
Chương VII 
 
                           CÁC VECTƠ ADENOVIRUS LIÊN HỢP 
7.1 Mở đầu 
 
Virus adenovirus liên hợp (adeno – asociated virus – AAV) là virus DNA không gây bệnh 
cho người, với nét đặc trưng đặc biệt về các sinh học này nên nhiều năm nay nó đã 
nằm trong tầm ngắm của các nhà virus học phân tử (Berns, 1990; Carter, 1990; Flotte, 
1993; Hermonat và Muzycka, 1984; Tratschin và cộng sự., 1984). Nhìn chung, AAV là 
virus duy nhất trong số các virus đang được sử dụng trong chuyển gen, đó là virus 
nguyên bản của người không gây bệnh và trên thực tế có thể ức chế cả khối u gây ra 
bởi các virus khác (Cukor và cộng sự., 1975; DeLaMaza và Carter, 1981; Hermonat, 
1989, 1991; Khlief và cộng sự., 1991; Kirschstein và cộng sự., 1968; Labon và cộng sự., 
1987; Mayor và cộng sự., 1973; Ostrove và cộng sự., 1981). Người ta sốt sắng một 
cách tự nhiên với việc ứng dụng một virus trong trị liệu là do tính cộng sinh tự nhiên với 
vật chủ của nó chính là con người. Tuy nhiên cũng phải hết sức thận trọng vì các tính 
chất sinh học của virus có thể thay đổi khi hệ gen của nó được công nghệ hóa để 
chuyển  thành một vec tơ. 
 
7.2 Tính chất sinh học của AAV 
 
7.2.1 Phân loại và lịch sử tự nhiên của AAV 
 
AAV trước đây đựợc xác định như một tạp chất trong nuôi cấy adenovirus. Nhiều type 
huyết thanh của AAV cũng đã được xác định gồm serotype 1, 2 và 3 của người,  
serotype 4 AAV của khỉ cũng như các AAV của bò, chó và chim (Blacklow, 1988). AAV 
là thành viên của giống dependovirus thuộc họ Parvoviridae. Cũng giống như các 
parvovirrus khác, AAV tồn tại như một hạt icosahedral không vỏ, đường kính khoảng 
20nm (Hình 7.1). 
AAV chứa bao giờ gây bệnh cho người mặc dầu có độ chuẩn huyết thanh cao. Các 
serotype 2 và 3 của AAV có trong họng và bệnh phẩm lấy từ hậu môn của trẻ em khỏe 
mạnh khi một trường học xảy ra bệnh tiêu chảy do bị cảm ứng adenovirus (Ad-) 
(Blacklow và cộng sự., 1971). Quan sát không thấy có sự khác biệt về các triệu chứng 
lâm sàng giữa người thâm nhiễm AAV cùng với Ad và những người chỉ thâm nhiễm Ad. 
Mặc dầu trong các tế bào người, AAV có thể ở trạng thái tiềm ẩn các quá trình tăng sản 
ung thư. Nhưng thật ngạc nhiên là, sự có mặt của các serotype AAV lại tỷ lệ nghịch với 
các rủi ro ung thư tử cung do cảm ứng virus (Cukor và cộng sự., 1975). Các nghiên cứu 
trên động vật và các mô hình nuôi cấy mô với các tác nhân gây khối u đã khẳng định 
rằng gen AAV rep có chức năng như một chất kiềm chế ung thư (Hermonat, 1991; Kleift 
và cộng sự., 1991; Labow và cộng sự., 1987). 
 
 
 
 
 



 
 
Hình 7.1 Các hạt AAV trên hiển vi điện tử. Các hạt AAV2 được làm tinh khiết ở gradient CsCl 
(1,41g/ml) các virion thể hiện rõ hình icosahedral 20nm (phóng đại 40.000 lần). Trong ảnh thấy rõ 
hạt adenovirus lớn nằm cạnh hạt AAV ở band 1,36g/ml (phóng đại 120.000 lần). 
(Theo Terence R. Flotte và Barrie J. Carter. Gene Therapy Technologies, Applications and 
regulations. John Wiley & Sons Ltd 1999). 
 
 
7.2.2 Cấu trúc của AAV và hệ gen của nó 
 
Hệ gen của AAV đã được phân dòng (Laughlin và cộng sự., 1983; Samulski và cộng 
sự., 1982), được giải trình tự (Srivastava và cộng sự., 1983) và các đặc tính đã được 
xác định chi tiết (Hình 7.2). Phần tận cùng gồm các trình tự lặp đảo ngược với 145 
nucleotide (inverted terminal repeats – ITR). 125 nucleotide phía ngoài của ITR tạo nên 
sự gập đôi đảm bảo cho cấu trúc hình cặp tóc khi ở chuỗi đơn. 
Các ITR chứa tất cả chức năng tác động dạng cis cần cho sự sao chép DNA, sự đóng 
gói, sự hợp nhất rồi phân cắt và giải thoát kế tiếp (Samulski và cộng sự., 1989). Trong 
ITR còn có các yếu tố phiên mã, gồm các vị trí sp1 và vị trí khởi đầu (initiator-inv) cho sự 
phiên mã của RNA (Flotte và cộng sự., 1993). Vai trò của các yếu tố này trong chu kỳ 
sống của virus tự nhiên thì vẫn chưa rõ. ITR còn có các vị trí gắn cho protein Rep68 (đề 
cập dưới đây) – giữ vai trò quan trọng trong quá trình kêt thúc và hợp nhất ở vị trí đặc 
hiệu. 



 
 
Hình 7.2 Cấu trúc hệ gen của AAV. Hệ gen AAV được ghi với thang 100 đơn vị map (1 đơn vị 
map = 1% kích thước hệ gen, vào khoảng 47 bp). Những hộp mở là các đoạn lặp tận cùng đảo 
ngược (ITR). Các promoter (p5’, p19’, p40) được vẽ như các ellipse đặc. Tín hiệu polyadenylate   
hóa ở vị trí map 96. Các bản phiên mã RNA từ các promoter AAV nằm ở phía dưới bản đồ DNA 
với các intron được thêm vào. Vùng mã cho protein là các hộp cứng. Ba protein capsid  VP1,VP2 
và VP3; bốn protein là  Rep78, Rep68,Rep52 và Rep40. 
(Theo Terence R. Flotte và Barrie J. Carter. Gene Therapy Technologies, Applications and 
regulations. John Wiley & Sons Ltd 1999). 
 
 
Trong ITR có 2 gen virus là rep mã cho các protein chức năng cần cho sự sao chép và 
cap mã cho các protein cấu trúc của capsid. Gen rep được phiên từ 2 promoter, 
promoter 5 và promoter 19. Bằng cách sử dụng các promoter này với các bản phiên mã 
RNA ghép và không ghép người ta đã tạo được 4 protein Rep. Những protein này là 
Repp78, Rep68, Rep52 và Rep40 (phân loại theo trọng lương phân tử của chúng). 
Rep78 và Rep68 có rất nhiều đặc tính: (1) gắn DNA với một trình tự nhận biết Rep đặc 
hiệu (specific Rep-recognition sequence – rrs) trong mỗi ITR (McCarty và cộng sự., 
1994), (2) có hoạt tính của helicase DNA, (3) có hoạt tính endonuclease đặc hiệu chuỗi, 
đặc hiệu vị trí đối với ITR của AAV khi sao chép vài giải thoát DNA, (4) gắn DNA với các 
trình tự rrs trong trình tự hợp nhất của nhiễm sắc thể 19 (Neitzman và cộng sự., 1994) 
và (5) có chức năng là chất hoạt hóa và kiềm chế sự phiên mã (Antoni và cộng sự., 
1991; Beaton và cộng sự., 1989; Kyostio và cộng sự., 1994). Ba chức năng đầu quan 
trọng đối với sự sao chép bình thường trong một chu kỳ sinh sản. Việc gắn với rrs trên 
nhiễm sắc thể 19 có thể giữ vai trò quan trọng trong pha tiềm tàng của chu kỳ sống. 
Chức năng điều hòa phiên mã rất quan trọng đối với việc kiềm chế biểu hiện gen ở pha 
tiềm ẩn và hoạt hóa nó khi ở pha phiên mã. Rep78 và Rep68 cũng thúc đẩy sự phiên 
mã của promoter dị loại của các virus khác và các gen của tế bào. Rep78/68 có hoạt 
tính như một chất kiềm chế tạo khối u (Hermonat, 1991; Klief và cộng sự., 1991). Những 



chức năng hóa sinh của Rep52 và Rep40 chưa được xác định rõ, mặc dầu sản phẩm 
gen của chúng cần cho sự tích tụ các bản phiên mã DNA chuỗi đơn khi đã bị thâm 
nhiễm. 
Gen cap được phiên mã từ promoter p40 để tạo nên 3 sản phẩm protein VP1, VP2, VP3 
với các trọng lượng phân tử tương ứng là 85 kDa, 72 kDa và 61 kDa. Với việc sử dụng 
2 vị trí tiếp nhận ghép nối khác nhau sẽ tạo được 2 bản phiên mã khác nhau: một bản 
phiên mã nhỏ mã cho VP1 và một bản phiên mã lớn mã cho VP2 và VP3 (Trempe và 
Carter, 1998). Những protein này khác nhau về chiều dài các tận cùng amino, tuy nhiên 
ở vùng mã cho VP3 thì lại đồng nhất. VP3 chiếm 84% protein capsid, cả 3 VP (VP1, 
VP2, VP3) đều cần thiết cho sự lắp ráp trọn vẹn các hạt virus. 
 
7.2.3 Chu kỳ sống của AAV 
 
Chu kỳ sống của AAV gồm 2 pha, pha sao chép, sinh sản và pha tiềm tàng (Hình 7.3) 
(Bern, 1990; Carter, 1990). Trong chu kỳ sinh sản, AAV cộng thâm nhiễm với một virus  
trợ giúp (adenovirus hoặc herpesvirus). Nhờ virus trợ giúp mà sự sao chép của AAV 
mới xảy ra cùng với sự capsid hóa virion ở các thế hệ con cháu. Các virion này sẽ được 
giải phóng nếu virus trợ giúp tách khỏi tế bào. Hiệu ứng của virus trợ giúp là trực tiếp. 
Một số tế bào trong những điều kiện đặc biệt, các yếu tố tế bào có thể giúp cho AAV sao 
chép mà không cần virus trợ giúp chẳng hạn như khi trị liệu kết hợp cùng các tác nhân 
gây độc cho gen như bức xạ cực tím (UV), bức xạ gamma hoặc  hydroxyureas 
(Schlehofer và cộng sự., 1986). 
Nếu tế bào bị nhiễm AAV mà không có virus trợ giúp thì AAV sẽ đi vào pha tiềm tàng 
của chu kỳ sống. Vấn đề này nói chung có liên quan tới sự hợp nhất ổn định của dimer 
đầu – đuôi của hệ gen AAV. Tuy nhiên, thể episome của AAV vẫn tồn tại trong các tế 
bào thâm nhiễm ít nhất cũng vượt qúa con số 100 (Cheung và cộng sự., 1980; Hoggan 
và cộng sự., 1972). Các đặc tính về sự phát triển và hình thái học tế bào không bị tác 
động trực tiếp bởi sự tiềm ẩn của AAV. Nếu các tế bào đã thâm nhiễm tiềm tàng lại 
thâm nhiễm tiếp với virus trợ giúp thì AAV có thể được giải thoát, tức là nó có thể đi vào 
pha sinh sản của chu kỳ sống. 
 



 
Hình 7.3 Chu kỳ sống của AAV. Các pha tiềm  tàng và pha sinh sản trong chu kỳ sống của AAV 
(Theo Terence R. Flotte và Barrie J. Carter. Gene Therapy Technologies, Applications and 
regulations. John Wiley & Sons Ltd 1999). 
 
 
7.2.4 Tính đặc hiệu vị trí của sự hợp nhất AAV 
 
Một đặc trưng ít thấy của sự tiềm ẩn AAV là khuynh hướng hợp nhất của AAV với một 
vùng đặc hiệu trên nhiễm sắc thể 19 của người, đó là vị trí AAV-S1. Trong các nghiên 
cứu về dòng tế bào bất tử thâm nhiễm với AAV, các nhóm nghiên cứu đã phát hiện 
được các đoạn hợp nhất AAV trong cùng một vùng của nhiễm sắc thể 19 (q13,3-qter) ở 
65-70% dòng tế bào (Kotin và cộng sự., 1990, 1991, 1992; Samulsski, 1993; Samulsski 
và cộng sự., 1991). Vị trí AAV-S1 với 8,21 kb này đã được giải trình tự và thấy có nhiều 
yếu tố quan trọng, bao gồm những tương đồng rrs của AAV và các trình tự nhận biết 
đầu tận cùng (terminal recognition sequence –trs). Giraud và cộng sự (1994) đã chỉ rõ 



đoạn 0,5 kb ở vị trí S1 khi hợp nhất với một plasmid của virus Epstein- Barr có episome 
(EBV) thì cũng đáp ứng đầy đủ như một đích cho sự hợp nhất AAV. Cơ chế của sự hợp 
nhất có thể liên quan tới protein Rep68 như các số liệu thu được mới đây của Weitzman 
và cộng sự (1994). Theo những nghiên cứu này thì Rep68 liên kết cả với ITR của AAV 
cũng như trình tự AAV-S1 để hình thành một phức hợp với chức năng như một chất 
trung gian của tiền hợp nhất. 
 
7.3 Các vec tơ tái tổ hợp từ AAV 
 
7.3.1 Cấu trúc của các vec tơ AAV tái tổ hợp 
 
Trong các nỗ lực nhằm phát hiện những đặc trưng độc quyền trong chu kỳ sống AAV ở 
các vec tơ chuyển gen, một số nhóm nghiên cứu đã xây dựng được các vec tơ tái tổ 
hợp bằng cách loại bớt đi một số phần bên trong hệ gen AAV trong các plasmid và cài 
các gen chuyển vào những tế bào nghiên cứu (Flotte và cộng sự., 1992). Trong các 
nghiên cứu gần đây, Hermonat và Muzyczka, (1984); Samulski và cộng sự., (1989); 
Trastchin và cộng sự., (1984) thì các vec tơ AAV có nhiều gen rep và cap đồng thời có  
bổ sung thêm hoặc AAV dạng hoang dã hoặc có sự gối đầu các cấu trúc đã bị loại một 
phần. Những vec tơ này là khả thi cho việc sử dụng AAV như một vec tơ với các tế bào 
nhân thực, nhưng cũng bị hạn chế do có mặt virus hoang dã nên có hiệu ứng kiềm chế 
phiên mã qua trung gian gen rep.  
Samulsski và cộng sự., (1989) đã chứng minh rằng có thể tạo được các chế phẩm vec 
tơ AAV hoàn toàn không có AAV hoang dã nếu dùng các cấu trúc không gối đầu lên 
nhau (Hình 7.4). Trong quy trình đóng gói, các cấu trúc vec tơ có chứa gen nghiên cứu 
được bảo vệ bởi ITR của AAV, khi đó các plasmid “đóng gói” bổ trợ sẽ biểu hiện rep của 
AAV và gen cap từ một plasmid thứ hai sẽ cộng thâm nhiễm vào các tế bào đã thâm 
nhiễm adenovirus. Vì các ITR có chứa các tín hiệu đóng gói nên bất kỳ cấu trúc vec tơ 
nào có kích cỡ thích hợp (≤ 5 kb) sẽ được đóng gói, khi đó rep/cap bổ trợ sẽ không cần 
biểu hiện các cấu trúc. 
 
7.3.2 Chiến lược đóng gói các vec tơ AAV tái tổ hợp  
 
Để capsid hóa DNA vec tơ AAV tái tổ hợp trong các virion thâm nhiễm cần phải có 5 
yếu tố sau: (1) các tế bào cho phép sự sao chép AAV (293 tế bào), (2) một virus trợ  
giúp (adenovirus), (3) vec tơ AAV tái tổ hợp 5 kb hoặc nhỏ hơn, bao gồm các ITR hỗ trợ 
các gen chuyển và bất kỳ promoter, yếu tố tăng cường, intron hoặc các yếu tố 
polyadenylat hóa nào , (4) nguồn protein Rep và (5) nguồn protein capsid. Những yếu tố 
này có thể được cung cấp bởi các tế bào thâm nhiễm adenovirus lại cộng thâm nhiễm 
với 2 plasmid khác, một plasmid có chứa DNA vec tơ AAV tái tổ hợp (ITR+ , rep- , cap-) 
và một plasmid khác bổ trợ các gen AAV (ITR- , rep+ , cap+). Những tế bào này sau đó 
được ly giải bằng cách làm đông lạnh nhiều lần hoặc bằng các phương pháp vật lý khác 
để giải phóng các virion đóng gói. Vec tơ AAV  đã  đóng gói sau này có thể tách khỏi 
các mảnh vỡ tế bào và virus trợ giúp bằng siêu ly tâm với CsCl. 



 
 
Hình 7.4 Tổ chức của các vec tơ cơ sở AAV2. Hệ gen AAV với thang đơn vị map được trình bày 
ở phía trên cùng gồm các ITR như các hộp mở và các promoter (p5’ , P19’, P40) được vẽ là các 
hình ellipse đen. Các plasmid vec tơ (ở giữa) được cấu trúc bằng cách cài  một gen lạ vào một 
thanh hơi tối màu (phần cần quan tâm) và một promoter (vòng tròn hơi tối màu) giữa các ITR với 
vai trò như các gốc sao chép và các tín hiệu đóng gói. DNA vec tơ được đóng gói trong các hạt 
AAV thâm nhiễm sau khi đã cộng thâm chuyển với plasmid đóng gói đã loại ITR (phần dưới 
cùng) sẽ đi vào các tế bào thâm nhiễm adenovirus. 
(Theo Terence R. Flotte và Barrie J. Carter. Gene Therapy Technologies, Applications and 
regulations. John Wiley & Sons Ltd 1999). 
 
 
Có nhiều giới hạn tiềm ẩn về hiệu lực đóng gói do kỹ thuật cộng thâm chuyển plasmid 
đơn. Thứ nhất, thiếu (không có) hiệu ứng tiềm tàng về thâm chuyển và vấn đề này sẽ 
còn được nhân lên do có 2 plasmid đi vào các tế bào đóng gói một cách độc lập. Các 
dòng tế bào đã được tạo ra có chứa một bản phiên mã ổn định của DNA vec tơ (dạng 
có thể hồi phục được- rescuable form) (Flotte và cộng sự., 1995) và/ hoặc plasmid biểu 
hiện rep/cap (Clark và cộng sự., 1995). Mức độ biểu hiện của rep trong tế bào đích cũng 
là một yếu tố giới hạn tiềm ẩn . Một thực tế là chính Rep68 có thể điều hòa xuống sự 
biểu hiện từ các promoter lặp tận cùng dài của HIV (HIV long terminal repeat –LTR) 
trong 293 tế bào, ở đó promoter này là một cấu trúc hoạt hóa (Flotte và cộng sự., 1995). 
 
7.3.3 Sự tồn tại của DNA vec tơ trong các tế bào đích 
 
Việc sử dụng AAV như một vec tơ tải nạp là dựa trên giả thiết cho rằng AAV tái tổ hợp 
vẫn còn giữ được các đặc tính xác định của một AAV hoang dã trong việc thiết lập khả 
năng tồn tại của nó. Trong thực tế có nhiều nghiên cứu đã xác định rằng các vec tơ AAV 
đã loại trừ rep, không có virus hoang dã có thể làm trung gian cho sự biểu hiện gen 
chuyển một cách ổn định in vitro và in vivo. Tuy nhiên, những bằng chứng mới đây xác 
nhận rằng cơ chế sự tồn tại của các vec tơ AAV loại bỏ rep có thể khác với AAV hoang 
dã (Afione và cộng sự., 1994). Các nghiên cứu in vitro xác định rằng các vec tơ CFTR 
của AAV (cystic fibrosis tránmembrane conductance regulator) hợp nhất vào locus S1 
của AAV thấp hơn so với AAV hoang dã (Kearns và cộng sự., 1994). Trong một số 
nghiên cứu in vivo ở khỉ rhesus thấy  vec tơ CFTR của AAV tồn tại trong các tế bào 
ngoại biên của phế quản tới trên 3 tháng (Afione  và cộng sự., 1996). Trong trường hợp 



này episome duy trì ở dạng các bản phiên mã DNA chuỗi kép của vec tơ. Những quan 
sát này đã ủng hộ cho giả thiết cho rằng sự tương tác đặc hiệu giữa rep68, ITR của 
AAV và trình tự S1 của AAV có liên quan tới sự hợp nhất đặc hiệu vị trí nhờ các AAV 
hoang dã. 
 
7.3.4 Các yếu tố của  tế bào vật chủ tác động tới sự tải nạp vec tơ AAV 
 
Người ta đã xác định được hiệu ứng tăng sinh tế bào vật chủ và biểu hiện gen virus trợ 
giúp đối với sự  tải nạp vec tơ AAV. Lưu tâm tới sự phân chia tế bào, có một vài nghiên 
cứu đã chỉ rõ rằng DNA vec tơ có thể đi vào các tế bào tĩnh (bất động) (Flotte và cộng 
sự., 1994; Podsakoff và cộng sự., 1994; Russel và cộng sự., 1994). Hiệu ứng sự biểu 
hiện gen chuyển rất thay đổi. Một nghiên cứu cho thấy khi các tế bào tĩnh  bị thâm 
nhiễm với vec tơ thì sau đó qua sự chọn lọc mới (neo- selection) sẽ tái lại chu kỳ sống, 
đồng thời có sự thay đổi chút ít về hiệu ứng tải nạp khi so sánh với các tế bào đang sinh 
trưởng (Podsakoff và cộng sự., 1994). Một nghiên cứu khác cho thấy khi sự thâm nhiễm 
nhân lên rất cao thì tế bào phải phân chia chậm lại mới có được mức biểu hiện gen 
chuyển tương tự như các tế bào sinh trưởng nhanh (Flotte và cộng sự., 1994). Công 
trình thứ ba lại thấy có sự giảm đáng kể hiệu ứng tải nạp ở các tế bào tĩnh khi so sánh 
với các tế bào đang sinh trưởng (Russel và cộng sự., 1994). Các nghiên cứu khác có 
liên quan  đã chứng minh có sự khác biệt về hiệu ứng tải nạp giữa các tế bào bất diệt và 
các tế bào sơ cấp (Harbert và cộng sự., 1995), mặc dầu có một số nghiên cứu khác in 
vitro và in vivo lại không thấy có sự khác biệt (Kaplitt và cộng sự., 1994). Sau chót là có 
thể  tăng cường sự biểu hiện bằng bức xạ UV (Alexander và cộng sự., 1994). Một 
nghiên cứu khác gần đây đã cho thấy sự biểu hiện vec tơ AAV có thể được nâng lên 
bằng cách trùng hợp thâm nhiễm adenovirus với biểu hiện sản phẩm gen E4- orf6 của 
adenovirus (Fisher và cộng sự., 1996). Có ý kiến cho rằng hiệu ứng này là do sự tăng 
cường tổng hợp chuỗi dẫn trong khi chuyển đổi từ DNA chuỗi đơn sang phiên bản DNA 
chuỗi kép của vec tơ. Đáng tiếc là công trình này không xác định được vai trò nhân lên 
của thâm nhiễm hoặc động học của sự tổng hợp chuỗi dẫn khi Ad E4- orf6 không được 
biểu hiện. 
 
7.3.5 Tóm tắt  những tiện lợi và  bất tiện của các vec tơ tải nạp AAV 
 
Những tiện lợi và bất tiện tiềm ẩn của các vec tơ cơ sở AAV dùng cho gen trị liệu được  
tóm tắt trong Bảng (7.1). Tiện lợi chính của AAV vượt hơn hẳn các vec tơ virus DNA 
khác như adenovirus là không có bất kỳ một trình tự mã hóa virus nào trong các vec tơ, 
do đó tránh cho các tế bào tải nạp khỏi bị nhận dạng và đào thải bởi hệ miễn dịch.  AAV 
tái tổ hợp cũng có thể tiến vào tế bào  và tồn tại ở đó với một thời gian khá dài.  
 
Bảng 7.1 Những tiện lợi và bất tiện của các vec tơ AAV dùng cho gen trị liệu 
 

                    Những tịện lợi                        Những bất tiện 
1. Không sinh miễn dịch (không có trình 

tự mã hóa virus) 
2. Các thành phần capsid không gây 

phản ứng viêm đối với vật chủ 
3. Đưa được DNA vào trong tế bào 

đích 
4. DNA tồn tại lâu trong tế bào đích 

1. Đòi hỏi phải chuyển thành DNA 
chuỗi kép (có thể làm chậm sự biểu 
hiện) 

2. Tần suất hợp nhất giảm vì vắng mặt 
protein Rep 

3. Giới hạn đóng gói nhỏ (4,7 kb cho 
một lần cài) 

 
 



 
Bất lợi chính của AAV là AAV vào tế bào như một DNA chuỗi đơn và bắt buộc phải 
chuyển đổi thành DNA chuỗi kép thì mới biểu hiện được gen chuyển. Điều này có thể 
làm giới hạn mức độ biểu hiện trong một số tế bào. Cũng như đã đề cập ở trên, các vec 
tơ AAV không có gen rep nên không thể hợp nhất với tần suất cao như AAV hoang dã. 
Điều này làm hạn chế thời gian biểu hiện gen. Giới hạn về đóng gói của AAV tương đối 
nhỏ, chỉ khoảng 5 kb. Vì các vec tơ phải chứa các ITR (0,3 kb), do đó đối với một lần cài 
chỉ cho phép 4,7 kb bao gồm vùng mã hóa gen chuyển, promoter, tín hiệu polyadenylate 
và các yếu tố điều hòa khác. Mặc dầu việc sản xuất vec tơ AAV vẫn chưa đạt được hiệu 
quả cao, nhưng trong tương lai sẽ có một vec tơ với nhiều ưu điểm cho phép sử dụng 
rộng rãi trong lâm sàng. 
 
7.4 Ứng dụng của các vec tơ AAV 
 
Những ứng dụng của các vec tơ chuyển gen của AAV  in vivo và in vitro được tóm tắt 
trong bảng dưới đây: 
 
Bảng 7.2 Ứng dụng của các vec tơ AAV 
 

                          in vitro                           in vivo 
    Đích tế bào                     Loại bệnh     Đích tế bào                     loại bệnh 
K562 (erythroid)      Bệnh thiếu máu vùng   
                                biển 
 
CD34 + PBL            Bệnh tế bào liềm  
 
TB tủy xương          Bệnh thuộc hemoglobin 
 chuột 
 
IB3-1 (phế quản)     Bệnh xơ nang 
 
Nguyên bào sợi      Bệnh Gaucher’ và chứng  
người                   loạn dưỡng chất trắng não 
 
Dòng lympho          Bệnh AIDS 
CD4+  
 
Lympho B bất tử     Bệnh tạo hạt mạn                   
 

Phế quản thỏ                 Bệnh xơ nang 
 
 
Phế quản Rhesus          Bệnh xơ nang 
 
Não chuột                      Bệnh Parkinson 

 
 
7.4.1 Ứng dụng in vitro 
 
Các vec tơ tải nạp AAV được nghiên cứu trước tiên ở các dòng tế bào bất tử như Hela, 
293 và KB với các gen neomycin phosphotransferase (neo) và chloramphenicol 
acetyltransferase (CAT) (Hermonat và Muzyczka, 1984; Tratschin và cộng sự., 1984, 
1985). Các vec tơ này đã được sử dụng trong các dòng biệt hóa xa hơn như dòng K562 
erythroleukemia (Walsh và cộng sự., 1992), dòng tế bào ngoại biên của phế quản xơ 
nang IB3-1 (Flotte và cộng sự., 1992) và một vài dòng tế bào lympho CD4+ (Chatterjee 
và cộng sự., 1992). Các vec tơ AAV cũng được sử dụng trong các dạng tế bào sơ cấp ở 
các mô hình in vitro với các bệnh đặc biệt.  



Nhiều công trình nghiên cứu hướng vào việc sử dụng các vec tơ AAV trong các tế bào 
từ tủy xương, đó là phương pháp điều trị có triển vọng tốt đối với các bệnh thuộc 
hemoglobin. Walsh và cộng sự (1992) là những người đầu tiên chứng minh sự biểu hiện 
được điều hòa cao của gen γ globin người trong dòng tế bào K562 erythroleukomia. Về 
sau cũng nhóm nghiên cứu này lại chứng minh tính khả thi của việc sử dụng vec tơ 
AAV- globin để tải nạp các tế bào hậu thế có CD4+ từ máu ngoại biên của một bệnh 
nhân thiếu máu tế bào liềm (Miller và cộng sự., 1994). Những kết quả tương tự cũng thu 
được với các tế bào có CD34+ từ khỉ rhesus và người thâm nhiễm với vec tơ AAV-β- 
galactosidase hoặc với AAV hoang dã (Goodman và cộng sự., 1994). Các vec tơ AAV 
cũng được sử dụng để biểu hiện antisense đối với gen α globin - có thể điều trị hiệu quả 
bệnh thiếu máu Địa Trung Hải (β thalassemia) do thiếu   cân bằng β và α globin nên gây 
đột biến dòng hồng cầu (Ponnazhagan và cộng sự., 1994). 
Các vec tơ AAV cũng được dùng trong các mô hình bệnh tạo máu sơ cấp. Vec tơ AAV 
đã được sử dụng trong các tế bào tiền thân tạo máu của chuột (Zhou và cộng sự., 
1993). 
Một nghiên cứu quan trọng khác lại dùng các tế bào từ một bệnh nhân thiếu máu 
Fanconi, có bổ sung thêm nhóm C (FACC) (Walsh và cộng sự., 1994). Sự tải nạp của 
các tế bào với vec tơ AAV-FACC đã sửa chữa lại khuyết tật cơ bản trong DNA và phục 
hồi khả năng hình thành quần thể (khiếm khuyết khả năng này sẽ sinh bệnh). Các vec 
tơ AAV cũng được dùng để chuyển gen NADPH – oxydase (thiếu hụt gen này có ở các 
bệnh tạo hạt mãn tính (chronic granulomatous disease) (Thrasher và cộng sự., 1995), 
gen glucocerebrosidase thiếu hụt ở bệnh Gaucher và gen arylsulfatase A thiếu hụt trong 
bệnh loạn dưỡng chất trắng não (metachromatic leukodystrophy) (Wei và cộng sự., 
1994). Một công trình khác đã mô tả việc sử dụng vec tơ antisense AAV để ức chế sự 
sao chép của HIV-1 trong các dòng tế bào lympho, đó là phương pháp điều trị hứa hẹn 
đối với bệnh AIDS (Chatterjee và cộng sự., 1992). 
Một vài nghiên cứu đã xác định khả năng ứng dụng của AAV như là một vec tơ chuyển 
gen cho bệnh xơ nang. Các vec tơ AAV biểu hiện CFTR được thiết lập từ các thành 
phần nhỏ của promomoter AAV nội sinh làm thuận lợi cho sự đóng gói ở vùng mã cho 
CFTR 4,5 kb, cùng với 0,3 kb của ITR đã kiến tạo được kích cỡ vec tơ gần với giới hạn 
đóng gói của AAV (Flotte và cộng sự., 1993). Các cấu trúc vec tơ AAV-CFTR được tạo 
ra có thể đóng gói và tải nạp dòng tế bào IB3-1 khiếm khuyết CF, kết quả là sửa chữa 
được kiểu hình khiếm khuyết vận chuyển chloride. Điều thú vị là CFTR biểu hiện độ dẫn 
điện của chloride theo một đường thẳng và lập lại đáp ứng cAMP của kênh chỉnh lưu 
chloride (Egan và cộng sự., 1992; Schwiebert và cộng sự., 1994). Việc chứng minh 
được khả năng sửa chữa kiểu hình trong nuôi cấy không chọn lọc đã khích lệ các 
nghiên cứu in vivo về sự chuyển gen AAV-CFTR. 
 
7.4.2 Ứng dụng in vivo 
 
Các công trình đã xuất bản về chuyển gen in vivo với các vec tơ AAV đều hướng vào 
não và phổi – đó là các cơ quan đích có tiềm năng. Kaplitt và cộng sự đã chứng minh 
rằng các vec tơ AAV biểu hiện gen lacZ trên 3 tháng sau khi tiêm trực tiếp vào não 
chuột. Họ cũng chỉ rõ rằng vec tơ AAV khi biểu hiện gen tyrosine hydroxylase (TH) đã 
có tác động tới việc sửa chữa một phần kiểu hình trên mô hình chuột về bệnh 
Parkinson. Các vec tơ AAV-CFTR đã được nghiên cứu trên phổi  thỏ (Flotte và cộng 
sự., 1993) và trên khỉ rhesus (Afione và cộng sự., 1996) –khi các gen được chuyển vào 
qua đường phế quản. Trong mỗi trường hợp, sự tồn tại lâu dài của DNA vec tơ và sự 
biểu hiện của RNA đều phải đảm bảo không gây độc tính. Những nghiên cứu này là cơ 
sở cho pha I lâm sàng của AAV-CFTR được đưa qua mũi và phổi những bệnh nhân xơ 
nang (người lớn) khi mới mắc bệnh (Flotte và cộng sự., 1996). 



 
7.5 Vấn đề an toàn 
 
AAV về cơ bản là một virus thường thâm nhiễm trên người nhưng không gây bệnh và 
các vec tơ AAV khá an toàn trong các test in vivo. Tuy nhiên, điều quan trọng là cần 
phải lưu tâm về tính an toàn với các thử nghiệm lâm sàng và tiền lâm sàng sắp tiến 
hành. Tính an toàn với các vec tơ AAV bao gồm: (1) những rủi ro tiềm ẩn của vec tơ 
gen trị liệu đối với những người dự định sẽ trị liệu, tức là những vấn đề liên quan tới 
bệnh nhân và (2) những rủi ro có thể cũng như sự phát tán virus tái tổ hợp sang những 
người khác, tức là môi trường tiếp xúc. 
 
7.5.1 Những vấn đề liên quan tới tính an toàn 
 
Những số liệu in vitro gần đây đã chứng minh không thấy có độc tính ở các vec tơ AAV 
khi thí nghiệm trên phổi thỏ và khỉ rhesus hoặc trên não của chuột. Vì vậy, đối với tính 
an toàn của vec tơ chỉ còn là việc so sánh những vấn đề lý luận cũng như kinh nghiệm 
đạt được giữa AAV và các vec tơ virus khác. 
Về khả năng gây đột biến ghép và tạo khối u cũng đã được quan tâm bởi vì các vec tơ  
loại bỏ rep đã hợp nhất không đặc hiệu với một số tế bào trong quần thể đích. Tuy 
nhiên, DeLaMaza và Carter  (1981) cũng đã kiểm tra về tiềm năng gây khối u của  cả 
rep+AAV và rep-AAV trên mô hình chuột lang mới sinh. Kết quả cho thấy không có bằng 
chứng nào về sự kích thích tạo khối u bởi virus. Trên thực tế cả rep+AAV và  rep-AAV 
đều có tiềm năng ức chế gây khối u của adenovirus type 12. Xa hơn nữa khi theo dõi 
dài hạn cũng không có bằng chứng về những biến đổi tăng sản ung thư ở các động vật 
liên quan tới sự chuyển gen in vivo như đã đề cập ở trên (Flotte và cộng sự., 1993; 
Kaplitt và cộng sự., 1994). Theo kinh nghiệm thì rủi ro về đột biến đối với các vec tơ này 
là thấp. 
Về khả năng gây viêm nhiễm cảm ứng bởi vec tơ và đáp ứng miễn dịch qua trung gian 
tế bào thì thấy tăng lên bởi vì khi các vec tơ adenovirus được đưa vào phổi thì thấy có 
đáp ứng viêm (Simon và cộng sự., 1993) và có sự loại trừ miễn dịch đối với các tế bào 
tải nạp (Yang và cộng sự., 1994). Những vấn đề này đã được nghiên cứu trực tiếp trên 
khỉ rhesus với các vec tơ AAV (Conrad và cộng sự., 1994). Việc chuyển giao qua khí 
quản  AAV-CFTR tới biểu mô phế quản cũng không thấy có kèm theo viêm nhiễm theo 
như các phân tích dịch phổi (bao gồm việc đếm tế bào, đo mức interleukin -6 (IL-6) và 
interleukin -8 (IL-8), các nghiên cứu phóng xạ, chức năng phổi và giải phẫu bệnh học). 
Những nghiên cứu này còn xem xét cả liều lượng vec tơ ( 1X1011 hạt, kéo dài 10-180 
ngày). Có hai khác biệt cơ bản giữa AAV và Ad là: (1) protein capsid AAV ít độc  hơn và 
không gây viêm nhiễm  và (2) khi vắng mặt trình tự mã hóa virus trong các vec tơ AAV 
thì sẽ tránh cho các tế bào tải nạp trở thành đích đối với miễn dịch tế bào. 
 
7.5.2 Vấn đề an toàn môi trường  
 
Muốn được sử dụng trong các thửnghiệm lâm sàng, các vec tơ AAV phải đảm bảo an 
toàn cho người. Với các thao tác ex vivo, tiêu chuẩn an toàn sinh học phải được đặt lên 
đầu tiên cũng như các vấn đề liên quan tới sự chuyển gen bao gồm: (1) AAV rơi khỏi cơ 
thể ngay sau khi được trị liệu và (2) cứu thoát và loại bỏ vec tơ với những người sau khi 
trị liệu bằng vectơ AAV lại thâm nhiễm AAV hoang dã và adenovirus. Tất cá những vấn 
đề này đã được nghiên cứu trên mô hình khỉ rhesus (Afione và cộng sự., 1996). Về việc 
giải thoát cho bệnh nhân cũng có nhiều cách khác nhau như thay đổi vị trí và trình tự 
của Ad, wt-AAV và các vec tơ AAV-CFTR. Tuy nhiên trong đa số các trường hợp vẫn 
chưa thấy các vec tơ bị rơi ra bên ngoài môi trường.  Nhưng khi tiêm với liều lượng cực 



lớn (1010 hạt) AAV hoang dã sau đó là  AAV-CFTR ở cùng một vị trí trên đường hô hấp 
rồi lại cho nhiễm Ad thì phát hiện ở phổi sau 6 ngày trị liệu có một lượng nhỏ AAV-CFTR 
bị rơi rụng. Những phát hiện này đã khẳng địng rằng những ruỉ ro của AAV đối với môi 
trường nói chung là thấp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


