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                                                   Chương IX  
 
        GEN TRỊ LIỆU BỆNH THIẾU HỤT MIỄN DỊCH TỔ HỢP TRẦM TRỌNG (SCID) 
 
9.1 Mở đầu 
 
Thiếu hụt miễn dịch tổ hợp trầm trọng (severe  combined immunodèiciencies –SCID) là 
một nhóm bệnh di truyền đặc trưng bởi sự giảm sút mạnh hoặc mất hẳn chức năng của 
lympho T (Fisher, 1971). Do thiếu hụt cả miễn dìch thể dịch cũng như miễn dịch qua 
trung gian tế bào nên bệnh nhân thường bị chết rất sớm nếu không được cấy truyền tế 
bào gốc tạo máu. Trong hơn 30 năm qua những kỹ thuật cấy truyền đã có những tiến bộ 
đáng kể, tỷ lệ cứu sống các bệnh nhân SCID đạt trên 95% nếu người cho và nhận đều 
là anh chị em ruột (tránh được sự thải loại tổ chức ghép). Tuy nhiên trên thực tế cũng 
chỉ mới đạt được tỷ lệ 30% số mảnh ghép được chấp nhận với các bệnh nhân SCID vì 
các tế T đã loại thải các mảnh ghép đơn bội đồng nhất (haploidentical) nên tỷ lệ thành 
công của cấy ghép chỉ còn ở mức 50% (Fisher và cộng sự., 1990). Sự phức tạp này 
trước hết có liên quan tới độc tính do sự thâm nhiễm từ trước cũng như sự kiến tạo 
chậm chễ chức năng miễn dịch sau cấy ghép. Hiện nay người ta đang dùng kỹ thuật 
cấy ghép in utero. Hiệu lực và tính an toàn của cách tiếp cận này còn phải được so 
sánh với các phương pháp cấy ghép truyền thống và nó cũng bị giới hạn trong trường 
hợp những gia đình đã có những trẻ em đã bị tác động từ trước. 
 
9.2 Bệnh lý phân tử của SCID 
 
SCID là một nhóm bệnh di truyền dị gen, những tổn thương phân tử được trình bày ở 
bảng dưới đây: 
 
Bảng 9.1 Những đặc điểm di truyền của SCID 
 

Loại bệnh              Tế bào bị ảnh hưởng     Gen hoặc protein khiếm khuyết    Định vị trên NST 
 
SCID liên quan tới       T, B(?), NK                     γc                                                      Xq 13,3 
NST giới tính X 
SCID liên quan NST    T, B(?), NK(?)                ADA                                                 20q12-13,1 
thường                         T, B(?), NK(?)                PNT                                                 14q11,2 
                                     T(?)                               CD3ε/CD3γ                                      11q23 
                                     T                                    ZAP70                                              2q12 
                                     T, NK                             JAK-3                                                ? 
                                     T, B                                AG1/RAG2                                      11p13 
Thiếu hụt MHC lớp II    T, B                               RFX5                                                 ? 
                                     T, B                               RFXAP                                               ? 
                                     T, B                               CIITA                                                  ?                       
Thiếu hụt MHC lớp I     T, B                               TAP2                                                 6p21,3 
 

 
9.2.1 Thiếu hụt miễn dịch tổ hợp trầm trọng liên quan NST giới tính 
 
Dạng SCID liên quan tới NST giới tính X (X-SCID) thường được phân biệt với các dạng 
khác bởi các đặc tính di truyền và người ta quan sát thấy những bé trai bị tác động 



thường vẫn có mức tế bào B ở mức bình thường (T-B+SCID) mặc dầu về bản chất thì 
phải là bất thường. X-SCID chiếm khoảng 50-60% tổng số các trường hợp SCID, nó 
gây nên bởi những khiếm khuyết gen chuỗi γ ở receptor interleukin-2 (IL-2R) (Leonard, 
1994). IL-2R trước đây được xác định như một thành phần có ái lực cao và trung bình 
tạo nên ái lực gắn kết ligand và hòa nhập đầy đủ, chuỗi γc (common gamma) biểu hiện 
cấu thành các tế bào lympho máu và hiện nay được hiểu như là một thành phần 
receptor bổ sung (IL-4R, IL-7R, IL-9R và IL-15R) (Leonard, 1994). Chuỗi γc là một 
glycoprotein vận chuyển màng với các thiết kế đặc trưng của các thành viên họ receptor 
cytokine. Một nguyên lý cơ bản là mỗi chuỗi độc quyền của các receptor sẽ nhận diện 
một cytokine đặc hiệu và vì thế mà có sự đặc hiệu tín hiệu, trong khi đó chuỗi γc biến 
nạp, tín hiệu lại thông qua domain tế bào chất của nó. Những receptor khác nhau có liên 
quan tới các giai đoạn sinh trưởng và sự chín của tế bào T (kể cả các tế bào NK) và tế 
bào B, cũng như phá vỡ sự biểu hiện của chúng do tăng thiếu hụt miễn dịch vì mất chức 
năng của IL-2R riêng rẽ. 
 
9.2.2 Khiếm khuyết JAK-3   
 
JAK-3 kinase có liên quan tới chuỗi γc chứa các receptor cytokine nên nó trở thành một 
gen ứng cử viên của những đột biến T-B+SCID-JAK-3 mà ngày nay đã xác định được ở 
một số ít bệnh nhân T-B+SCID với kiểu hình miễn dịch giống như X-SCID, bao hàm cả 
sự phong tỏa biệt hóa tế bào NK (Macchi và cộng sự., 1995; Russell và cộng sự., 1995). 
 
9.2.3 Thiếu hụt adenosine desaminase và purine nucleoside phosphorylase 
 
Nhiều dạng thoái hóa NST thường của T-B-SCID gây nên bởi thiếu hụt adenosine 
deaminase (ADA) (15-25% tổng số các trường hợp SCID) và purine nucleoside 
phosphorylase – PNP) (4% tổng số các trường hợp SCID) – một enzyme liên quan tới 
sự chuyển hóa purine. 
 
9.2.4 Khiếm khuyết gen hoạt hóa tái tổ hợp (RAG1 và RAG2)  
 
Dường như hơn một nửa số bệnh nhân T-B-SCID bị tác động bởi những đột biến ở gen 
RAG1 hoặc RAG2 (Schwarz và cộng sự., 1996). Những protein này có liên quan tới quá 
trình sắp xếp lại VDJ khi sản xuất các immunoglobulin và các receptor tế bào T (TCR). 
Kiểu hình của những bệnh nhân rất thay đổi, vắng mặt của các tế bào B và vắng mặt 
hay có với số lượng ít các tế bào T. Khi có sự hiện diện của các tế bào T thì  đột biến sẽ 
ít nghiêm trọng hơn và lúc đó tạo nên kiểu hình hở (leaky phenotype). 
 
9.2.5 Khiếm khuyết ZAP70 
 
Đối với những đột biến ở ZAP70 thì protein tyrosine kinase có liên quan với TCR gắn 
với chuỗi ξ của phức hợp TCR-CD3, tạo nên một dạng SCID phân biệt (Perlmutter, 
1994). Bệnh thoái hóa NST thường này hiếm và đặc trưng bởi sự vắng mặt của CD8+ 
và sự dày đặc các tế bào ngoại biên CD4+ (CD4+CD8-B+SCID), sự xuất hiện này là do  
phong tỏa intrathymic trội trong biệt hóa của các tế bào CD8+. Tuy nhiên, các tế bào 
CD4+T lại không tăng sinh sau khi được kích thích bởi TCR. Có thể nghĩ rằng do mất 
chức năng của protein ZAP70 nên đã làm mất khả năng gắn của TCR với các tín hiệu 
thấp hơn. 
 



9.2.6 Thiếu hụt MHC lớp I (hội chứng lympho trần type I- type I bare lymphocyte 
syndrome)  
 
Trường hợp anh chị em ruột có quan hệ huyết thống cũng đã được mô tả là có giảm 
mức phù hợp tổ chức chính lớp I  trên bề mặt tế bào mặc dầu những phân tử này vẫn 
có mặt trong nội bào. Sự khiếm khuyết di truyền này gây nên bởi sự đột biến ở gen 
TAP2 – một thành phần của phức hợp vận chuyển peptide TAP có liên quan tới các quá 
trình của kháng nguyên (de La Salle và cộng sự., 1994). 
 
9.2.7 Thiếu hụt miễn dịch MHC lớp II (hội chứng lympho trần type 2- type2 bare 
lymphocyte syndrome) 
 
Thiếu hụt MHC lớp II là một dạng thoái hóa NST thường của SCID đặc trưng bởi sự có 
mặt của các tế bào T và B ở mức bình thường nhưng mất chức năng (T-B+SCID). Tất 
cả các tế bào từ tủy xương trong các cá thể bị tác động đều không biểu hiện kháng 
nguyên MHC lớp II (DR,DP và DQ). 
Thiếu sự biểu hiện này là do không tổng hợp được các protein chuỗi α và β. Sự khiếm 
khuyết này không phải ở các gen của lớp II và cũng không định vị trong các locus MHC 
mà là do sự điều hòa biểu hiện các gen lớp II. Rõ ràng là có sự khiếm khuyết đặc biệt 
trong việc gắn kết của một phức hợp protein RFX để bảo tồn cao hộp X của promoter 
MHC lớp II trong một số bệnh nhân (Durand và cộng sự., 1997). Nhiều đột biến hiện nay 
đã phát hiện thấy ở một trong số các dưới đơn vị (subunit) của phức hợp này (RFX5) 
trong một nhóm bệnh nhân và thành phần thứ hai là (RFXAP) trong một nhóm bệnh 
nhân khác (Durand và cộng sự., 1997). Còn nhóm thứ 3 thì không thể hiện sự khiếm 
khuyết này và những đột biến lại được phát hiện ở một protein khác là CIITA -nó tác 
động như một chất hoạt chuyển MHC (Durand và cộng sự., 1997). Gen điều hòa mới 
này cần cho sự biểu hiện cẩu trúc của tất cả các gen lớp II của MHC trong lympho B. 
 
9.2.8 Những bất thường TCR-CD3 
 
Hiếm khi thấy khiếm khuyết về chức năng và sự biểu hiện của phức hợp TCR-CD3  tế 
bào T là do đột biến các gen γ và ε của phức hợp CD3. Kiểu hình của bệnh này thay đổi 
từ bênh SCID trầm trọng tới các triệu chứng hô hấp nhẹ hoặc hoàn toàn không có hiệu 
ứng. 
 
9.3 Gen trị liệu đối với bệnh thiếu hụt miễn dịch tổ hợp trầm trọng (SCID) 
 
Mặc dầu hiếm nhưng các bệnh thiếu hụt miễn dịch (THMD) sơ cấp có thể áp dụng theo 
nhiều kỹ thuật và đã trở thành một mô hình để thiết kế và test các quy trình gen trị liệu. 
Những tiến bộ về cơ sở phân tử một số bệnh như bệnh thiếu hụt adenosine deaminase 
(ADA-SCID), thiếu hụt chuỗi γc (X-SCID), thiếu hụt JAK-3 kinase và thiếu hụt ZAP70 đã 
tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển các chiến lược trị liệu dựa trên cơ sở thao tác 
gen các tế bào soma (Blaese và cộng sự., 1995; Bordignon và cộng sự., 1995; Candotti 
và cộng sự., 1996; Kohn và cộng sự., 1995; Taylor và cộng sự., 1996). Việc trị liệu các 
trường hợp ADA-SCID đặc biệt phụ thuộc vào các nghiên cứu tiền lâm sàng và những 
thử nghiệm lâm sàng gần nhất. 
 
9.3.1 Gen trị liệu lâm sàng đối với ADA-SCID 
 
ADA-SCID là một bệnh do khiếm khuyết di truyền thứ hai của enzyme chuyển hóa 
purine (Hinschhorn, 1990). Hậu quả đầu tiên đối với con  người là mất chức năng miễn 



dịch của lympho T và B. Mặc dầu vậy, qua chuột thiếu hụt ADA người ta đã xác định 
được vai trò đặc biệt của ADA trong quá trình phát triển thai (Migchielsen và cộng sự., 
1995; Wakamiya và cộng sự., 1995). Điều thú vị là những chức năng gan của những 
bệnh nhân ADA-SCID có thể phục hồi lại được nếu được trị liệu thay thế enzyme 
(Bollinger và cộng sự., 1996). So với tất cả các mô thì hoạt tính cao nhất của enzyme 
ADA là ở các tế bào tuyến ức chưa chín và sự thiếu hụt ADA sẽ làm cho sự biệt hóa 
trong tuyến ức (intrathymic) bị suy giảm. Sự tích tụ của deoxyadenosine đi kèm với sự 
chuyển đổi thành chất độc deoxyadenosine triphosphate (dATP), đặc biệt trong các tế 
bào T. Những nghiên cứu về sinh hóa học đã chứng minh rằng sự tích tụ dATP sẽ dẫn 
đến ức chế enzyme ribonucleptide reductase (Cohen và cộng sự., 1983) - một enzyme 
chủ chốt trong tổng hợp deoxynucleptide và làm bất hoạt không thuận nghịch S-
adenosylmethionine hydrolase (SAH), làm trung gian cho các quá trình methyl hóa quan 
trọng (Hershfield và Kredich,1979). Mặc dầu sự biểu hiện của ADA ở khắp mọi nơi, 
nhưng chỉ các tế bào lympho là bị ảnh hưởng một cách đặc biệt vì nó bị nhiễm độc do 
sự tích tụ các chất chuyển hóa mà nguyên nhân có thể là do sự ức chế mạnh của các 
phân tử đặc hiệu tế bào T khi biệt hóa trong tuyến ức  (Benvenist và cộng sự., 1995). 
Trị liệu thay thế enzyme bằng ADA của bò cộng hợp với polyethylene glycol (PER-ADA) 
đã làm tăng đáng kể số lượng cũng như nâng cao chức năng các tế bào lympho trong 
nhiều bệnh nhân, nhưng có sự thay đổi về đáp ứng và ở đây có lẽ là đáp ứng tức thì 
(Hershfield,1995; Hershfield và cộng sự., 1993). Điều đó phản ánh rằng tác động chính 
của PER-ADA là ở ngoài tế bào (bên trong tế bào chỉ thiếu hụt một phần thôi). Sự vắng 
mặt hoàn toàn ADA sẽ dẫn đến tử vong trước 20 tuổi. Tuy nhiên, chỉ cần duy trì hoạt 
tính 1-5% là bệnh đã thuyên giảm  và đối với những người đã có hoạt tính dưới 10% thì 
coi như đã ở mức bình thường (Hart và cộng sự., 1986; Hirshhorn,1990; Morgan và 
cộng sự., 1987). Dĩ nhiên là mức ADA cao hơn bình thường tới 50 lần thì tính miễn dịch 
cũng vẫn là bình thường (Valentine và cộng sự., 1997). Những lưu ý này cần thiết cho 
việc thiết kế vec tơ. 
Rõ ràng là hệ thống biểu hiện tương đối đơn giản như vậy có thể được áp dụng cho 
việc điều trị các loại bệnh này. Hơn nữa, sự chuyển ngược tự động tới mức bình 
thường in vivo của các thể đột biến di truyền (do hiện tượng khảm soma) cũng đã được 
mô tả gần đây (có sự thuyên giảm ở 2 bệnh nhân ADA-SCID và X-SCID). Điều đó 
chứng minh rằng những bệnh nhân đã được hiệu chỉnh  đã có những lợi thế về sinh 
trưởng và biệt hóa phân biệt vượt trên các thể đột biến khác (Hirshhorn và cộng sự., 
1996; Stephan và cộng sự., 1996). 
 
9.3.2 Gen trị liệu lympho T đối với ADA-SCID 
 
Tế bào đích thích hợp nhất cho gen trị liệu những bệnh thuộc về tạo máu là tế bào gốc 
tạo máu đa năng, vì thế ADA-SCID được đặc biệt quan tâm. Những thí nghiệm bước 
đầu đã chứng minh rằng việc kiến tạo lại sự tạo máu ở chuột với các tế bào tải nạp 
retrovirus đã thu được hiệu quả tương đối cao và có biểu hiện ADA người khi được 
truyền ghép lần 2 và lần 3, kể cả PHSC đã cải biến (Lim và cộng sự., 1989; Osborne và 
cộng sự., 1990; van Beusechen và cộng sự., 1990; Wilson và cộng sự., 1990). Một 
nhóm nghiên cưú cũng đã chứng minh sự thành công trong việc chuyển gen tới tủy 
xương khỉ rhesus và sự biểu hiện dài hạn ADA người và chuột in vivo mặc dầu với mức 
thấp [< 3%] (Bodine và cộng sự., 1993; Kantoff và cộng sự., 1987; van Beusechen và 
cộng sự., 1993). 
Thử nghiệm lâm sàng đầu tiên là tải nạp các tế bào tủy xương từ một bệnh nhân thiếu 
hụt ADA dưới sự chỉ đạo của Bordignon và đồng nghiệp ở Milan cùng với việc truyền lại 
cho bệnh nhân các tế bào lympho ngoại biên đã công nghệ hóa (Bordignon và cộng sư., 
1995). Trong nghiên cứu này , 2 vec tơ retrovirus có thể được phân biệt với nhau bằng 



các kỹ thuật phân tử đã được sử dụng để chuyển một gen ADA nhỏ (mini) vào tủy 
xương hoặc vào các tế bào lympho của 2 bệnh nhân ADA-SCID để thay thế enzyme 
bằng gen ngoại sinh. Kiểm tra các tế bào đã biến đổi gen thì thấy số lượng tế bào 
lympho và đáp ứng miễn dịch đặc hiệu kháng nguyên cũng như sự tăng sinh đặc hiệu 
kháng nguyên và tác nhân gây phân bào đều thấy ở mức bình thường. Các thành phần 
của tế bào T (Vβ) cũng tiến triển bình thường. Thật ý nghiã là sau một năm không điều 
trị tiếp tục, các tế bào T ngoại biên từ quần thể tải nạp đã được thay thế dần dần bởi 
các tế bào T từ tủy xương, điều đó chứng tỏ rằng sự tăng sinh đã có lợi thế. Tất cả 
những trẻ em có ghi trong danh sách này đều được điều trị thay thế enzyme mặc dầu 
liều lượng được giảm xuống tương đối thấp. Dĩ nhiên khi rút bỏ PEG-ADA sẽ hiện rõ 
hiệu lực thật sự của sự chuyển gen cũng như có thể kích thích được sự tăng sinh của 
các tế bào đã được hiệu chỉnh. 
Trong một nghiên cứu biệt lập, các tế bào CD34+ thu nhận từ tủy xương của 3 bệnh 
nhân thiếu hụt ADA đã được sử dụng như đích của tải nạp bởi một vec tơ retrovirus mã 
cho cDNA của ADA người (Hoogerbrugge và cộng sự., 1996). Bằng PCR người ta đã 
phát hiện ra những tế bào đơn nhân và những tế bào hạt đã giữ lại hệ gen vec tơ trong 
tuần hoàn ngoại biên trên 3 tháng sau chuyển gen và một bệnh nhân giữ hệ gen vec tơ 
trong tủy xương tới 6 tháng. Tuy nhiên, sau thời gian trên thì không phát hiện được hệ 
gen vec tơ nữa. Có một bệnh nhân tới tận tháng thứ 3 sau cấy truyền vẫn không  nhận 
được sự thay thế enzyme, có lẽ vì hiệu lực chuyển gen  thấp nên chưa đủ thời gian cho 
việc chỉnh lý lại gen các dòng tế bào. 
 
9.3.3 Các yếu tố giới hạn gen trị liệu của tế bào gốc 
 
Khả năng không hiệu quả trong  tải nạp retrovirus của quần thể PHSC người là cao 
trong các nghiên cứu lâm sàng khi sử dụng các gen dấu chuẩn. Trong mô hình bức xạ 
mạnh trên động vật, 30-405 tế bào ghép dài hạn có thể tải nạp ổn định ex vivo nhờ các 
vec tơ retrovirus thế hệ hiện đại (Karlsson,1991; Miller và cộng sự., 1994; William, 
1990). Tuy nhiên, khi chuyển kỹ thuật này sang ngừời hay những động vật cao cấp 
không phải người hoặc những động vật lớn lai xa khác thì sự thành công sẽ ít hơn 
(Bodine và cộng sự., 1993; Kantoff và cộng sự., 1987; Kiem và cộng sự., 1994; van 
Beusechem và cộng sự., 1993). Trong các nghiên cứu trên lâm sàng, dưới 1% số tế 
bào ngoại biên rõ ràng biểu hiện dài hạn với các vec tơ retrovirus (Brenner và cộng sự., 
1993; Dunbar và cộng sự., 1995). Lý do của sự trái ngược này chưa rõ, nhưng có thể là 
do phản ánh chưa đầy đủ những hiểu biết về điều kiện nuôi cấy cần thiết để duy trì sự 
toàn vẹn cũng như chức năng của PHSC, sự bất lực của các vec tơ retrovirus chuột thế 
hệ đương thời đối với sự tải nạp các tế  bào tiềm tàng (Abkowitz và cộng sự., 1995). 
Những tế bào thu lượm được từ máu dây rốn có thể là các đích tốt hơn đối với sự 
chuyển gen  qua trung gian retrovirus, vì thế mà nó đang được sử dụng trong các thử 
nghiệm lâm sàng đối với ADA-SCID. Trong nghiên cứu này 3 trẻ em được chẩn đoán 
trước sinh đã được truyền tải nạp các tế bào CD34+ của máu dây rốn - ở thời điểm mà 
chúng bắt đầu được trị liệu thay thế enzyme. 18 tháng sau khi được cấy ghép, một số tế 
bào lympho vẫn duy trì sự chuyển gen và thấy hoạt tính của ADA ở các tế bào không 
chọn lọc là cực kỳ thấp (Kohn và cộng sự., 1995). Nếu loại bỏ dần dần PEG-ADA thì sẽ 
tạo thuận lợi cho sự tăng sinh của các tế bào đã được hiệu chỉnh gen. 
Sự trái ngược giữa các kết quả thu được từ các nghiên cứu trên lâm sàng và tiền lâm 
sàng có thể một phần do các công cụ đặc biệt cần cho các động vật tiếp nhận. Có thể 
hiểu rằng sự kiến tạo lại các tế bào đã được hiệu chỉnh gen có thể được tăng cường 
bằng cách kiểm soát  “không gian-space”  các mảnh ghép, tuy nhiên sự mạo hiểm đối 
với các quy trình áp dụng cho  SCID có thể tăng lên gấp đôi. 
 



9.4 Cải tiến các hệ thống vec tơ 
 
Virus adeno liên hợp (AAV) là một parvovirus không gây bệnh trên người vì thế nó hấp 
dẫn  như một vec tơ vận chuyển gen (Kotin,1994). Sự sao chép của các virus này 
thường phụ thuộc vào một virus herpes trợ giúp đồng thâm nhiễm. Khi không có virus  
trợ giúp (thường là adenovirus) thì hệ gen AAV thể hoang dã có thể hợp nhất ổn định 
với hệ gen tế bào vật chủ bởi sự tái tổ hợp không tương đồng theo hướng đầu-đuôi 
(Kotin và cộng sự., 1992; Samulskivà cộng sự., 1991). Khi phân tích các trình tự bên 
của các tế bào đã bị thâm nhiễm nhưng vẫn ở trạng thái tiềm tàng cho thấy sự hợp nhất 
xảy ra ở nhiều vị trí trong locus đơn đặc hiệu AAV-S1 và 60-70% các trường hợp là 
19q13,3-qter trong bản đồ nhiễm sắc thể của người. Các vec tơ AAV trong đó gen rep 
được loaị đi có thể hợp nhất một cách ngẫu nhiên, điều đó chứng tỏ rằng các sản phẩm 
gen rep (Rep78 và Rep68) là rất quan trọng đối với quá trình này. 
Các vec tơ cơ sở AAV đã sử dụng thành công trong tải nạp các tế bào đang phân chia 
in vitro và các tế bào không phân chia in vivo (Ali và cộng sự., 1996; Fisher và cộng sự., 
1997; Kaplitt và cộng sự., 1994; Kessler và cộng sự., 1996; Thrasher và cộng sự., 1995; 
Xiao và cộng sự., 1996). Hiệu ứng tải nạp đối với nguyên bào sợi người sơ cấp nuôi cấy 
ở pha S cao hơn  200 lần các tế bào nghỉ, mặc dầu trong những thí nghiệm này hệ gen 
vec tơ vẫn còn tồn tại ít nhất 20 ngày trong nuôi cấy và có thể được tuyển mộ để tải nạp 
ở bất kỳ thời điểm nào (Russel và cộng sự., 1994). Đặc tính này rất hữu ích cho việc tải 
nạp các quần thể tế bào phân chia chậm như PHSC. Tuy nhiên, việc sản xuất AAV tái tổ 
hợp vẫn còn nhiều khó khăn và một vài dạng tế bào trong đó có các tế bào tổ tiên 
CD34+ tạo máu có thể là tương đối khó có sự tải nạp ổn định (Goodman và cộng sự., 
1994; Malik và cộng sự., 1997; Walsh và cộng sự., 1994; Zhou và cộng sự., 1994). Mặc 
dầu bản chất của các vec tơ tế bào của AAV vẫn chưa được rõ, nhưng vấn đề cần sáng 
tỏ là khả năng của tế bào trong việc chuyển đổi hệ gen rAAV chuỗi đơn mới được nhập 
vào thành dạng chuỗi kép phiên mã tích cực. Quá trình này gần đây đã được chỉ rõ là 
được kích thích bởi ORF6 của adenovirus E4 (Ferrari và cộng sự., 1996; Fisher và cộng 
sự., 1996), và các virus  trợ giúp (Thrasher). Mặc dầu các quá trình tế bào vẫn chưa 
được sáng tỏ, nhưng có lẽ các tác nhân gen gây độc và các stress sinh lý có thể đóng 
vai trò trợ giúp, điều đó chứng minh vai trò quan trọng của của cơ chế sửa chữa 
(Alexander và cộng sự., 1994; D. Russell và cộng sự., 1995). Vấn đề là hiệu lực của tải 
nạp PHSC liệu có thể được tăng cường bởi một cơ chế tương tự như thế hay không thì 
vẫn chưa rõ. 
 
9.5 Đánh giá tiền lâm sàng sự chuyển gen tế bào gốc của sự tạo máu 
 
Một khó khăn trong việc đánh giá tiền lâm sàng của kỹ thuật chuyển gen là khả năng 
test  về hoạt tính phục hồi quần thể của PHSC người. Những tế bào tổ tiên của sự tạo 
máu nguyên thủy có thể định lượng in vitro trong nuôi cấy tủy dài hạn, được phát hiện 
bởi những tế bào tạo sỏi (coblestone area forming cells – AFC) hoặc bởi những tế bào 
gen tách dòng (clonogenic cells) trong các thí nghiệm nuôi cấy dài hạn tế bào khởi đầu 
(long-term culture initiating cell assay – LTC-IC). Tuy nhiên, những tế bào này là đại 
diện cho quần thể dị gen và không có hoạt tính của PHSC. Một thử nghiệm với nhiều 
thông tin hơn và có thể test được khả năng phục hồi quần thể dựa trên sự cấy ghép các 
tế bào tạo máu tổ tiên của người vào chuột thiếu hụt miễn dịch bg/nu/scid (Nolta và 
cộng sự., 1994), hoặc chuột scid/scid (đột biến trong tiểu đơn vị xúc tác của DNA 
protein kinase gây sự tạo máu của SCID chimeric ở người (chimeric SCID- human –
SCID-hu) (Dick và cộng sự., 1991; Shultz và cộng sự., 1995). Những nghiên cứu này đã 
chứng minh rằng chính những tế bào người nguyên thủy đã được ghép vào chuột  và 
sự có mặt của cytokine người đã làm tăng sinh và biệt hóa trong đa tủy xương và  



những dòng hồng cầu và tế bào B đã duy trì được ít nhất 4 tháng. Gần đây hơn, chuột 
NOD/LtSz – scid/scid (NOD/SCID) (được tạo ra bằng cách lai ngược thể đột biến scid 
thành dòng NOD/LtSz-diabetic) đã được chứng minh là có thể được cấy ghép rất tôt mà 
không cần tới các cytokine ngoại sinh, vì thế đã tạo được hệ thống thực nghiệm có thể  
đánh giá được các tế bào tạo máu tổ tiên nguyên thủy của người và test được hiệu ứng 
sự vận chuyển gen của những tế bào này. Nhưng thực tế thì nhiều LTC-IC đã được tải 
nạp lại không có khả năng cấy ghép dài hạn cho chuột SCID (Larochelle và cộng sự., 
1996). Điều này càng củng cố thêm sự lưu tâm rằng những tế bào khôi phục quần thể 
SCID (SCID repopulating cells – SRC) có sự phân biệt về sinh học và là đại diện gần 
hơn cho các tế bào phục hồi quần thể dài hạn của người, mặc dầu mối quan hệ chuẩn 
xác giữa SRC và PHSC thì vẫn chưa rõ. 
 
 
 
 


