
Chương VI 
 
                                          CAC VEC TƠ  ADENOVIRUS 
6.1 Mở đầu 
 
Các vec tơ adenovirus là một trong số các phương tiện chuyển gen trực tiếp hứa hẹn 
nhất in vivo trong gen trị liệu trên người điều trị các bệnh di truyền đơn gen như bệnh xơ 
nang, bệnh đau cơ Duchenne và bệnh ưa chảy máu A và B cũng như các bệnh mắc 
phải như ung thư (Trapnell và Gorziglia, 1994; Wilson, 1995). Hơn nữa, việc sử dụng 
các vec tơ adenovirus trong các trị liệu ex vivo cũng đã được đánh giá. Các vec tơ 
adenovirus có nhiều lợi thế vượt hẳn các hệ thống chuyển gen khác, nó có thể tải nạp 
được nhiều dạng tế bào và không đòi hỏi tế bào đích phải phân chia trong chuyển và 
biểu hiện gen. Nhiễm sắc thể của adenovirus còn duy trì được episome trong tế bào tải 
nạp, vì vậy tránh được khả năng đột biến ghép (Gingsberg,1984; Horowitz,1990). 
Adenovirus có thể hoàn trả những thiếu hụt về sao chép do các gen điều hòa đặc biệt 
của virus đã bị loại đi (Berkner, 1988; Gorziglia và cộng tác.,1996), điều đó cho phép 
các vec tơ điều tiết được việc cài DNA dị gen trên 8 kb - tùy thuộc vào độ dài đoạn gen 
đã bị loại trừ. Sau nữa, người ta vẫn chưa thấy sự thâm nhiễm adenovirus nào có liên 
quan tới việc tạo khối u trên người, vì thế adenovirus được coi  như là một vaccine sống 
có trong hàng triệu con người (Straus, 1984). Bất lợi chính của các vec tơ adenovirus là 
gây đáp ứng miễn dịch đối với vật chủ vì thế mà làm giới hạn thời gian biểu hiện của  
gen chuyển và khả năng tái sử dụng vec tơ. Những cố gắng hiện nay hướng trực tiếp 
vào việc làm giảm tính sinh miễn dịch của các vec tơ và phát triển các chiến lược đánh 
lừa đáp ứng miễn dịch của vật chủ. 
Vài năm trước đây cũng có một số công trình thông báo đã chuyển giao thành công qua 
trung gian vec tơ adenovirus cũng như biểu hiện được nhiều gen dị loại ở một số động 
vật (Trapnell và Gorziglia, 1994; Wilson. 1995). Cho tới nay, các vec tơ adenovirus đã 
được sử dụng hoặc dự định sử dụng trong trị liệu lâm sàng trên người các bệnh xơ 
nang, bệnh thiếu hụt ornithine transcarbamolyse và các dạng ung thư như: ung thư vú, 
kết tràng, nguyên bào xốp, ung thư đầu và cổ, u hắc tố da, u nguyên bào thần kinh, u 
buồng trứng, u tuyến tiền liệt (Marcel và Grauz, 1996) và u phổi (Cohen – Haguenauer, 
1996). Tuy nhiên, gen trị liệu qua trung gian vec tơ adenovirus đều phải thực hiện ở giai 
đoạn sớm, tất cả các nghiên cứu đều ở pha I với mục đích đảm bào an toàn hơn là tính 
đến hiệu quả. 
 
6.2 Cấu trúc và  tổ chức của adenovirus 
 
Adenovirus trên người là các virus DNA không vỏ, thuộc họ parvoviridae (Ginsberg, 
1984; Horowitz, 1990). Đường kính của virion là 80-90nm với hình thái icosohedral 
nhọn, khối lượng nguyên tử 175-185 x 106 Da. Theo huyết thanh học, các adenovirus 
được phân thành gần 50 serotype, với các dưới nhóm từ A tới G (Wadell, 1984). Các 
virus thuộc dưới nhóm A và B tiềm ẩn khả năng gây ung thư trên các loài gặm nhấm 
mới sinh, các virus dùng trong chuyển gen thuộc dưới nhóm C, không gây khối u. 
Adenovirus dưới nhóm C chỉ gây các bệnh hô hấp nhẹ trên người, chiếm khoảng 5-15% 
các trường hợp cúm thông thường (Straus, 1984). 
Adenovirus đã phân lập được cách đây trên 40 năm (Rowe và cộng sự., 1953), những 
hiểu biết về hệ thống di truyền của adenovirus cũng tăng lên không ngừng, một phần 
cũng vì adenovirus sớm được để ý tới như một mô hình biểu hiện gen với các tế bào 
nhân chuẩn (Ginsberg, 1984; Horowitz, 1990). Adenovirus thâm nhiễm các tế bào đích 
bằng cách gắn vào receptor của coxsackie và adenovirus (coxsackie and adenovirus 



receptor –CAR) trên bề mặt tế bào (Bergelson và cộng sự., 1997) nó được “hòa nhập” 
qua các lỗ bọc clathrine để đi vào thể THNB (endosome), virion được loại khỏi tế bào 
chất bằng cơ chế ly giải nội bào (endosomolysis), sự chuyển vị tới màng nhân qua các 
tín hiệu đích  trong các polypeptide capsid, hệ gen virus được chuyển vào nhân tế bào, 
ở đó nó duy trì ở dạng episome. 
 

 
 
Hình 6.1.Sơ đồ đại diện của hệ gen adenovirus và sự điều hòa phiên mã. Hệ gen của adenovirus 
xếp thẳng hàng song song, các đơn vị phiên mã là các vùng có mũi tên. Các mũi tên trên chỉ 
hướng của phiên mã. Các mũi tên cong chỉ các con đường chuyển hoạt hóa. Các đơn vị phiên 
mã  trung bình hoặc nhỏ là  pIX, IVa và VA-RNA (I-III). Những vùng lặp tận cùng đảo ngược là 
các ITR cũng như các protein 55 kDa liên kết đồng hóa trị với đầu 5’ của hệ gen. Cả vùng ITR và 
sự có mặt của protein tận cùng đều cần cho việc sao chép của virus có hiệu quả. Phần chính của 
vec tơ adenovirus thế hệ thứ nhất (Av1) có cả những phần loại bỏ E1 và E3; tuy nhiên, một vài 
vec ơ Av1 chỉ chứa vùng loại bỏ E1. Loại bỏ vùng E1 sẽ làm cho sự sao chép của virus bị suy 
giảm vì các sản phẩm của gen E1 điều chỉnh lên các đơn vị phiên mã chính  của virus như E2, 
E3 , E4 và promoter muộn chính (major late promoter-MLP) (được chỉ bằng mũi tên cong). E1, 
E2 và E4 được hoạt hóa bởi yếu tố phiên mã trong tế bào vật chủ. Các vec tơ thế hệ 3 (Av3) 
kiềm chế ngoài những phần cắt bỏ E1 và  E3 còn thêm cả vùng E2a đã  loại bớt một phần. Các 
vec tơ loại kết hợp E1/E3/E4 cũng đã được thiết lập. Những vec tơ được loại bớt sau này làm 
giảm được sự biểu hiện của các đơn vị phiên mã muộn do ngăn ngừa được vịệc điều chỉnh lên 
của MLP bởi các sản phẩm của gen E2a hoặc E4. 
Ghi chú: (●)- prtein tận; (■)-promoter. 
(Theo Sheila Connelly. Gene Therapy Technologies, Applications and regulations. John Wiley & 
Sons Ltd 1999). 
 
 
Hệ gen adenovirus gồm các phân tử DNA chuỗi kép, thẳng với chiều dài 36 kb, có các 
liên kết đồng hóa trị gắn đầu 5’ với một protein tận cùng 55 kDa cần cho sự sao chép 
của DNA virus. DNA virus có chứa những đoạn lặp tận cùng đảo ngược, ngắn (short, 
inverted repeats –ITR) ở mỗi đầu cuối của hệ gen – cần cho sự sao chép DNA. Hệ gen 
virus được tổ chức với 4 vùng phân biệt sớm có tên từ E1 đến E4 và 5 vùng ghép muộn 
từ L1 đến L5 – cơ sở cho sự biểu hiện trước hay sau sự khởi đầu tổng hợp DNA virus, 
thêm vào đó còn có một vài trung gian phụ hoặc các đơn vị phiên mã muộn (Hình 6.1). 
Nói chung các sản phẩm sớm của gen đã làm thay đổi sinh học tế bào vật chủ để giúp 
cho việc sản xuất virus, còn những gen muộn lại mã cho hầu hết các protein cấu trúc là 
thành phần của virion và giúp cho sự lắp ráp của virus. Ngay khi hệ gen virus vào tới 



nhân, vùng E1 được phiên mã tích cực bởi các yếu tố phiên mã và mã hóa cho các 
protein có liên quan trực tiếp tới việc hoạt hóa các vùng E2, E3 và E4. Trong các tế bào 
nuôi cấy, các sản phẩm gen E1 được mã trong vùng E1a và E1b đã sao chép thông tin 
virus cảm ứng (Van der Eb và cộng sự., 1997). Vùng E2 mã cho các protein cần cho sự 
sao chép DNA virus bao gồm một protein gắn DNA chuỗi đơn (E2a) và  polymerase 
DNA virus cũng như protein tận cùng 55 kDa. Vùng E3 là tập hợp của các đơn vị phiên 
mã liên quan tới việc lẩn tránh các cơ chế bảo vệ của vật chủ, loại trừ các tế bào đã bị 
nhiễm virus, và không thiết yếu đối với sự sao chép của virus (Wold và Gooding, 1991). 
Các sản phẩm của gen E4 có liên quan tới việc điều hòa biểu hiện protein của tế bào và 
virus, sự sao chép DNA của virus, sự tích trữ mRNA của virus và sự tổng hợp protein, 
điều chỉnh xuống một cách tương ứng sự tổng hợp protein vật chủ. Một công trình mới 
đây chứng minh rằng protein E4 mã trong khung đọc mở 6, có tiềm năng gây ung thư 
tương tự như gen E1b (Moore và cộng sự., 1996). Sự biểu hiện của các gen sớm dẫn 
đến sao chép DNA khoảng 8 giờ sau khi thâm nhiễm và sự hoạt hóa tiếp của các gen 
muộn dưới sự kiểm soát phiên mã của promoter muộn sẽ sản sinh ra các virus con 
cháu và cuối cùng là các tế bào vật chủ chết và virus được giải phóng. 
 
6.3 Thiết kế và cấu trúc vec tơ adenovirus người khiếm khuyết sao chép  
 
Các vec tơ adenovirus khiếm khuyết sao chép cũng tương tự như những vec tơ virus 
khác, chúng gồm một cấu trúc virion bao quanh hệ gen virus đã cải biến. Cho tới nay, 
hầu hết các hạt vec tơ cơ sở cấu trúc capsid dạng hoang dã, ngoài nhiệm vụ bảo vệ 
DNA virus nó còn là phương tiện để gắn và đi vào bên trong tế bào đích (tải nạp). Tuy 
nhiên, hệ gen virus đã có những cải biến đáng kể. Những biến đổi này được thiết lập 
nhằm vô hiệu hóa sự phát triển của virus trong tế bào đích do đã loại trừ những chức 
năng đặc biệt của virus đối với sự điều hòa sao chép DNA và sự biểu hiện gen virus 
trong khi vẫn có thể phát triển trong tế bào đóng gói hoặc tế bào trợ giúp. Việc loại bỏ 
các trình tự như vậy tạo ra không gian trong hệ gen virus để DNA ngoại sinh vẫn cài vào 
được mà vẫn biểu hiện được các gen chuyển. 
Các adenovirus dưới nhóm C, serotype 2 và 5 (Ad2 và Ad5) là những adenovirus được 
nghiên cứu nhiều nhất và những virus này thường dùng như các vec tơ chuyển gen. 
Các  vec tơ adenovirus được dùng cho gen trị liệu chủ yếu là các vec tơ thay thế E1, ở 
đó các gen chuyển được cài vào vùng E1. Vùng bị loại trừ của E1 bao gồm toàn bộ hệ 
gen E1a và khoảng 60% gen E1b. Ngoài phần còn lại của hệ gen virus, vec tơ này còn 
giữ lại đầu 5’ gần nhất của hệ gen virus bao gồm các đoạn lặp tận cùng đảo ngược bên 
trái (left inverted termional – ITR) và tín hiệu đóng capsid (Ψ), các trình tự cần cho sự 
đóng gói và những vùng tăng cường (enhancer) E1 gối nhau (Hình 6.1). Vì các sản 
phẩm gen E1 sẽ làm hoạt hóa liên tục các đơn vị phiên mã chính nên khi loại trừ các 
vùng này thì sự biểu hiện sớm và muộn của gen sẽ giảm đi rất nhiều và làm sự sao 
chép của virus suy yếu một cách nghiêm trọng (Berkner, 1988). Để có không gian lớn 
hơn trong các vec tơ adenovirus cài các gen chuyển thì vùng E3 cũng thường  được 
loại trừ vì không đòi hỏi sự sao chép hoặc phát triển ở vùng này. Đôi khi gen chuyển lại 
được cài vào vùng bị loại của E3. Các vec tơ  adenovirus chỉ thiếu vùng E1 và E3 chính 
là các vec tơ thế hệ thứ nhất Av1. Các vec tơ adenovirus có thể đóng gói DNA hiệu quả 
với 105% kích thước của hệ gen (Bett và cộng sự., 1993), tương đương  với 8 kb DNA 
ngoại sinh trong vec tơ Av1 đã loại trừ E1/E3. 
 



 
 
Hình 6.2 Tạo các adenovirus tái tổ hợp. (A) DNA hệ gen adenovirus được chuẩn bị bằng Cla I 
của Ad5 – dl327 đột biến loại bỏ vùng E3 cắt bỏ đuôi bên trái hệ gen virus làm cho không bị 
nhiễm DNA virus. (B) plasmid A chứa ITR virus và tín hiệu đóng gói, đơn vị phiên mã gen chuyển 
và một kilobase hoặc hơn DNA adenovirus được cộng thâm chuyển với DNA đã được chuẩn bị 
để đưa vào các tế bào được phép. (C) nhờ kết quả của tái tổ hợp dị loại nội bào, một vec tơ 
adenovirus tái tổ hợp đã loại bỏ E1/E3 có chứa những gen E1 thay thế cho các gen chuyển đã 
được tạo ra. Mũi tên ngang đại diện cho đơn vị phiên mã E1. 
 Ghi chú:(░)-đơn vị phiên mã gen chuyển ngoại sinh;(■)vùng tái tổ hợp tương đồng;(□)DNA hệ 
gen adenovirus. Tam giác lớn đại diện cho phần loại trừ của vùng E3 adenovirus. 
(Theo Sheila Connelly. Gene Therapy Technologies, Applications and regulations. John Wiley & 
Sons Ltd 1999). 
 
 
Các vec tơ Av1 được cấu trúc theo nhiều cách, kỹ  thuật thông thường nhất được sử 
dụng là thông qua tái tổ hợp dị gen hệ gen virus với plasmid có mang gen chuyển 
(Berkner. 1988). Nói ngắn gọn là các đơn vị phiên mã của gen chuyển được cài vào một 
plasmid có chứa một đoạn của hệ gen. Plasmid này được cộng thâm chuyển (nhiễm) 
vào một dòng tế bào được phép (xem dưới đây), các DNA virus được chuẩn bị theo các 
kỹ thuật chuyển DNA truyền thống. Trong tế bào, do tái tổ hợp dị loại mà cứu vãn được 
các trình tự virus đã tách dòng và gen chuyển vào được hệ gen virus, vì thế mà tạo 
được các vec tơ tái tổ hợp (Hình 6.2). Để tạo các vec tơ Av1 với gen chuyển cài vào 
vùng E1, plasmid phải chứa đuôi bên trái của hệ gen virus bao gồm ITR và tín hiệu đóng 
capsid, hộp biểu hiện gen chuyển và trình tự DNA virus phía cuối của virus với độ dài  
xấp xỉ hoặc hơn 1 kb (Berkner và Sharp, 1983). DNA virus dùng trong cộng thâm 
chuyển (nhiễm) được chuẩn bị bằng enzyme cắt giới hạn loại trừ đuôi phía trái hệ gen 
virus. Các chế phẩm DNA virus được chuẩn bị theo cách này sẽ làm giảm khả năng 
thâm nhiễm của DNA bố mẹ và vì thế làm tăng hiệu lực của các vec tơ tái tổ hợp cô lập 
được tạo ra từ tái tổ hợp in vitro. Đoạn DNA khá lớn (~ 43 kb) phân lập từ các mẫu đột 
biến loại bỏ E3 của Ad5, dl327 (Thimmappay và cộng sự., 1982) được phân cắt với 
enzyme giới hạn Cla I và  làm tinh khiết bằng lọc gel cũng là những thường quy (Smith 
và cộng sự., 1993). Một cách tương tự, DNA dị loại có thể được cài vào vùng E3. Tuy 
nhiên, trong trường hợp này, plasmid phải chứa phần cuối phía phải hệ gen adenovirus 
và DNA virus được chuẩn bị bằng enzyme tiêu hóa giới hạn để loại trừ phần cuối bên 



phải hệ gen virus. Cuối cùng, người ta đã sử dụng quy trình cộng thâm nhiễm bằng 
cách dùng enzyme giới hạn cắt DNA virus để giữ lại một protein tận cùng 55 kDa liên 
kết đồng hóa trị với đầu 5’ của hệ gen virus (Sharp và cộng sự., 1976). Khi đó tính thâm 
nhiễm của DNA virus có chứa protein tận cùng cao gấp 10 lần DNA hệ gen bị phân cắt 
bằng protease (Sharp và cộng sự., 1976), như vậy chắc chắn là virus không tái tổ hợp 
có một lượng nhỏ DNA không bị phân cắt đã làm cho tính thâm nhiễm tăng cao 
(Berkner và sharp, 1983). Tiếp theo sự thâm chuyển, tiếp tục  phân tích sàng lọc, thấm 
Southern và biểu hiện gen chuyển sẽ xác định được vec tơ tái tổ hợp mong muốn 
(Graham và Prevec, 1991). 
Phương pháp khác dùng để tạo vec tơ adenovirus là tách dòng trực tiếp các trình tự 
plasmid rồi đưa vào hệ gen adenovirus qua những vị trí thích hợp và thâm chuyển tiếp 
các tế bào được phép bằng việc liên kết in vitro với DNA. Đó là phương pháp gốc để tạo 
các đột biến adenovirus (Stow, 1981).  
Một vấn đề quan trọng liên quan tới việc sản xuất các vec tơ adenovirus là gắn trực tiếp 
hoặc tái tổ hợp dị loại giữa  plasmid và DNA virus sẽ cứu sống được virus bố mẹ do vẫn 
còn lưu giữ được DNA virus bố mẹ thâm nhiễm. Tuy nhiên, sự phục hồi của virus tái tổ 
hợp này với nền tảng như vậy là rất khó, đặc biệt nếu các vec tơ công nghệ hóa lại phát 
triển khá chậm so với virus bố mẹ. Có một vài cách tiếp cận khá thông minh giải quyết 
được vấn đề này. Chẳng hạn như, các vec tơ bố mẹ sao chép kém được sử dụng để 
loại trừ khả năng vượt quá mức tái tổ hợp mong muốn (Berner,1988). Tương tự như 
vậy, vec tơ Av1 biểu hiện  được một  kiểu hình (phenotype) rất quan trọng là do cài gen 
thymidine kinase (TK) của virus herpes simplex vào hệ gen virus (Imler và cộng sự., 
1995). Sự biểu hiện của các sản phẩm gen TK đề phòng được sự sao chép virus khi có 
mặt một nucleoside giống như ganciclovir, điều đó cho phép chỉ lựa chọn các vec tơ tái 
tổ hợp trong đó gen TK đã được thay thế (Imler và cộng sự., 1995). 
Một phương pháp khác lại không cần DNA virus thâm nhiễm bằng cách dùng plasmid 
có chứa toàn bộ hệ gen adenovirus (Ghosh- Choudhury và cộng sự., 1986; Bett và cộng 
sự., 1994). Virus thâm nhiễm có thể được tạo ra bằng sự thâm chuyển một hoặc nhiều 
plasmid có chứa DNA adenovirus. Tuy nhiên, hiệu lực thâm chuyển của DNA plasmid 
thấp hơn nhiều so với DNA virus (Ghosh- Choudhury và cộng sự., 1986; Bett và cộng 
sự., 1994). Cũng tương tự như vậy, hệ gen đầy đủ của Ad2 được cấu trúc như nhiễm 
sắc thể nhân tạo của nấm men ( yeast artificial chromosome –YAC) lại  có tính thâm 
nhiễm  (Ketner và cộng sự., 1994). Nhờ các kỹ thuật di truyền truyền thống về nấm 
men, các trình tự virus chứa YAC có thể được cải biến và các vec tơ adenovirus có thể 
tìm lại được từ các dòng YAC (Ketner và cộng sự., 1994). 
Đơn vị phiên mã gen chuyển bao gồm các yếu tố cần cho sự biểu hiện thích hợp gen 
chuyển chẳng hạn như các promoter, các gen cần quan tâm và tín hiệu polyadenylate 
hóa, trong đa số trường hợp nó được thiết kế để đạt mức tối đa về sự biểu hiện gen 
ngoại sinh. Đối với sự biểu hiện của gen chuyển thì phải có những thay đổi lớn về 
promoter, điều này tùy thuộc vào mục đích ứng dụng và mô đích mà lựa chọn cho phù 
hợp. Rõ ràng là sự biểu hiện cấu trúc promoter virus như promoter adenovirus chính 
muộn hơn (Stratford – Perricaudet và cộng sự., 1990), promoter virus Rous sarcoma 
(Stratford – Perricaudet và cộng sự., 1992; Smith và cộng sự ., 1993), promoter 
cytomegalovirus (CMV) (Herz và Gerard, 1993) và promoter β – actin kích thích CMV lai 
(Kozarsky và cộng sự., 1993) … đều được hợp nhất trong các vec tơ adenovirus tái tổ 
hợp. Gần đây hơn, người ta dùng tế bào, các promoter đặc hiệu mô như promoter 
albumin đặc hiệu gan (Connelly và cộng sự., 1995, 1996), promoter điều hòa độ dãn 
điện màng gây xơ nang đặc hiệu phổi (Imler và cộng sự., 1996; Suzuki và cộng sự., 
1996), promoter chuỗi nhẹ đặc hiệu myosin cơ tim (Rothmann và cộng sự., 1996) và 
promoter α –fetoprotein đặc hiệu gan (Kaneko và cộng sự., 1995; Arbuthnot và cộng 
sự., 1996)… cũng đã được mô tả. Cuối cùng là các promoter điều hòa đáp ứng 



hormone (Haysahi và cộng sự., 1994) hoặc các tác nhân dược lý (Suzuki và cộng sự., 
1996) cũng được hợp nhất vào trong các vec tơ adenovirus. Việc gộp vec tơ đặc hiệu 
mô với vec tơ điều hòa đối với hộp biểu hiện gen chuyển tránh được những hậu quả 
tiềm ẩn về sự biểu hiện quá mức trong các mô khác hơn là biểu hiện ở cơ quan đích và 
vì thế sẽ làm tăng độ an toàn của các vec tơ đó. 
Một cách tiếp cận khác là tăng lượng gen chuyển trong các vec tơ adenovirus tức là 
đưa các yếu tố hệ gen vào trong hộp biểu hiện. Chẳng hạn như thêm một intron vào 
cDNA  yếu tố VIII (FVIII) của người đã làm thúc đẩy sự biểu hiện in vivo lên khoảng 10 
lần (Connelly và cộng sự., 1996) và việc gộp yếu tố IX (FIX) của người đã loại trừ intron 
đầu tiên và vùng 5’ và 3’ không được phiên dịch của cDNA yếu tố IX của người đã làm 
tăng 2000 lần yếu tố IX trong huyết tương chuột tải nạp (M. Kaleko). Cuối cùng, nhiều 
tín hiệu đã được sử dụng để polyadenylate hóa trực tiếp chăng hạn như tín hiệu 
polyadenylate virus 40 của khỉ. 
 
6.4 Sự nhân giống và làm  tinh khiết các vec tơ adenovirus 
 
Không giống như các vec tơ retrovirus, do tính ổn định của virion nên việc làm tinh khiết 
và cô đặc không làm ảnh hưởng tới hoạt tính của chúng. Các quy trình làm tinh khiết 
vec tơ adenovirus có liên quan tới việc thu lượm và phá hủy các tế bào đã bị thâm 
nhiễm bằng cách luân phiên đông lạnh và làm tan (Smith, 1995), hoặc dùng siêu âm 
(Kanegae và cộng sự., 1994) và loại bỏ cặn bằng ly tâm. Vec tơ được làm tinh khiết và 
cô đặc bằng ly tâm 3 bước với CsCl, sau đó đem thẩm tích hoặc tiến hành sắc ký. Tuy 
nhiên, với sản xuất lớn thì hay dùng phương pháp sắc ký hơn là ly tâm với CsCl. Đậm 
độ (nồng độ) vec tơ được xác định bằng quang phổ, xác định số hạt và tính chất sinh 
học, tính thâm nhiễm bằng sự chuyển gen hoặc các thí nghiệm khác (Mittereder và cộng 
sự., 1996). Để sử dụng trong lâm sàng trên người, các chế phẩm phải được phép của 
FDA về tỷ số đơn vị thâm nhiễm dưới 1/100 hạt vec tơ (Smith, 1995; Mittereder và cộng 
sự., 1996). Người ta cô đặc các chế phẩm vec tơ trên những phiến chứa 1011 đơn vị/ml, 
trong một số trường hợp còn cao hơn nhiều so với các vec tơ retrovirus hay adenovirus 
liên hợp. Các chế phẩm vec tơ được test kỹ càng về RCA bằng phân tích PCR đặc hiệu 
E1 (Tolstoshev và cộng sự., 1994) và các thí nghiệm trên phiến. Hiện nay FDA đòi hỏi 
với lâm sàng là các adenovirus chỉ có 1 hoặc vài RCA trong một vec tơ (Smith, 1995). 
 
6.5 Chuyển gen in vivo qua trung gian adenovirus 
 
Vài năm trước đây đã có đánh giá kỹ càng về hiệu lực và độ an toàn của Av1 in vivo 
trên động vật và người nhằm nâng cao sự hiểu biết về tính chất sinh học của các vec tơ 
adenovirus (Trapnell và Gorziglia,1994; Wilson, 1995). Sự đa dạng trong biểu hiện qua 
trung gian vec tơ adenovirus của các gen chuyển đã được đề cập đến như các gen  β – 
galactosidase và luciferase trong nhiều mô, phổ biến nhất là ở phổi và gan. Sự biểu hiện 
gen qua trung gian adenovirus phụ thuộc vào mẫu hình động vật, vào vec tơ và liều 
lượng sử dụng, nhưng nói chung biểu hiện khởi đầu là cao. Tuy nhiên, thời hạn kéo dài 
của sự biểu hiện thì thay đổi rất lớn. Nhìn chung, chuột chưa chín về miễn dịch hay có 
sự thỏa hiệp miễn dịch thì biểu hiện dài hơn so với chuột trưởng thành (sự biểu hiện 
gen giảm rất mạnh trong 2-3 tuần lễ, có lẽ là do hệ miễn dịch đã làm giới hạn sự kéo dài 
của vec tơ (Trapnell và Gorziglia, 1994; Wilson, 1995). Tuy nhiên, sau khi vec tơ Av1 
được truyền qua tĩnh mạch tới các động vật trưởng thành đã biểu hiện dài hạn yếu tố 
đông máu FVIII máu người (Connelly và cộng sự., 1996) và  FIX (M. Kaleko). Sự tải nạp 
của cơ với các vec tơ Av1 trong một số trường hợp cũng thấy  biểu hiện được kéo dài 



(Stratford – Perricaudet và cộng sự., 1992; Ragot và cộng sự., 1993; Vincent và cộng 
sự., 1993; Tripathy và cộng sự., 1996). 
Người ta quan tâm nhiều tới việc phát triển gen trị liệu đối với 2 bệnh phổi di truyền 
thường gặp nhất, đó là bệnh thiếu hụt α1 – antitrypsin (α1- AT) và bệnh xơ nang. Các kết 
quả thu được cho thấy nhiều gen được chuyển giao qua trung gian adenovirus như α1- 
At và cDNA điều hòa độ dẫn điện vận chuyển màng đối với bệnh xơ nang ở phổi người. 
Những thí nghiệm ban đầu đã mô tả là khi sử dụng phổi chuột bông như là mẫu hình 
động vật thì thấy chuột bông rất nhạy cảm với thâm nhiễm adenovirus tương tự như 
người. Khi nhỏ giọt qua khí quản vec tơ Av1 mã hóa α1- AT thấy rõ có biểu hiện α1- AT 
(Rosenfeld và cộng sự., 1991). Cũng tương tự như vậy in vi vo người ta đưa yếu tố dẫn 
điện vận chuyển màng bệnh xơ nang - CFTR (cystic fibrosis transmembrane 
conductance regulator) vào chuột bằng khí dung cũng thấy có sự biểu hiện CFTR và 
RNA của CFTR trong 6 tuần lễ (Rosenfeld và cộng sự., 1992). Mặc dầu hiệu lực của sự 
chuyển gen tới phổi là cao nhưng thời gian biểu hiện lại ngắn và lại liên quan tới nhiễm 
khuẩn cấp nhu mô phổi của chuột bông (Yet và cộng sự., 1994). Những nghiên cứu trên 
động vật cao cấp không phải là người  (Simon và cộng sự., 1993) cũng thấy có sự 
tương tự về đáp ứng miễn dịch đối với vật chủ, nhưng thời gian biểu hiện kéo dài hơn. 
Vec tơ Av1 mã hóa CFTR biểu mô mũi bệnh nhân xơ nang đã điều chỉnh ngắn hạn sự 
tiết chloride mà không thấy độc tính của vec tơ (Zabner và cộng sự., 1993).  Trong một 
thí nghiệm tách biệt, các vec tơ Av1 CFTR đã được đưa vào mũi và phổi bệnh nhân xơ 
nang, phát hiện thấy  RNA của CFTR ở mũi sau 2 ngày được xử lý, không có bệnh 
nhân nào bị sốt và làm tăng độ chuẩn kháng thể với adenovirus và mức interleukin- 6 
(Crystal và cộng sự., 1994). 
Cơ quan chính thứ 2 trong gen trị liệu in vitro là gan. Có rất nhiều gen bao gồm những 
gen mã cho các yếu tố đông máu, các enzyme chuyển hóa và các lipoprotein là những 
ứng cử viên của gen trị liệu trên gan. Đáng kể nhất là việc đưa các vec tơ adenovirus 
vào tĩnh mạch ngoại biên chuột (Smith và cộng sự., 1993), hoặc chó (Connelly và cộng 
sự., 1996) và các động vật cao cấp không phait người (T.A.G. Smith) đã thu được kết 
quả tải nạp các tế bào gan, điều đó đã chứng minh được tính khả thi của sự chuyển 
giao vec tơ adenovirus hệ thống nhằm điều trị các bệnh gan. Có nhiều tiến bộ đạt được 
trong những năm gần đây trong gen trj liệu qua trung gian vec tơ adenovirus  với các 
bệnh ưa chảy máu A và B, các bệnh thiếu hụt các yếu tố đông máu FVIII và FIX. Đưa 
qua tĩnh mạch liều thấp vec tơ Av1 mạnh mã hóa các yếu tố đông máu FVIII và FIX của 
người vào chuột trưởng thành đã thu được kết quả là biểu hiện rõ mức trị liệu  các yếu 
tố đông máu ít nhất 5 tháng (Connelly và cộng sự., 1996) và 1 năm  (M.Kaleko). Tuy 
nhiên, khi sử dụng các vec tơ với liều lượng cao gây độc cho tế bào gan thì thì mức 
biểu hiện cao khởi đầu của yếu tố đông máu  lại nhanh chóng giảm xuống, điều đó 
chứng tỏ rằng độc tố của các vec tơ phụ thuộc liều lượng đã làm hạn chế sự tồn tại của 
vec tơ (Smith và cộng sự., 1993; Connelly và cộng sự., 1995, 1996). Việc phân phối  
các vec tơ adenovirus FVIII tới chó thiếu hụt FVIII đã chỉnh lý được hoàn toàn kiểu hình 
ưa chảy máu và biểu hiện cao FVIII người (Connelly,1996). Tuy nhiên, sự biểu hiện 
FVIII ở chó chỉ là ngắn hạn do có phát triển các kháng thể ức chế FVIII của người 
(Connelly và cộng sự., 1996). Việc điều trị bệnh ưa chảy máu B của chó với vec tơ Av1 
mã cho FIX đã chỉnh lý nhanh chóng kiểu hình bệnh chảy máu. Tuy nhiên, trong trường 
hợp này không phát hiện thấy các kháng thể đặc hiệu FIX của chó (Kay và cộng sự., 
1994). Trong các mô hình khác với các bệnh mà đích là gan thì các vec tơ Av1 mã cho 
các gen ornithine transcarbamylase (Stratford-Perricaudet, 1990; Morsy và cộng sự., 
1993), gen phenylalanine hydroxylase (Fang và cộng sự., 1994). gen apolipoprotein E 
(Stevenson và cộng sự., 1995) và gen receptor lipoprotein tỷ trọng thấp của người 
(Ishibashi và cộng sự., 1993)… đã được dùng trong điều trị với công nghệ di truyền trên 
chuột knockout những gen này. 



Trong tất cá các trường hơp đều đã chứng minh rõ ràng có sự chỉnh lý (sửa chữa) các 
kiểu hình khiếm khuyết sau khi được trị liệu với vec tơ adenovirus. Tuy nhiên, trong đa 
số trường hợp, hiệu ứng trị liệu chỉ là nhất thời. Cũng tương tự  như vậy, việc điểu trị 
bệnh lipid cao ở thỏ Watanabe với vec tơ Av1 mã hóa receptor LDL đã làm giảm đáng 
kể mức cholesterol trong vòng 3 tuần (Kozarsky và cộng sự., 1994). 
Các vec tơ Av1 đã được đánh giá và chứng minh là tải nạp hiệu quả với rất nhiều mô và 
cơ quan ngoài phổi và gan, chẳng hạn như tim (Kass- Eisler và cộng sự., 1993) hay cơ 
tim và xương (Stratford – Perricaudet và cộng sự., 1992; Kass – Eisler và cộng sự., 
1993; Ragot và cộng sự., 1993; Vincent và cộng sự., 1993) hay tủy xương (Mitani và 
cộng sự., 1993), não (Le Gal La Sall và cộng sự., 1993), hệ TKTƯ (Bajocchi và cộng 
sự., 1993; Davidson và cộng sự., 1993), các tế bào nội mô (Lee và cộng sự., 1993; 
Lemarchant và cộng sự., 1993), thận (Moullier và cộng sự., 1994), các tế bào võng mạc 
(Jomary và cộng sự., 1994) và các u đặc (Haddada và cộng sự., 1993; Brody và cộng 
sự., 1994; Wilson và cộng sự., 1994). 
Gen trị liệu qua trung gian vec tơ adenovirus với các bệnh mắc phải như ung thư cũng 
theo 2 chiến luợc, thứ nhất là cảm ứng độc tính tế bào đối với các tế bào đặc hiệu khối 
u và thứ hai là kích thích tồn tại tính miễn dịch kháng khối u được cảm ứng bằng cách 
xử lý các mô có khối u với vec tơ adenovirus mã cho p53 (Will và cộng sự., 1994; Zhang 
và cộng sự., 1995) hoặc bằng cách sử dụng một tổ hợp gồm gen herpes thymidine 
kinase và ganciclovir đã điểu trị thành công các khối u mới hình thành trong các mô hình 
trên chuột (Chen và cộng sự., 1995; Yet và cộng sự., 1996). Với phương pháp tiêm 
chủng vec tơ Av1 mã cho cDNA interleukin-2 thì cũng thấy có sự tăng cường tính miễn 
dịch kháng khối u ở chuột (Haddada và cộng sự., 1995; Cordier và cộng sự., 1995; 
Huang và cộng sự., 1996). 
 
6.6 Đánh lừa đáp ứng miễn dịch của vật chủ đối với sự chuyển gen adenovirus 
in vivo 
 
Mặc dầu các vectơ thế hệ thứ nhất tải nạp và biểu hiện gen chuyển với hiệu lực cao, 
nhưng trong nhiều trường hợp thời gian biểu hiện lại rất ngắn. Làm mất sự biểu hiện 
cùng với độc tính trực tiếp của vec tơ (Connelly và cộng sự., 1996), sự nhiễm trùng và 
tác động của các tế bào miễn dịch (Yet và cộng sự., 1994; Yang và cộng sự., 1994, 
1995) đều dẫn đến sự hủy hoại tế bào tải nạp. Đặc tính của các tế bào tải nạp với vec 
tơ Av1 là biểu hiện của hầu hết các gen adenovirus giảm nhiều, mức protein virus được 
biểu hiện thấp (Mettereder và cộng sự 1994; Yang và cộng sự., 1994), những quan sát 
này đã chứng minh rằng có đáp ứng của lympho T gây độc tế bào (cytotoxyc T 
lymphocyte –CTL) trực tiếp kháng lại các tế bào biểu hiện các gen chủ chốt của virus, 
kết cục là loại đi các tế bào đã được công nghệ hóa (Yang và cộng sự., 1994, 1995, 
1996). Bởi vậy, giảm bớt hơn nữa sự biểu hiện gen virus có thể làm giảm đáp ứng miễn 
dịch (ĐUMD) của vật chủ đối với các tế bào tải nạp và làm tăng thời gian biểu hiện gen 
chuyển. Thật vây, việc phát triển vec tơ adenovirus thề hệ hai Av2 với một protein gắn 
DNA nhạy cảm với nhiệt 72 kDa mã hóa ở vùng E2a của bộ khung virus sẽ cho phép 
kéo dài sự biểu hiện ở gan chuột trưởng thành có ĐUMD tốt cũng như giảm đáp ứng 
CTL (Engelhardt và cộng sự., 1994, Yang và cộng sự., 1994; Ye và cộng sự., 1996). 
Tuy nhiên, các phân tích về vec tơ Av2 trong các chuối khác nhau của chuột và chó bị 
bệnh ưa chảy máu B đã chỉ rõ không có sự khác biệt về thời gian biểu hiện gen chuyển 
so với vec tơ Av1 (Fang và cộng sự., 1996). Gần đây, người ta đã thiết lập được các 
vec tơ thế hệ thứ ba - Av3 mất các đoạn E1, E2a và E3 đã nâng cao tiềm năng sao 
chép DNA của vec tơ và sự biểu hiện của virus in vitro muộn hơn các vec tơ Av1 và Av2 
(Gorziglia và cộng sự., 1996). Hơn nữa, cũng đã có các vec tơ adenovirus loại trừ nhiều 
đoạn trong các vùng  E1 và E2 (Armentano và cộng sự., 1995; Wang và cộng sự., 1995; 



Gao và cộng sự., 1996; Yeh và cộng sự.,1996). Các vec tơ adenovirus thề hệ kế tiếp sẽ  
có nhiều đoạn loại bỏ quan trọng. Không nghi ngờ gì nữa,  trong tương lai sẽ  phải phát 
triển các dòng tế bào bổ sung để cung cấp các sản phẩm gen mất dạng trans. Sau cùng 
là việc sử dụng các vec tơ adenovirus chỉ chứa các tín hiệu đóng gói adenovirus thiết 
yếu và hộp biểu hiện gen chuyển (Clemens và cộng sự., 1996; Haecker và cộng sự., 
1996; Kochanect và cộng sự 1996; Lieber và cộng sự., 1996). Tuy nhiên, những vec tơ 
này được phát triển với sự có mặt của các virus trợ giúp. 
Nhưng thật khó mà tạo được một dòng tế bào đóng gói với đầy đủ các chức năng bổ trợ 
virus, vì nếu được như vậy thì các sản phẩm của vec tơ sẽ không chứa các tạp chất từ 
virus trợ giúp. Những vec tơ virus “nhút nhát” sẽ có tiềm năng giảm thiểu độc tính tế bào 
và các ĐUMD tế bào cũng như thích ứng được với các đoạn DNA ngoại sinh lớn (trên 
35 kb). 
Phương pháp khác để làm giảm bớt ĐUMD tế bào đối với các tế  bào tải nạp adenovirus 
nhưng vẫn duy trì biểu hiện gen chuyển là sử dụng các tác nhân kiềm chế miễn dịch 
như cyclosporin A (Fang và cộng sự., 1995), FK506 (Lochmüller và cộng sự 1995, 
1996; Vilquin và cộng sự., 1995) và cyclophosphamide (Joose và cộng sự., 1996). Tuy 
nhiên, kéo dài việc sử dụng các chất kiềm chế miễn dịch có thể sẽ làm tăng cảm ứng 
các tác dụng phụ nghiêm trọng. Nhờ việc thay đổi các thuốc kiềm chế miễn dịch, các 
kháng thể đơn dòng kháng trực tiếp các protein trong tế bào T hoạt hóa nên đã làm 
giảm ĐUMD qua trung gian tế bào (Kay và cộng sự., 1995; Guerette và cộng sự., 1996; 
Yang và cộng sự., 1996). Vì thế, việc sử dụng các vec tơ adenovirus cải tiến với việc 
làm mất nhiều đoạn các gen chủ chốt của virus kết hợp với chế độ kiềm chế miễn dịch 
đã thiết kế được các khối tế bào mà tính miễn dịch qua trung gian tế bào đã cho phép 
kéo dài hơn sự biểu hiện gen chuyển. 
Một hạn chế khác liên quan tới miễn dịch qua trung gian vật chủ đối với việc sử dụng 
các vec tơ adenovirus là nếu các vec tơ được dùng lặp đi lặp lại thì sẽ không thu được 
kết quả vì có ĐUMD thể dịch đối với protein capsid của virus (Smith và cộng sự., 1993; 
Kay và cộng sự 1994; Kozasky và cộng sự 1994; Yei và cộng sự 1994). Nói chung, bản 
chất của sự biểu hiện gen chuyển qua trung gian vec tơ adenovirus đòi hỏi phải có 
nhiều vec tơ đặc hiệu đối với các bệnh mãn tính như bênh xơ nang  và bệnh ưa chảy 
máu – vì những bệnh này phải điều trị kéo dài. Các nghiên cứu của Smith và cộng sự 
(1996) đã chứng minh rằng ĐUMD  đối với vec tơ adenovirus còn phụ thuộc vào liều 
lượng và có thể được điều chỉnh ngay từ thời điểm khởi đầu bởi sự kiềm chế miễn dịch 
tức thời với cyclophosphamide hoặc deoxyspergualin (DSG) thì sẽ cho phép sử dụng 
lặp lại có hiệu quả với các vec tơ này. 
Mới đây, người ta đã thành công trong việc trị liệu miễn dịch tổ hợp liều lượng thấp ít 
nhất với 3 vec tơ adenovirus (T.A.G. Smith). Hơn nữa, lặp lại sự chuyển giao vec tơ 
cũng đã thu được kết quả thông qua chiến lược kiềm chế miễn dịch (Yang và cộng sự., 
1995.1996) và bằng cảm ứng dung nạp vec tơ ở chuột sơ sinh (Walter và cộng sự., 
1996). Cuối cùng là việc sử dụng các adenovirus từ các serotype khác nhau như 
adenovirus trung hòa kháng thể, đó là một serotype virus không có phản ứng chéo và  
ngăn ngừa được sự tải nạp với một adenovirus của một serotype thứ hai (Kass – Eisler, 
1996; Mastrangeli và cộng sự., 1996). Tuy nhiên, chiến lược này còn liên quan tới việc 
chế tạo và đặc tính của các đa vec tơ mã hóa cho các gen mà ta quan tâm. 
 
 
 
 
 
 
 


