới, các hệ thống này sử dụng các protein vỏ từ các virus khác chứ không phải là HIV 
rồi làm giảm khả năng tái tổ hợp và tạo nên các virus thâm nhiễm. Protein G của VSV 
và Env lưỡng tính của MLV đều được dùng như những vec tơ lentivirus giả. Người ta đã 
thông báo rằng các vec tơ HIV giả với protein vỏ của MLV hoặc VSV lưỡng tính có thể 



cho độ chuẩn tới 107 cfu/ml (Naldini và cộng sự., 1996; Page và cộng sự., 1990; Reiser 
và cộng sự 1996) hoặc ~ 105 cfu/ml với protein vỏ của virus gây bệnh bạch cầu tế bào T 
trên người (human T-cell leukaemia virus- HTLV) (Landau và cộng sự., 1991). Các gen 
phụ trợ HIV (chẳng hạn như vpr, vpu và nef) đã làm bất hoạt vec tơ HIV, điều đó góp 
phần làm an toàn cho các vec tơ này (Reiser và cộng sự., 1996). Mặt khác, một số sản 
phẩm gen chẳng hạn như Nef mặc nhiên đã được thừa nhận là làm tăng tính thâm 
nhiễm của virion và như vậy nó có lợi cho các vec tơ này (Naldini và cộng sự., 1996). 
Cũng phải một thời gian dài người ta mới hiểu được rằng các retrovirus (và các vec tơ 
retrovirus) bị bất hoạt trực tiếp bởi bổ thể trong huyết thanh người (Welsh và cộng sự., 
1975). Người ta đã chứng minh được rằng sự bất hoạt qua trung gian bổ thể không phải 
là sự tiêu tố (non-lytic) và nó phụ thuộc cả vào retrovirus trên các tế bào mà từ đó virus 
được sản sinh ra.  
Người ta sử dụng các dòng tế bào người theo thiết lập chẳng hạn như 293 (Pear và 
cộng sự., 1993) hoặc HT1080 (Cosset và cộng sự., 1995) để kiến tạo các tế bào đóng 
gói nhằm giảm nhẹ các vấn đề gây nên bởi bổ thể. Cuối cùng, con đường bổ thể cũng 
có thể được  ức chế bởi các kháng thể đơn dòng với các thành phần đặc hiệu của bổ 
thể (Rother và cộng sự., 1995). Các vec tơ lentivirus  cơ sở HIV ít bị ảnh hưởng do sự 
bất hoạt qua trung gian bổ thể hơn là các vec tơ đi từ MLV. 
 
4.8 Viễn cảnh và kết luận 
 
Các vec tơ retrovirus là những vật chuyển gen thông dụng nhất trong gen tril liệu lâm 
sàng, tính đến tháng 6 -1996 đã có 969 bệnh nhân được trị liệu với vec tơ này (Marcel 
và Grausz, 1996). Tuy nhiên, mới chỉ vài năm gần đây các vec tơ retrovirus vẫn chưa 
xây dựng được nền móng vững chắc trong khi đó các vec tơ adenovirus lại có độ chuẩn 
và phổ thâm nhiễm cao hơn. Nhưng với các thành tựu đương thời thì người ta lại quan 
tâm nhiều hơn tới các vec tơ retrovirus. Những thành tựu đã đạt được là (i)  cải tiến 
nâng cấp mô hình thiết kế chung, (ii) đã thiết lập được các vec tơ cỏ sở lentivirus, (iii) đã 
thấu hiểu hơn về tính ổn định và sự sản sinh retrovirus, do đó hy vọng sẽ tạo được độ 
chuẩn cao hơn và (iv) các hệ thống vec tơ an toàn hơn đảm bảo chắc chắn rằng không 
sản sinh ra các virus sao chép cao. Tuy nhiên vẫn chưa thể đòi hỏi về một vec tơ 
retrovirus hoàn thiện và có lẽ phải phấn đấu nhiều nữa mới có được thành quả đó. Hệ 
thống vec tơ tổng hợp nhân tạo sẽ giải quyết được nhiều vấn đề có liên quan đến hệ 
thống vận chuyển như hiện nay. Nhưng chắc chắn trong tương lai trong thành phần của 
retrovirus sẽ có cả hệ thống vec tơ nhân tạo. 
 
 
 
 
 


