
 
 
                                                       
                                                   Chương V 
 
                                        CÁC VEC TƠ LENTIVIRUS 
5.1 Mở đầu 
 
Lentivirus là một phân họ của retrovirus, chúng thâm nhiễm cả động vật cao cấp cũng 
như các động vật khác. Đặc trưng của chúng là hướng động tới các tế bào bạch cầu 
đơn nhân (monocyte) và đại thực bào (macrophage). Virus của các động vật khác 
(không phải động vật cao cấp) thâm nhiễm các vật nuôi, virus maedi visna (MVV) thâm 
nhiễm cừu, virus gây viêm não của dê (caprine arthritis encephalitis virus –CAEV) thì 
thâm nhiễm cho dê và các virus gây bệnh thiếu máu cho ngựa ( equine infectious 
anaemia virus – EIAV) thì thâm nhiễm cho ngựa. Gần hơn là virus gây thiếu hụt miễn 
dịch của bò (bovine immunodeficiency virus – BIV) và  virus gây thiếu hụt miễn dịch trên 
mèo (feline immunodeficiency virus – FIV) thì thâm nhiễm các thú nuôi và mèo. Các 
virus type I và type II (HIV-1 và HIV-2) gây thiếu hụt miễn dịch (THMD) trên người.    
Lentivirus và các virus gây THMD trên khỉ (simian immunodeficiency virus – SIV) thì 
thâm nhiễm cho người và khỉ, nó hướng vào các tế bào lympho. HIV-1 và HIV-2 gây 
bệnh AIDS ở người. Người ta thấy có mối liên hệ chặt chẽ giữa SIV và các phân dòng, 
theo các phân dòng và vật chủ thì nó có thể gây được bất kỳ triệu chứng nào giống như 
hội chứng thiếu hụt miễn dịch –AIDS. Mặc dầu đã phát triển được nhiều lentivirus không 
phải của động vật cao cấp như FIV và EIAV với tư cách là các vec tơ retrovirus, nhưng 
cho tới nay mới chỉ thu được những tiến bộ nhỏ với các virus như HIV-1, HIV-2 và SIV. 
Trong chương này chúng ta sẽ đề cập những kiến thức hiện đại về các vec tơ cơ sở 
HIV cùng với những chi tiết về SIV và các chimera virus. 
Chu kỳ sống của retrovirus được phác thảo trên (Hình 5.1). Lentivirus là các retrovirus 
phức hợp với các mẫu RNA nối nhiều tầng (multiple spiced RNA species) cùng với 
nhiều protein nhỏ với chức năng điều hòa, nó cho phép kiểm soát sự sao chép phức tạp 
của virus ở các pha sớm và muộn trong chu kỳ sống của chúng. 



 
 
Hình 5.1 Chu kỳ sống của một retrovirus đặc biệt gây nhiễm tế bào, ở đây có sự chuyển đổi RNA 
hệ gen thành DNA sợi kép và hợp nhất vào nhiễm sắc thể của tế bào bởi quá trình phiên mã, 
protein virus lắp ráp với capsid và sự nẩy chồi của virus.  
(Theo Andrew M.L.Lever. Gene Therapy Technologies, Applications and regulations. John Wiley 
& Sons Ltd 1999). 
 
 
5.2 Cấu trúc gen của các lentivirus 
 
Phần bổ cứu gen và mẫu RNA ghép nối của HIV giống như là một nguyên mẫu 
lentivirus được chỉ rõ ở Hình 5.2 và 5.3. Ở provirus, đầu 3’ và 5’ có các đoạn lặp tận dài 
đồng nhất (identical long terminal repeat- LTR), những vùng không mã có các trình tự 
tác động cis quan trọng. Có 3 khung đọc mở chính: gag mã cho các protein capsid của 
virus, pol mã cho enzyme virus và env mã cho glycoprotein lớp vỏ. Khi sử dụng HIV như 
một nguyên mẫu thì gen gag và pol được mã trên phần thông tin virus không ghép nối. 
Polyprotein Gag khởi đầu được tổng hợp như một tiền thân Pr55, sau đó được protease 
của virus cắt bỏ ít nhất 4 đoạn. Sự cắt bỏ này xảy ra khi đang hoặc sau khi nảy chồi. Đa 
số các đoạn tận N đều là các protein chất nền (matrix protein-MA) mà ở các hạt virus thì 
nó có liên quan tới việc neo protein vỏ vào virion. Khi virus vào trong tế bào thì MA có 
liên quan tới viẹc đưa phức hợp hợp nhất tới nhân tế bào và cho phép provirus hợp 
nhất trong các tế bào không ở giai đoạn đang phân chia. Tín hiệu định vị nhân giả định 
được xác định bằng trình tự amino acid của nó. Đầu tận C đối với MA là capsid (CA), đó 
là một protein cấu trúc phần lõi virus. Nó cũng là một protein nhận dạng trong một số 



phản ứng ELISA của các hạt virus (p24 trong HIV-1). Nó đáp ứng cho việc hợp nhất cấu 
trúc phần lõi virus. Protein p9 hay protein nucleocapsid (nucleocapsid protein – NC) là 
sản phẩm đoạn thứ 3 của gag. Nó có mẫu thiết kế CCHC giống 2 ngón tay và có liên 
quan tới việc bọc RNA hệ gen bên trong virus để tránh bị hủy hoại. Protein này cũng tạo 
thuận lợi cho việc phiên mã ngược của RNA virus. Những công trình gần đây chứng 
minh rằng peptide “chêm” P2 giữa CA và NC có thể ảnh hưởng tới sự capsid hóa RNA. 
Hầu hết các đoạn tận C của gag là p6, nếu nó bị đột biến sẽ dẫn tới sự khiếm khuyết 
các nhân tố kết thúc sự đâm chồi của virus từ tế bào. Tuy nhiên cơ chế chính xác về sự 
ảnh hưởng tới các giai đoạn chót của sự lắp ráp và đâm chồi của virus thì vẫn chưa rõ, 
mặc dầu nó có thể có liên quan tới sự tương tác với các protein của tế bào. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình 5.2 Phần bổ cứu gen của HIV như là một lentivirus nguyên mẫu hiện rõ các khung đọc 
chính và chức năng của các sản phâm gen (trang bên) 
(Theo Andrew M.L.Lever. Gene Therapy Technologies, Applications and regulations. John Wiley 
& Sons Ltd 1999). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình 5.3 Sơ đồ họ các phân tử  mRNA từ provirus gồm 3 nhóm: không ghép nối, ghép nối đơn và 
đa ghép nối (trang bên) 
(Theo Andrew M.L.Lever. Gene Therapy Technologies, Applications and regulations. John Wiley 
& Sons Ltd 1999). 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
Các sản phẩm của gen pol đầu tiên như là một protein hòa trộn Gag/pol. Trong trường 
hợp HIV thì xảy ra  sự xê dịch khung khi phiên dịch (tổng hợp protein) về phía khung 
đọc mở gag, kết quả là ribosome bắt đầu dịch ở khung đọc pol. Protein hòa trộn (fusion 



protein) được tạo ra từ một tiền thân Pr160 gag/pol. Các sản phẩm của gen pol còn bao 
gồm cả tận N, protease (PR) – phân cắt protein gag và gag/pol thành những bộ phận 
cấu trúc của chúng, enzyme phiên mã ngược – đáp ứng việc chuyển đổi hệ gen RNA 
thành phân tử DNA sợi kép và integrase (INT) –  có khả năng cài provirus sợi kép vào 
trong nhiễm sắc thể của tế bào, nó phụ thuộc vào các trình tự nhận biết đặc hiệu trong 
LTR của virus. Protein env thì được phiên dịch từ một RNA ghép nối đơn. Ở đây vật cho 
ghép chính nằm ở vùng 5’gag không được phiên dịch và vật nhận ghép env lại nằm ở 
phía trên mã khởi đầu của env. Bản phiên mã ghép nối đơn cũng mã cho nef. Khi 
protein env được tổng hợp thì trước tiên nó tạo ra một tiền thân gp160 trên lưới nội chất 
(ER) gắn với ribosome. Gp160 sẽ tổng hợp ở khoang lưới nội chất, sau đó được xử lý 
bằng protease của tế bào để trở thành chất vận chuyển màng gp41 (transmebrane 
gp41- TM) và một protein bề mặt gp120 (surface gp120 (SU) protein). Sự gắn kết này 
không phải là liên kết đồng hóa trị mà phức hợp này phải trải qua quá trình glycosyl hóa 
và sau đó  ra bề mặt tế bào với kết cấu là một phức hợp gồm 3 hay 4 thành phần. 
Hơn nữa, HIV còn có nhiều khung đọc mở nhỏ, vì thế mà có sự tương đồng ở hầu hết 
các lentivirus. Tat là một chất hoạt chuyển (transactivator) mạnh đối với phiên mã, nó 
mã hóa các thông tin ghép nối kép hoặc hoạt động ở dạng trans để tăng cường khả 
năng biến đổi của RNA polymerase thông qua cấu trúc vòng gốc RNA được hình thành 
ở vùng phía trên vị trí bắt đầu phiên mã trong LTR. Điều này được hiểu như là vòng gốc 
đáp ứng Tat (Tat-responsive [TAR] stem loop). 
Tổ hợp Tat/LTR là một trong số các promoter mạnh nhất đã biết và nó làm tăng cường 
sự sản xuất tất cả các mẫu mRNA virus. Khi mới thâm nhiễm, có sự bất ổn định của các 
trình tự (INS) trong intron của env (tức là gag và pol) và ngay cả trong gen env thì RNA 
thông tin dài đầy đủ cũng nhanh chóng trở thành dạng ghép nối kép, vì vậy Tat là sản 
phẩm chính của gen được tạo ra sớm trong chu kỳ sống nhờ sự điều hòa dương. 
Protein Rev được mã bởi 2 exon gối lên nhau của Tat. Protein này cũng được tạo ra 
khá sớm trong chu kỳ sống và khi được tích lũy thì nó có khả năng tương tác với yếu tố 
đáp ứng Rev (Rev-responsive element – RRE) trong vùng mã cho env để tạo điều kiện 
cho sự xuất khẩu RNA thông tin không ghép nối và ghép nối đơn từ nhân ra tế bào chất. 
Tương tác Rev/RRE đã vượt qua hiệu ứng của INS – đặc ân của sự ghép nối. Điều này 
giúp cho việc kiểm soát biểu hiện của RNA virus, trong đó một số lớn RNA mã cho các 
protein điều hòa đã được tạo ra ở pha sớm hoặc nhờ sự chuyển đổi qua trung gian Rev 
để tạo nên các RNA thông tin nối đơn có chiều dài đủ để mã cho các protein cấu trúc và 
enzyme của virus. Bốn khung đọc nhỏ mở khác cũng rất đáng quan tâm. Gen nef ở đầu 
3’ của virus có rất nhiều chức năng. Mặc dầu khởi đầu xác định nó như là một chất điều 
hòa âm của phiên mã, nhưng thực ra nó còn có các chức năng quan trọng khác in vivo, 
trong đó có sự điều hòa làm giảm CD4 trên bề mặt các tế bào thâm nhiễm và tới nay 
vẫn chưa xác định được những chức năng cần thiết dẫn tới các đột biến nhỏ ở nef (của 
SIV). 
Vif là một protein phụ trợ cần thiết trong một vài hệ thống thâm nhiễm tế bào. Hiệu quả 
của sự lan truyền từ tế bào này sang tế bào khác của virus phụ thuộc vào việc có hay 
không có Vif của virus. Nhiều dòng tế bào chỉ bị thâm nhiễm nếu có mặt Vif. 
Những bằng chứng gần đây chứng minh rằng Vif được đóng gói trong các hạt virus và 
nó có thể gây tác động lên các bước sớm của sự lột vỏ virus. 
Vpu có chức năng  làm tăng hiệu ứng xuất khẩu virus. Sở dĩ như vậy vì thứ nhất là Vpu 
làm tách rời phức hợp  protein vỏ và protein CD4 của tế bào thâm nhiễm, điều này xảy 
ra ở lưới nội chất, khi xuất khẩu protein thì cũng xuất khẩu luôn cả protein vỏ virus. Thứ 
2 là Vpu có chức năng xuất khẩu khá rộng, bằng chứng là các tế bào Hela không có khả 
năng xuất khẩu virus hoặc các hạt Gag tự do ở vỏ là do không có Vpu. 
Vpr đã được xác định là một protein có nhiều chức năng. Nó được hợp nhất vào trong 
các hạt virus (không giống Vpu). Khả năng hoạt hóa phiên dịch của nó kém hơn Tat. 



Tuy nhiên, sự có mặt của vpr tạo khả năng cho HIV hợp nhất hệ gen của nó vào trong 
các tế bào không ở giai đoạn đang phân chia. Nó cũng được chứng minh là gây cảm 
ứng để dừng chu kỳ tế bào ở G2 trong vài dòng tế bào. Vì thế viễn cảnh của các vec tơ 
này cũng có thể là rất to lớn và cũng có thể sẽ bị hạn chế. 
 
5.2.1 Lợi thế của các vec tơ lentivirus 
 
Cũng giống như tất cả các vec tơ retrovirus, lentivirus cũng cho một tiềm năng cài các 
gen đơn ổn định - bản phiên mã gen vào trong nhiễm sắc thể tế bào chủ và xác định 
được đích của sự chuyển gen trong các tế bào có các receptor virus thích hợp. Lý do 
chính để người ta quan tâm tới lentivirus hơn các retrovirus khác là khả năng nhắm đích 
vào các tế bào ở giai đoạn Go. Nhiều quần thể tế bào được chuyển gen trị liệu như gan, 
cơ và não thì hầu hết hoặc hoàn toàn đều ở thời điểm Go. 
Lợi thế thứ 2 là khi sử dụng tổ hợp mạnh promoter Tat/LTR thì sự biểu hiện gen cao là 
có khả thi. 
Lợi thế thứ 3 là các gen phụ trợ tạo thêm các chức năng điều hòa, tức là các gen này có 
thể tạo nên sự cảm ứng. 
 
5.2.2 Những bất lợi của các vec tơ lentivirus 
 
Những bất lợi hiển nhiên của các vec tơ cơ sở HIV là sự nguy hiểm của các sản phẩm 
tái tổ hợp của một virus hoang dã. Dĩ nhiên điều này chỉ có thể xảy ra nếu có mặt đầy 
đủ các thành phần cần thiết để kiến tạo lại đầy đủ hệ gen virus, vì vậy hệ thống này phải 
được thiết kế sao cho sự cố trên không được xảy ra. 
Bất lợi thứ hai là hệ thống vec tơ lentivirus có độ chuẩn tương đối thấp, không hiểu lý do 
tại sao lại như vậy. Tuy nhiên, khi nhìn nhận vấn đề này người ta thấy rằng dường như 
có sự phóng đại khi so sánh trực tiếp các vec tơ lentivirus với các vec tơ của các dọng 
tế bào biến nạp của chuột in vitro. Nhìn chung các nhà nghiên cứu đều cho rằng khi 
đánh giá về khả năng biến nạp đối với các tế bào sơ cấp in vitro thì thấy rõ ràng có sự 
khác biệt giữa lentivirus và các vec tơ của chuột, tức là các vec tơ của chuột là kém 
hiệu lực hơn. 
 
5.3 Các vec tơ cơ sở lentivirus 
 
Hệ thống vec tơ retrovirus có 2 thành phần cơ bản: (i) hệ gen virus đã được cải biến có 
các gen ngoại lai với các trình tự tác động cis cần cho sự capsid hóa các hạt virus và cài 
ổn định vào các tế bào đích – vec tơ và (ii) một virus trợ giúp hoặc các cấu trúc virus 
cung cấp tất cả các cấu trúc ở dạng trans và các protein enzyme cần thiết cho việc kiến 
tạo một virion nguyên bản trong đó vec tơ có thể đã được đóng gói để chuyển giao. 
Những thành phần tối thiểu cho một vec tơ là: tín hiệu đóng gói, nó cho phép sự capsid 
hóa chọn lọc RNA ở các hạt virus, vị trí gắn primer (primer binding site – PBS) dành cho 
sự khởi đầu phiên mã ngược, một đoạn polypurin để khởi đầu sự tổng hợp chuỗi cộng 
provirus (proviral plus strand synthesis) và các trình tự LTR tạo được cả promoter lẫn  
chức năng kích thích, các tín hiệu polyadenylate và các trình tự nhận biết cần thiết cho 
sự hợp nhất của provirus. Tất cả những thành phần này có thể bị bỏ sót ở  hệ thống 
đóng gói. Ở lentivirus thì 5’LTR và vị trí gắn primer hầu như kề lên nhau và thường 
được cho là các trình tự nối tiếp trong vec tơ. Vị trí của tín hiệu capsid hóa Ψ ở HIV thì 
vẫn là một vấn đề tranh cãi. Các nghiên cứu đầu tiên đã xác định được tầm quan trọng 
của trình tự capsid hóa nằm giữa 5’ của vật cho ghép nối (5’ splice donnor) và mã khởi 
đầu gag. Những đột biến ở vùng này sẽ dẫn đến khiếm khuyết đóng gói  10-1000 lần ít 



hơn virus hoang dã phụ thuộc tế bào. Những nghiên cứu kế tiếp đã xác định thêm một 
vùng khác cũng có khả năng kích thích sự đóng gói. Tuy nhiên, mỗi nghiên cứu lại đưa 
ra một hệ thống khác hẳn nhau, vì thế khó mà đi đến kết luận cuối cùng. Đầu 3’ của gen 
env, kể cả RRE làm tăng sự đóng gói của một số cấu trúc. Vùng 5’ của gen gag cũng 
được xác định nhờ nó có tín hiệu kích thích đóng gói. Tín hiệu đóng gói được chứng 
minh là không liên tục và có tới vài dạng khác nhau. Trình tự tối thiểu hay trình tự cần 
cho sự đóng gói thì vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đầu 3 
của env, toàn bộ gag và vùng TAR là không cần thiết cho sự đóng gói ở vùng mà giữa 
vật cho ghép nối và gag ATG có ảnh hưởng lớn nhất. Một trình tự pentanucleotide 
GGNGR thường thấy ở vùng tín hiệu đóng gói của các lentivirus của các động vật cao 
cấp. Trong thực tế, nhiều vec tơ có vùng 5’ đầy đủ từ vị trí bắt đầu phiên dịch, xuyên 
qua phần bắt đầu đi vào phần đầu tiên của gen gag cùng với đầu 3’ của env. Ở phần 
thứ 2 có thể  bao gồm các tín hiệu đóng gói tách biệt hoặc  các trình tự không ổn định 
khi hợp nhất đầu 5’ của gen gag vào trong cấu trúc này (Hình 5.6) 
 
5.3.1 Các ảnh hưởng khác đối với sự đóng gói 
 
Sự đóng gói RNA trong HIV khá lộn xộn và ít hiệu quả hơn so với các hệ retrovirus của 
khỉ và chuột. Một vài tài liệu đã chứng minh khả năng của HIV đối với sự capsid hóa 
RNA ghép nối với cả dẫn xuất virus cũng như các vec tơ với hiệu ứng cao, mặc dầu so 
với thông tin không ghép nối dài đủ (full-length unpliced message) thì thấp hơn. Cũng 
chưa rõ là  liệu kết quả này có phải là do sự hình thành heterodimer giữa các mẫu ghép 
nối  và các mẫu đủ độ dài hay không. Dĩ nhiên có nhiều yếu tố ảnh hưởng tới vấn đề 
này. Trong một số dạng được dùng cho sự thâm chuyển tức thì, chẳng hạn như các tế 
bào Cos thì thấy sự đóng gói nhiều RNA ghép nối, có thể là do nồng độ của mẫu này ở 
tế bào là cực kỳ cao. Sự đóng gói ở lympho T thì đặc hiệu hơn mặc dầu vẫn phát hiện 
thấy RNA ghép nối trong các hạt virion. Khi sử dụng các kỹ thuật thâm chuyển không có 
dòng tế bào nào được chỉ ra là có RNA đáp ứng đầy đủ cho việc capsid hóa. Điều đó có 
thể do mục đích của sự thâm nhiễm là muốn có sự biểu hiên cao với một thời gian ngắn 
do đó dẫn đến sự bão hòa hàm lượng RNA trong tế bào trong hệ thống. Trong các thí 
nghiệm thiết kế tín hiệu đóng gói thì các quy trình  thâm nhiễm có liên quan tới tính đặc 
hiệu cao của sự đóng gói. Trùng hợp với vấn đề này là các quan sát thấy rằng nếu sự 
đóng gói mà không gắn với việc cắt bỏ một đoạn nhỏ ở đầu 5’ thì có sự thâm nhiễm cao 
hơn. Ở HIV-2 đã được chứng minh là có sự phân cấp tính đặc hiệu đóng gói trong đó 
sự đóng gói ở các tế bào Cos thì tính đặc hiệu là thấp hơn các tế bào T, tức là tế bào T 
dễ bị thâm nhiễm hơn tế bào Cos.  
Ngay cả trong các dòng tế bào đóng gói cơ sở HIV thì cũng có bằng chứng cho thấy 
RNA ghép nối từ một cấu trúc provirus hợp nhất vẫn có thể đi vào lộ trình đóng gói và 
được hợp nhất trong các virion. Nếu là in vivo thì trước tiên nó gây bất lợi cho virus mà 
lẽ ra RNA ghép nối đã có thể hoàn tất sự đóng gói với hệ gen có độ dài mong muốn. 
Hơn nữa, chỉ với sự lộn xộn nhỏ cũng làm tác động tới việc kích thích tái tổ hợp capsid 
hóa heterodimer và nó có khả năng làm tăng sự đa dạng của virus. Cũng còn khả năng 
khác là hệ thống này đã được xem xét dưới các điều kiện nhân tạo và tính đặc hiệu có 
thể phụ thuộc vào sự khác nhau về lượng RNA cần cho sự capsid hóa khi đang lắp ráp 
các capsid virus. Lentivirus phải trải qua sự chuyển đổi biểu hiện gen từ sớm sang 
muộn, điều đó có thể trùng hợp với vịệc tăng RNA không ghép nối trong tế bào chất  
cùng với các protein cấu trúc được tạo ra để làm cân bằng nhằm chống lại việc đóng gói 
RNA đa ghép nối sớm gây nên sự dư thừa trong chu kỳ sống. 
Trong thực tế, cho tới nay chưa có dòng tế bào nào thỏa mãn với việc loại trừ sự capsid 
hóa của các RNA ghép nối. Những dòng tế bào lympho có vẻ khá hơn các các dòng tế 



bào biểu mô và các tế bào giống như nguyên bào sợi. Tuy nhiên, vẫn chưa có đủ các 
công trình  nghiên cứu về các dòng tế bào để  ra lời khuyến cáo. 
Một khuynh hướng xa hơn nữa đi từ các quan sát thấy rằng HIV-1 có thể đóng gói được 
các vec tơ  cơ sở HIV-1 và HIV-2. Nhưng HIV-2 thì chỉ đóng gói được các vec tơ HIV-2. 
Điều đó dẫn đến HIV-2 được ưu tiên cho đóng gói RNA tịnh tiến (co-translationally), vì 
thế mà hạn chế được khả năng lựa chọn RNA vec tơ dị loại dạng trans. Khả năng của 
HIV-1 đóng gói được vec tơ có thể là do giảm sự phụ thuộc của nó đối với sự đóng gói 
ở dạng cis. Vì vậy khả năng tác động của nó với tư cách là một hệ thống đóng gói các 
RNA khác (Kaye và Lever). 
Có những điều khó hiểu không giải thích được với các gen dị loại trong việc đóng gói ở 
một số trường hợp. Chẳng hạn như gen chloramphenicol acetyl transferase (CAT) 
capsid hóa cực kỳ hiệu quả các hạt virion khi nó nằm trong hệ gen như một thành phần 
thay thế gen nef hoặc nằm chính giữa một gen của vỏ đã bị loại trừ. Gen CAT trong 
vùng gag cũng có hiệu ứng âm đối với sự capsid hóa, có thể là do khoảng cách giữa 
các trình tự dị loại và tín hiệu đóng gói quá gần do đó ảnh hưởng tới cấu trúc bậc 2 của 
tín hiệu đóng gói. 
Mục tiêu của một hệ thống vec tơ là chuyển giao một gen dị loại tới một dòng tế bào 
đích. Có nhiều phương pháp liên quan tới HIV đã được thử nghiệm nhằm thay thế gen 
virus trợ giúp sao chép cao ở các cấu trúc tách biệt được thiết kế truyền thống để giảm 
tối đa hoặc loại bỏ hoàn toàn sự phát sinh virus sao chép cao. Sự chuyển gen khi sử 
dụng lentivirus với vỏ virus nguyên bản được tóm tắt ở Bảng 5.1 
 
5.3.2 Chuyển gen trực tiếp 
 
Thực hiện đầu tiên về sự chuyển gen trực tiếp là  thay thế gen dị loại (CAT) cho khung 
đọc mở  nef của HIV đủ độ dài (full- length HIV) (Hình 5.4). Một dãy các cấu trúc CAT 
với các chiều dài khác nhau được cài vào đầu 3’ của virus và một số cấu trúc không làm 
ảnh hưởng tới năng lực sao chép. Khi chuyển hệ gen đủ độ dài với nguyên bản  gen 
CAT tới các tế bào đích thì gen CAT có lẽ là  từ một bản phiên mã ghép nối. Trong các 
thí nghiệm in vitro năng lực sao chép của virus bị giảm xuống khi kích cỡ của gen cài  
vào tăng lên. Điều đó hoàn toàn có lý bởi vì muốn tăng kích cỡ của bản phiên mã đủ độ 
dài thì bắt buộc phải gia tăng đóng gói. Mặc dầu đã có bằng chứng rằng RNA hệ gen có 
đủ độ dài lớn hơn nữa vẫn có thể được đóng gói (McCann và Lever), nhưng trong thực 
tế vẫn chưa phân tích được kích cỡ tối thiểu của RNA có thể “vừa khít” trong một 
lentivirus. Khi cài một gen CAT nhỏ nhất, năng lực sao chép của virus in vitro thực tế là 
có tăng lên đôi chút so với  dạng hoang dã, có lẽ là do nef đã bị loại trừ - chính nó đã có 
hiệu ứng ức chế nhỏ đối với sự sao chép của virus in vitro. Vì thế, chuyển giao một dấu 
chuẩn gen có lẽ là hệ hiệu lực nhất. Tuy nhiên, tính độc hại của HIV thì vẫn không thể 
nào coi thường được. 
 
5.3.3 Virus trợ giúp trung gian 
 
Theo các nghiên cứu sớm hơn, khi sử dụng HIV với các trình tự tác động chính xác cis 
để phân tích sự biểu hiện ổn định của các vec tơ test thì người ta đã sử dụng dòng tế 
bào có CD4 dương tính. Những tế bào này đã bị nhiễm HIV dạng hoang dã và phần 
dịch nổi từ môi trường nuôi cấy đã được phân tích bởi RNA slot blot và độ chuẩn vec tơ 
được đo bằng sự chuyển gen tới một quần thể thứ 2 của những tế bào có CD4 dương 
tính (Hình 5.5). Khi sử dụng một vec tơ như thế thì vec tơ sẽ có độ chuẩn là 103 và 
104cfu/ml (số đơn vị khuẩn lạc tạo thành trên một mililit). Bởi vì bản chất của hệ thống 
này là sự hiện diện của một virus trợ giúp dạng hoang dã. 



 
5.3.4 Các hệ thống cộng nhiễm 
 
5.3.4.1 Bổ sung vỏ 
 
Về mặt phương pháp, đó là  một vec tơ đơn có sử dụng một số nhóm của phần bổ trợ 
env. Ở đây một gen dị loại được đưa vào giữa khung đọc mở env (Hình 5.4). Các khung 
đọc mở cho các protein phụ trợ Tat và Rev thì vẫn giữ nguyên. Gen dị loại được cài vào 
là một dấu chuẩn gen như CAT hoặc β- galactosidase. Plasmid này sau đó nhiễm vào tế 
bào cùng với gen biểu hiện vỏ để tạo nên các hạt virus trong đó RNA đủ dài có chứa 
gen dị loại ở vùng vỏ đã được bọc trong capsid. Plasmid này đặc biệt mạnh, khi nghiên 
cứu với chính protein vỏ (thường được dùng để phân tích chức năng của sự đột biến 
vỏ) thì thấy có một phần ngoài vòng đọc của virus lọt vào trong quần thể tế bào đích. 
Điều này cũng được áp dụng trong nghiên cứu bệnh lý học, trong đó hệ thống có động 
học sao chép đơn – tròn có thể chuyển giao được các gen dị loại thích hợp. Nó cũng có 
khả năng cung cấp thông tin về các vấn đề này vì quần thể tế bào thứ nhất có thể ảnh 
hưởng dễ dàng tới sự thâm nhiễm của virus thông qua các cách thâm nhiễm khác nhau. 
Ở phần gối nhau giữa các trình tự của vỏ trong 2 cấu trúc thì tăng cao độ tái tổ hợp và 
tái sinh virus dạng hoang dã đủ độ dài. Vì thế, hệ thống này không được áp dụng in vivo 
đối với người. Tuy nhiên, trên các mô hình ở động vật thì người ta lại dùng các lentivirus 
khác như visna và SIV, những virus này có giá trị trong việc nghiên cứu thâm nhiễm và 
bệnh lý học. 
 
5.3.4.2 Sự cộng nhiễm khi sử dụng vec tơ độc lập và các cấu trúc đóng gói 
 
Một vài nhóm nghiên cứu đã công bố các số liệu thực hiện được cũng như hiệu lực của 
hệ thống này. Nhiều cấu trúc DNA tách biệt đã được cộng nhiễm vào trong tế bào cùng 
với cấu trúc đóng gói cộng vec tơ (2 thành phần) và với cấu trúc đóng gói bổ trợ công 
vec tơ (3 thành phần) (Hình 5.6). Trong trường hợp thứ nhất, hệ thống được thiết kế 
nhằm giảm thiểu tối đa các trình tự trong vec tơ và các cấu trúc đóng gói bằng cách loại 
bớt đi LTR ở các cấu trúc đóng gói hay làm đột biến trình tự tín hiệu đóng gói ở đầu 5’, 
rời đi nguyên xi những khung đọc mở và các tín hiệu ghép nối thích hợp. Khi sử dụng 
hệ thống này phải có sự chuyển đổi tự do của các tế bào dương tính với CD4 với độ 
chuẩn 102 cfu/ml. Điều quan trọng là là nó không được kém hơn hệ thống vec tơ trên 
chuột khi đánh giá song song. Cộng nhiễm với 2 plasmid có sự gối lên nhau giữa vec tơ 
và virus trợ giúp, virus sao chép cao tất yếu là luôn được tạo ra ngay cả khi các trình tự 
tín hiệu đóng gói đã được loại khỏi virus trợ giúp. Thậm chí khi loại bỏ 35 cặp base 
trong các cấu trúc đóng gói/ trợ giúp ( phần cấu trúc này có hiệu ứng ức chế cao đối với 
sự đóng gói ở các tế bào T) thì vẫn chưa đủ để phòng ngừa sự tái tổ hợp. Những điểm 
yếu của hệ thống cộng nhiễm là hiệu ứng biểu hiện, hay sự lộn xộn của các tế bào 
được sử dụng  (qua các nghiên cứu về đóng gói), hay RNA lại loại trừ những trình tự 
đóng gói quan trọng dạng cis. Sự tái tổ hợp giữa các heterodimer trong khi phiên mã 
ngược sau khi thâm nhiễm tế bào đích có lẽ sẽ tạo ra virus sao chép cao. 
 



 
Hình 5.4 Những thay đổi trong việc cài các gen dị loại vào trong cấu trúc provirus. Phần trên cùng 
chỉ các provirus nguyên bản, phần giữa cho thấy các gen CAT đã được cài vào gen nef, đây là 
phần sao chép cao. Phần thứ 3 chỉ CAT hoặc gpt đã được cài vào gen của vỏ. Sự bổ sung này 
cần để biểu hiện vỏ. 
(Theo Andrew M.L.Lever. Gene Therapy Technologies, Applications and regulations. John Wiley 
& Sons Ltd 1999). 
 
 



 
Hình 5.5 Sự chuyển gen qua trung gian virus trợ giúp được sử dụng hữu hiệu trong các nghiên 
cứu về sự capsid hóa. 
(Theo Andrew M.L.Lever. Gene Therapy Technologies, Applications and regulations. John Wiley 
& Sons Ltd 1999). 
 
 
5.3.4.3 Cộng nhiễm với 3 plasmid 
 
Những thí nghiệm về nhiễm tức thời với 3 plasmid mà không nảy sinh virus sao chép 
cao đòi hỏi phải có ít nhất 2 sự kiện tái tổ hợp giữa 3 cấu trúc. Cấu trúc vỏ thường  từ 
một promoter dị loại hoặc một LTR loại thải và phải có một tín hiệu polyadenylat hóa dị 
loại. Cho tới nay, cả LTR của HIV và promoter dị loại đều được sử dụng để tạo ra các 
protein Gag/pol. Chất biểu hiện vỏ thường có một promoter dị loại. Độ chuẩn cực đại 
theo các tài liệu cho tới nay về cộng nhiễm là 103 cfu/ml. Nhiều tài liệu lại cho các số liệu 
thấp hơn đôi chút, chỉ vào khoảng 102 cfu/ml. Một số tài liệu trước lại công bố với số liệu 
cực kỳ cao (105 cfu/ml). Hệ thống này phụ thuộc đặc biệt vào số tế bào đã thao tác 
thành thạo DNA thâm nhiễm và dung nạp với một nồng độ tương đối cao DNA thâm 
nhiễm, chẳng hạn như Cos-1. Theo lý thuyết thì không có lý do gì mà những dòng tế 
bào có thể biểu hiện một cách ổn định với bất kỳ một trong số 3 plasmid lại không được 
sử dụng vì nó sẽ giảm bớt được việc phải cài các cấu trúc DNA ở bất kỳ thời điểm nào. 
Chẳng hạn như, trong một dòng tế bào mà biểu hiện ổn định một vec tơ có chứa một 
dấu chuẩn chọn lọc thì chắn rằng bất kỳ tế bào nào trong quần thể này qua thâm nhiễm 
sẽ được cài vào những cấu trúc đóng gói vec tơ sao cho nó chỉ mã cho vùng vỏ và vùng 
gag/pol. Có một khoảng gối lên nhau rất rộng giữa bộ phận này với các các bộ phận nối 
tiếp trên các dòng tế bào đóng gói, nhưng có một nguyên lý chung là nếu có sự biểu 
hiện ổn định một cấu trúc mã cho protein gây độc cho tế bào đóng gói thì phải tránh xa 
và phải được thay thế mới nhờ sự  thâm nhiễm tức thì vào hệ thống. 



 
Hình 5.6 (a) các cấu trúc bổ trợ thường dùng bao gồm tất cả các protein retrovirrus. (b) cấu trúc đặc biệt của 
một vec tơ cơ sở HIV, ở đó gen dị loại có thể được kiểm soát bởi promoter của nó, nếu trong antisense thì 
được kiểm soát bởi promoter của nó và tín hiệu polyadenylate hóa.(Theo Andrew M.L Lever,1999) 
 
5.3.5 Các dòng tế bào đóng gói 



 
Đối với HIV, hiện nay một số tài liệu có đề cập tới các dòng tế bào biểu hiện ổn định các 
protein cấu trúc của virus. Nói chung, chúng được mô hình hóa trên hệ thống của chuột, 
trong đó gen của vỏ được biểu hiện biệt lập với cấu trúc gag/pol. Điều lý tưởng là giới 
hạn được độ pha loãng của tế bào chỉ biểu hiện một cấu trúc. Những tế bào biểu hiện 
cao cấu trúc đặc biệt đó sẽ được tách dòng và được biểu hiện kế tiếp và rồi lại giới hạn 
độ pha loãng được biểu hiện và như thế một quần thể dòng biểu hiện cao sẽ  được lựa 
chọn. Chính sự khác biệt rất lớn về khả năng của các dòng với sự biểu hiện các protein 
virus đã biện minh cho vấn đề này. Chẳng hạn như sự khác biệt trong biểu hiện p24 lên 
tới 103 ở các dòng khi biểu hiện gag của HIV.  
Nhiều nhóm nghiên cứu đã tạo được các dòng tế bào đóng gói trong đó cấu trúc gag/pol 
đã gây nhiễm được các tế bào với sự trợ giúp của một dấu chuẩn chọn lọc ổn định. Sự 
biểu hiện của gag phụ thuộc Rev (Rev-dependent) vì thế tế bào biểu hiện gag/pol cũng 
phải có RRE. Đây là một điểm yếu tiềm ẩn, trong đó chất biểu hiện (tế bào) protein vỏ 
cũng cần phải có RRE. Nhiều nhóm nghiên cứu chọn lọc các trình tự giống nhau trong 
các vec tơ của chúng để làm thích hợp nhất cho sự biểu hiện của cả 3 cấu trúc khi sản 
xuất các vec tơ thâm nhiễm có chứa RRE, điều này sẽ làm tăng độ mạo hiểm của tái tổ 
hợp. Nhứng đột biến điểm được nhóm Pavlakis thực hiện ở gen gag như thế thì các 
trình tự của acid nucleic đã biến đổi nhưng trình tự mã amino acid thì lại không biến đổi. 
Rõ ràng là sự chuyển dịch INS tác động ở dạng cis là rất hiệu lực và nó đòi hỏi gag phải 
được tạo ra với phương thức độc lập với Rev (Rev-independent manner). Đó có thể là 
một khả năng nhằm tránh việc gộp thêm vào cả RRE. Một chiến lược khác là gộp thêm 
cả trình tự tác động cis khác thay thế được RRE. Ở virus khỉ Mason Pfizer (Mason 
Pfizer monkey virus), một trình tự tác động dạng cis – yếu tố vận chuyển cấu trúc 
(constitutive transporter element – CTE) đã được chứng minh là có khả năng tác động 
một cách độc lập với Rev, nó cho phép RNA ra khỏi nhân. Vì thế tế bào biểu hiện 
gag/pol có thể bao gồm CTR hơn là RRE. Yếu tố biểu hiện vỏ đã được xác định là có 
chứa RRE, nó như là một bộ phận của trình tự env. Những công trình gần đây chứng 
minh rằng với các vec tơ thì RRE sẽ làm cho hiệu ứng vận chuyển tăng cao hơn là CTE. 
Tính phức tạp về mặt di truyền của HIV -1 là ở chỗ chẳng những gen env và gag/pol mà 
cả những gen điều hòa tat và rev cũng cần được biểu hiện. Các gen phụ như vpr, vpv, 
vif và nef có thể được bỏ qua khi chuyển gen vec tơ vào trong tế bào T khi các tế bào 
Cos- 1  đã được dùng để sản xuất virus, nhưng trong các trường hợp khác thì vẫn  đòi 
hỏi. Chẳng hạn như vif – là một đòi hỏi tuyệt đối đối với tính gây nhiễm của hạt virus, khi 
các tế bào sản xuất virus thiếu hụt vif thì sự thâm nhiễm sẽ bị hạn chế. Protein vpu kích 
thích đãng kể sự giải phóng các hạt virus khỏi tế bào và vpr cần thiết cho sự hợp nhất 
bên trong tế bào ở Go. Hệ gen HIV có thể được cắt nhỏ thành các đoạn mã cho 
5’gag/pol, vif và 3’tat, rev, vpu và env.  
Tuy nhiên, việc làm cân bằng sự biểu hiện của tất cả các gen từ đoạn 3’ của hệ gen lại 
là một vấn đề khi chúng nằm ngoài ngữ cảnh di truyền của provirus. Hơn nữa, nếu một 
trong số đó được chọn lọc cho tế bào biểu hiện gag/pol thì hệ thống này lại cần sự có 
mặt của Rev.  
 
5.3.5.1 Các vấn đề về protein 
 
Các protein lentivirus đặt ra nhiều vấn đề rất đặc biệt như rất khó được biểu hiện ổn 
định trong một số dòng tế bào xác định. Enzyme protease của virus cần cho các tiến 
trình của các tiền thân gag và pol, nhưng nó lại là độc tố đối với một số dòng tế bào. Sở 
dĩ như vậy là vì protease có thể cắt nhỏ một số protein bộ khung tế bào. Các dòng tế 
bào có biểu hiện protease chỉ tăng lên khi có những đột biến điểm ở gen protease – 
nhằm trả lại sự thiếu hụt enzyme này. Một nhóm nghiên cứu khác lại phát hiện rằng 



thường thì khi sử dụng các dòng tế bào từ người sự biểu hiện protease có thể kéo dài 
hơn. 
Sản phẩm của gen env cũng là độc tố tiềm ẩn đặc biệt đối với các tế bào có CD4 dương 
tính. Cũng có trường hợp người ta lại mô tả cả những dòng tế bào có CD4 âm tính, một 
vài trường hợp còn có thể phát hiện thấy mRNA của CD4 cũng bị tác động. Điều đó có 
thể là do mức CD4 trên bề mặt tế bào thấp hơn giới hạn phát hiện bằng kỹ thuật nhuộm 
tổ chức truyền thống. Tuy nhiên, bất kỳ một biểu hiện nào của CD4 trong một quần thể 
tế bào mà kèm theo cả sự biểu hiện gp120 thì có thể dẫn đến sự liên hợp và chết của  
tế bào. Đáng chú ý là một số dòng tế bào sản xuất các hạt HIV tốt nhất lại từ các tế bào 
lympho có CD4 trên bề mặt. Vì thế lại một lần nữa khẳng định, về nguyên tắc thì tốt nhất 
vẫn là dùng một dòng tế bào đóng gói mà không có CD4 trên bề mặt vì như thế nó sẽ 
làm giảm tối đa cơ hội tái thâm nhiễm của dòng tế bào này bởi các vec tơ.  
Cũng có những vấn đề cần xem xét về vai trò quan trọng của protein vpr đối với các tế 
bào ở Go. Vpr của nhiều dòng tế bào có thể gây cảm ứng làm ngừng chu kỳ tế bào. 
Người ta đã chứng minh rằng, vpr cần được tạo ra ở những dòng tế bào mà từ đó virion 
được sản sinh để tạo điều kiện cho việc tạo capsid. Có nhiều thí nghiệm đã chứng minh 
rõ rằng dòng tế bào được cung cấp vpr dạng trans thì bất hoạt. Trong các vec tơ hệ 3 
plasmid gag/pol, env, thì cách thực tiễn nhất là có 2 trong số các cấu trúc này biểu hiện 
ổn định còn cấu trúc thứ 3 sẽ được đưa vào bằng gây nhiễm tức thì với khung đọc mở 
vpr trong cấu trúc này. Vpr có tính đặc hiệu mẫu (species), chẳng hạn như vpr của HIV-
1 có hiệu ứng cao nhất đối với các dòng tế bào người và vpr của SIV tôt nhất với các 
dòng tế bào của khỉ. Cả 2 protein này đều kém hiệu quả đối với các tế bào dị loại. Điều 
này vạch rõ phạm vi sử dụng các vec tơ dị loại để tránh việc làm ngưng trệ sự phát 
triển. Thật hiếm thấy các dòng tế bào đóng gói lentivirus lại biểu hiện một cách ổn định 
các protein. Cơ chế của vấn đề này vẫn chưa được rõ. 
 
5.3.5.2 Các cấu trúc có thể cảm ứng được 
 
Để vượt qua các vấn đề này thì một dòng tế bào đóng gói phải có các thành phần có thể 
cảm ứng được. Vấn đề này đã thu được kết quả khi sử dụng hệ thống biểu hiện 
tetracycline (tet) mạnh để kiểm soát các sản phẩm Rev và Env. Hệ thống này cho phép 
biểu hiện cao nhưng ngắn hạn các protein mong muốn. Động học của việc sản xuất các 
protein cấu trúc trong hệ thống này thường là chậm (với hệ thống có cơ sở là tet, trong 
một số trường hợp cảm ứng tối đa là trên 5 ngày) . Mặc dù hệ thống này thuận tiện cho 
các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm, nhưng nó vẫn còn rất  phức tạp và khó tiêu 
chuẩn hóa để có thể sản xuất đại trà. 
 
5.3.6 Sự giả vỏ (envelope pseudotyping) 
 
Nhiều nghiên cứu đề cập vấn đề lớp vỏ giả dị loại của lõi virus. Lõi HIV được chứng 
minh là có sự sao giả vec tơ chuột mặc dầu với độ chuẩn thấp hơn nhiều so với độ 
chuẩn lớp vỏ lưỡng tính nguyên bản của chuột. Gần đây hơn, người ta đã sử dụng lớp 
vỏ không phải của retrovirus đặc biệt là lớp vỏ (protein G) của virus gây bọng nước ở 
miệng (vesicular stomatitis virus – VSV). Những lớp vỏ này là do sự sao giả của các lõi 
HIV, nó tạo ra được các hạt virus ổn định khi đông khô và cho độ chuẩn CD34 cao ở 
quần thể tế bào gốc của tủy xương. Sự tổ hợp của lõi lentivirus và vỏ VSV rõ ràng là 
làm cho sự chuyển gen tới các tế bào Go có hiệu lực. Khi thí nghiệm song song với các 
vec tơ chuột thì thấy độ chuẩn của chúng rơi xuống gần số không. Ấn tượng hơn là  
tiêm trực tiếp vào não động vật các hạt virus HIV có VSV-G giả  thì có khả năng ổn định 
tốt sự chuyển gen vào trong các neuron và các tế bào thần kinh đệm. VSV giả cho phép 



các hạt vec tơ qua đường nhân để vào được bên trong nên 
làm tăng hiệu quả chuyển gen. Thời đại đương thời người ta quan tâm rất nhiều tới sự 
chuyển gen đến nhiều mô in vitro. Tuy nhiên, rõ ràng là nếu độ chuẩn in vitro lên tới 109 
thì vẫn là tương đối thấp đối với sự tải nạp các tế bào in vivo. Vẫn còn những bàn cãi về 
hiệu lực của các vec tơ này đối với sự chuyển gen tới các đích quan trọng như các tế 
bào gốc tạo máu chẳng hạn. 
 
5.3.7 Sự chuyển giao protein 
 
HIV là một trong số các virus đầu tiên được mổ xẻ về sự tương tác protein – protein dẫn 
đến sự hợp nhất các protein phụ trong các hạt virus. Chẳng hạn như protein Vpr có 
trong các hạt virus dẫn tới sự tương tác đặc hiệu với phần P6 của Gag và trong sự 
tương tác này thì đột biến được xác định là có liên quan tới các amino acid. Tương tự 
như vậy, một protein của tế bào- cyclophilin tương tác trực tiếp với CA. Hiện tượng này 
đã được người ta tận dụng để đưa các vùng gắn với P6 vào trong các protein dị loại và 
cũng để chứng minh cho sự hợp nhất của các phân tử đầu tận trong các hạt virus. Mặc 
dầu gen trị liệu và hệ thống vec tơ với mục đích thông thường là chuyển các trình tự 
acid nucleic, nhưng rõ ràng là nó còn được ứng dụng nhiều trong việc chuyển giao các 
protein tới tế bào. 
 
5.3.8 Độ chuẩn virus 
 
Khi các RNA virus đủ độ dài hợp nhất trong các hạt virus, thậm chí với các gen dị loại 
hợp nhất thay thế nef hoặc thay thế một phần trình tự của vỏ thì hiệu quả của sự đóng 
capsid và chuyển giao dường như là cực kỳ cao. Những vec tơ có độ dài ngắn hơn hệ 
gen thì không có kết quả. Thậm chí sự hợp nhất của tất cả các trình tự tín hiệu đóng gói 
trong một vec tơ gồm cả vòng gốc TAR, trình tự dẫn 5’ (5’ leader sequence), gen gag, 
đầu cuối 3’ của vỏ hay RRE đơn lẻ hiếm khi đạt được độ chuẩn lớn hơn 103 cfu/ml. Lý 
do tại sao thì vẫn chưa rõ và rõ ràng là các vec tơ lentivirus của chuột đối với sự đóng 
capsid (capsid hóa) đạt mức tương đương với RNA virus hoang dại. Điều này làm cho 
ta chú ý nhiều tới lentivirus đối với sự capsid RNA mã cho protein Gag. 
 
5.4 Phạm vi ứng dụng 
 
Việc sử dụng các vec tơ có cơ sở lentivirus đã được nhắc tới ngay từ đầu chương. Vai 
trò hiển nhiên của nó là chuyển các gen tới các tế bào dương tính với CD4 để thực hiện 
gen trị liệu đối với các thâm nhiễm HIV. Vấn đề này trước tiên là hướng tới các bệnh 
nhân đã có HIV dương tính, nhằm bảo vệ về mặt di truyền cho các tế bào CD4 trong cơ 
thể chưa bị nhiễm virus. Các bệnh khác có ảnh hưởng tới bạch cầu và các tế bào đơn 
nhân, đại thực bào cũng là những mục tiêu hướng tới. 
Việc sử dụng các lentivirus hay chimera lentivirus cho các tế bào không ở giai đoạn 
đang phân chia tuy đã được chứng minh nhưng vẫn còn phải kéo dài thêm một thời 
gian nữa. Hầu hết những người có liên quan tới việc nghiên cứu vec tơ đều có khái 
niệm cho rằng một vec tơ hoàn thiện sẽ phải là sự hòa trộn của các thành phần từ các 
virus khác nhau, mỗi thành phần có một đặc tính riêng và cuối cùng những thành phần 
này có thể sẽ được hợp nhất thành một hạt không phải là virus hoàn chỉnh. 
 
5.5 Độ an toàn 
 



Ở Anh Quốc HIV và SIV được xếp vào hạng thứ 3 trong các tác nhân gây bệnh và tất cả 
các công việc có liên quan tới virus sống hoặc các cấu trúc phụ nhưng có thể nảy sinh 
virus sống đều phải được cách ly bảo vệ. Những công việc liên quan tới các lentivirus 
khác (MVV, EIAV) thì phải  lưu ý tới sự tiềm ẩn của các yếu tố gây bệnh cho động vật. 
Cho đến bây giờ vẫn chưa có một quy trình thử nghiệm lâm sàng nào được phê chuẩn 
với việc sử dụng lentivirus toàn phần hay từng phần trong việc chuyển gen trên người. 
Dường như có sự khác nhau đôi chút về mức độ đòi hỏi về độ an toàn đối với một vec 
tơ bao hàm tất cả các thành phần của retrovirus chuột với một vec tơ là chimera trong 
đó một bộ phận của chimera có liên quan tới lentivirus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


