
Chương VIII 
 
NHỮNG TIẾN BỘ ĐẠT ĐƯỢC TRONG CÁC VEC TƠ HSV CÔNG NGHỆ HÓA DÙNG 
ĐỂ CHUYỂN GEN TỚI HỆ THẦN KINH 
 
8.1 Mở đầu 
 
Gen trị liệu cho chúng ta một điểm đến đầy hứa hẹn với việc điều trị các bệnh thuộc hệ 
thần kinh trung ương (central nervous system – CNS) - ở đó có một hàng rào ngăn cách 
giữa máu và não bộ, ngăn cản sự ra vào của các chất. Tuy nhiên, do sự chuyên hóa 
vùng và chuyên hóa tế bào của não bộ nên đòi hỏi thuốc phải được chuyển đến những 
vùng đặc biệt của não cũng như tới các dạng tế  bào cấu thành. Những bệnh thần kinh 
hiện nay đang được trị liệu bằng gen như các bệnh thoái hóa neuron, bênh u não và các 
hội chứng tự miễn dẫn đến sự hủy hoại các thành phần mô thần kinh. Tiến triển của các 
bệnh thoái hóa neuron mãn tính như bệnh Alzheimer và Parkinson có thể được cải thiện 
bởi các sản phẩm tiết ra tại chỗ của các yếu tố thần kinh làm ngăn cản sự thoái hóa 
neuron hải mã (hippocampal) hoặc các neuron dopaminergic của bó thể vân chất xám. 
Nhờ các thí nghiệm trên mô hình động vật nên đã sáng tỏ rằng tiến triển của bệnh có 
thể được ngăn ngừa bởi neurotropin đặc hiệu (yếu tố tăng trưởng thần kinh – nerve 
growth factor – NGF) hoặc các yếu tố thần kinh đệm (glial- derived neurotropic factor –
GDNF) tác động vào các tiêu điểm, trong trường hợp này sẽ đòi hỏi vec tơ phải biểu 
hiện được các cấu thành của neurotropin với mức thấp trong các tế bào đặc biệt ở vùng 
cần quan tâm.  Các khối u não đại diện cho lớp thứ hai của các bệnh thần kinh cũng có 
thể được điều trị bằng cách biểu hiện cục bộ và nhanh chóng các phân tử trị liệu như 
các chất tăng cường miễn dịch thu hút các tế bào thâm nhiễm tiêu diệt khối u và các tế 
bào T miễn dịch đặc hiệu khối u, các phân tử gây độc tế bào như các yếu tố gây hoại tử 
khối u hoặc các enzyme như thymidine kinase (TK) có thể hoạt hóa cục bộ các thuốc 
kháng ung thư. Các thuốc được hoạt hóa như ganciclovir và 5 fluorouracil có thể tiêu 
diệt được các tế bào đang phân chia nằm sát cạnh bằng cách truyền từ tế bào này sang 
tế bào kia như trường hợp thứ nhất hoặc ở trường hợp thứ hai thuốc sẽ được giải 
phóng tại một vị trí nào đó (cục bộ). 
Bệnh đa sơ cứng do mất myelin tiến triển gây ra bởi sự tấn công qua trung gian miễn 
dịch, đại diện cho các bệnh tự miễn có thể điều trị hiệu quả bởi sự biểu hiện cục bộ các 
cytokine kích thích miễn dịch hoặc các chất ức chế cytokine. 
Các gen trị liệu có thể được đưa vào tế bào của hệ thần kinh bằng cách truyền trực tiếp 
gen in vivo hoặc ex vivo với việc ghép các tế bào tải nạp.  Ex vivo bao gồm việc đưa 
gen trị liệu tới các quần thể tế bào như neuron thai nhi hoặc neuron bất tử, các tế bào 
gốc của hệ  thần kinh tổ tiên đa năng, các tế bào ưa crom thượng thận, tế bào thần kinh 
đệm hoặc nguyên bào sợi, những tế bào này sau đó có thể nuôi cấy được in vitro rồi 
cấy lại vào vật chủ, nó có thể nằm tại chỗ hoặc di cư tới các vị trí khác. Việc chuyển gen 
in vivo đòi hỏi vec tơ phải có khả năng chuyển giao được các gen trị liệu trực tiếp vào 
các tế bào của hệ thần kinh. Vấn đề chính trong trong việc phát triển các vec tơ trị liệu in 
vivo thường  liên quan tới đích và việc chuyển giao tới các tế bào thích ứng, độc tính 
hay sự bất ổn định tiềm tàng của vec tơ, khả năng đáp ứng miễn dịch của vật chủ ngăn 
cản việc tiến vào của vec tơ hoặc sự loại thải các tế bào tải nạp vec tơ, cũng như mức 
độ và thời gian kéo dài sự biểu hiện gen chuyển trong trị liệu. 
Nhiều thay đổi về phương pháp đã được thử nghiệm trong việc chuyển gen tới các 
neuron, các tế bào thần kinh đệm. Vấn đề này bao gồm các nội dung: các vec tơ virus, 
sự ném bom của cộng hợp  DNA với các hạt vàng (gold prticle-DNA cọnugate 
bombardment), tiêm trực tiếp DNA plasmid, liposome đơn lẻ hay  cùng các tác nhân 



kích thích sự tổng hợp. Các vec tơ đã được chứng minh là phương tiện vận chuyển 
hiệu quả: virus herpes simplex có hệ gen khiếm khuyết về sao chép (HVS), HVS 
amplicon, adenovirus (AV), virus adeno liên hợp (AAV) và các vec tơ từ tái tổ hợp 
oncovirus của chuột- lentivirus người (HIV- MoMuLV) cũng đã được thử nghiệm ở các 
neuron trong môi trường nuôi cấy và trên động vật. Các virus cơ sở này khác nhau về 
tính hướng,  sự trường tồn và mức độ biểu hiện gen, những rủi ro bởi cảm ứng hình 
thành các chất độc, khả năng tải nạp tối đa và tạo ra các kho chứa các  virus  có độ 
chuẩn cao nhưng không còn các virus có khả năng sao chép trong tạp chất. Vì HVS tồn 
tại  một cách tự nhiên lâu dài trong các neuron của hệ thần kinh trung ương và hệ thần 
kinh giao cảm (parasympathetic nervous system –PNS), một trạng thái trong đó đóng 
cửa hoàn toàn sự biểu hiện gen vòng tiêu tố (lytic cycle expression) nên tránh được “sự 
trông nom” miễn dịch” trong khi vẫn tiếp tục sản sinh hàng loạt các bản phiên mã liên 
hợp tiềm ẩn (latency- asociated transcripts – LAT), vì thế có khả năng tạo được các vec 
tơ hệ gen HSV không có khả năng sao chép hoặc biểu hiện các sản phẩm gen kháng 
nguyên virus và  độc tính tế bào khi khai thác các yếu tố promoter LAT tự nhiên cho sự 
biểu hiện gen do sự nới rộng các tính chất sinh học tự nhiên của virus này . 
 
8.2 Đặc điểm sinh học của HSV 
 
HVS-1 là một virus hướng thần kinh tự nhiên thông thường, nó tồn tại lâu dài và thường 
là lành tính đối với vật chủ là người. Virus này sao chép trong các tế bào ngoại biên của 
mô giác mạc và miệng, nó tràn vào những đầu tận của dây thần kinh và vào các hạch 
cảm giác do sự dịch chuyển lùi lại sợi trục (Hình 8.1). HVS có khả năng duy trì được 
nhiều bản phiên mã các hệ gen virus như các episome nằm yên (quiescent episome) 
trong các neuron cảm giác của hệ thần kinh ngoại biên sau nguyên phân. Virion HVS có 
hệ gen DNA chuỗi kép 152 kb đóng gói hình viền trong capsid icosadeltahedral. Hệ gen 
này có 2 đoạn độc quyền (UL và US), mỗi đoạn được đặt bên sườn một bộ các đoạn lặp 
tận cùng bên trong. Bao quanh capsid là một màng bọc, một khối protein vô định hình 
với ít nhất 6 protein virus, gồm protein shut- off của virion (virion host shut-off –vhs ), 
protein này điều hòa xuống sự tổng hợp protein tế bào vật chủ và VP16 hoặc yếu tố 
cảm ứng tải nạp α (α – transinducing factor – α – TIF), một protein tương tác với các 
yếu tố tế bào Oct-1 và HCF hoạt hóa  một lớp trung gian sớm các gen virus. Những 
protein này vào nhân cùng với virus và tham gia vào quá trình thâm nhiễm. Các virion 
thâm nhiễm có lớp vỏ sinh ra từ sự nảy chồi của các hạt qua màng nhân trong. 
Lớp vỏ có ít nhất 10 glycoprotein được mã bởi virus, nó hợp nhất vào lớp vỏ lipid kép để 
có thể gắn, thâm nhập và trải rộng từ tế bào này sang tế bào khác ở nhiều dạng tế bào. 
Một đặc tính đáng lưu ý về chu kỳ ly giải virus là sự nối tiếp có trật tự theo thời gian của 
sự biểu hiện gen virus. α – TIF trong màng virus cảm ứng sự biểu hiện lớp đầu tiên các 
gen virus IE hoặc α. Bốn trong số 5 gen α (ICP0, IPC4, IPC22 và IPC27) có liên quan tới 
sự điều hòa phiên mã và hậu phiên mã lớp tiếp theo của các gen virus hoặc các gen β. 
Gen β cung cấp các enzyme cho sự chuyển hóa nucleotide và sự sao chép DNA. Lớp 
cuối cùng của các gen virus được biểu hiện là các gen γ cần cho sự sao chép DNA 
cũng như sự biểu hiện các sản phẩm của gen IE. Các gen này mã cho các sản phẩm 
protein tạo nên các thành phần capsid icodeltahedral virus, màng bọc và glycoprotein 
vỏ. 
Một tầng tương tự về sự biểu hiện gen virus cũng xảy ra trong thân tế bào thần kinh  
hạch cảm giác và các hạt virus thâm nhiễm có thể được phát hiện sau 7 ngày thâm 
nhiễm. Tuy nhiên, trong các neuron, sự biểu hiện gen ly giải virus có thể bị nén lại bởi 
một cơ chế chưa được rõ, theo đó hệ gen virus còn duy trì cả episome gắn với 
nucleosome lớn và ở trạng thái nằm yên trong nhân tế bào. Những gen tiềm tàng này có 
thể cảm ứng tái hoạt do các kích thích như stress hay bức xạ cực tím (UV). Trong  hoạt 



hóa, các nucleocapsid được chuyển ngược lại phía ngoại biên, ở đó hồi phục lại sự sao 
chép tức thì trong các tế bào biểu mô bì. Ở người, biểu thị của sự tái hoạt virus là viêm 
giác mạc do herpes hoặc các vết thương ẩn náu điển hình, điều này tùy thuộc vào vị trí 
tái diễn. Vì vậy, virus này có thể bị dao động giữa 2 trạng thái trong vật chủ: ngủ kéo dài 
hay “tiềm ẩn”, nó bị ngắt quãng bởi các thời kỳ sao chép tích cực của virus hoặc trong 
một số cá thể virus này có thể ngủ trong suốt đời sống của vật chủ mà không cần có sự 
tái thâm nhiễm. 
Khi ở trạng thái tiềm ẩn sự phiên mã virus bị giới hạn bởi một bản phiên mã độc quyền 
có nguồn gốc ở vùng 10 kb định vị ở các đoạn lặp tận cùng bên trong (internal repeats –
IR and terminal repeats- TR) của hệ gen virus (Hình 8.2). Hai bản phiên mã 2,0 và 1,5 
kb được tích tụ trong các hạch cảm giác bị thâm nhiễm tiềm ẩn, đó là các bản phiên mã 
hợp nhất tiềm ẩn (latency – associated transcript – LAT). Những bằng chứng gần đây 
cho thấy các LAT 2,0 và 1,5 kb là các intron ổn định có nguồn gốc từ một bản phiên mã 
sơ cấp không ổn định 8,3 kb.  
Vai trò chức năng của LAT hiện vẫn chưa rõ. Việc loại bỏ vùng LAT không làm mất đi 
khả năng của virus đối với việc sao chép hoặc thiết  lập trạng thái tiềm ẩn, nhưng làm 
chậm lại hoặc làm giảm khả năng tái hoạt của virus. Một công trình gần đây khi sử dụng 
các tế bào hạch dây thần kinh sọ đã chứng minh được rằng chức năng của LAT là làm 
tăng số lượng neuron mà virus có thể tồn tại ở đó. Bởi vây, những đột biến tác động tới 
sự biểu hiện LAT không chứng minh được là ngăn cản sự thiết lập tiềm ẩn, vì vậy có thể 
khai thác vùng điều hòa promoter LAT để hướng vào sự biểu hiện đặc hiệu tiềm ẩn của 
gen trị liệu được cài vào LAT. 
 
 
 
 
Hình 8.1 Sự thâm nhiễm HVS của vật chủ.  Sự thâm nhiễm HSV sơ cấp của các tế bào ngoại 
biên hoặc niêm mạc vùng miệng mặt của vật chủ, kết quả là các hạt virus con cháu thâm nhiễm 
một cách nhẹ nhàng chạm trán với các đầu tận cùng sợi trục do vậy kích thích vị trí thâm nhiễm 
sơ cấp. Sự dịch chuyển lùi về phía sợi trục của virus tới thân tế bào thần kinh trong các hạch dây 
thần kinh sọ  có thể dẫn tới ly giải sự sao chép  hoặc thiết lập sự thâm nhiễm lặng hay tiềm ẩn.  
Trong trạng thái tiềm ẩn hệ gen virus vẫn còn cả episome vòng, do vậy vẫn có sự phiên mã để 
có các bản phiên mã hợp nhất tiềm ẩn (yên lặng) LAT. Virus này từ trạng thái yên lặng  có thể 
được kích thích tái hoạt rồi đi vào vòng ly giải  và tạo ra các virion con cháu tiến tới ngoại biên 
bằng sự chuyển dịch lùi lại sợi trục, ở đó có sự  thâm nhiễm tái diễn dẫn tới tổn thương có thể 
nhìn thấy được.(trang sau) 
(Theo M. Karina Soares, William F. Goins, Joseph C. Glorioso và David J. Fink. Gene Therapy 
Technologies, Applications and regulations. John Wiley & Sons Ltd 1999). 
 
 
 
 



 
 
8.3 Phát triển các vec tơ HSV cho hệ thần kinh 
 
Trong việc chế tạo các vectơ virus người ta phải quan tâm tới tính hướng mô đặc hiệu, 
trạng thái hợp nhất kháng lại episome của các vec tơ virus, độ độc/ hoặc tính kháng 
nguyên, sự trường tồn và mức biểu hiện gen mong muốn, những rủi ro về sinh khối u, 
khả năng tải nạp tối đa và trong một số trường hợp phải tính tới khả năng tạo ra các kho 
chứa virus có độ chuẩn cao nhưng không chứa các virus sao chép trong các tạp chất. 
Tính hướng tự nhiên của HSV và hệ gen của nó ở dạng episome trong các tế bào đích 
là 2 đặc tính vốn có của virus này mà nó trở thành một vec tơ hấp dẫn cho gen trị liệu 



hệ thần kinh. Dưới đây là những tóm tắt về những tiến bộ đạt được trong việc công 
nghệ hóa các vec tơ HSV dùng trong trị liệu hệ thần kinh khi sử dụng các virus tái tổ 
hợp. 
 

 
 
Hình 8.2 Mô tả sự biểu hiện các gen tiềm ẩn của HSV. Sự định vị các bản phiên mã (LAT) của 
HSV có liên quan tới các RNA của gen ly giải ICP0, ICP34,5, Orf- P và ICP4 trong hệ gen gốc. 
Các promoter LAP1 và LAP2 hoạt tính tiềm tàng có liên quan tới đầu 5’ của  mLAT 8,3 kb và 
intron LAT 2,0 kb. Khi sử dụng intron LAT 2,0 kb có nguồn gốc từ mLAT 8,3 kb đã xác định được  
các tín hiệu ghép (SD1/SA1) chất cho/ chất nhận khi thâm nhiễm  tiềm tàng và ly giải. LAT 1,5 kb 
là kết quả của việc ghép nối  intron ghép đôi (twintron) 0,5 kb từ LAT 2,0 kb nhờ sử dụng các tín 
hiệu ghép nối SD2/SA2 độc quyền cho trạng thái tiềm tàng. 
(Theo M. Karina Soares, William F. Goins, Joseph C. Glorioso và David J. Fink. Gene Therapy 
Technologies, Applications and regulations. John Wiley & Sons Ltd 1999). 
 
 
8.3.1 Loại trừ các chức năng phụ để nâng cao khả năng của các gen ngoại lai 
 
Hệ gen HSV có 84 khung đọc mở, phần nhiều được bổ sung bởi protein tế bào vật chủ 
và thêm các chức năng phụ cho việc sao chép của virus và sự phát tán trong vật chủ. 
Bởi vậy người ta có thể tạo ra được các tái tổ hợp virus trong đó các gen không thiết 
yếu của HSV -1 sẽ được thay thế bằng những hộp biểu hiện gen chuyển mà không bị 
ảnh hưởng bởi khả năng sao chép của virus khi nuôi cấy. Các vec tơ đã có  thay đổi các 
chức năng phụ không thiết yếu cá biệt thì có khả năng sao chép trong các tế bào đang 
phân chia (các tế bào khối u) nhưng không sao chép được trong các tế bào hậu gián 
phân (các neuron não bộ). Chẳng hạn như, những virus đã loại bỏ enzyme tổng hợp 
DNA mã hóa các gen (TK hoặc ribonucleptide reductase) hoặc gen có liên quan tới sự 
gây độc thần kinh (ICP34,5) sẽ được phát triển trong các neuron hậu gián phân trong 
não bộ và vì vậy làm giảm khả năng sinh bệnh khi được tiêm chủng. Mặc dù những vec 
tơ này vẫn còn độc tính cao đối với tế bào nuôi cấy nhưng độc tính tế bào in vivo lại 
giảm nên chúng đã được sử dụng như các tác nhân hủy khối u khi điều trị bệnh u não vì 
bản chất phân chia tích cực của các tế bào khối u đã cung cấp một cách thích ứng các 
nucleotide và bộ máy tổng hợp DNA cho sự sao chép của virus và sau đó ly giải các tế 
bào khối u. Tuy nhiên,  những virus này cực kỳ độc đối với các tế bào đang phân chia 
trong nuôi cấy cũng như đối với phần lớn các dạng tế bào in vivo vì thế việc sử dụng nó 
trong gen trị liệu bị hạn chế rất nhiều. 



Những gen không thiết yếu có thể được loại bỏ khỏi hệ gen virus để phòng ngừa sự sao 
chép khi nuôi cấy và việc loại trừ các gen phụ đặc biệt có thể làm suy giảm đáng kể sự 
sao chép. Đoạn US của HSV-1 có 13 gen, trong đó chỉ có một gen cần cho sự phát triển 
của virus trong nuôi cấy mô (US6 mã cho gD). Khi loại trừ đoạn DNA này sẽ giúp cho 
gen thiết yếu độc quyền trong locus UL tạo nên một không gian hệ gen (~ 20 kb) để cài 
được các hộp lớn hoặc đa gen. Thêm vào đó, đoạn US mã cho 4 glycoprotein không 
thiết yếu (gJ, gG, gI và gE), nêú bị loại trừ nó sẽ đào thải tiềm năng gắn của virus cũng 
như đáp ứng miễn dịch của vật chủ đối với vỏ virus. Khi loại trừ một khoảng từ US1 đến 
US5 và một phần đoạn lặp IRS sẽ tạo được một tái tổ hợp giảm khả năng sinh bệnh in 
vivo. Tuy nhiên, nhiều đoạn US vẫn còn tồn tại trong tái tổ hợp này. Gần đây người ta đã 
công nghệ hóa được một tái tổ hợp trong đó đã loại trừ 8,5 kb đoạn từ US3 tới US11 
trong một thể đột biến mà gD đã được thay thế bằng gC. Virus này đã bãi bỏ hoàn toàn 
sự phát tán từ tế bào náy sang tế bào khác in vitro và không có hiệu ứng phát tán PNS 
sau khi tiêm chủng qua giác mạc. Tuy nhiên, việc loại trừ đoạn US mã cho US3 đến US11 
có thể làm giảm sự nhận dạng miễn dịch của vec tơ này do đã loại bỏ kháng nguyên 
đích kháng virus tiềm tàng, trong khi đó lại tăng khả năng tải nạp của vec tơ. 
 
8.3.2 Độc tính tế bào của các vec tơ hợp nhất 
 
Mặc dầu các vectơ HSV có hệ gen thuộc thế hệ thứ nhất  (Hình 8.3A) đã loại bỏ ICP4 
có thể tải nạp tốt cho tế bào nuôi cấy và các neuron in vivo, nhưng lại có độc tính cao 
cho các tế bào cơ và neuron sơ cấp cũng như các tế bào đang phân chia khác (other 
non-permissive dividing cells) trong nuôi cấy thậm chí ngay cả khi thâm nhiễm thấp. Có 
lẽ là sự biểu hiện các sản phẩm gen HSV vẫn còn cả IE nên nó vẫn tiếp tục biểu hiện 
các thể đột biến ICP4- do đó làm thay đổi sự phiên mã (ICP0, ICP22, ICP27) gây nên 
độc tính, bởi vì cả sự biểu hiện gen sớm và muộn đều làm giảm rất nhiều hoặc làm mất 
hẳn đột biến loại trừ ICP4 và khi trị liệu bằng interferon sẽ phá vỡ biểu hiện gen IE gây  
độc của virus. Các virus bất hoạt bằng UV giảm đáng kể độc tính tế bào trong các tế 
bào mô cơ và các tế bào khác trong nuôi cấy. Gen IE thứ 4 biểu hiện vượt trội khi vắng 
mặt ICP4 là ICP47. ICP47 không gây độc tế bào bởi vì hoạt tính của ICP47 có liên quan 
tới việc trợ giúp virus xâm hại hệ thống miễn dịch vì nó can thiệp vào trình diện kháng 
nguyên lớp I của hệ thống hòa hợp tổ chức chính. Một gen gây độc tế bào tiềm ẩn khác 
là UL41 mã cho protein màng bọc (vhs) đáp ứng sự làm ngừng (shut-off) và làm mất ổn 
định cho mRNA tế bào chủ. Khi loại trừ bất kỳ gen nào trong số 4 gen IE hoặc vhs thì 
cũng không làm giảm được độc tính.Tuy nhiên, trong các thí nghiệm thâm chuyển thì 
ICP4, ICP0, ICP22 và ICP27 đều gây độc đối với tế bào, điều đó chứng tỏ rằng ICP0, 
ICP22 và ICP27 đều góp phần tạo nên độc tính ở các vec tơ tái tổ hợp thế hệ I thiếu 
ICP4. Vì vậy cần phải loại bỏ cả 4 sản phẩm gen hoạt chuyển IE trong tổ hợp để loại bỏ 
độc tính qua trung gian vec tơ làm cho vec tơ có thể chuyển gen tới tế bào với mức 
thâm nhiễm cao mà không làm chết  tế bào. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Hình 8.3 Các chiến lược tạo vec tơ. (A) sản xuất các vec tơ HSV có hệ gen khiếm khuyết được 
công nghệ hóa trong các dòng tế bào để cung cấp các gen IE thiết yếu đã bị loại trừ dạng in 
trans. Những vec tơ này không có khả năng sao chép trong các neuron vì đã mất các gen IE thiết 
yếu. (B) Amplicon sinh sôi nảy nở trong vi khuẩn nhờ việc sử dụng gốc sao chép của vi khuẩn (E. 
coli ori) và sau đó thâm chuyển vào dòng tế bào bổ trợ bị thâm nhiễm với HSV trợ giúp khiếm 
khuyết. Plasmid amplicon sau đó sinh sôi nảy nở do có mặt gốc HSV (HSV ori) và tín hiệu đóng 
gói (trình tự ‘a’) và hợp nhất trong các hạt bao gồm các đoạn trùng lặp amplicon ( khoảng 150 kb) 
hoặc hệ gen HSV khiếm khuyết. (C) Hệ thống amplicon không có virus trợ giúp  không đòi hỏi 
virus trợ giúp khiếm khuyết hoặc dòng tế bào bổ trợ cho plasmid amplicon đóng gói. Plasmid 
amplicon được thâm nhiễm vào các tế bào cùng với 5 cosmid có chứa các đoạn gối đầu nhau đại 
diện cho tất cả  hệ gen HSV mã cho toàn bộ protein cần thiết cho việc sản xuất các hạt thâm 
nhiễm. Để đảm bảo chắc chắn là chỉ có plasmid amplicon mới được đóng gói chứ không phải là 
cosmid, người ta đã loại trừ các tín hiệu đóng gói (trình tự ‘a’) khỏi các dòng cosmid. (D) hệ thống 
lai HSV-AAV sử dụng hệ amplicon không có virus trợ giúp để đóng gói amplicon có chứa gen trị 
liệu đặt bên sườn bằng các các đoạn lặp tận cùng (ITR)  của  AAV để mã cho gen AAV rep, gen 
này có thể hợp nhất với gen trị liệu trong nhiễm sắc thể vật chủ khi rep được biểu hiên.(Hình vẽ ở 
trang sau) 
(Theo M. Karina Soares, William F. Goins, Joseph C. Glorioso và David J. Fink. Gene Therapy 
Technologies, Applications and regulations. John Wiley & Sons Ltd 1999). 
 
 
 



 



 
 



Vec tơ an toàn nhất sẽ phải loại đi các gen IE của virus để hoạt hóa các chức năng sớm 
và muộn của virus in vitro. Những thể đột biến loại trừ nhiều phần gen sẽ không còn khả 
năng sao chép trong các neuron hoặc trong bất kỳ tế bào nào ngoài dòng bổ trợ biến 
nạp ổn định. Những thể đột biến loại trừ chức năng IE của gen ICP4 và ICP27 thì ít độc 
hơn những thể đột biến chỉ loại trừ một gen đơn. Khi loại ICP22 khỏi virus ICP4-/ICP27- 
thì làm giảm đáng kể độc tính của vec tơ hợp nhất. Những thể đột biến đã loại trừ các 
gen này thì có khả năng tải nạp một số tế bào nuôi cấy mô mà không gây chết tế bào, 
khi thâm nhiễm tăng 10 lần hoặc ít hơn một chút. Tuy nhiên, ICP0 biểu hiện vượt trội về 
đột biến và có thể gây ảnh hưởng tới sự phát triển tế bào, sự sao chép của hệ gen và 
sự phân chia tế bào. Mặc dầu khi loại trừ ICP0, ICP4 và ICP27 có làm giảm độc tính và 
kéo dài đáng kể độ dài biểu hiện gen chuyển in vitro, nhưng mức độ  biểu hiện gen lại 
giảm rất nhiều so với vec tơ chỉ thiếu ICP4, ICP22 và ICP27. Việc loại trừ cả một hệ 
thống gen này  nhằm lập ra một bảng các vec tơ virus để chọn lọc trên cơ sở độ độc tế 
bào của virus và các sản phẩm kháng nguyên của virus cũng như sự biểu hiện gen 
chuyển tối thích in vivo. Tính kháng nguyên của các vec tơ hợp nhất là một vấn đề đối 
với vật chủ vì trí nhớ miễn dịch sẽ hoạt hóa các tế bào T hiệu ứng rồi chính những tế 
bào này  sau đó sẽ loại trừ các tế bào có mang vec tơ. Cuối cùng là những vec tơ này 
không đủ khả năng thiết yếu để tái hoạt virus ra khỏi trạng thái tiềm tàng của chúng, vì 
thế mà mà các vec tơ này tương đối an toàn. Cũng cần phải nhấn mạnh rằng các vec tơ 
chuyển gen với xu hướng tự nhiên đối với hệ thần kinh cũng có thể áp dụng được đối 
với các mô khác. 
 
8.3.3 Hệ thồng promoter đối với sự biểu hiện gen chuyển 
 
Tính trường tồn và mức độ biểu hiện gen đòi hỏi vec tơ chuyển gen phải phụ thuộc vào 
bản chất của ứng dụng trị liệu. Biểu hiện gen trị liệu mức thấp nhưng dài hạn phù hợp 
với việc điều trị những bệnh thoái hóa tiến triển và các bệnh mạn tính như Parkinson 
hoặc Alzheimer, còn khi biểu hiện với mức độ cao nhưng chỉ là những sản phẩm nhất 
thời của protein trị liệu lại thích hợp đối với việc điều trị các bệnh liên quan tới sự hủy 
hoại mô gốc khi gặp các sự cố thần kinh như đột qụy hay khi bệnh đang lên cơn. Các 
promoter virus và tế bào đặc hiệu neuron được sử dụng để biểu hiện gen chuyển trong 
các quần thể đích và các hệ thống biểu hiện cảm ứng sẽ tác động tới thời gian của sự 
biểu hiện gen chuyển. 
 
8.3.3.1 Sự biểu hiện tức thì 
 
Nhiều promoter của các vec tơ HSV amplicon và vec tơ HSV có hệ gen thuộc thế hệ thứ 
nhất đã được sử dụng để biểu hiện gen trị liệu trong hệ thần kinh. Rất nhiều promoter 
vòng ly giải HSV như promoter ICP0 và ICP4 của gen α (IE), promoter ICP6 của  gen 
(IE/E) α/β, promoter ICP8 và TK của gen β (E), promotergen γ (L) như gC đã được sử 
dụng trong các vec tơ hệ gen. Tuy nhiên, trong tất cả các trường hợp chúng chỉ còn 
hoạt tính khi thâm nhiễm cấp. Mặc dầu các promoter của gen α(IE) đã được sử dụng 
rộng rãi trong hệ thống amplicon để kéo dài sự biểu hiện của gen chuyển, nhưng hoạt 
tính này vẫn bị ảnh hưởng một cách tiềm ẩn bởi sự có mặt của virus trợ giúp trong chế 
phẩm amplicon hoặc trong tái tổ hợp giữa plasmid amplicon và hệ gen virus  trợ giúp. 
Các promoter từ các virus khác như SV40, virus JC,  cytomegalovirus của người  
(human cytomegalovirus -HCMV) hoặc các đoạn lặp (ITR) của HIV, virus Rous sarcoma 
và virus Moloney gây bệnh bạch cầu ở chuột (moloney murine leukemia virus – MoMLV) 
đã biểu hiện gen chuyển tức  thời trong hệ thần kinh hoặc các mô khác trừ trường hợp 
LTR của MoMLV đặt kề với promoter hoạt tính tiềm tàng của HSV. 



Các promoter tế baò như β globin hoặc albumin cũng như enolase đặc hiệu thần kinh  
(nerve –specìic enolase- NSE), các tơ thần kinh (neuronfilament –NF) hoặc 
hypoxanthine phoshoribosyltransferase- HPRT), các promoter đặc hiệu thần kinh không 
biểu hiện được hoạt tính tế bào hoặc vẫn duy trì được hoạt tính nền trong vec tơ hệ gen 
HSV. Tuy nhiên, cả tyrosine hydroxylase (TH) hoặc các promoter đặc hiệu thần kinh 
proenkephalin đều thấy  biểu hiện trong các vec tơ amplicon  được sử dụng trong hệ 
TKTƯ và có tính đặc hiệu tế bào. Tất cả các promoter tế bào và promoter virus khi test 
từ các gen được phiên mã bởi các promoter của  RNA polymerase II (RNAPII)  và 
RNAPIII cho thấy đó là sự phiên mã tức thời từ các vec tơ hệ gen HSV, điều đó chứng 
tỏ rằng bản chất  hoạt tính tức thời của promoter trong các vec tơ thế hệ thứ nhất không 
phải dựa trên cơ sở của lớp RNA polymerase trong phức hợp phiên mã.  
Sự biểu hiện của các promoter HSV ICP0 và HCMV IE thuộc vec tơ đột biến thế hệ thứ 
3 đã loại trừ các gen IE (ICP4, ICP27 và ICP22)  trong neuron nuôi cấy và trong hệ 
TKTƯ in vitro loài gặm nhấm kéo dài 6-8 tuần chứng minh rằng một trong số các sản 
phẩm gen IE đã được loại trừ trong vec tơ này đã làm giảm bớt sự biểu hiện gen của 
các vec tơ virus loại trừ IE đơn thế hệ thứ nhất. Các promoter đặc hiệu thần kinh có 
hoạt tính tức thời trong các vec tơ thiếu ICP4 thế hệ thứ nhất đã chứng minh rằng tính 
đặc hiệu thần kinh của các vec tơ loại trừ nhiều gen IE thuộc thế hệ thứ 3 có thể biểu 
hiện dài hạn như các vec tơ amplicon. 
 
8.3.3.2 Sự biểu hiện dài hạn 
 
Người ta đã chứng minh rằng trong vùng điều hòa hợp nhất tiềm tàng của HSV gốc thì  
chỉ có hệ thống promoter là giúp duy trì biểu hiện gen từ các vec tơ HSV-1  tái tổ hợp 
trong hệ thần kinh. Chức năng của các yếu tố tác động đặc hiệu cis đối với sự biểu hiện 
gen hợp nhất tiềm tàng đang được đánh giá nhằm xây dựng một promoter tối ưu trên 
cơ cở vùng điều hòa promoter LAT nguyên bản. Chúng ta hiểu rằng, sự biểu hiện gen 
đặc hiệu tiềm tàng phụ thuộc vào các trình tự trong hộp TATA 203 bp có LAP1 và vùng 
điều hòa ngược (Hình 8.4). LAP1 định vị ngay ở đầu 5’ của LAT phụ 8,3 kb có hộp 
TATA, vị trí gắn ICP4, hộp CAAT, vị trí gắn Ù1, 2 yếu tố CRE, vị trí Egr-1, Sp1 giả định, 
YY1 và các vị trí gắn yếu tố POU cũng như yếu tố tăng cường ở vị trí khởi đầu sự phiên 
mã - cần cho sự phiên mã cơ bản in vitro. Khi ICP4 gắn vào vị trí khởi động phiên mã 
hoặc Egr-1 điều hòa xuống trực tiếp sự phiên mã hộp TATA thì sự phiên mã bị kìm hãm, 
có lẽ do hạn chế hình thành phức hợp tiền khởi đầu. Các nghiên cứu in vitro trong các 
tế bào PC12 chứng minh rằng promoter LAT được hoạt hóa thông qua con đường tải 
nạp tín hiệu Ras/Raf để đáp ứng với các yếu tố bên ngoài chẳng hạn như NGF và 
sodiumbulate. Các công trình trước đây cũng như hiện nay đều chứng minh rằng hộp 
TATA, USF1 và các vị trí CRE là cần thiết cho sự biểu hiện LAT in vivo và gần đây cũng 
cho thấy vị trí gắn yếu tố POU giả định cũng đóng góp vào sự biểu hiện LAT in vivo.  



 
Hình 8.4 Các yếu tố tác động cis trong LAP. Hai trình tự của  promoter hoạt hóa tiềm tàng  ( 
latency active promoter- LAP) LAP1 và LAP2 được xác định là nằm ở phía trên của LAP. LAP1 
có hộp TATA với các yếu tố kiểm soát  trên như  CAAT, USF1, CRE, Sp1,YY và các vị trí POU, 
vùng bắt đầu phiên mã nắm vai trò hoạt tính cơ bản của LAP1 và vị trí gắn ICP4 điều hòa xuống 
sự biểu hiện của LAP cũng như một yếu tố tăng cường mạnh nằm phía dưới vị trí bắt đầu phiên 
mã. LAP2 là một promoter yếu hơn LAP1, nó thiếu hộp TATA nhưng lại có các yếu tố  thường rất 
hay thay đổi của promoter gen nội trợ, một trình tự giầu GC và một trình tự giầu C/T tách biệt 
nhau bởi một  trình tự 23 thymidin, tất cả chúng đều cần cho sự hoạt động của LAP2 trong các 
thử nghiệm biểu hiện gen tức thì. 
(Theo M. Karina Soares, William F. Goins, Joseph C. Glorioso và David J. Fink. Gene Therapy 
Technologies, Applications and regulations. John Wiley & Sons Ltd 1999). 
 
 
LAT cũng  biểu hiện muộn trong vòng đời virus ly giải, chủ yếu do promoter thứ hai- 
LAP2 thúc đẩy LAP1 trong điều hòa biểu hiện LAT trong thời kỳ tiềm tàng. LAP2 định vị 
gần ngay intron LAT, có chứa một yếu tố khởi đầu tương hợp với yếu tố khởi đầu gen 
IVa2 của adenovirus ít TATA hơn hộp TATA các yếu tố điều hòa trong các promoter”nội 
trợ” (housekeeping), một yếu tố giầu C/T có trong các promoter ít TATA và một đoạn 
poly T gồm 23 thymidine thấy ở các trình tự điều hòa giả định của các gen tế bào nhân 
thực cao hơn. Cả thành phần C/T và đoạn poly T đều cần thiết cho sự hoạt động của 
LAP2 trong các thử nghiệm biểu hiện gen tức thì. Nhờ việc phân tích EMSA và vết chân 
(footpoint) DNAse người ta đã chứng minh rằng thành phần giầu C/T gắn với yếu tố 
phiên mã Sp1 và protein NSEP-1, thuộc họ các yếu tố gắn  promoter c-myc cũng như 
yếu tố EGF-R đã được chứng minh trước đây. Nhờ các thí nghiệm về độ nhạy cảm của 
S1 mà người ta đã vẽ được bản đồ vị trí nhạy cảm của S1 tại vùng nằm giữa thành 
phần poly T và trình tự giầu C/T của LAP2. Vị trí nhạy cảm S1 nuclease thường tương 
ứng với các vị trí nhạy cảm DNase I in vivo. Những vị trí nhạy cảm DNase I có những 
vùng 5’ phiên mã tích cực và các vùng tăng cường (enhancer)  phía trên và có thể chức 
năng phá vỡ cấu trúc chất nhiễm sắc là do sự loại trừ nucleosome. Người ta cũng 
chứng minh rằng nhờ liên kết của protein HMGI (Y) với đoạn poly T mà nó thúc đẩy sự 
chọn lọc và làm xáo trộn cấu trúc DNA cục bộ. Vùng giầu G + C của LAP2 có nhiều đảo 
nhỏ CpG, những đảo này có thể làm thay đổi sự methyl hóa cục bộ. Tuy nhiên, cơ chế 
này không phải là do hoạt tính của LAP vì hệ gen virus không được methyl hóa ở trang 
thái tiềm tàng. Những đặc trưng này của LAP2 có thể góp phần vào việc loại trừ 
nucleosome hoặc hiệu ứng vị trí thúc đẩy sự biểu hiện gen trong hệ gen virus. 



LAP1 khởi đầu được chứng minh là để giúp cho biểu hiện dài hạn  β globin trong hệ 
thần kinh ngoại biên chuột từ một  vec tơ mà cDNA của β globin đã được cài ngay dưới 
LAP1. Tất nhiên, sự biểu hiện này suy yếu dần theo thời gian. Tuy nhiên, một tái tổ hợp 
tương tự với cDNA của α- interferon (α-IFN) được cài vào cùng vị trí ngay dưới LAP1 lại 
không biểu hiện được α –IFN tiềm tàng, điều đó chứng minh rằng những trình tự trong 
intron thứ nhất của β globin có thể đáp ứng cho việc biểu hiện gen chuyển từ virus tái tổ 
hợp β globin ở trạng thái tiềm tàng. Một tái tổ hợp khác trong đó cDNA của β- 
glucuronidase được cài  dưới LAP1 trong một virus đã loại bớt một phần LAP2 thì biểu 
hiện cao β- glucuronidase tức thì trong hạch thần kinh sọ chuột, còn ở thân não thì mức 
độ chuyển gen vẫn ở mức thấp. Tuy nhiên, cũng giống như tổ hợp β globin, mức độ 
biểu hiện gen chuyển và số neuron biểu hiện giảm đáng kể theo thời gian. Trong các 
nghiên cứu khác thì LAP1 không có khả năng duy trì biểu hiện gen chuyển từ locus 
glycoprotein C (CgC) hoặc ngay cả các locus LAT không có các trình tự LAP2 đặt dưới. 
Tuy nhiên, khi nối LTR của MoMLV với LAP1 đã bù đắp được sự  thiếu hụt các trình tự 
dưới do đó mà biểu hiện gen chuyển dài hạn trong hệ thần kinh ngoại biên, điều đó 
chứng tỏ rằng LAP1 thiếu các yếu tố cần cho sự biểu hiện gen chuyển dài hạn nhưng lại 
có vị trí tác động cis cần cho sự biểu hiện đặc hiệu với hệ thần kinh. Sự biểu hiện β- 
galactosidase được kéo dài khi sử dụng các promoter LTR của MoMLV chứ không phải 
promoter sợi thần kinh (neurofilament promoter) khi hộp lac Z đã cài thêm vào phía trên 
80 bp theo hướng đối diện với LAT. Điều đó có nghĩa là vùng LAP1 thúc đẩy sự biểu 
hiện đặc hiệu thần kinh khi được gắn với các yếu tố biểu hiện dài hạn CTR của MoMLV 
hoặc LAP2.  
Khi cài gen chuyển vào ngay dưới LAP2 trong các locus LAT nguyên bản hay dưới 
LAP2 đơn trong vị trí lệch (ectopic) của gC đã  cho phép biểu hiện dài hạn cả trong hệ 
thàn kinh ngoại biên (10 tháng) cũng như trong  neuron hệ TKTƯ của chuột mặc dầu 
mức biểu hiện gen chuyển trong não giảm khi so sánh với những quan sát trên các 
neuron cảm giác của hệ thần kinh ngoại biên. Người ta đã chứng minh rằng LAP2 có 
khả năng biểu hiện dài hạn NGF trong dây thần kinh sọ và các neuron hạch gốc bó tiểu 
não (dosal root ganglia neuron) (Hình 8.5) khi hộp biểu hiện gen có cả locus tk hoặc 
locus US3  ectopic . Những kết quả này chứng tỏ rằng một yếu tố có trong LAP2 đáp 
ứng cho sự biểu hiện dài hạn qua trung gian ở trạng thái tiềm tàng và LTR của MoMLV 
có  thể thay thế cho tác động đó. Mặc dầu LAP1 và LAP2 có thể có chức năng trong sự 
biểu hiện gen chuyển ở hệ TKTƯ, nhưng còn phải cải tiến hơn nữa để có được sự biểu 
hiện gen trị liệu ở mức  sinh lý trên não.  
Ngoài lực tác động của  promoter LAT, mức độ và thời gian biểu hiện gen chuyển còn 
phụ thuộc vào sự phiên dịch mRNA và / hoặc tính ổn định của nó. Để làm tăng sự biểu 
hiện gen chuyển từ LAP, vị trí tiến vào ribosome (internal ribosome entry site –IRES) từ 
virus gây viêm não cơ tim (encephalomyocarditis) phải hòa vào cấu trúc gen nghiên cứu 
và được cài vào dưới LAP. Những tái tổ hợp này đã biểu hiện dài hạn β- galactosidase 
ở các neurom vân dộng và cảm giác của chuột, mặc dầu mức độ và vị trí biểu hiện có 
thay đổi trong quần thể các tế bào thâm nhiễm tiềm tàng. Mức độ tăng biểu hiện của 
gen ngoại lai có lẽ là do kích thích của IRES để vận chuyển hiệu quả thông tin tới tế bào 
chất và làm tăng sự phiên dịch của bản tin. Sự cải tiến  nâng cấp này rất thực dụng cho 
hẹ TKTƯ vì biểu hiện gen chuyển từ LAP (chỉ có thể được bằng RT-PCR) ở não  là ổn 
định. 
 



 
 
Hình 8.5 Sự phát hiện bằng miễn dịch huỳnh quang của protein hoạt hóa miễn dịch β- NGF qua 
trung gian vec tơ hệ gen HSV không sao chép  trong nuôi cấy DRG sơ cấp  khi ở trạng thái tiềm 
tàng in vitro. Sản phâm nuôi cấy neuron đã  tách DRG sơ cấp được phân lập từ phôi chuột E16 
sau 14 ngày thâm nhiễm (MOI =10) với  SLN (ICP4-, tk-:: LAP2-NGF), lớp tế bào đơn lớp được cố 
định bằng methanol và kiểm tra sự biểu hiện của β-NGF bằng miễn dịch huỳnh quang nhờ sử 
dụng một kháng thể đa dòng đặc hiệu cho protein và kháng thể thứ hai được đánh dấu FITC. 
Promoter LAP2 có hiệu ứng trong sự biểu hiện NGF trong trạng thái tiềm tàng sau thâm nhiễm 
14 ngày. 
(Theo M. Karina Soares, William F. Goins, Joseph C. Glorioso và David J. Fink. Gene Therapy 
Technologies, Applications and regulations. John Wiley & Sons Ltd 1999). 
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8.3.3.3 Điều hòa sự biểu hiện gen chuyển 



 
VÌ các vec tơ LAP không chuyển được gen tới não bộ với mức cao nên người ta phải 
sử dụng hệ thống hoạt chuyển chimeric tái tổ hợp cấu thành có thể cảm ứng được để 
điều hòa sự biểu hiện gen dài hạn trong Hệ TKTƯ. Trước hết người ta phải công nghệ 
hóa một vec tơ HSV có khả năng điều hòa sự biểu hiện gen chuyển bằng cách sử dụng 
một cấu trúc hoạt chuyển chimeric mạnh Gal4-VP16 của một domain gắn DNA-Gal4 
nấm men hòa nhập với domain hoạt chuyển sản phẩm HSV VP16. Chiến lược này dựa 
trên cơ sở Gal4-VP16 chimeric mã hóa vec tơ HSV có thể gắn và hoạt hóa promoter 
chuyển gen có chứa 5 bản phiên mã cặp đôi yếu tố nhận biết Gal4 DNA 17 bp. Gal4-
VP16 chứng minh rõ ràng là các promoter hoạt chuyển có vị trí này mặc dầu nó kiềm 
chế nucleosome. Hơn nữa, sự biểu hiện của Gal4-VP16 được kiểm soát bởi promoter 
nhạy cảm Gal nên hình thành nên một vòng điều hòa cấu trúc. Hệ thống này đã kích 
thích sự biểu hiện gen chuyển trong nuôi cấy cũng như ở não bộ. Tuy nhiên, vòng điều 
hòa tiềm tàng này không tạo được sự biểu hiện dài hạn cấu trúc đối với các chất hoạt 
chuyển cũng như gen chuyển trong hệ TKTƯ vì các promoter này chỉ tác động tức thì. 
Vì vấn đề đích chuyển và sự điều hòa biểu hiện gen chuyển nên người ta đã cải tiến hệ 
thống này để đạt được mục tiêu là có thể cảm ứng được sự biểu hiện gen. Với càch tiếp 
cận này chất hoạt chuyển cấu trúc được thay thế bằng phân tử chimeric gồm một biến 
dạng domain gắn hormone của receptor progesterone hòa với chất hoạt chuyển cấu 
trúc. Domain gắn receptor biến dạng này không gắn được với progesterone nhưng lại 
gắn được với RU 468 tương tự như progesterone. Với sự có mặt của RU468 chất hoạt 
chuyển chimeric giữ cho cấu trúc có khả năng gắn và hoạt chuyển promoter nhạy cảm 
Gal4 mà trong hệ thống có thể cảm ứng được này sẽ biểu hiện được gen chuyển. Vì 
thế, khi vắng mặt RU486 thì gen chuyển sẽ nằm yên và sự biểu hiện có thể được hoạt 
hóa bằng cách cho thêm “thuốc” vào. Nhờ sử dụng hệ thống cảm ứng được mà người 
ta đạt được sự biểu hiện gen chuyển từ vec tơ virus ở mức cao trong não chuột khi đưa 
vào tĩnh mạch tác nhân cảm ứng RU486, điều đó chứng minh cho tính khả thi của hệ 
thống chuyển giao vec tơ virus cảm ứng thuốc. Hệ thống này có thể dùng để hoạt hóa 
đặc hiệu sự biểu hiện của các gen đơn cũng như các đa gen.  
 
8.3.4 HSV amplicon 
 
HSV amplicon thường được đề cập như các vec tơ HSV-1 khiếm khuyết, amplicon là 
các plasmid được công nghệ hóa có chứa cả gốc sao chép và tín hiệu đóng gói của 
HSV cũng như gốc sao chép của vi khuẩn. Các amplicon được sản sinh trong vi khuẩn 
sau đó cộng thâm chuyển với một thể đột biến virus trợ giúp HSV khiếm khuyết để tạo 
ra một quần thể hỗn hợp các hạt HSV có chứa hệ gen HSV trợ giúp khiếm khuyết hoặc 
những đoạn trùng lặp của plasmid đóng gói trong một capsid HSV (Hình 8.3B). 
Amplicon được dùng để biểu hiện các gen cần nghiên cứu hoặc các peptide có hoạt 
tính sinh học tức thì trong các hệ thống nuôi cấy mô, nhưng nếu có mặt các hạt virus trợ 
giúp  thì có thể dẫn đến sự ngộ độc và làm chết  tế bào và mất dần sự biểu hiện gen. In 
vivo người ta đã kéo dài được sự biểu hiện của cả gen nghiên cứu lacZ và cả các sản 
phẩm gen trị liệu như tyrosine hydroxylase (TH) , Bel-2 , glucose transporter hoặc HSV-
TK khi tiêm amplicon vào não. Trong các thí nghiệm này TH được biểu hiện từ các vec 
tơ amplicon trong thể vân thương tổn gây bởi 6-hydroxydopamine (6-OHDA). Những 
động vật thương tổn được  tiêm TH đã làm thay đổi vòng lưu chuyển của apomorphine. 
Tuy nhiên, chẳng có DNA vec tơ hay gen chuyển nào được phát hiện bằng những thay 
đổi về hành vi trong mô hình bệnh Parkinson ở động vật. Vì việc sản xuất amplicon đòi 
hỏi phải lặp đi lặp lại sự qua lại giữa amplicon/ virus trợ giúp nên có thể xảy ra sự hình 
thành virus hoang dã tái tổ hợp với tần số 10-5, những chế phẩm amplicon/virus trợ giúp 
này đã làm chết 10% động vật thâm nhiểm trong các thí nghiệm in vivo và góp phần gây 



độc tính in vitro cũng như in vivo trong các chế phẩm amplicon tiêu chuẩn. Sự nhiễm 
bẩn bởi các tái tổ hợp virus đang sao chép đã làm phức tạp thêm cho việc giải thích các 
thí nghiệm này đặc biệt vì những lý do an toàn mà có thể dẫn tới việc cấm tiêm vào 
những vùng não có sự hủy hoại các tế bào neuron cục bộ. 
Tại phòng thí nghiệm Geller người ta đã chứng minh rằng để sản xuất được chế phẩm 
amplicon thật sự không có virus trợ giúp (Hình 8.3C) phải sử dụng các cosmid có các 
đoạn giới hạn gối lên nhau của hệ gen virus không có các tín hiệu đóng gói. Tuy nhiên, 
với kết quả cao nhất đạt được (105 pfu/ml) nói chung vẫn thấp hơn độ chuẩn của các 
vec tơ khác và biểu hiện với giới hạn trung bình là 35 tế bào/ não bộ trong vòng 1 tháng 
sau khi tiêm chủng vào sọ.  Theo những báo cáo gần đây thì sự biểu hiện của LacZ từ 
chế phẩm amplicon tiêu chuẩn là âm tính trong vòng 30 ngày tiêm chủng, ngược với các 
kết quả thông báo trước đó. Amplicon không có virus trợ giúp tồn tại được ở thể vân của 
chuột trong khi đó các chế phẩm tiêu chuẩn lại không được duy trì. Cũng tương tự như 
vậy, hạt amplicon này cũng có thể được cải tiến để tăng cường sự biểu hiện gen 
chuyển. Tuy nhiên, tính ổn định và khả năng tồn tại của DNA plasmid của amplicon 
trong nhân neuron và sự biểu hiện gen vẫn còn phải nghiên cứu bổ sung thêm. 
 
8.3.5 Các vec tơ lai HSV-AAV mới 
 
Các vec tơ lai HSV-AAV mới đã được công nghệ hóa (Hình 8.3D) duy trì sự biểu hiện 
gen trong các tế bào đang phân chia cũng như không phân chia đã tạo lợi thế về khả 
năng vận chuyển và tốc độ tải nạp của các vec tơ HSV tăng cao đồng thời cũng làm cho 
các vec tơ AAV có khả năng hợp nhất vào hệ gen vật chủ và kéo dài sự biểu hiện gen ở 
những tế bào đang phân chia. Sự thâm nhiễm của các tế bào bướu não U87 người 
đang phân chia trong nuôi cấy với các vec tơ lai amplicon – AAV không có virus trợ giúp 
đã làm tăng thời gian biểu hiện gen so với amplicon không có virus trợ giúp. Sự có mặt 
sản phẩm gen rep của AAV đã làm tăng số tế bào tải nạp cũng như thời gian tồn tại của 
hệ gen vec tơ và kéo dài sự biểu hiện gen chuyển trong khi đó lại không có độc tính gây 
ra qua trung gian rep. Sự nâng cao này là do khuếch đại hay  hợp nhất của hệ gen vec 
tơ thì vẫn còn phải nghiên cứu tiếp tục in vivo mới có lời giải đáp xác thực. 
 
8.4 Tóm tắt chung và triển vọng của các vec tơ dùng trong hệ thần kinh 
 
Virrus herpes simplex có nhiều đặc trưng giúp nó trở thành một phương tiện vận chuyển 
gen cho hệ thần kinh một cách tiềm năng có thể sử dụng trong điều trị các bệnh thoái 
hóa thần kinh, bệnh u ở trung ương thần klinh (CNS) và các bệnh ở hệ thần kinh ngoại 
biên. Virus này tồn tại lâu dài và lành tính trong các neuron của não và hệ thần kinh 
ngoại biên, tại đó hệ thống promoter đặc hiệu thần kinh của virus ở trạng thái tiềm tàng 
lại có chức năng biểu hiện dài hạn các gen tiềm năng của virus mà không bị nhận diện 
miễn dịch bởi các tế bào vật chủ. Các nhà khoa học hiện đang tập trung vào việc phát 
triển các vec tơ HSV bằng cách cải biến virus làm giảm độc tính của vec tơ hợp nhất và 
tìm hiểu kỹ hơn về các yếu tố điều hòa sự biểu hiện gen từ hệ gen virus tiềm tàng để 
tạo được các cấu trúc thích hợp, biểu hiện gen chuyển dài hạn hoặc có thể được điều 
hòa trong các neuron, hay sự biểu hiện tức thời v.v.. tất cả phụ thuộc vào chế độ trị liệu. 
Những vec tơ hiện tại có thể áp dụng trực tiếp để điều trị các bệnh của hệ thần kinh 
ngoại biên, người ta đã chứng minh rằng hệ gen của các vec tơ đó tồn tại được trong 
các neuron hệ thần kinh ngoại biên và biểu hiện ngắn hạn từ các promoter có cấu thành 
mạnh hoặc biểu hiện dài hạn từ hệ promoter virus tiềm tàng. 
Khi virus đã tiềm tàng trong não  thì hệ thống promoter tiềm ẩn sẽ được hoạt hóa kém 
hơn, khi đó nó đòi hỏi phải có những cải biến để nâng cao hoạt tính. Cũng có thể nâng 



cao hoạt tính của LAP thông qua việc cài vào các trình tự tác động cis đáp ứng các yếu 
tố phiên mã từ não liên quan với các dạng tế bào thần kinh khác. Thêm vào nữa là 
promoter tiềm tàng này có thể được sử dụng để biểu hiện các chất hoạt tải nhân tạo có 
khả năng điều chỉnh lên sự biểu hiện LAP thông qua liều lượng có tính chất cá thể với 
các thuốc có khả năng vượt qua hàng rào giữa não bộ và máu và hoạt hóa sự biểu hiện 
các sản phẩm gen trị liệu. 
Những ứng dụng của vec tơ có khả năng sao chép cao điều trị ung thư sẽ đòi hỏi những 
nghiên cứu sâu hơn nữa. Cũng đã có những bằng chứng về hiệu ứng của virus tới các 
dạng tế bào đặc hiệu do việc thay thế những vùng đặc hiệu của glycoprotein lớp vỏ của 
HSV liên quan đến việc liên kết các receptor bề mặt tự nhiên của tế bào với các ligand 
liên kết mới. Vì vậy, có thể chứng minh được tính khả thi của virus với các đích đặc biệt 
như là các tế bào ung thư ở hệ TKTƯ nhờ việc loại bỏ liên kết của vec tơ với các 
neuron cận kề khác. Những đặc hiệu khác cũng có thể được cài vào bằng cách khai 
thác các promoter đặc hiệu tế bào khối u được hoạt hóa trong bộ khung vec tơ hệ gen 
đã loại bỏ nhiều gen IE và tăng độ an toàn đối với các vec tơ tự sát nhằm tiêu diệt bướu 
não do sự biểu hiện của chất hoạt hóa thuốc (HSV TK hoặc CD) chỉ xảy ra ở các tế bào 
khối u. Mặc dầu đã có những tiến bộ đáng kể trong việc thiết kế các vec tơ HSV để điều 
trị các bệnh của hệ thần kinh, nhưng hiện nay vẫn còn nhiều vec tơ đang được thử 
nghiệm trên mô hình động vật với các bệnh của người và tất nhiên sẽ còn nhiều công 
trình đề cập tới việc ứng dụng trong hệ thần kinh trung ương (CNS) cũng như việc ứng 
dụng các virus để điều trị các bệnh thuộc các mô khác. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


