
PHỤ LỤC 
 
                                       PHỤ LỤC I  
 
MỘT SỐ KHÍA CẠNH SINH HỌC VIRUS LIÊN QUAN TỚI SỰ CHUYỂN GEN 
 
1.1 Hệ gen của virus 
 
Hẹ gen (genome) của virus gồm cả RNA và DNA, nhưng mỗi virus chỉ chứa hoặc RNA 
hay DNA. Hệ gen (acid nucleic) được bao bởi vỏ protein (capsid) thì gọi là virion, nếu 
thiếu một trong 2 thành phần trên thì gọi là viroid. 
Hệ gen DNA có thể là các sợi đơn hoặc kép, cũng có thể là các phân tử đóng vòng 
hay duỗi thẳng. Cũng có một số dạng bất thường như DNA sợi kép, thẳng nhưng lại 
có các khía ở các điểm khác nhau trên chuỗi hoặc DNA sợi kép nhưng lại đóng lại ở 
phần đuôi. Kích thước của virus DNA vào khoảng 1,2 X 106 - 2 X 108 dalton, tương ứng 
với 3000 -375.000 base. Các virus RNA thì đơn giản hơn vì hệ gen thẳng bao gồm các 
phân tử đơn hoặc kép và cũng có thể chỉ có 1 hay một vài phân tử trong một hệ gen. 
Những biến đổi chính trong hệ gen RNA kép - đơn là phân tử này có thể hoạt động 
như một mRNA và cũng có thể là thành phần bổ trợ cho các mRNA virus. Kích thước 
của hệ gen RNA nhỏ hơn rất nhiều hệ gen DNA, nó chỉ vào khoảng 1,2 x 106 - 7 X 106 

dalton, tức vào khoảng 300-30.000 base. 
Virus không có quá trình trao đổi chất độc lập, chúng phải sử dụng bộ máy của vật chủ 
để tổng hợp các thành phần của chúng. Virus có một số enzyme có chức năng kiểm 
soát di truyền tạo nên các vật liệu sống, hệ gen virus, chúng được sản sinh trong quá 
trình thâm nhiễm vào tế bào vật chủ. Trong quá trình thâm nhiễm vào tế bào vật chủ, 
hệ gen virus thoát khỏi vỏ protein và chui vào trong tế bào. 
Quá trình sao chép của mRNA xảy ra trong nhân tế bào vật chủ và sử dụng enzyme 
RNA polymerase phụ thuộc DNA của tế bào vật chủ. Riêng poxvirus lại có RNA 
polymerse phụ thuộc DNA của chính nó và không bao giờ đi vào nhân tế bào. 
mRNA được tổng hợp trước khi vào bào tương của tế bào vật chủ để sao chép. Quá 
trình này cho phép một số virus tạo ra các protein phức tạp từ một sợi RNA qua việc 
nối xen kẽ và thay đổi vị trí của các bộ ba. Có 2 loại mRNA: 
*mRNA sớm: Mã cho các protein cần cho sự nhân lên của DNA, các protein cần cho 
sự biểu hiện gen. 
Các virus DNA gây ung thư có các mRNA sớm trong các tế bào được chuyển dạng và 
không bao giờ có mRNA muộn. 
*mRNA muộn: Mã cho các protein cấu trúc như capsid và protein màng. Vì DNA của 
virus đã được nhân lên nên mRNA muộn thường được sao chép lại từ DNA mới. 
Quá trình dich  mã thành protein xảy ra ở bào tương, virus sử dụng ribosome của tế 
bào vật chủ. 
Quá trình tổng hợp DNA xảy ra trong nhân, ngoại trừ poxvirrus. Quá trình này nhờ 
DNA polymerase phụ thuộc DNA của virus (một protein của mRNA sớm). 
Quá trình lắp ráp capsid của virus có thể xảy ra trong nhân hoặc bào tương. Quá trình 
này là tự phát nên không cần enzyme cũng như năng lượng. 
Các virus có lớp vỏ bọc nhờ mọc chồi qua màng tế bào (Hepada và Pox), qua màng 
nhân (Herpes). Quá trình này thường không phá hủy tế bào. Các virus không có vỏ 
bọc thường được giải phóng bằng cách ly giải tế bào (giết chết tế bào vật chủ) hoặc 
được đẩy ra khỏi tế bào vật chủ (không giết chết tế baò). 
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1.2 Virrus chỉ thâm nhiễm các tế bào xác định 
 
Như chúng ta đều biết dường như các virus khác nhau sẽ thâm nhiễm các quần thể 
khác nhau của tế bào. Đây là vấn đề được đặc biệt quan tâm khi thiết kế vec tơ cũng 
như thâm nhiễm các tế bào đích. Người ta thấy rằng virus bệnh sởi có liên quan tới 
các tế bào của da, trong khi đó virus bệnh quai bị lại chỉ thâm nhiễm các tế bào của 
tuyến nước bọt. Nhưng cũng thật khó hiểu là, một cách tình cờ người ta đã quan sát 
thấy virus sởi và quai bị đều là thành viên của cùng một nhóm (paramyxovirus) và đều 
vào trong cơ thể bằng cùng một con đường (thâm nhiễm khởi đầu ở biểu mô đường 
hô hấp). Vậy tại sao sau đó chúng lại thâm nhiễm các mô đích, các tế bào khác nhau 
để tạo nên các bệnh đặc trưng? 
Một bức tranh tương tự nổi lên là thang vật chủ (host range), hay là các dạng tế bào 
hoặc cơ quan mà một virus đặc biệt có thể thâm nhiễm được. Nấc thang này có thể 
rộng tới mức vượt qua ranh giới ngành (nhiều togavirus có thể thâm nhiễm được cả 
các tế bào côn trùng cũng như các tế bào của động vật có vú) hoặc chỉ giới hạn tới các 
tế bào của lớp phân loại đơn (poliovirus chỉ thâm nhiễm các tế bào động vật cao cấp). 
Cũng có thang vật chủ khác lại rất hẹp, chỉ gồm những nòi nhất định của một loài đơn  
hay một dạng tế bào xác định trong một tổ chức đặc biệt. Chẳng hạn như 
bacteriophage (thực khuẩn thể) T4 thì chỉ thâm nhiễm một vài nòi của loài đơn E.coli, 
trong khi đó HIV lại thâm nhiễm các tế bào lympho T giúp đỡ sơ cấp hoặc các tế bào 
trình diện kháng nguyên giống như đại thực bào hay các tế bào sợi nhánh của người. 
Một ví dụ điển hình là một số bacteriophage RNA chỉ thâm nhiễm những nòi nhất định 
của vi khuẩn cùng loài và những vi khuẩn này phải biểu hiện một gen đặc biệt có mang 
một plasmid dạng đơn. 
Chúng ta lại có thể đặt câu hỏi cái gì có thể đáp ứng cho tính đặc hiệu đặc trưng cho 
sự tương tác virus và tế bào vật chủ? Tính đặc hiệu của một virus với tế bào vật chủ 
của nó có thể là kết quả của các sự kiện ở 2 giai đoạn khác nhau của chu kỳ sao chép: 
gắn virion vào bề mặt tế bào vật chủ hoặc biểu hiện hệ gen virus trong tế bào vật chủ. 
Về các vấn đề này thì việc gắn vào bề mặt tế bào có vẻ vì lý do tiến hóa rất kinh tế. 
Nếu một virus chủ đích tấn công vào một tế bào không thích ứng thì chắc chắn khó có 
thể xảy ra (và vì thế mà không thể vào được bên trong tế bào) thì virus này có thể thử 
lại trên một tế bào khác. Nếu virus đã thực sự chui vào được vào một tế bào mà lại 
không có khả năng trợ giúp sao chép cho nó thì thật ra chẳng đạt được mục đích gì. 
Virus này thật sự là bất hoạt bởi vì nó không thể sản sinh ra các virus con cháu và 
cũng không thể rời tế bào này để lại chui vào một vật chủ tiềm tàng mới. Có thể ví áp 
lực tiến hóa dẫn tới tính đặc hiệu như một hiện tượng tương tác virus/bề mặt tế bào 
vật chủ. 
Có một số dẫn liệu thực nghiệm soi sáng cho giả thuyết này. Trước hết, một cách rõ 
ràng là tất cả các tế bào trong cơ thể đều nằm trong một vương quốc đặc biệt, có khả 
năng thực hiện các hoạt động trao đổi chất (chuyển hóa) trên các mô hình tương tự 
như mô hình ở Central Dogma of molecular Biology. Nếu một virus tự nó có thể sản 
xuất được trong một dạng tế bào nào đó – tế bào gan người chẳng hạn thì người ta có 
lý để nghĩ được rằng các chủng khác cũng có thể được sản xuất  trong các tế bào gan. 
Nhưng nhiều khi lại không phải như vậy. Poliovirus phân lập từ tự nhiên có thể sẵn 
sàng thâm nhiễm các tế bào lympho của người nhưng lại không thể thâm nhiễm được 
các tế bào cùng dạng của chuột có cùng một quá trình trao đổi chất. Nếu hệ gen RNA 
của poliovirus được đưa một cách nhân tạo vào trong một tế bào chuột thì virus này  
có thể sử dụng bộ máy tổng hợp của tế bào chuột để tạo nên các virion mới (đến lượt 
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mình các virus mới này lại có khả năng thâm nhiễm các tế bào người nhưng lại không 
có khả năng thâm nhiễm lại các tế bào chuột). Điều này cho thấy sự thất bại của 
poliovirus với việc thâm nhiễm các tế bào chuột không phải là do nguyên nhân thiếu 
hụt một số khả năng của tế bào chuột để trợ giúp cho các quá trình sinh tổng hợp cần 
cho sự sao chép của virus. Vì thế, cơ sở của sự chọn lọc không phải ở đây. 
Mặc dầu tất cả các tế bào trong cơ thể đều trong một vương quốc đặc biệt, có thể thực 
hiện được các hoạt động cơ bản giống như mô hình ở Central Dogma, nhưng các tế 
bào này lại không có cấu trúc bề mặt giống nhau. Như đã đề cập ở trên, các vi khuẩn 
khác nhau có thể có các nhóm sinh hóa khác nhau trên thành tế bào của chúng. 
Tương tự như vậy, các tế bào động vật khác nhau có thể có các protein, glycoprotein 
và glycolipid khác nhau đáng kể trên bề mặt của chúng. Nhiều cấu trúc bề mặt của các 
tế bào này đều có sự tiến hóa về các nhân tố nhận dạng liên quan tới sự hấp thụ dinh 
dưỡng, tải nạp các tín hiệu qua màng sinh chất hoặc gắn với các tế bào khác. Các 
phân tử khác trên bề mặt của các tế bào động vật, các kháng nguyên hòa hợp tổ chức 
giữ vai trò rất quan trọng trong việc xếp loại những tế bào nào là của mình (self) trong 
khi tương tác tế bào ở hệ  miễn dịch của cơ thể. Sự khác biệt lớn về cấu trúc bề mặt tế 
bào có liên quan tới việc gắn virus vào bề mặt tế bào vật chủ. Vì thế thang vật chủ của 
virus phụ thuộc vào khả năng gắn được với các tế bào có mang các protein, 
glycoprotein hoặc glycolipid bề mặt tế bào đặc hiệu. 
Một số dữ kiện khác cũng ủng hộ cho kết luận này. Trực tiếp nhất là các nghiên cứu 
gen về các quá trình thâm nhiễm của E.coli bởi bacteriophage. Trong một plaque (đĩa) 
thực nghiệm E. coli được thâm nhiễm với một virus, chẳng hạn như T3 thì thỉnh thoảng 
trong đĩa có một khuẩn lạc vi khuẩn mọc lên. Các vi khuẩn từ khuẩn lạc đó lại  kháng 
lại được sự thâm nhiễm của T3. Tương tự như vậy, các vi khuẩn kháng lại sự thâm 
nhiễm bởi bactriophage T4 cũng có thể phân lập được từ đĩa thực nghiệm với T4. 
Khi phân tích kỹ lưỡng gen của các vi khuẩn lấy từ đĩa T4 thì thấy chúng có một đột 
biến làm thay đổi cấu trúc các phân tử lipopolysaccharide của thành tế bào. Điều đó 
chứng minh rằng T4 gắn vào các phân tử lipopolysaccharide gốc (nguyên bản) nhưng 
không có khả năng nhận dạng và/hoặc gắn với các dạng đột biến. Tuy nhiên thỉnh 
thoảng trong đĩa T4 cũng có quần thể virus có khả năng thâm nhiễm được các E.coli 
đột biến. Những virion này cũng có những biến đổi về cấu trúc các sợi đuôi (tail fiber). 
Rõ ràng là những đột biến tương hỗ trên bề mặt tế bào vật chủ và các cấu trúc liên kết 
virus đã khôi phục lại mối tương quan của thang vật chủ thông thường. Vì thế các 
tương tác bề mặt tế bào – virus đáp ứng được việc xác định một virus có khả năng 
thâm nhiễm một tế bào đặc biệt hoặc thang vật chủ là kết quả của sự đồng tiến hóa 
của các cấu trúc này. 
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Hình 1.1 Plaque (đĩa) T3 có 8 khuẩn lạc nảy sinh từ các tế bào cá thể, kháng lại sự thâm nhiễm 
T3. 
(Theo Bruce A. Voyles. Biology of Viruses. Mcgraw-Hill international edition  2002) 
 
 
Công nghệ DNA tái tổ hợp đã cho phép chứng minh trực tiếp mối quan hệ giữa cấu 
trúc bề mặt tế bào đặc hiệu và khả năng của một virus động vật thâm nhiễm các tế bào 
đích của nó. HIV đã được phát hiện là có thể thâm nhiễm các tế bào lympho hoặc các 
tế bào não bộ có glycoprotein bề mặt CD4. Khi gen của cấu trúc này (của người) được 
đưa vào các dạng tế bào khác thì các phân tử CD4 có thể được biểu hiện trên bề mặt 
tế bào của chúng. HIV sau đó có thể thâm nhiễm các tế bào đã được “công nghệ hóa” 
có các recepotor bề mặt tế bào thích hợp. 
 
1.3 Sự nhận diện tế bào vật chủ của thực khuẩn thể 
 
Những công trình nghiên cứu di truyền học đã cung cấp những thông tin bổ ích về bản 
chất của các protein gắn virus và các receptor bề mặt tế bào mà chúng nhận biết 
được. Khi phân lập các tế bào đột biến kháng thâm nhiễm thì có thể “mổ xẻ” được sự 
tương tác giữa virus và các tế bào vật chủ của chúng, trong khi đó các kỹ thuật DNA 
tái tổ hợp lại cho phép chứng minh trực tiếp các đặc tính của các hợp phần khác nhau. 
Các receptor tế bào của nhiều thực khuẩn thể đã được sáng tỏ, một số receptor đã 
được liệt kê ở (Bảng 1.1). Trong các vi sinh vật gram (-) thì lipopolysaccharide (LPS) 
cho nhiều vị trí gắn, đặc biệt là các loại đường của kháng nguyên O và lõi 
polysaccharide. Các protein lớp vỏ ngoài cũng có thể là các vị trí nhận dạng. Trong các 
tế bào gram (+) thì acid  teichoic sẽ tạo nên tính đặc hiệu cần thiết. Những thành phần 
phụ như lông roi và các loại lông khác cũng là các vị trí cho sự gắn kết của thực khuẩn 
thể. 
 
Thực khuẩn thể T4 gắn vào E. coli 
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Thực khuẩn thể T4 có một virion cực kỳ phức tạp: Một đầu icosahedral và một đuôi 
xoắn –  là nền tảng cho sự gắn kết và có 6 đinh và các sợi đuôi (Hình 1.2). Trong tất 
cả các thực khuản thể có cấu trúc phức tạp thì việc gắn kết đều thông qua các thành 
phần ở đuôi. Khi gắn T4 vào E. coli có sự tham gia của các của các thành phần có thể 
gắn thuận nghịch và bất thuận nghịch mà các nghiên cứu về sinh hóa và di tuyền đã 
chỉ rõ nó có thể xảy ra ở các vị trí khác nhau trên bề mặt tế bào. 
 

 
 
Hinh 1.2  Cấu trúc của thực khuẩn thể T4.  Các protein được đánh số có liên quan tới các quá 
trình gắn kết và thâm nhập bởi virus này. 
(Theo Bruce A. Voyles. Biology of Viruses. Mcgraw-Hill international edition  2002) 
 
 
Sự gắn kết có thể thuận nghịch của T4 liên quan tới sự tương tác giữa phần ngoại 
biên của các sợi đuôi virion và các polysaccharide của lipopolysaccharide màng ngoài. 
Các thí nghiệm trước đã chứng minh rằng các sợi đuôi của T4 sẽ gắn đặc hiệu vào 
LPS của E. coli và việc gắn này sẽ bị ức chế khi có thêm monosaccharide hay 
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disaccharide đặc hiệu. Các phân tích về sự kháng cự của các thể đột biến đã định vị 
được vị trí gắn đặc hiệu vào phần đuôi của rất nhiều polysaccharide ở phần lõi ngoài. 
T4 cũng có thể tấn công các tế bào của nòi E. coli K12 mà chuỗi polysacchride lõi 
ngoài của nó có nhiều hơn E. coli B ba phân tử đường. Vì có các loại đường ở xa vị trí 
gắn glucose nên nó không cản trở hoàn toàn sự gắn kết, tuy nhiên có thể giảm về hiệu 
ứng. T4 cũng có khả năng nhận dạng một vị trí gắn thứ hai ở E. coli – một protein 
màng ngoài porin OmpC. Như các số liệu trên (Bảng 1.1) cho thấy việc gắn với LPS và 
OmpC là hoàn toàn độc lập với nhau vì hiệu ứng chuyển dịch đột biến của chúng đều 
là bổ sung. 
  
Bảng 1.1 Mối liên quan giữa polysacchride và các receptor protein đối với hiệu ứng ở các đĩa T4 
trên E. coli K12 
 
Nòi             Cấu trúc lipopolysaccharide                Protein OmpC porin            Hiệu ứng của đĩa 
Dạng          lpidA-KDO-hep-Hep-Glu-Glu-GluNAc           Có mặt                                 1,0 
hoang dã                              I       I                                   Vắng mặt                             10-3 
                                             Hep  Gal 
                                             
                                             Hep 
 
                                             Hep 
 
Đột biến1  Lipid A-KDO-Hep-Hep-Glu                             Có mặt                                  1,2 
                                                                                         Vắng mặt                               0,7 
Đột biến2                                                                          Có  mặt                                 10-3 

                                                                                         Vắngmặt                               < 10-7 

                                                   
Virion của T4 có 6 sợi đuôi và trên bề mặt tế bào lại tập trung nhiều LDS nên ngay cả 
khi một liên kết bất kỳ giữa một sợi đuôi nào đó với tế bào được coi là yếu đi nữa thì 
sau khi sợi đuôi đầu tiên đã được gắn thì kết tốc độ gắn kết của các sợi khác sẽ được 
tăng lên để tất cả 6 sợi đều tìm được đích và tạo nên sự gắn chọn lọc hiệu quả. Khi cả 
6 sợi đã gắn vào thành tế bào thì sẽ có những biến  đổi về cấu trúc thành virion để 
thực hiện sự thâm nhập, đó là pha thứ hai của quá trình gắn kết. Virion sẽ “duyệt” trên 
bề mặt tế bào (thực chất là dao động Brown của tế bào) cho tới khi tìm được vị trí thích 
hợp trên bề mặt để gắn vào. Những vị trí này có thể nằm ở thành tế bào nơi có sự 
tổng hợp liên tục các màng sinh chất và các màng ngoài, cái nọ nối tiếp cái kia. Tương 
tự như vậy, các protein đặc hiệu trong màng là các vị trí gắn kết không thuận nghịch 
(điều này thực chất chưa được chứng minh). Các nghiên cứu về đột biến phage đã 
chứng minh rằng sự gắn kết virion bất thuận nghịch là do protein (P12). Chính những 
vị trí gắn bất thuận nghịch của virion là nơi có thể đưa DNA virus vào trong tế bào vật 
chủ. 
 
1.4 Các thực khuẩn thể đưa acid nucleic của chúng vào các tế bào vật chủ 
 
Sự gắn kết chỉ là bước đầu tiên trong một quá trình liên tục để đưa hệ gen virus vào 
trong tế bào vạt chủ. Sự thâm nhập và lột vỏ (uncoating) là thuật ngữ để xác định rằng 
đó là giai đoạn thứ hai kế tiếp, trong đó acid nucleic của virus từ virion đi vào các tế 
bào vật chủ (thâm nhập) và nếu cần thì nó sẵn sàng biểu hiện (lột vỏ). Sự phức tạp về 
sinh hóa và độ dày của thành tế bào vi khuẩn đã đặt cho sự thâm nhập có một nhiệm 
vụ to lớn là phải gắn vào được các cấu trúc đó. Sự truy nhập trực tiếp tới màng tế bào 
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bởi lông roi và các lông khác đủ khả năng làm cho quá trình gắn kết của virus trở nên 
dễ dàng hơn. 
 
Sự thâm nhập bởi coliphage T2 và T4 
 
 

 
 
Hình 1.3 Thí nghiệm của Hershey-Chase. Thực khuẩn thể có các protein đánh dấu với   35S  và 
DNA được đánh dấu với   32P cho tương tác với các tế bào vật chủ, sau đó dung dịch này được 
lắc mạnh trong máy trộn Waring. Sau khi ly tâm, hầu hết protein đánh dấu   35S  có mặt ở phần 
dịch nổi, còn DNA đánh dấu  32P sẽ được viên tròn lại cùng với các tế bào vật chủ. 
(Theo Bruce A. Voyles. Biology of Viruses. Mcgraw-Hill international edition  2002) 
 



 8 

T2 và T4 là các coliphage (virus thâm nhiễm E.coli) rất giống nhau, chúng chỉ khác 
nhau về những chi tiết nhỏ chẳng hạn như không có phần cổ bao quanh đuôi - nơi mà 
nó gắn vào phần đầu của virion. Các thí nghiệm kinh điển của Albert Hershey và 
Martha Chase lần đầu tiên đã chứng minh rằng chỉ có acid nucleic của thực khuẩn thể 
(TKT) đi vào trong các tế bào vật chủ, còn các protein capsid của virion thì không. Như 
trên (Hình 1.3), các DNA của thực khuẩn thể T2 được đánh dấu với  32P còn protein thì 
được đánh dấu với  35S rồi cho gắn vào các tế bào vật chủ E.coli bằng cách lắc mạnh 
trong máy trộn Waring. Cách xử lý này đảm bảo chắc chắn rằng bất kỳ liên kết nào 
giữa các thành phần của virus với bề mặt tế bào cũng bị phá vỡ. Hershey và Chase 
phát hiện các khối DNA đánh dấu  32P đã đi vào các tế bào E.coli, trong khi đó các 
protein của capsid được đánh dấu với   35S thì vẫn ở bên ngoài tế bào vật chủ. 
Vậy thì các DNA từ phần đầu của virion đi vào tế bào chất của tế bào vật chủ như thế 
nảo? Trên ảnh chụp (Hình 1.4) thấy rõ ràng là sự thâm nhập có liên quan nhiều tới sự 
biến đổi cấu trúc của các virus này, đặc biệt là cấu hình chung của các protein màng 
ngoài bao quanh ống đuôi của virion. Nói theo cách truyền thống thì những hình ảnh 
này đã cho thấy có “sự hợp đồng” với màng ngoài tạo lực cho ống đuôi đi qua thành tế 
bào để rồi tiếp xúc được với màng sinh chất để “tiêm” DNA virus vào bên trong tế bào 
vật chủ. Tuy nhiên, cách xử lý giống như việc dùng một syringe tiêm vào dưới da thì 
vẫn có thể bị lạc đường, virus không thể tiếp xúc được với màng ngoài tế bào vật chủ 
vì nó đã được tổ chức lại. Trong quá trình mở rộng cấu hình của màng ngoài thì thấy 
nó được tạo  bởi 144 bản phiên mã các protein đơn (gp18) xếp thành các nhóm 6 với 
24 vòng quanh ống đuôi. Khoảng cách thẳng đứng giữa các dưới đơn vị của vòng là 
4,1 nm. Cấu trúc tổng quát bao quanh ống đuôi là một vòng xoắn với góc xoắn là 17˚ 
(tức là mỗi protein được dịch sang phải 17˚ so với protein dưới). Quá trình thâm nhập 
này được khởi đầu bằng sự thay đổi cấu trúc ở các sợi đuôi gắn với thành tế bào. Đên  
lượt mình, những cấu trúc ở các sợi đuôi này sẽ làm thay đổi trình tự các protein dạng 
nền (baseplate) (Hình 1.5 A). Ở trạng thái đầu các protein nền được sắp xếp một cách 
chặt chẽ thành các hình lục giác (hexogon) bao quanh ống đuôi. Sự xuất phát này làm 
cho protein nền được mở rộng thành cấu trúc “hình sao’ và kết quả là liên kết giữa 
phần đáy của protein màng ngoài với ống đuôi bị yếu đi. Như trên (Hình 1.5 B) các 
protein màng ngoài  rút xuống chỉ còn 12 vòng, như vậy vòng xoắn mới ngắn hơn này 
có góc xoắn là 32˚ và khoảng cách giữa các vòng là 1,5 nm. Do sự sắp xếp lại các 
protein màng ngoài này mà ống đuôi rơi được vào thành tế bào và tiếp xúc được với 
màng sinh chất. khi tiếp xúc với màng sinh chất thì DNA của T4 được tống ra khỏi đầu 
của virion thông qua ống đuôi. Các nghiên cứu di truyền học đã chỉ rõ DNA có thể có 
protein hoa tiêu (pilot protein) để gắn với các đầu cuối của nó tạo điều kiện trợ giúp 
cho việc chuyển DNA  thông qua ống đuôi và khởi đầu sự sao chép DNA bên trong 
các tế bào vật chủ E.coli. (cũng phải lưu ý rằng Hershey và Chase rất sung sướng vì 
protein này không có nhiều aminoacid chứa lưu huỳnh). Thực ra ống đuôi không thực 
sự xuyên qua màng, nhưng khi tương tác với nó thì sẽ hình thành nên một cái lỗ ở 
ống, thông qua đó mà DNA có thể đi qua được. 
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Hình 1.4  So sánh cấu trúc của thực khuẩn thể T4 trước (A) và sau (B) khi thâm nhập. 
Bao xung quanh ống đuôi ngắn hơn và dầy hơn sau khi thâm nhập, phần đầu thì đã trống rỗng. 
(Theo Bruce A. Voyles. Biology of Viruses. Mcgraw-Hill international edition  2002) 
 



 10 

 

                                 
Hình 1.5 Thay đổi cấu trúc ở phần đuôi T4 trong khi thâm nhập. A, khởi đầu sự thâm nhập có 
sắp xếp lại các protein có tổ chức rắn chắc (hình sáu cạnh) để trở thành dạng nới lỏng hơn 
(hình ngôi sao). 
(Theo Bruce A. Voyles. Biology of Viruses. Mcgraw-Hill international edition  2002) 
 
 
1.5 Sự nhận diện tế bào vật chủ của những virus động vật  
 
Bề mặt tế bào động vật có nhiều protein, glycoprotein và glycolipid và  virus có thể lựa 
chọn được một receptor từ các phân tử này. Một số mẫu “phàm ăn” (gourmet) dường 
như là đa năng hơn vì thế mà thang vật chủ rộng. Mặt khác, các virus này lại có thể chỉ 
chọn lựa các receptor đặc biệt cho chúng vì thế mà thang vật chủ của chúng lại rất 
hẹp. Mặc dầu sự kết hợp virus - tế bào vật chủ là do các receptor, nhưng về bản chất 
vẫn là sự tương tác tĩnh điện. 
 
1.5.1 Sự gắn kết qua các virus trần 
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Mặc dù có các đinh giống như adenovirus nhưng tất cả các virus động vật không vỏ 
đều gắn vào các tế bào vật chủ thông qua sự tương tác trực tiếp giữa capsid của 
chúng với các phân tử receptor tế bào. Bản chất của các tương tác này được biết rõ 
nhất là sự tương tác của piconarvirus – một virus RNA (pico tiếng Hy Lạp nghĩa là nhỏ) 
mà các thành viên của nó bao gồm các enterovirus (poliovirus, coxsakievirrus [tên của 
Coxsakie, New York] và echovirus [enteric, cytopathic, human, orphan {liên quan tới 
một bệnh không đặc hiệu}], các rhinovirus C (rhino theo tiếng Hy Lạp tức là bệnh thuộc 
“miệng” gây nên bởi một nấm men, trong khi đó aphthovirus lại gây các bệnh giống 
như long móng lở mồm (hoof and mouth disease – gây nên bởi nhiều nguyên nhân) và 
cardiovirus (cardio theo tiếng Hy Lạp là tim). 
 
Bảng 1.2  Những khác biệt trong các receptor bề mặt tế bào vật chủ được chứng minh bởi sự 
phân giải enzyme. 
 
                                                                      Enzyme 
Virus                       Trypsin                     Chymotrypsin                       Neuraminidasse 
Poliovirus                 Loại bỏ (receptor)          Có  mặt                              Có  mặt 
Rhinovirus                Loại bỏ                          Có  mặt                              Có mặt             
Echovirus                 Có  mặt                               …                                              … 
Virus Coxackie B     Có  mặt                          Loại bỏ                               Có mặt 
Cardiovirrus             Có mặt                           Loại bỏ                               Loại bỏ 
       
Các nghiên cứu nuôi cấy từ lâu đã chỉ rõ rằng các receptor tế bào vật chủ có thể được 
chia thành từng nhóm dựa trên cơ sở sự gắn kết của các piconarvirus với chúng. 
Phương pháp chứng minh cho mối liên quan này đang xác định tính nhạy cảm của các 
cấu trúc bề mặt tế bào đối với sự phân giải của enzyme ở các vị trí phân tử khác nhau. 
Những số liệu được tóm tắt trong (Bảng 1.2) cho thấy cấu trúc của các receptor ngay 
ở các trong các dưới nhóm piconarvirus vẫn có thể khác nhau. Chẳng hạn như khi xử 
lý các tế bào vật chủ với enzyme trypsin thì nó sẽ phân giải các receptor của poliovirus 
và rhinovirus, nhưng lại không liên quan gì tới echovirus và virus coxsakie B. Các 
nghiên cứu cũng tái xác định khả năng cạnh tranh trực tiếp về sự gắn kết của các 
virus. Chẳng hạn như khi làm bão hòa bề mặt tế bào với bất kỳ poliovirus nào thì cũng 
không ngăn chặn được sự gắn kết của rhinovirus người với các tế bào tương tự. Điều 
đó chứng tỏ rằng vị trí của các receptor poliovirus và rhinovirus có sự phân biệt rõ rệt 
ngay cả khi chúng bị phân giải bởi cùng một loại enzyme. 
Gần đây các kháng thể đơn dòng kháng trực tiếp các phân tử bề mặt tế bào vật chủ đã 
được sử dụng để phân biệt các receptor. Chế phẩm kháng thể đơn dòng là một kháng 
thể đơn của một dòng tế bào in vitro.  Kháng thể đơn dòng có khả năng gắn với các 
cấu trúc sinh hóa nhỏ bé đặc hiệu. Các nghiên cứu về sự cạnh tranh đã chỉ rõ rằng 
kháng thể đơn dòng kháng receptor của poliovirus không can thiệp vào việc gắn kết 
của rhinovirus vào bề mặt tế bào cùng loại và ngược lại các kháng thể đơn dòng 
kháng receptor của rhinovirrus lại không ngăn chặn được sự gắn kết của poliovirus.  
Công nghệ DNA tái tổ hợp cho phép xác định được các đặc trưng phân tử  receptor  tế 
bào của cả poliovirus và rhinovirus người. Các tế bào động vật không có khả năng gắn 
vào các virus này có thể được xử lý bằng cách cho hấp thụ và hợp nhất các phân tử 
DNA người trong một quá trình được gọi là sự thâm chuyển (transfection). Một số tế 
bào có thể nhận được các thông tin về receptor virus vì thế mà các cấu trúc mới đã 
được biểu hiện trên bề mặt tế bào của chúng. Các dòng tế bào này đã được xác định 
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lần đầu tiên bởi các kháng thể đơn dòng và sự nhận diện đó đã được khẳng định bởi 
các nghiên cứu về thâm nhiễm. Quá trình này tạo điều kiện để phân lập và sau đó giải 
trình tự DNA mã cho các receptor của poliovirus cũng như rhinovirus. Các trình tự cho 
thấy các receptor này đều thuộc thành viên của họ protein miẽn dịch supergene 
(immunoglobulin-supergene family of proteins). Các glycoprotein hợp nhất màng này 
có liên quan rất nhiều tới sự nhận dạng và các hoạt tính gắn kết của hệ miễn dịch hoặc 
sự thông tin tế bào. Receptor của rhinovirus được phát hiện là một phân tử kết dính 
nội bào-1 (intercellular adhesion molecule -1 [ ICAM-1], trước đây được xác định là có 
khả năng gắn kết với một phân tử trên bề mặt tế bào lympho. Chức năng tế bào của 
các receptor poliovirus vẫn chưa được rõ.  
Vì rhinovirus rất nhỏ nên cấu trúc của protein capsid trong virion của nó phải xác định 
bằng tinh thể học tia x (X-ray crystallography). Những nghiên cứu này đã chỉ rõ có 3 
dưới đơn vị cấu trúc tạo nên capsid, chúng được sắp xếp theo kiểu một “thung lũng” 
(canyon) dọc theo capsomer Hình 1.6). Khi 6 capsomer đã xếp vòng quanh một đỉnh 
thì các canyon sẽ quay vòng quanh điểm đó. Các aminoacid trong canyon có sự 
chuyển đổi rất cao ở nhiều rhinovirus, khi đó trên bề mặt capsomer có sự thay đổi 
nhiều nhất. Một số dẫn liệu ủng hộ cho giả thuyết này chỉ rõ rằng các aminoacid trong 
các canyon có liên quan tới việc gắn kết của receptor. Trước hết, kích cỡ của canyon 
trong rhinovirus người là thích hợp cho vị trí gắn ICAM-1 được hiểu là receptor của 
rhinovirus. Thứ hai là sự thay đổi cảm ứng hóa học hoặc những đột biến trong các 
aminoacid đó cũng như các loại thuốc làm thay đổi cấu hình của các canyon đều can 
thiệp vào sự gắn kết của rhinovirus với các receptor của nó. Cuối cùng, việc sinh 
kháng thể kháng lại các trình tự của các aminoacid đã chuyển đổi trong canyon sẽ 
ngăn ngừa được sự thâm nhiễm các tế bào đích. 
Các piconarvirus cũng định vị các vị trí gắn của chúng trên một lỗ hổng (cavity) trên bề 
mặt virion.Trong cardiovirus thì lỗ hổng này có dạng như các “hầm” (pit) hơn là canyon 
giữa các tiểu đơn vị cấu trúc. Tuy nhiên, một nhóm khác của piconarvirus –aphthovirus 
lại có cách tiếp cận trái ngược, các vị trí gắn của virion được xếp trên các vòng protein 
ở bề mặt virion. 
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Hình 1.6 Mô hình sự hình thành vị trí gắn kết canyon từ các tiểu đơn vị cấu trúc capsomer của 
rhinovirus. 
(Theo Bruce A. Voyles. Biology of Viruses. Mcgraw-Hill international edition  2002) 
 
 
Một nhóm  khác của virus động vật không vỏ làm nhiệm vụ của một aphthovirus tốt 
hơn. Các adenovirus có một cái đinh hay một sợi mảnh, dài có núm ở cuối gắn với 12 
đỉnh của acpsid. Các adenovirus người được xếp thành các dưới nhóm dựa trên cơ sở 
khả năng ngưng kết của virus với hồng cầu khỉ rhesus hoặc hồng cầu chuột. Phản ứng 
này có tên là ngưng kết hồng cầu (hemagglutination) (tiếng Hy Lạp “heme” tức là máu 
và agglutina theo tiếng Latin là “gắn kết”). Nhiều virus có vỏ và virus trần đều có thể 
gây phản ứng ngưng kết hồng cầu. Vì mỗi virus chỉ có thể tương tác với các dạng đặc 
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biệt của hồng cầu nên test ngưng kết hồng cầu hay được sử dụng nhất trong các 
phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, việc gắn với hồng cầu thực ra là hiểm họa cho virus vì 
hồng cầu không thực hiện được các quá trình Central Dogma cho nên những tế bào 
như thế hoàn toàn không có khả năng trợ giúp cho sự tái sinh của virus. 
Các đinh của adenovirus là cấu trúc xoắn ba cứng được tạo nên từ 3 protein sợi đồng 
nhất. Các aminoacid cuối C của mỗi sợi hình thành nên các khối cầu cùng với một 
núm lõm sâu ở mặt ngoài của nó. Các dưới nhóm khác nhau của adenovirus gắn với 
các cấu trúc bề mặt tế bào khác nhau. Nhiều dưới nhóm sử dụng một phân tử gọi là 
car (coxsakie virus và receptor adenovirus, vì thế nên cả hai dạng virus đều sử dụng 
cùng một loại phân tử), đó là một thành viên của siêu họ immunoglobulin. Một dưới 
nhóm khác lại sử dụng phân tử hòa hợp tổ chức lớp I –cũng là thành viên của cùng 
siêu họ này. Một dưới nhóm khác lại sử dụng các phân tử integrin như là receptor của 
nó. Những virus nhận diện được receptor bề mặt có một số aminoacid phân biệt ở 
phần núm lún sâu, điều đó chứng tỏ đây là nơi xảy ra phản ứng gắn kết. 
Các adenovirus tương đối thiếu hiệu quả trong việc gắn và thâm nhập vào trong các tế 
bào vật chủ của chúng. Trên thực tế, việc gắn phần núm với receptor của nó là cần 
thiết nhưng chưa đủ khả năng cho phép virus đi vào được bên trong tế bào vật chủ. 
Các quan sát này thấy ở nhiều virus khác nhau, điều đó chứng tỏ rằng cần phải có một 
phản ứng thứ hai nữa thì mới thực hiện được quá trình thâm nhập. 
 
1.5.2 Sự gắn kết qua các virus có vỏ 
 
Nhiều nhóm virus động vật có lớp vỏ bao quanh các nucleocapsid. Lớp vỏ này có 
nguồn gốc từ màng tế bào vật chủ (thường là màng sinh chất) nhưng lại chứa protein 
hay glycoprotein virus. Các protein virus có liên quan tới sự gắn kết của virion với các 
receptor tế bào vật chủ, từ trên mặt vỏ thường tạo nên các phần lồi ra hoặc các cấu 
trúc hình cái đinh. Các protein hình chiếc đinh của các virus khác nhau đều có cùng 
một một vài cấu trúc thông thường. Ngược lại, bản chất của sự nhận dạng các 
receptor tế bào vật chủ của các virus có vỏ lại rất khác nhau lại. Cũng như tên của 
chúng đã chỉ rõ, cả orthomyxovirus (ortho tiếng Hy Lạp là “thẳng”, còn myxo là “chất 
nhầy”, có chứa phức hợp mucopolysaccharide) và paramyxovirus (para tiếng Hy Lạp 
là “bên trên” hoặc bên “ngoài”),  các thành viên của nhóm này đều được phát hiện là 
chúng sử dụng carbohydrate như là các phân tử nhận diện tế bào vật chủ. Hai 
glycoprotein trong các đinh của vỏ virion ở virus influenza A (một orthovirus) đã được 
nghiên cứu kỹ càng. Một glycoprotein có tên là HA vì nó có hoạt tính ngưng kết hồng 
cầu – có liên quan tới sự nhận diện các tế bào vật chủ. Những biến đổi trong trình tự 
amino acid của glycoprotein này giữ vai trò rất lớn đối với sự phát triển các nòi mới 
của virus có thể tạo dẫn tới dịch. Một glycoprotein khác được gọi là NA vì nó có hoạt 
tính của neuraminidase – không liên quan tới sự gắn kết bề mặt tế bào, nhưng có thể 
có vai trò trong việc lắp ráp và phóng thích các virion mới. 
Không giống các núm của adenovirus, virus ngưng kết hồng cầu influenza A lại có 2 
dưới đơn vị peptide  được gọi là HA1 và HA2. Các gen của HA1 và HA2  đã được giải 
trình tự và cấu trúc bậc ba của toàn bộ phân tử HA đã được xác định bằng tinh thể học 
tia X. Phức hợp HA toàn phần được thể hiện trên (Hình 1.7). HA1 (gồm 328 amino 
acid)  tạo nên một hình cầu lớn có cuống nối với các cầu nhỏ ở mặt vỏ rồi đi qua lớp 
vỏ để neo vào toàn bộ phân tử. HA2 (221 amino acid) tạo nên cả cuống và cầu nhỏ. 
Đinh HA toàn phần trên lớp vỏ là một trimer được tạo bởi 3 phân tử HA1/HA2. Ba quả 
cầu lớn này đều chứa các túi nhỏ hoặc các vị trí gắn acid N-acetyl-neuraminic – một 
phân tử có trong nhiều glycoprotein và glycolipid bề mặt tế bào nhiều dạng tế bào. 
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Cũng như trường hợp về vị trí gắn kết của rhinovirus đã trình bày ở trên, các amino 
acid (cả phân cực và không phân cực) trong các vị trí gắn của influenza đều có sự 
chuyển đổi rất mạnh, trong khi đó các amino acid xung quanh túi lại có những biến đổi 
gen đáng kể. 
Các định ở lớp vỏ của virus Sendai (một paravirrus) cũng nhận dạng được bộ phận  
acid N-acetyl-neuramic có chứa glycolipid trong màng sinh chất của tế bào vật chủ. 
Điều này được thấy rõ bằng cách xử lý các tế bào vật chủ với enzyme neuraminidase 
(để loại acid neuraminic tận cùng khỏi glycolipid đích). Việc xử lý enzyme này đã ngăn 
cản sự nhận diện của virion. Sự gắn kết có thể được hồi phục nếu thay thế các 
glycolipid màng sinh chất bằng glycolipid có acid neuraminic ngoại sinh. Glycoprotein 
của đinh đáp ứng cho sự gắn kết ở virus Sendai gọi là HN vì nó có cả hoạt tính ngưng 
kết hồng cầu (hemagglutinin) và cả neuraminidase để  tạo nên một dimer và tetramer 
trên bề mặt lớp vỏ tương tự như trimer của protein HA trong virus influenza. 

 
Hình 1.7 Mô hình trimer của virus influenza gây ngưng kết hồng cầu. Phân tử HA phia bên phải 
có liên quan với peptide HA1 và HA2. 
(Theo Bruce A. Voyles. Biology of Viruses. Mcgraw-Hill international edition  2002) 
 
 
Mặc dầu thường là các acid N-acetyl-neuraminic mới liên quan tới sự gắn kết, nhưng 
người ta cũng phát thêm nhiều phân tử khác nữa cũng có liên quan. Chẳng hạn như 
virus herpes simplex 1 và 2 (cũng được gọi là virus herpes người 1 và 2) có các 
nucleocapsid icosahedral bao quanh các vỏ với nhiều đinh nhỏ có chứa các 
glycoprotein virus.  Các nghiên cứu về ức chế chỉ rõ việc gắn virus herpes simplex vào 
các tế bào vật chủ là một quá trình gồm 2 bước, bắt đầu bằng việc gắn các đinh của 
virion vào các phân tử của chất nền ngoại bào nhiều hơn là với bên mặt tế bào. Các 
glycoprotein của đinh có tên là gB và gC khởi đầu gắn với heparan sulffate- một 
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polysaccharide dài  chứa sulffate liên kết đồng hóa trị (covalent) với một lõi protein đặc 
biệt thường thấy ở mô liên kết. Vì liên kết ở heparan sulfate có ái lực thấp, nên các 
virion sẽ gắn được vào bề mặt tế bào thông qua các glycoprotein khác của đinh để 
khởi đầu quá trình thâm nhập. 
Rhabdovirus (rhabdo tiếng Hy lạp là “que”) thường có hình quả đậu nó được tạo ra bởi 
một lớp vỏ bao quanh một nucleocapsid (Hình 1.8). Lớp vỏ này được che phủ bởi các 
đinh nhô ra, nó là sản phâm một gen đơn của virus (gen G). Rhabdovirus có thang vật 
chủ cực kỳ rộng. Một số chỉ thâm nhiễm được các mẫu trong các lớp  khác nhau trong 
cùng một giới (chẳng hạn như động vật có vú và côn trùng), nhưng cũng có trường 
hợp lại thâm nhiễm được các mẫu hoàn toàn khác biệt (chẳng hạn như côn trùng và 
thực vật). Khả năng gắn kết với các dạng tế bào có những khác biệt rất lớn chứng tỏ 
rằng virus nhận diện được nhiều cấu trúc bề mặt của rất nhiều tế bào khác nhau. 
Các virus gây bệnh ở miệng (vesicular stomatitis virus – VSV) có thể thâm nhiễm được 
cả các tế bào côn trùng cũng như các tế bào của động vật có vú. Sự gắn kết của VSV 
với các receptor bề mặt tế bào của nó có thể được ức chế bằng cách  xử lý các tế bào 
đích với phospholipase C (chứ không phải với protease hoặc neuraminidase). Điều 
này chỉ rõ rằng các receptor của VSV có lẽ là một phospholipid hơn là một protein hay 
glycoprotein. 
Các nghiên cứu về ức chế cạnh tranh với các phospholipid khác nhau chỉ rõ chỉ có 
phosphatidyl serine thì mới ức chế hoàn toàn sự thâm nhiễm VSV của các tế bào động 
vật có vú. Như vậy các cấu trúc màng thông thường này có thể lại  là các phân tử 
receptor của tế bào vật chủ. 
Virus rabies - một rhabdovirus khác có thang rất rộng về thâm nhiễm (mặc dầu tất cả 
các mãu đều thuộc động vật có vú) với một quá trình đặc biệt mà kết cục là virus trước 
tiên vào trong hệ thần kinh ngoại biên sau đó tới hệ thần kinh trung ương. Sự hướng 
thần kinh này (trope tiếng Hy lạp là “quay”) có vẻ là kết quả của việc virus rabies sử 
dụng receptor bề mặt để đi vào bên trong các tế bào đích. Một số nghiên cứu đã 
chứng minh rằng các receptor bề mặt chủ yếu của virus rabies trong các tế bào thần 
kinh là receptor nicotinic acetylcholine mà các neuron động vật có vú biểu hiện ở khớp 
nối cơ thần kinh. Việc gắn virus rabies vào các khớp nối cơ thần kinh có thể bị ức chế 
bởi neurotoxyn vì nó có ái lực cao đối với các receptor acetylcholine. Hơn nữa, các 
trình tự amino acid gắn với receptor acetylcholine lại rất giống trình tự ở vùng gắn 
trong protein của đinh (protein G) của virus rabies. Tuy nhiên, những tế bào không có 
receptor acetylcholine cũng có thể bị thâm nhiễm bởi virus rabies, vì vậy protein G 
chắc còn có khả năng nhận diện được các receptor khác nữa. Chúng có thể là 
phospholipid hay glycolipid vì các phân đoạn màng tế bào hòa tan trong chloroforme –
methanol có thể gắn được với virus rabies. Mối quan hệ giữa các hoạt tính gắn này 
(nếu có) vẫn chưa được rõ. 
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Hình1.8 Hình nhuộm âm bản virus gây bệnh ở miệng (vesicular stomatitis virus) cho thấy các 
đinh nổi rõ trên mặt vỏ. 
(Theo Bruce A. Voyles. Biology of Viruses. Mcgraw-Hill international edition  2002) 
 
 
Nhiều virus khác cũng sử dụng các cấu trúc bề mặt tế bào chuyên hóa của các dạng tế 
bào đặc biệt như là các receptor của chúng. Virus Epstein-Bar (EBV) là một herpes 
virus có liên quan tới mononucleosis lan truyền và một vài dạng ung thư của người (u 
lympho Burkitt và ung thư mũi họng). Các tế bào đích của EBV là lympho B. Một vài 
nghiên cứu đã sử dụng kháng thể đơn dòng xác định  rằng EBV nhận dạng được các 
glycoprotein bề mặt của lympho B lớn, có liên quan tới việc gắn enzyme phân cắt của 
thành phần thứ ba của bổ thể  (C3d).  
Một virus khác thâm nhiễm các tế bào của hệ miễn dịch là HIV. Receptor của HIV là 
phân tử CD4 có ở bề mặt các tế bào lympho T giúp đỡ và nó có liên quan tới sự nhận 
diện các kháng nguyên hòa hợp tổ chức chính trên các lympho B hoặc lympho T độc 
tế bào. Mặc dầu HIV được xác định nguyên bản là một virus hướng lympho T, nhưng 
nhiều dạng tế bào khác cũng có thể bị thâm nhiễm. CD4 cũng được biểu hiện trên bề 
mặt đại thực bào và các tế bào đơn nhân, chúng cũng là các thành phần của hệ miễn 
dịch cũng như các tế bào thần kinh đệm trong hệ thần kinh trung ương. 
Vai trò receptor của CD4 đã được chứng minh bằng nhiều phương pháp, chẳng hạn 
như sử dụng các kháng thể đơn dòng kháng trực tiếp CD4  để ngăn ngừa sự thâm 
nhiễm HIV của các lympho T. Hơn nữa, thâm chuyển các tế bào biểu mô bì với gen 
CD4 thì sẽ biểu hiện protein CD4 trên bề mặt của chúng và làm chúng dễ bị ảnh 
hưởng với thâm nhiễm HIV. Tuy nhiên, khi  thâm chuyển tương tự với các tế bào chuột 
thì HIV có thể gắn được các tế bào biểu hiện CD4, nhưng không vào được bên trong 
các tế bào này. Phát hiện này chỉ rõ rằng cần phải có một phản ứng thứ hai thì sự 
thâm nhập mới xảy ra. 
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Hình 1.9 Các protein đinh của retrovirus hình thành nên phức hợp trimer trên bề mặt virion. Khi 
nhuộm âm bản đã lộ rõ 3 tổ chức cuộn lại trong glycoprotein vỏ các hạt virus có trong nước bọt 
của người (A; đường kẻ chỉ 50 nm). Protein đinh trimer được xếp thành các vòng 6 đinh (B; 
đường kẻ chỉ 25 nm). 
(Theo Bruce A. Voyles. Biology of Viruses. Mcgraw-Hill international edition  2002) 
 
 
Glycoprotein vỏ HIV có tên là SU vì nó định vị trên bề mặt và đáp ứng cho việc gắn 
CD4. Phân tử lớn này không thể neo trực tiếp được vào màng của vỏ nhưng lại xảy ra 
nhiều tương tác với các glycoprotein màng hợp nhất nhỏ hơn gọi là TM (vì nó là một 
chất vận chuyển màng). Trimer của phân tử SU-TM hình thành nên các đinh (được 
kéo ra từ vỏ virus). Vị trí gắn của SU đối với CD4  là một túi bảo vệ để nó không bị tác 
động bởi kháng thể. Cấu trúc trimer tương tự của các glycoprotein vỏ cũng xuất hiện ở 
các retrovirus khác. 
 
Bảng 1.3 Các receptor bề mặt dùng để gắn các virus động vật 
 
Họ virus                  Virus                                               Receptor 
Piconarvirus           Human rhinovirus                  Các phân tử kết dính nội bào 
Orthomyxovirus     Influenza A                             Acid N-acetyl-neuraminic 
Paramyxovirus       Sendai                                   Acid N-acetyl-neuraminic trong các 
                                                                             glycollipid       
Herpesvirrus          Herpes simplex                      Heparan sulfate 
                               Epstein-Bar                           Receptor C3d của lympho B 
Rhabdovirus          Virus gây bệnh ở miệng         Phosphatidylserine 
                              (vesicular stomatitis) 
                               Rabies                                   Receptor của neuron acetylcholine 
Retrovirus              HIV                                         CD4 
 
1.6 Các virus động vật vào trong các tế bào vật chủ và sự lột vỏ acid nucleic  của 
chúng 
 
Bề mặt các tế bào động vật là các cấu trúc động trong một dòng chảy liên tục. Việc 
gắn một virus vào bề mặt động này sẽ tạo ra các dữ kiện dẫn đến việc virus đi vào bên 
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trong các tế bào (thâm nhập) và đưa hệ gen virus vào những bộ phận thích hợp của tế 
bào – nơi xảy ra sự sao chép (lột vỏ). Có rất nhiều dữ kiện về quá trình thâm nhập và 
lột vỏ trong các tế bào động vật thu thập được qua các nghiên cứu hiển vi điện tử. 
Những công trình như thế rất giá trị nhưng cần phải được giải thích cặn kẽ hơn. Hiệu 
ứng phủ (plating) có thể là cực kỳ thấp trong các hệ thống virus động vật. Vì vậy có 
khả năng là các quan sát về sự gắn kết của virion với màng sinh chất hoặc các bóng ở 
bên trong tế bào chất thực chất là các “kết cục chết “ (dead end) hơn là các ví dụ về sự 
thâm nhiễm hiệu quả. 
Như đã được đề cập, trong nhiều virus việc gắn vào bề mặt tế bào vật chủ là cần thiết 
nhưng chưa đủ để tạo được một thâm nhiễm. Sau bước gắn khởi đầu làm cho virion 
tiếp xúc với bề mặt tế bào thì phải tiếp tới bước thứ hai là phản ứng gắn đặc hiệu với 
phân tử đồng receptor (coreceptor) để cảm ứng quá trình thâm nhập và lột vỏ. Trong 
một số trường hợp một virus hoặc nhóm virus có quan hệ gần gũi đều có thể gắn với 
các receptor biểu lộ những tình huống tế bào khác nhau trên cơ sở sự nhận diện của 
các đồng receptor khác nhau. 
 
Cơ chế chung của sự thâm nhập và lột vỏ của virus 
 
Các virus động vật sử dụng hai cơ chế chung cho việc thâm nhập và lột vỏ virion của 
chúng: hòa trực tiếp vỏ virus vào màng sinh chất của tế bào vật chủ và cơ chế tiêu hóa 
nội bào (endocytosis) cảm ứng virus. Những cơ chế này dựa trên cơ sở các quá trình 
bình thường của một tế bào động vật dùng để chuyển vật chất từ môi trường ngoài 
vào tế bào chất. Các chất dịch, protein và các hạt nhỏ có thể vào được bên trong tế 
bào thông qua quá trình tiêu hóa nội bào (endocytosis) (endo tiếng Hy Lạp là “bên 
trong” và cyto là “bóng” (bể) đóng kín). Đó là một quá trình có liên quan tới sự hòa 
nhập của màng sinh chất ở dạng một bóng bao các  chất liệu ở bên trong. Sự hấp thụ 
không đặc hiệu của các giọt dịch nhỏ được gọi là uống bào (pinocytosis). Ngược lại, 
endocytosis qua trung gian receptor thì vận chuyển các phân tử đặc biệt hoặc các hạt 
đã gắn vào các receptor bề mặt tế bào. Những receptor này thường định vị cạnh các 
vùng chuyên hóa của màng gọi là các “hầm bao phủ” (coated pits). Cả pinocytosis và 
endocytosis qua trung gian receptor thì màng sinh chất tạo nên một chỗ lõm và dần 
dần càng sâu hơn cho tới khi hình thành nên một bóng do sự hòa màng ở bề mặt tế 
bào. Các bơm proton trong màng bóng sau đó sẽ vận chuyển ion H+ vào trong bóng 
khi pH thấp.  Bóng nội bào cũng có thể hòa với màng của nó bởi lysosome – một bóng 
có chứa nhiều enzyme phân giải chỉ hoạt động ở pH thấp, thấy trong các bóng lai 
(hybrid vesicle). 
Các virus động vật tận dụng khả năng của màng để hòa với một màng khác tạo nên 
các bóng bên trong tế bào chất. Các virus có vỏ có thể thâm nhập vào các tế bào vật 
chủ của chúng và bắt đầu quá trình lột vỏ bằng cách gắn vào các phân tử receptor 
màng sinh chất. Sau đó hòa trực tiếp màng vỏ của chúng với màng sinh chất tế bào 
vật chủ (Hình 1.10). Khi vỏ và màng sinh chất tế bào vật chủ đã hòa vào nhau thì 
nucleocapsid sẽ được chuyển vào tế bào chất của vật chủ. Cách khác để các virus có 
vỏ có thể thâm nhập vào tế bào vật chủ là endocytosis. Khi gắn vỏ virus với các 
receptor màng bề mặt  tế bào đặc hiệu sẽ gây nên endocytosis ở vùng màng sinh chất 
(Hình 1.10). Khi pH trong bóng giảm xuống thì vỏ virus sau đó có thể hòa được với 
màng của bóng để chuyển nucleocapsid tới tế bào chất. 
Các virus trần hiển nhiên là không thể vào trong các tế bào vật chủ bằng cách hòa 
màng trực tiếp, vì thế chúng chỉ có thể thâm nhập tế bào vật chủ bằng endocytosis. 
Thuật ngữ viropexis ( pexis tiếng Hy lạp là “sự cố định”) đã được áp dụng cho  
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endocytosis của các virus trần cảm ứng bởi việc gắn kết (sự cố định) của chúng với bề 
mặt tế bào vật chủ (Hình 1.10). Các nghiên cứu sớm hơn đã chứng minh rằng, một số 
virus trần như poliovirus vào trong các tế bào vật chủ thông qua một quá trình gọi là 
thâm nhập “trực tiếp” trong đó virion gắn vào màng sinh chất và bị phân giải, nhờ vậy 
mà nucleocapsid được chuyển vào bên trong tế bào chất. Tuy nhiên, các dẫn liệu hiện 
đại lại không ủng hộ cho cơ chế này. 
 

 
 
 
Hình 1.10 Các mô hình thâm nhập của virus động vật. A, tiến vào bằng cách hòa trực tiếp vỏ và 
màng sinh chất. B, tiến vào bằng endocytosis qua trung gian receptor, sau đó  bằng hòa vỏ và 
màng bóng. C, sự tiến vào của các virus trần bằng endocytosis qua trung gian receptor, sau đó 
phá vỡ bóng để giải phóng các nucleocapsid của virus. 
(Theo Bruce A. Voyles. Biology of Viruses. Mcgraw-Hill international edition  2002) 
 
 
Liên quan tới quá trình thâm nhập là sự lột vỏ (uncoating). Đây là một quá trình rất 
đáng quan tâm vì nó bao hàm tất cả các dữ kiện xảy ra giữa việc virion vào trong các 
tế bào vật chủ và bắt đầu biểu hiện hệ gen virus. Sự lột vỏ bao hàm cả việc dịch 
chuyển hoặc sắp xếp lại các protein capsid  và việc làm mất các đinh cho phép hệ gen 
sử dụng bộ máy của tế bào cho các hoạt động của Cetral Dogma. Những sự kiện 
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thường xảy ra này dường như là  kết quả trực tiếp của một quá trình cho phép virus 
vào được bên trong các tế bào vật chủ của nó, mặc dầu cần phải có các bước bổ trợ. 
Dĩ nhiên sự lột vỏ hay vận chuyển hệ gen tới các vị trí để biểu hiện đều là những sự 
kiện trong chu kỳ sao chép của virus. 
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                                                        PHỤ LỤC II 
 
NHỮNG KHÁI NIÊM CƠ BẢN VỀ TẾ BÀO GỐC VÀ NHỮNG ỨNG DỤNG CỦA 
CHÚNG TRONG  GEN TRỊ LIỆU 
 
2.1 Mở đầu 
 
Tế bào gốc có tiềm năng rất lớn phát triển thành các dạng tế bào khác nhau trong cơ 
thể. Hoạt động với tư cách là một hệ thống sửa chữa của cơ thể, về lý thuyết các tế 
bào này có thể được phân chia không giới hạn để cung cấp thêm các loại tế bào khác 
nhau cũng như kéo dài đời sống của người và động vật. Khi một tế bào gốc được 
phân chia thì mỗi tế bào mới đều có tiềm năng duy trì là một tế bào gốc hoặc trở thành 
các dạng tế bào khác với các chức năng chuyên hóa như tế bào cơ, hồng cầu hay tế 
bào của não bộ. 
Các nghiên cứu về tế bào gốc đang được phát triển nhằm cung cấp các tri thức về sự 
phát triển của cơ thể từ một tế bào đơn cũng như các tế bào khỏe mạnh sẽ được thay 
thế cho các tế bào đã bị hủy hoại trong cơ thể trưởng thành như thế nào. Lĩnh vực 
khoa học đầy hứa hẹn này cũng khích lệ các nhà khoa học khám phá ra những khả 
năng của trị liệu với cơ sở tế bào đối với các bệnh thường liên quan tới y học tái sinh 
hoặc y học sửa chữa. 
Tế bào gốc là một trong những lĩnh vực quyến rũ nhất của sinh học hiện nay. Các 
công trình khoa học đang được tiến hành khẩn trương để phát hiện mới về tế bào gốc. 
Viện sức khỏe quốc gia Hoa Kỳ (NIH) đã tóm tắt những vấn đề này dưới dạng câu hỏi 
để độc giả có tiếp thu vấn đề một cách đơn giản và dề hiểu như sau: 
 
2.2 Thế nào là tế bào gốc và tầm quan trọng của chúng như thế nào? 
 
Các tế bào gốc có hai đặc trưng quan trọng phân biệt chúng với các dạng tế bào khác. 
Thứ nhất, chúng là các tế bào không chuyên hóa, chúng tự hồi phục trong một thời 
gian dài thông qua sự phân chia tế bào. Thứ hai, dưới các điều kiện sinh lý học và 
thực nghiệm thì chúng có thể bị cảm ứng để trở thành các tế bào với các chức năng 
như các tế bào đập (beating) của tim hoặc các tế bào sản xuất insulin của tụy v.v.. 
Các nhà khoa học đã nghiên cứu bước đầu về hai loại tế bào gốc từ động vật và 
người. 
 
Đièu trị bệnh Parkinson bằng các tế bào gốc trong tương lai 
 
Parkinson là một bệnh thoái hóa thần kinh rất thường gặp, nó tác động tới trên 2% 
quần thể những người trên 65 tuổi. Bệnh Parkinson gây nên bởi sự thoái hóa tiến triển 
và làm mất đi các neuron sản xuất dopamine dẫn đến run rẩy, co cứng và giảm chức 
năng vận động (sự di chuyển bị suy giảm một cách bất thường). Parkinson có thể là 
một bệnh đầu tiên được thử nghiệm với các tế bào gốc của phôi và các tế bào gốc 
trưởng thành, những tế bào này có  chức năng và các đặc trưng khác nhau. Từ 20 
năm trước đây các nhà khoa học đã phát hiện ra các cách để thu nhận hoặc truy gốc 
các tế bào gốc của phôi chuột. Qua nhiều năm nghiên cứu chi tiết về sinh học các tế 
bào gốc của chuột đã dẫn đến sự phát hiện năm 1998 về cách phân lập các tế bào gốc 
của phôi người và cho nó phát triển trong phòng thí nghiệm. Những tế bào này được 
gọi là tế bào gốc phôi của người (human embryonic stem cells). Những phôi được 
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sử dụng trong nghiên cứu này được tạo ra trong các nghiên cứu về  thụ tinh in vitro (in 
vitro fertilization) và khi không cần dùng cho mục đích này nữa thì chúng sẽ được tặng 
lại để nghiên cứu với sự đồng ý của người cho. 
Các tế bào gốc rất quan trọng đối với cơ thể sống vì nhiều lý do. Phôi ở 3-5 ngày tuổi 
gọi là túi phôi (blastocyst), các tế bào gốc trong các mô đang phát triển sẽ sinh ra 
nhiều dạng tế bào chuyên hóa để tạo nên tim, phổi, da và các mô khác. Trong một số 
mô trưởng thành như tủy xương, cơ, não bộ, thì các quần thể riêng biệt của các tế bào 
gốc cũng được tạo ra để thay thế cho các tế bào đã bị mất mát do các sinh hoạt 
thường ngày, do chấn thương hay do bệnh tật. 
Người ta đã dùng phương pháp cấy ghép tế bào gốc để điều trị bệnh. Ngoài ra, một số 
phòng thí nghiệm cũng đã thành công trong việc phát triển các phương pháp để cảm 
ứng các tế bào gốc của phôi để biệt hóa thành nhiều tế bào có các chức năng của 
neuron dopamine (DA). 
Trong một nghiên cứu gần đây các nhà khoa học đã trực tiếp biệt hóa các tế bào gốc 
của phôi chuột thành các neuron DA bằng cách đưa vào một gen có tên là Nurr1. Khi 
được cấy ghép vào não chuột với mô hình Parkinson thì những tế bào gốc từ các 
neuron DA này  kích thích trở lại não bộ chuột, giải phóng dopamine và cải thiện chức 
năng vận động. Về vấn đề trị liệu bằng tế bào gốc người, các nhà khoa học đang phát 
triển nhiều chiến lược sản xuất các neuron dopamine từ tế bào gốc của người trong 
phòng thí nghiệm để truyền cho những người mắc bệnh Parkinson. Lợi thế của việc có 
thể cung cấp một cách không hạn chế các neuron dopamine sẽ mở ra khả năng lớn 
đối với việc ghép neuron cho các bệnh nhân Parkinson trong tương lai. 
Các nhà klhoa học đã đưa ra giả thuyết cho rằng các tế bào gốc trong tương lai sẽ là 
cơ sở của việc điều trị các bệnh như Parkinson, bệnh tiểu đường và các bệnh tim.  
Các nhà khoa học muốn nghiên cứu các tế bào gốc trong phòng thí nghiệm vì họ 
muốn biết các đặc tính đặc biệt của chúng và cái đã tạo nên những sự khác biệt giữa 
các dạng tế bào chuyên hóa. Các tế bào gốc chẳng những có khả năng được dùng 
trong các trị liệu với cơ sở tế bào mà còn dùng để sàng lọc các thuốc mới và các độc 
tố cũng như tìm hiểu các khuyết tật khi sinh. Tuy nhiên, như đã đề cập ở trên các tế 
bào gốc của phôi người mới chỉ được nghiên cứu từ năm 1998. Vì thế để phát triển 
những cách điều trị như thế các nhà khao học cần phải nghiên cứu rộng hơn về các 
đặc trưng cơ bản của tế bào gốc bao gốm: 

1. Xác định chính xác thời gian các tế bào gốc còn duy trì được tính không đặc 
hiệu và sự tự phục hồi. 

2. Phân biệt được các tín hiệu làm cho các tế bào gốc trở thành các tế bào 
chuyên hóa. 

 
2.3 Những đặc tính độc quyền của tất cả các tế bào gốc 
 
Các tế bào góc khác với các loại tế bào khác của cơ thể. Tất cả các tế bào gốc, bất 
chấp nguồn gốc của chúng ở đâu đều có 3 đặc trưng chung như sau: có khả năng 
phân chia và tự phục hồi trong một thời gian dài; không chuyên hóa và chúng có khả 
năng nảy sinh ra các tế bào chuyên hóa. 
Các nhà khoa học đang cố gắng tìm hiểu các đặc tính cơ bản của các tế bào gốc liên 
quan tới sự tự phục hồi của chúng: 

1. Tại sao các tế bào gốc của phôi có thể tăng sinh hàng năm và lâu hơn nữa 
trong phòng thí nghiệm mà không biệt hóa, nhưng các tế bào gốc trưởng thành 
thì không có khả năng này và 
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2. Những yếu tố nào trong cơ thể sống điều hòa một cách bình thường sự tăng 
sinh và sự tự phục hồi của các tế bào gốc? 

 
Trả lời được những câu hỏi này thì sẽ hiểu được sự tăng sinh tế bào được điều hòa 
như thế nào trong sự phát triển bình thường hoặc trong sự phân chia tế bào bất 
thường dẫn đến ung thư. Điều quan trọng là những thông tin này sẽ cho phép các nhà 
khoa học nâng cao hơn nữa hiệu ứng của các tế bào gốc của phôi và tế bào gốc 
trưởng thành trong phòng thí nghiệm. 
 
2.3.1 Các tế bào gốc không chuyên hóa 
 
Một trong những đặc trưng cơ bản của một tế bào gốc là nó không có bất kỳ cấu trúc 
đặc hiệu mô nào để cho phép nó thể hiện các chức năng chuyên hóa. Một tế bào gốc 
không thể làm việc với tế bào bên cạnh để bơm máu đi khắp cơ thể (giống như một tế 
bào cơ tim); nó cũng không có khả năng mang oxy tới các mạch máu (giống như một 
tế bào hồng cầu) và nó cũng không thể phóng các tín hiệu điện tới các tế bào khác để 
cho phép cơ thể di chuyển hay nói năng (giống như một tế bào thần kinh). Tuy nhiên, 
các tế bào gốc không chuyên hóa cũng có thể  sản sinh ra các tế bào chuyên hóa như 
tế bào cơ, tế bào máu và tế bào thần kinh. 
 
2.3.2 Các tế bào gốc có khả năng phân chia và tự hồi phục dài hạn 
 
Không giống như các tế bào cơ, tế bào máu hoặc tế bào thần kinh – những tế bào này 
không có khả năng sao chép một cách bình thường. Ngược lại, các tế bào gốc có thể 
sao chép được nhiều lần. Khi các tế bào tự sao chép được nhiều lần thì gọi là sự tăng 
sinh. Khi cho các quần thể tế bào gốc tăng sinh trong  nhiều tháng ở phòng thí nghiệm 
thì có thể thu được hàng triệu tế bào gốc. Nếu kết quả thu được vẫn là các tế bào 
không biệt hóa giống như các tế bào bố mẹ thì có thể nói được là các tế bào này có 
khả năng tự phục hồi dài hạn. 
Các yếu tố và các điều kiện cho phép các tế bào gốc duy trì được sự không chuyên 
hóa được các nhà khoa học quan tâm rất nhiều. Tất nhiên các nhà khoa học đã tốn rất 
nhiều năm thử nghiệm và chắc chắn cũng không tránh khỏi những lõi lầm trong khi đi  
tìm các phương pháp để phát triển các tế bào gốc trong phòng thí nghiệm để chúng 
không tự động biệt hóa thành các dạng tế bào đặc biệt. Chẳng hạn như người ta đã 
mất 20 năm tìm hiểu cách phát triển các tế bào gốc phôi người trong phòng thí nghiệm 
để tìm ra các điều kiện cho việc phát triển các tế bào gốc của chuôt. Vì thế vấn đề 
quan trọng của các nghiên cứu là phải biết được các tín hiệu trong một cơ thể trưởng 
thành làm cho một quần thể tế bào gốc tăng sinh và duy trì được tính không chuyên 
hóa cho đến tận khi cần các tế bào này để sửa chữa một mô đặc hiệu. Những thông 
tin như thế rất quan trọng để các nhà khoa học có thể phát triển được một số lượng 
lớn các tế bào gốc trong phòng thí nghiệm trong tương lai. 
 
2.3.3 Các tế báo gốc có thể sản sinh ra các tế bào chuyên hóa  
 
Quá trình một tế bào gốc không chuyên hóa sản sinh ra các tế bào chuyên hóa được 
gọi là sự chuyên hóa. Các nhà khoa học cũng vừa mới biết các tín hiệu bên trong và 
bên ngoài tế bào để phát sinh sự biệt hóa tế bào gốc. Các tín hiệu bên trong được 
kiểm soát bởi các gen của tế bào nằm trong các chuối DNA. Các tín hiệu bên ngoài 
cho sự biệt hóa tế bào bao gồm các chất hóa học được tiết ra bởi các tế bào khác, các 
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tiếp xúc vật lý với các tế bào bên cạnh và các phân tử xác định trong vi môi trường 
(microenvironment). 
Vì thế, vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại về sự biệt hóa tế bào gốc. Ví dụ như liệu các tín 
hiệu bên trong và bên ngoài của sự biệt hóa tế bào ở tất cả các loại tế bào gốc có 
giống nhau không? Và liệu có xác định được những tín hiệu đặc hiệu thúc đẩy sự phân 
hóa thành các dạng tế bào đặc biệt hay không? Nếu trả lời được những câu hỏi này sẽ 
giúp cho các nhà khoa học tìm được những phương pháp mới kiểm soát sự biệt hóa 
tế bào gốc trong phòng thí nghiệm, do đó có thẻ sử dụng được cho các mục đích đặc 
biệt như việc trị liệu dựa trên cơ sở tế bào. 
Các tế bào gốc trưởng thành sản sinh ra các dạng tế bào của chính mô đó. Chẳng hạn 
như các tế bào gốc trưởng thành tạo máu ở tủy xương sẽ sản sinh ra nhiều dạng tế 
bào máu như hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu. Mới gần đây người ta vẫn nghĩ rằng các 
tế bào tạo máu trong tủy xương được gọi là các tế bào gốc tạo máu (hematopoietic 
stem cell) không thể tạo được các tế bào của nhiều mô khác như các tế bào thần kinh 
ở não bộ.  Tuy nhiên, nhiều thực nghiệm trong những năm qua đã chứng minh rằng 
các tế bào gốc có thể sản sinh ra các dạng tế bào của một mô khác biệt hoàn toàn, 
hiện tượng đó được hiểu là tính mềm dẻo (plasticity). Những ví dụ về tính mềm dẻo 
như các tế bào máu có thể trở thành các neuron hay các tế bào gan có thể sản xuất 
được insulin và các tế bào gốc tạo máu có thể thành các tế bào cơ tim. Vì thế việc 
khám phá ra các khả năng của việc sử dụng các tế bào gốc trưởng thành trở thành 
điểm nóng đối với các nhà khoa học. 
 
2.4 Các tế bào gốc của phôi 
 
2.4.1 Các giai đoạn phát triển sớm giữ vai trò quan trọng trong việc sản sinh các 
tế bào gốc 
 
Các tế bào gốc của phôi như tên gọi của chúng, được xuất phát từ phôi. Đặc biệt là 
các tế bào gốc của phôi được phát triển từ trứng thụ tinh in vitro – tức là thụ tinh lâm 
sàng in vitro (in vitro fertilization clinic) sau đó được tặng cho các mục đích nghiên cứu 
với sự đồng ý của người cho. Cần phải nhấn mạnh thêm rằng những phôi này không 
phải từ trứng được thụ tinh trong cơ thể người mẹ. Các tế bào gốc của phôi người 4-5 
ngày tuổi là một khối cầu rỗng gọi là túi phôi. Túi phôi gồm 3 cấu trúc: lá phôi 
(trophoblast) là một lớp tế bào mỏng bao quanh túi phôi. Khoang phôi nang 
(blastocoel) là một hốc rỗng ở bên trong túi phôi và một khối tế bào bên trong – đó là 
một nhóm khoảng 30 tế bào ở một đầu của khoang phôi nang. 
 
2.4.2  Phát triển các tế bào gốc của phôi trong phòng thí nghiệm 
 
Phát triển các tế bào gốc trong phòng thí nghiệm tức là sự nuôi cấy tế bào. Các tế bào 
gốc phôi người được phân lập bằng cách chuyển khối tế bào bên trong sang một đĩa 
nhựa nuôi cấy của phòng thí nghiệm, bên trong có chứa các chất dinh dưỡng gọi là 
môi trường nuôi cấy. Các tế bào này được phân chia và trải rộng trên mặt đĩa. Mặt 
trong của đĩa nuôi cấy được bao đặc biệt với các tế bào da phôi chuột đã được xử lý 
để chúng không phân chia được nữa. Lớp tế bào bọc này gọi là lớp fiđơ- lớp nuôi 
dưỡng (feeder layer). Lý do của việc có các tế bào chuột ở đáy đĩa nuôi cấy là để các 
tế bào ở khối bên trong gắn được vào các bề mặt cần gắn. Các tế bào nuôi dưỡng còn 
giải phóng các chất dinh dưỡng vào trong môi trường nuôi cấy. Gần đây, các nhà khoa 
học đã bắt đầu sáng chế ra các phương pháp phát triển các tế bào gốc mà không cần 
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các tế bào nuôi dưỡng. Đây là một tiến bộ rất có ý nghĩa bởi vì các virus hoặc các đại 
phân tử khác của chuột có thể được truyền vào các tế bào của người. 
Sau liệu trình khoảng vài ngày, các tế bào của khối bên trong sẽ tăng sinh và bắt đầu 
tập trung đông đúc trên đĩa nuôi cấy. Khi đó chúng được lấy ra một cách nhẹ nhàng và 
đặt vào một vài đĩa nuôi cấy tươi. Quá trình này được lặp đi lặp lại nhiều tháng và 
được gọi là tiểu nuôi cấy (subculturing). Mỗi chu kỳ tiểu nuôi cấy tế bào được gọi là 
một lượt qua (passage). Sau 6 tháng hoặc hơn, từ 30 tế bào gốc của khối tế bào bên 
trong sẽ cho ra hàng triệu tế bào gốc của phôi. Các tế bào gốc của phôi được tăng 
sinh trong môi trường nuôi cấy 6 tháng hoặc lâu hơn nữa mà không có sự biệt hóa thì 
chúng là các tế bào đa năng (pluripotent) đó là sự hoạt động gen bình thường dòng tế 
bào gốc của phôi. Khi các dòng tế bào đã được thiết lập hoặc thậm chí ngay cả trước 
đó, những tế bào này có thể được làm đông khô để gửi tới các phòng thí nghiệm khác 
để tiến hành việc nuối cấy và làm các thực nghiệm tiếp theo. 
 
2.4.3 Những test trong phòng thí nghiệm để xác định các tế bào gốc của phôi 
 
Tại các thời điểm khác nhau trong quá trình sản xuất các dòng tế bào gốc của phôi, 
các nhà khoa học phải làm test các tế bào để xem chúng có bộc lộ những đặc tính cơ 
bản là các tế bào gốc của phôi hay không. Quá trình này gọi là xác định các đặc 
trưng (characterization).  
Cho đến nay, các nhà khoa học tế bào gốc phôi người vẫn chưa nhất trí các tiêu 
chuẩn test để xác định các đặc trưng cơ bản của tế bào. Các nhà khoa học cũng ghi 
nhận rằng nhiều test họ sử dụng có thể chưa là các chỉ thị tốt cho các đặc trưng và 
chức năng sinh học quan trọng nhất của tế bào. 
Những test cần thiết phải tiến hành bao gồm: 

1. Phát triển và tiểu nuôi cấy các tế bào gốc trong nhiều tháng. Điều này đảm bảo 
rằng các tế bào có khả năng tự phục hồi dài hạn. Các nhà khoa học sẽ phải 
xem xét kỹ việc nuôi cấy qua kính hiển vi để xem các tế bào đó có khỏe không 
và còn duy trì được trạng thái chưa biệt hóa không. 

2. Dùng các kỹ thuật đặc biệt để xác định sự có mặt các dấu chuẩn bề mặt chỉ có 
ở các tế bào chưa biệt hóa. Một test quan trọng khác là sự hiện diện của một 
protein có tên là Oct-4 – đó là một chất đặc biệt làm cho các tế bào không biệt 
hóa. Oct-4 là một yếu tố phiên mã, tức là nó giúp cho sự mở và đóng gen đúng 
thời điểm, đó là một bộ phận quan trọng trong sự biệt hóa tế bào và phát triển 
phôi. 

3. Kiểm tra NST dưới kính hiển vi. Đây là một phương pháp xác định xem NST có 
bị hư hỏng không hoặc số NST có biến đổi không. Tuy nhiên, nó không phát 
hiện được những đột biến gen ở các tế bào này. 

4. Xác định các tiểu nuôi cấy sau khi bị làm đông khô, làm tan và chuyển lên đĩa. 
5. Làm test các tế bào gốc phôi xem chúng có đa năng hay không, quá trình này 

gồm các bước như sau: 1) cho tế bào biệt hóa tự động trong nuôi cấy tế bào; 
2) thực hiện các thao tác tế bào để cho chúng biệt hóa thành các dạng tế bào 
đặc biệt; hoặc 3) tiêm các tế bào vào chuột đã được kiềm chế miễn dịch để test 
về sự hình thành các khối u lành tính gọi là u quái (teratoma). Đặc trưng của 
teretoma là chứa hỗn hợp nhiều dạng tế bào đã biệt hóa hoặc biệt hóa một 
phần – một chỉ thị về khả năng của các tế bào gốc là có thể biệt hóa thành 
nhiều dạng tế bào. 

 
2.4.4  Kích thích sự biệt hóa các tế bào gốc của phôi 
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Các tế bào gốc của phôi vẫn được phát triển trong nuôi cấy miễn là trong các điều kiện 
xác định chúng vẫn chưa biệt hóa. Nhưng nếu các tế bào này được phép cụm lại với 
nhau thành các thể phôi (embryoid bodies) thì chúng sẽ bắt đầu tự động biệt hóa. 
Chúng có thể tạo nên các tế bào cơ, tế bào thần kinh và nhiều dạng tế bào khác nữa. 
Mặc dầu sự biệt hóa tự động là một chỉ thị về sự khỏe mạnh của của các tế bào gốc 
được nuôi cấy, nhưng nó không phải là cách hiệu lực để tạo ra các dạng tế bào đặc 
hiệu bằng nuôi cấy. Vì vậy, để tạo ra các tế bào đặc hiệu của các tế bào biệt hóa bằng 
nuôi cấy như tế bào cơ tim, các tế bào máu hoặc các tế bào thần kinh thì các nhà khoa 
học phải cố gắng kiểm soát được quá trình biệt hóa của các tế bào gốc của phôi. Để 
thực hiện điều đó các nhà khoa học đã thay đổi các thành phần hóa học của môi 
trường nuôi cấy, thay đổi bề mặt đĩa nuôi cấy hoặc cải biến các tế bào bằng cách cài 
vào các gen đặc hiệu. Trải qua nhiều năm thực nghiệm các nhà khoa học đã thiết lập 
được một số quy trình cơ bản hay là các “công thức” (recip) cho sự biệt hóa trực tiếp 
các tế bào gốc của phôi thành một số dạng tế bào đặc biệt (Hình20.1). Nếu các nhà 
khoa học thực sự đã trực tiếp biến hóa các tế bào gốc của phôi thành các tế bào đặc 
biệt thì họ cũng có khả năng sử dụng những kết quả này để điều trị bệnh trong tương 
lai. Rất có thể trong thời gian rất gần người ta có thể ứng dụng việc cấy ghép các tế 
bào đã công nghệ hóa từ tế bào gốc để điều trị các bệnh Parkinson, bệnh tiểu đường, 
bệnh chấn thương tủy sống, bệnh do thoái hóa tế bào Purkinje, bệnh teo cơ 
Ducchenne, bệnh tim và các bệnh mù và điếc. 
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Hinh2. 1. Sự biệt hóa trực tiếp của các tế bào gốc phôi chuột. 
 
2.5 Các tế bào gốc trưởng thành 
 
Tế bào gốc trưởng thành là các tế bào chưa biệt hóa thấy trong các tế bào đã biệt hóa 
trong một mô hoặc một cơ quan, nó có khả năng tự hồi phục và có thể biệt hóa thành 
các dạng tế bào chuyên hóa chính của mô hoặc cơ quan. Vai trò chủ yếu của tế bào 
gốc trưởng thành (TBGTT) trong một cơ thể sống là duy trì và sửa chữa mô. Một số 
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nhà khoa học hiện nay dùng thuật ngữ tế bào gốc sinh dưỡng (somatic stem cell) 
thay cho tế bào gốc trưởng thành. Không giống các tế bào gốc của phôi, chúng được 
định nghĩa theo nguồn gốc của chúng (khối tế bào bên trong của túi phôi). Nguồn gốc 
của các TBGTT ở tại các mô trưởng thành vẫn chưa được rõ.  
Việc nghiên cứu các TBGTT gần đây được khích lệ rất lớn. Các nhà khoa học đã tìm 
thấy các TBGTT có trong nhiều mô hơn là số mô mà họ nghĩ. Phát hiện này làm cho 
các nhà khoa học đặt câu hỏi liệu các TBGTT có thể dùng cho việc cấy ghép hay 
không? Trên thực tế, các tế bào gốc tạo máu trưởng thành từ tủy xương đã được nuôi 
cấy từ 30 năm nay. Một số loại xác định của TBGTT dường như là có khả năng biệt 
hóa thành nhiều dạng tế bào khác nhau trong những điều kiện thích hợp. Nếu sự biệt 
hóa của các TBGTT được kiểm soát trong phòng thí nghiệm (PTN) thì chúng sẽ trở 
thành cơ sở cho việc trị liệu nhiều bệnh nghiêm trọng thường thấy. 
Lịch sử của việc nghiên cứu các tế bào gốc đã được bắt đầu khoảng 40 năm trước 
đây. Trong những năm 1960, các nhà khoa học đã phát hiên rằng tủy xương có chứa 
ít nhất  2 loại tế bào gốc. Một quần thể gọi là tế bào gốc tạo máu tạo nên tất cả các 
dạng tế bào máu trong cơ thể. Quần thể thứ hai là các tế bào đệm tủy xương (bone 
marrow stromal cell) mới được phát hiện vài năm nay. Các tế bào đệm là một quần thể 
hỗn hợp các tế bào của cơ thể tạo ra xương, sụn , mỡ  và mô liên kết sợi. 
Cũng trong những năm 1960, các nhà khoa học đã nghiên cứu trên chuột  phát hiện 
được 2 vùng não bộ có chứa các tế bào đang phân chia, chúng sẽ trở thành các tế 
bào thần kinh. Mặc dầu đã có những thông báo như vậy nhưng nhiều nhà khoa học 
vẫn tin rằng các tế bào thần kinh mới này có thể không được tạo ra trong não trưởng 
thành. Cho đến tận những năm 1990 các nhà khoa học mới đồng ý rằng não trưởng 
thành có chứa các tế bào gốc có khả năng tạo ra 3 loại tế bào gốc chính, đó là các tế 
bào hình sao và các tế bào thần kinh đệm ít gai – (chúng không phải là các tế bào 
neuron)  và các neuron hoặc các tế bào thần kinh. 
 
2.5.1 Nơi cư trú của các tế bào gốc trưởng thành và những nhiệm vụ của chúng 
 
Tế bào gốc trưởng thành đã được xác định trong nhiều cơ quan và mô. Điểm quan 
trọng để hiểu về TBGTT là số lượng tế bào gốc trong mỗi mô rất ít. Các tế bào gốc chỉ 
cư trú ở một vùng đặc biệt của mỗi mô và chúng duy nằm ở trạng thái yên lặng (không 
phân chia) trong nhiều năm cho đến tận khi xuất hiện bệnh hoặc có  sự tổn thương mô 
thì chúng mới được hoạt hóa. 
Các mô trưởng thành có các tế bào gốc là não, tủy xương, máu ngoại biên, các 
mạch máu, cơ xương , da và gan. 
Các nhà nghiên cứu ở nhiều PTN đang cố gắng tìm các phương pháp để phát triển 
các TBGTT bằng nuôi cấy và thao tác chúng để tạo ra các dạng tế bào đặc biệt có thể 
dùng để điều trị các chấn thương hoặc các bệnh. Một vài ví dụ về tiềm năng trị liệu 
như thay thế các tế bào sản xuất dopamine trong não của các bệnh nhân Parkinson, 
phát triển các tế bào sản xuất insulin cho bệnh tiểu đường  type I  và sửa chữa những 
hư hại cơ tim sau khi bị bệnh thuộc các tế bào cơ tim. 
 
2.5.2 Các test cần dùng để xác định các tế bào gốc trưởng thành 
 
Các nhà khoa học chưa nhất trí về các tiêu chuẩn được sử dụng để xác định và làm 
test các tế bào gốc trưởng thành. Tuy nhiên, họ thường dùng một hoặc nhiều hơn   
trong số 3 phương pháp sau đây: (1) các tế bào từ một động vật sống đem đánh dấu 
trong nuôi cấy rồi cấy lại vào động vật khác để xác định xem các tế bào này có phục 
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hồi mô gốc của chúng hay không; (2) rút các tế bào từ động vật sống đã được đánh 
dấu trong nuôi cấy rồi ghép lại vào một động vật khác để xác định xem các tế bào này 
có tái định cư vào mô gốc của chúng không và (3) phân lập tế bào rồi cho chúng phát 
triển trong nuôi cấy và thao tác chúng thường bằng cách cho thêm các yếu tố tăng 
trưởng hoặc đưa thêm vào các gen mới để xác định xem dạng tế bào nào trở thành 
các dạng tế bào biệt hóa. 
Tương tự như vậy, một tế bào gốc trưởng thành đơn cũng có khả năng tạo ra một 
dòng các tế bào đồng nhất về di truyền (được hiểu như một dòng–clone), sau đó sẽ  
sinh ra tất cả các dạng tế bào biệt hóa thích hợp cho mô. Các nhà khoa học đang 
hướng tới việc làm rõ xem liệu một tế bào gốc có thể nảy sinh ra được một dòng tế 
bào trong nuôi cấy hoặc một quần thể thuần khiết các tế bào gốc có thể tái định cư vào 
mô sau khi được ghép vào một động vật hay không? Gần đây, nhờ việc thâm nhiễm 
các tế bào gốc trưởng thành với một virus người ta đã tạo được phương pháp xác 
định độc quyền mỗi tế bào riêng biệt. Các nhà khoa học cũng có khả năng chứng minh 
được rằng  các dòng tế bào gốc trưởng thành của cá thể có khả năng tái định cư vào  
các mô bị tổn thương trong các động vật sống. 
 
2.5.3  Những điều đã biết về sự biệt hóa tế bào gốc trưởng thành 
 
Như đã chỉ rõ ở trên, các nhà khoa học đã thông báo rằng các tế bào gốc trưởng 
thành ở nhiều mô có thể được biệt hóa bình thương thành các dạng tế bào chuyên 
hóa của mô ở nơi chúng cư trú. Các tế bào gốc trưởng thành cũng bộc lộ khả năng có 
thể hình thành các dạng tế bào đặc biệt của các mô khác, quá trình này được hiểu là 
sự chuyển biệt hóa (transdifferentiation) hay tính mềm dẻo (plasticity). 
 
2.5.3.1 Những cách biệt hóa bình thường của các tế bào gốc trưởng thành 
 
Trong động vật sống, các TBGTT có thể được phân chia trong một thời gian dài và có 
thể cho ra các dạng tế bào chín (trưởng thành) có hình dáng, cấu trúc và chức năng 
đặc trưng của một mô đặc hiệu. Dưới đây là các ví dụ về các con đường biệt hóa của 
các TBGTT (Hình 20.2) 

1. Các tế bào gốc tạo máu cho ra tất cả các dạng tế bào máu: hồng cầu, lympho 
B, lympho T, các tế bào giết tự nhiên (NK), bạch cầu trung tính (neutrophil), 
bạch cầu kiềm tính (basophil), bạch cầu ưa eosine (eosinophil), bạch cầu đơn 
nhân, đại thực bào và tiểu cầu. 

2. Các tế bào đệm tủy xương (các tế bào của mô giữa) (mesenchymal stem cell) 
cho ra nhiều dạng tế bào như các tế bào xương (osteocyte), các tế bào sụn 
(chondrocyte), các tế bào mỡ (adipocyte) và các loại tế bào khác của mô liên 
kết như gân chẳng hạn. 

3. Các tế bào gốc ở não cho ra 3 loại tế bào chính: các tế bào thần kinh (các 
neuron) và 2 loại tế bào không phải là neuron đó là các tế bào hình sao và các 
tế bào thần kinh đệm ít gai. 

4. Các tế bào gốc ngoại biên trong các dòng thuộc đường tiêu hóa nằm ở các 
hầm sâu cho ra vài loại tế bào như các tế bào hấp thu, các tế bào có chân 
(goblet), các tế bào Paneth và các tế bào nội tiết của  ruột non 
(enteroendocrine). 

5.  Các tế bào gốc của da có ở lớp đáy của biểu bì và các nang tóc.  
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Các tế bào gốc của biểu bì cho ra các tế bào keratine, chúng di cư tới bề mặt của 
da và tạo nên một lớp bảo vệ. Còn các tế bào gốc của nang có thể cho ra cả nang 
tóc và biẻu bì. 
 

2.5.3.2 Tính mềm dẻo hay sự chuyển biệt hóa của các tế bào gốc trưởng thành 
 

Nhiều thí nghiệm đã chứng minh rằng một số dạng tế bào gốc trưởng thành là đa 
năng. Khả năng có thể biệt hóa thành nhiều dạng tế bào gọi là tính mềm dẻo hay sự 
chuyển biệt hóa. Dưới đây là một số ví dụ về tính mềm dẻo của TBGTT đã được thông 
báo trong vài năm qua. 

1. Các tế bào gốc tạo máu có thể biệt hóa thành 3 dạng chính của các tế bào não 
bộ (neuron, thần kinh đệm ít gai và tế bào hình sao); các tế bào cơ xương, các 
tế bào cơ tim; và các tế bào gan 

2. Các tế bào thần kinh đệm của tủy xương có thể biệt hóa thành các tế bào cơ 
tim và các tế bào cơ xương. 

3. Các tế bào gốc của não có thể biệt hóa thành các tế bào máu và các tế bào cơ 
xương. 

Các nghiên cứu hiện nay đang muốn xác định cơ chế sự mềm dẻo của các TBGTT. 
Nếu những cơ chế này được xác định và được kiểm soát thì sự hiện diện của các tế 
bào gốc ở một mô khỏe mạnh có thể được cảm ứng để khôi phúc và sửa chữa các mô 
bệnh (Hình 20.3). 

 
2.5.4  Một số câu hỏi chủ chốt về các tế bào gốc trưởng thành 

 
Có rất nhiều câu hỏi quan trọng về các tế bào gốc trưởng thành cần phải trả lời như: 

1. Có mấy loại TBGTT  và chúng tồn tại ở những mô nào? 
2. Nguồn cung cấp TBGTT trong cơ thể là gì? Chúng có phải là các tế bào gốc 

của phôi “cặn bã” hay là chúng được nảy sinh bằng các con đường khác? Tại 
sao chúng vẫn duy trì trạng thái chưa biệt hóa khi mà tất cả các tế bào xung 
quanh chúng đã biệt hóa? 

3. Các TBGTT có biểu hiện một cách bình thường tính mềm dẻo hay chỉ chuyển 
biệt hóa khi các nhà khoa học thao tác chúng một cách thực nghiệm? Những 
tín hiệu nào điều hòa sự tăng sinh và biệt hóa của các tế bào để chứng minh 
cho tính mềm dẻo? 

4. Có khả năng thao tác các TBGTT để kích thích sự tăng sinh của chúng đến 
mức có đủ mô để cấy ghép? 

5. Một tế bào gốc đơn tồn tại trong tủy xương hay trong tuần hoàn máu có thể tạo 
ra được các tế bào của một cơ quan hay một mô bất kỳ không? 

6. Những yếu tố nào kích thích các tế bào gốc để đổi vào các vị trí bị tổn thương 
hay bị hủy hoại. 
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Hình 2.2 Tính mềm dẻo của các tế bào gốc trưởng thành. 
 
2.6 Những điểm giống nhau và khác nhau giữa các tế bào gốc của phôi và tế bào 
gốc trưởng thành 
 
Các tế bào phôi người và các tế bào gốc trưởng thành đều có những lợi thế và bất lợi 
về tiềm năng sử dụng cho việc trị liệu thoái hóa với cơ sở tế bào. Dĩ nhiên, các tế bào 
gốc của phôi và tế bào gốc trưởng thành cũng có những sự khác biệt về số lượng và 
dạng của tế bào mà chúng có thể được biệt hóa. Các tế bào gốc của phôi có thể trở 
thành tất cả các dạng tế bào của cơ thể bởi vì chúng là đa năng. Còn các TBGTT 
thường chỉ biệt hóa một cách giới hạn thành các dạng tế baò khác của mô gốc của 
chúng. Tuy nhiên, một số bằng chứng cho thấy có thể có sự tồn tại tính mềm dẻo của 
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các TBGTT nên nó có thể làm tăng số lượng các dạng tế bào được hình thành từ tế 
bào gốc trưởng thành đã cho. 
Nhiều tế bào gốc của phôi có thể phát triển tương đối dễ dàng bằng nuôi cấy , trong 
khi đó các TBGTT rất hiếm hoi ở các mô trưởng thành nhưng khi nhân ra bằng nuôi 
cấy lại không có kết quả. Đây là điểm phân biệt rất quan trọng vì chúng ta đang rất cần 
một số lượng lớn các tế bào cho việc trị liệu thay thế tế bào gốc. 
Một lợi thế tiềm tàng của việc sử dụng các tế bào gốc trưởng thành là các tế bào của 
các bệnh nhân có thể được nhân lên bằng nuôi cấy sau đó đưa trở lại cho bệnh nhân. 
Việc sử dụng các tế bào gốc trưởng thành của bệnh nhân có nghĩa là các tế bào này 
có thể không bị loại thải bởi hệ miễn dịch. Đây là một lợi thế đặc biệt vì khi có loại thải 
thì bắt buộc lại  phải sử dụng các thuốc kiềm chế miễn dịch. 
Các tế bào gốc của phôi từ một người cho khi đưa vào một bệnh nhân cũng có thể gặp 
hiện tượng loại thải mảnh ghép. Tuy nhiên, các thí nghiệm cũng chưa xác định được 
liệu người nhận ghép có loại thải các tế bào gốc của phôi hay không. 
 
2.7 Tiềm năng của việc sử dụng các tế bào gốc người và những trở ngại cần 
phải vượt qua trước khi tiềm năng này trở thành hiện thực 
 
Có nhiều cách sử dụng các tế bào gốc người trong các nghiên cứu cơ bản và lâm 
sàng. Tuy nhiên, những chướng ngại kỹ thuật trong việc hiện thực hóa khả năng sử 
dụng các tế bào gốc sẽ được vượt qua bằng các nghiên cứu tế bào sâu rộng hơn nữa. 
Các nhà nghiên cứu về tế bào gốc phôi người có thể cho những thông tin về những 
sự kiện phức tạp xảy ra trong quá trình phát triển của cơ thể con người. Mục đích cơ 
bản của công trình này là xác định các tế bào gốc chưa biệt hóa sẽ trở thành biệt hóa 
như thế nào. Các nhà khoa học hiện nay hiểu rằng việc tắt , mở gen là trung tâm của 
quá trình này. Một số bệnh nghiêm trọng nhất của y học như ung thư và các bệnh bẩm 
sinh đều gây nên bởi những bất thường trong phân chia và biệt hóa tế bào.  Để hiểu 
rõ hơn nữa về sự kiểm soát gen và phân tử của quá trình này thì phải thu lượm được 
các thông tin về sự nảy sinh của các bệnh này như thế nào và đưa ra các chiến lược 
mới cho GTL. Trở ngại lớn nhất đối với việc sử dụng các tế bào gốc là người ta chưa 
hiểu đầy đủ những tín hiệu mở gen đặc hiệu ảnh hưởng tới sự biệt hóa của các tế bào 
gốc như thế nào. 
Các tế bào gốc của người cũng có thể được sử dụng để test các thuốc mới. Chẳng 
hạn như, các thuốc mới cũng cần phải test về độ an toàn trên các tế bào biệt hóa 
được sinh ra từ các dạng tế bào gốc đa năng của người. Tuy nhiên, các dòng tế bào 
khác cũng được sử dụng để làm test, chẳng hạn như các tế bào ung thư được dùng 
để sàng lọc các thuốc kháng u tiềm tàng. Nhưng các tế bào gốc đa năng thì cho phép 
test  thuốc mới với một thang tế bào rộng hơn. Tuy nhiên, để sàng lọc thuốc một cách 
hiệu quả thì phải so sánh các thuốc ở các điều kiện thật đồng đều. Vì thế, các nhà 
khoa học phải kiểm soát được một cách chính xác sự biệt hóa của các tế bào gốc 
thành các dạng tế bào đặc hiệu trên từng thuốc được test.  
Có lẽ khả năng ứng dụng tiềm năng nhất của các tế bào gốc người là sản xuất ra các 
tế bào và các mô có thể dùng cho các trị liệu với cơ sở tế bào. Ngày nay, việc tặng 
các cơ quan và mô bình thường để thay thế các mô bị đau hoặc đã bị hư hại, tất nhiên 
phải đặc biệt quan tâm tới khả năng cung ứng của chúng. Các tế bào gốc trực tiếp biệt 
hóa thành nhiều dạng tế bào đặc hiệu, đó là nguồn các tế bào và mô thay thế có thể tái 
định cư được sử dụng để điều trị các bệnh như Parkinson và Alzheimer, tổn thương 
tủy sống, đột quỵ, bỏng, các bệnh tim, bệnh tiểu đường và bệnh viêm đa khớp dạng 
thấp. Chẳng hạn như người ta có thể sản sinh được các tế bào cơ tim trong PTN sau 
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đó đem truyền lại các tế bào này cho bệnh nhân tim mạn tính. Những kết quả bước 
đầu trên chuột và các động vật khác chỉ rõ rằng các tế bào gốc tủy xương khi được 
cấy vào tim đã bị hư hại thì chúng có thể tạo ra được các tế bào cơ tim và phục hồi tốt 
quần thể mô tim. Nhiều nghiên cứu khác gần đây trong các hệ thống nuôi cấy tế bào 
cũng chỉ rõ rằng có khả năng trực tiếp biệt hóa các tế bào gốc của phôi hoặc các tế 
bào tủy xương thành các tế bào cơ tim. 
Với những người bị tiểu đường type I thì các tế bào tụy sản xuất insulin bình thường 
đã bị hủy hoại bởi chính hệ miễn dịch của bệnh nhân. Các nghiên cứu mới đây cũng 
chỉ rõ có khả năng trực tiếp biệt hóa các tế bào gốc phôi người trong nuôi cấy thành 
các tế bào sản xuất insulin dùng cho các trị liệu cấy ghép bệnh tiểu đường. 
Để thực tế hóa phương pháp trị liệu mới với cơ sở tế bào cho các bệnh lan tỏa và làm 
đuối sức bệnh nhân thì các nhà khoa học phải có khả năng thao tác làm tái sinh các tế 
bào gốc sao cho chúng có được các đặc tính cần thiết cho việc biệt hóa, cấy ghép và 
nhân giống. Dưới đây là bảng liệt kê các bước cần thiết khi điều trị với cơ sở tế bào. 
Để phục vụ cho mục đích cấy ghép, các tế bào gốc phải được tái sản xuất để: 

1. Tăng sinh mạnh nhằm tạo đủ lượng tế bào cho mô. 
2. Biệt hóa thành các dạng tế bào khác. 
3. Duy trì sự sống của người nhận sau ghép. 
4. Hợp nhất vào xung quanh mô đã cấy ghép.  
5. Tạo các chức năng thích hợp để kéo dài cuộc sống của người nhận. 
6. Tránh các tác hại có thể cho người nhận. 

Còn với việc đề phòng loại thải miễn dịch thì các nhà khoa học phải tiến hành nhiều 
chiến lược nghiên cứu khác nhau để tạo được các mô không bị loại thải. 
Tóm lại: trị liệu với các tế bào gốc là một phương pháp đầy hứa hẹn, nhưng các nhà 
khoa học còn phải vượt qua nhiều chướng ngại về kỹ thuật và cần phải có thêm thời 
gian nghiên cứu. Nhưng chắc chắn trong tương lai, việc sử dụng các tế bào gốc để trị 
liệu sẽ cho những kết quả hết sứ bất ngờ. 
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                                                      PHỤ LỤC III 
 
                          SỰ CHẾT THEO CHƯƠNG TRÌNH CỦA TẾ BÀO 
 
Apoptosis (sự chết theo chương trình của tế bào) là một quá trình xảy ra một cách tự 
nhiên nhờ đó mà tế bào được chết theo một chương trình định sẵn. Tên apopotosis 
xuất hiện sau các khảo sát trên giun tròn C.elegans và theo theo gốc Hy Lạp tức là sự 
rụng lá. Liệu trình của apopotosis đi kèm với các biến đổi đặc tính hình thái tế bào như 
ở (Hình 3.1). Cụ thể là chất nhiễm sắc bị ngưng tụ lại, thoái hóa DNA, co tế bào, nhân 
tế bào bị vỡ và phân rã thành các bể apopotosis ở bên trong màng. Đó là đặc trưng 
phân biệt giữa apopotosis và các dạng chết khác của tế bào như hoại tử chẳng hạn. 

 
 
Hình 3.1 Sơ đồ đại diện về những biến đổi hình thái trong một tế bào khi apoptosis. Khi nhận 
được một tín hiệu apoptosis một tế bào kết dính (a) trở nên tròn (b) và DNA của nhân cô đặc lại 
(c) DNA bị phân cắt ra thành từng đoạn và nhân bị vỡ thành các thể nhiễm sắc riêng biệt (d). 
Cuối cùng tế bào không hợp nhất đi vào một vài bóng (thể apoptosis) (e), đó là sự thực bào bởi 
các tế bào bên cạnh (f). 
(Theo Gerhard Krauss. Biochemistry of Signal transduction and regulations. Wiley-VCG Verlag 
GmbH 2001) 
 
3.1 Chức năng cơ bản của apopotosis  
 
Apoptosis dựa trên cơ sở chương trình hóa của gen, đó là một bộ phận không thể 
thiếu được của sự phát triển và tạo chức năng cho cơ thể. Nó có nhiệm vụ loại bỏ các 
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tế bào không mong muốn, các tế bào dư thừa. Tuy nhiên, các trường hợp mà ở đó xảy 
ra sự hoạt hóa chương trình apaoptosis là rất đa dạng. 
 
3.1.1 Sự cân bằng nội mô 
 
Vai trò quan trọng nhất của apoptosis là góp phần vào việc cân bằng nội mô: trong một 
cơ quan hay một mô thì số lượng tế bào phải giữ hằng định trong các giới hạn hẹp. 
Nếu số lượng tế bào tăng lên do sự phân chia tế bào thì sẽ được bổ chính bằng quá 
trình loại bớt các tế bào già và các tế bào đã mất chức năng. Apoptosis là một quá 
trình nhằm giữ số lượng tế bào trong một mô ở một giới hạn thích hợp cho sự phát 
triển và thực hiện được các chức năng của cơ thể. Nếu chương trình apoptosis bị 
khiếm khuyết thì hậu quả có thể là làm tăng hoặc giảm tế bào một cách bệnh lý (Hình 
3.2). Chẳng hạn như một số bệnh có liên quan tới sự tăng tỷ lệ sống sót của các tế 
bào là ung thư và các bệnh tự miễn. Các bệnh liên quan tới tăng apoptosis  là AIDS và 
các bệnh thoái hóa thần kinh (Tompson, 1995). 
 

              
 
Hình 3.2 Ảnh hưởng của apoptosis tới sự cân bằng nội mô của tế bào. Trong một cơ thể tăng 
trưởng, số tế bào trong một mô được xác định bởi mối tương quan giữa tỷ lệ tế bào phân chia 
và tế bào chết. Tỷ lệ của cả hai quá trình đại diện trên hình vẽ được thể hiện bằng kích cỡ của 
mũi tên. Ở mô bình thường, số lượng tế bào duy trì ở mức hằng định (cân bằng nội mô), bởi vì 
cả hai quá trình đều xảy ra với tốc độ như nhau. Nếu tốc độ tăng sinh tế bào tăng cao thì sẽ làm 
số lượng tế bào tăng (tức là sẽ tạo thành các khôi u). Ngược lại, khi tốc độ tế bào chết nổi trội 
thì sẽ làm số lượng tế bào giảm và cũng là bệnh lý. Khi không có những biến đổi bù trừ trong sự 
phân chia tế bào thì những biến đổi  của apoptosis có thể dẫn đến sự tích tụ tế bào hoặc mất tế 
bào (theo Thompson,1995) 
 
3.1.2 Sự phát triển và biệt hóa  

 
Apoptosis giữ vai trò không thể thiếu được trong các quá trình phát triển và biệt hóa 
(Vaux và Korsmeyer, 1999) đặc biệt là trong sự phát triển phôi. Ở đây nó được cung 
cấp các phương tiện để loại bỏ đi các tế bào không cần thiết nữa trong khi tạo hình và 
tiếp hợp phôi (synaptogenesis). 
 
3.1.3 Chức năng miễn dịch 
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Trong hệ miễn dịch, chương trình apoptosis được hoạt hóa trong nhiều tình huống 
như: 

- Loại trừ các tế bào đích ( các tế bào thâm nhiễm virus) bởi các tế bào 
lympho T độc tế bào. 

- Loại trừ các tế bào lympho B và T phản ứng tự động, loại trừ các tế bào 
trong tuyến ức  (sự chọn lọc tự nhiên): 95% tế bào T di cư tới tuyến ức 
và đã bị loại trừ bằng apoptosis. 

 
3.1.4 Sự tiêu hủy tế bào 
 
Chức năng khác của apoptosis là tiêu hủy các tế bào đã bị hư hại. Chương trình 
apoptosis có thể được hoạt hóa khi có sự hủy hoại tế bào hoặc khi bị stress (Evan và 
Littlewood, 1998). Các tế bào có DNA bị hư hại có thể bị loại trừ với sự giúp đỡ của 
chương trình apoptosis trước khi chúng có thời cơ tích tụ thành đột biến và các tế bào 
khối u cũng có thể bị phân hủy  bởi apoptosis. 
 
3.2 Apoptosis ở giun tròn Caenorhabditis elegans 
 
Mô tả về sự chết theo chương trình của tế bào bắt nguồn từ các quan sát trên giun 
tròn Caenorhabiditis elegans. Trong liệu trình phát triển của C.elegans với tổng số 
1090 tế bào được hình thành thì có 131 tế bào bị loại bỏ với bản chất apoptosis. Quá 
trình apoptosis liên quan ít nhất tới 14 gen khác nhau, chúng giữ vai trò đặc biệt trong 
việc điều hòa và thể hiện apoptosis (Steller, 1995; Hình 3.3). 
Hai nhóm gen có vai trò quan trọng đặc biệt là gen ced3 và ced4 có hiệu ứng tiền 
apoptosis, tức là đóng vai trò thúc đẩy apoptosis. Cả hai gen này đều cần cho 
apoptosis của C.elegans. Các đột biến ở gen ced3 và ced4 sẽ cho phép tế bào sống 
sót mà lẽ ra chúng đã bị loại trừ bởi apoptosis. Gen ced3 mã cho protein thuộc họ 
protease Cys được hiểu là các caspase. Gen ced4 sẽ tạo ra các chức năng như chất 
tiếp nhận (adaptor) hay đồng yếu tố (cofactor) cần cho chương trình apoptosis được 
thực hiện bởi các sản phẩm gen của ced3. 

 
 
Hình 3.3 Các bộ phận của chương trình apoptosis ở  C.elegans. Tổng thể đơn giản và mô hình 
về vai trò của các gen apoptosis trong việc chương trình hóa sự chết của tế bàở C.elegans. Một 
“tín hiệu chết” xuất hiện từ một tế bào sống sẽ dẫn đến khởi động chương trình apoptosis trong 
tế bào và làm tế bào đó chết. Liệu trình của chương trình chết được kiểm soát bởi các gen với 
các hiệu ứng âm và dương tính. Gen ced9 có hiệu ứng thúc đẩy dương liệu trình apoptosis, 
trong khi đó gen ced3 và ced4 có hiệu ứng ức chế âm quá trình này. Nhiều gen khác cũng cần 
cho sự thực bào và phân giải tiếp các tế bào chết (theo Steller, 1995). 
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Ngược lại, gen ced9 lại có hiệu ứng kháng apoptosis, tức là bảo vệ tế bào khỏi 
apoptosis nhờ gây phản chức năng của gen ced3/ced4. Sự bất hoạt ced9 do đột biến 
sẽ dẫn đến sự chết của tế bào mà lẽ ra chúng vẫn còn tồn tại trong chương trình phát 
triển bình thường của C.elegans, do hậu quả này mà phôi bị chết. Theo các quan sát 
này thì gen ced9 có vai trò đảm bảo cho sự tồn tại của các tế bào để thực hiện các 
chức năng của cơ thể. 
 
3.3 Các thành phần của chương trình apoptosis ở động vật có xương sống 
 
Việc xác định các thành phần của chương trình apoptosis ở C.elegans là xuất phát 
điểm cho việc phát hiện ra các gen tương đồng ở động vật có vú (Thompson, 1995; 
Green, 1998; Raff, 1998). Các protein tương đồng ở động vật có vú (ĐVCV) được xác 
định là 3 protein chủ chốt trong chương trình apoptosis ở C.elegans và một mô hình 
thích hợp đầu tiên của liệu trình apoptosis đã được phác thảo. Tuy nhiên, người ta 
cũng chỉ rõ rằng kiểu hình apoptosis là dựa trên cơ sở các protein phức hợp và đa 
năng. Các đường tín hiệu apoptosis khác cũng có liên quan tới vấn đề này, nó phụ 
thuộc vào sự kích thích và dạng tế bào. Các thành phần chủ chốt của cách hữu hiệu 
này là một lớp xác định các protease – đó là các caspase. Caspase làm trung gian 
phân giải nhiều protein và là thành phần thực hiện sự chết của tế bào. 
Phần lớn chương trình apoptosis của tế bào ở dạng tiềm ẩn - dạng bất hoạt và chỉ cần 
một kích thích là được hoạt hóa để khởi đầu cho sự apoptosis.  
Vì vậy, các quá trình apoptosis cũng có thể xảy ra mà không cần phải hoạt hóa phiên 
mã. Nhưng cũng có những dạng apoptosis phụ thuộc vào sự phiên mã. 
Khả năng thực hiện chương trình apoptosis được kiểm soát rất chặt chẽ ở các mức độ 
khác nhau. Điều đó tạo nên sự liên kết các con đường tín hiệu có chức năng kiểm soát 
sự phân chia tế bào. 
 
3.3.1 Caspase: sự chết do ly giải protein  
 
Mối liên hệ giữa apoptosis và sự ly giải protein trở nên rõ ràng khi  có sự tương đồng 
được thiết lập giữa protein được mã bởi gen ced3 và một protease đã được biết từ 
trước ở ĐVCV là protease ICE (Martin, 1994; Kuman, 1995). Protein ICE (enzyme 
chuyển đổi interleukin) có liên quan tới sự chín của interleukin 1β. Interleukin 1β chín 
15,5 KDa được tạo nên từ một protein tiền thân 30KDa  nhờ sự ly giải đặc hiệu với sự 
trợ giúp của protease ICE. 
Dựa trên cơ sở các quan sát này mà mối liên quan giữa các protease và protease ICE 
được xác định một cách nhanh chóng ở ĐVCV và ngày nay được tập hợp thành một 
họ caspase (salvesen và Dixi, 1997; Thornbery, 1998; Earnshaw và cộng sự., 1999). 
Tên gọi caspase dựa trên cơ sở các đặc tính đặc biệt của các protease này: caspase 
sử dụng gốc Cys như là phần ưa nhân và cắt bỏ phần nằm sau gốc Asp. 
 
Cấu trúc và cơ chế 
 
Cũng giống như nhiều protease khác, các caspase được hình thành từ một tiền 
enzyme bất hoạt 30-50 KDa và được hoạt hóa bởi quá trình ly giải protein. Tiền 
enzyme có một tiền domain (prodomain) và 2 vị trí phân cắt, nó có thể được hoạt hóa 
bởi sự ly giải protein tự động. 
Các nghiên cứu về cấu trúc chỉ rõ, caspase có thể hình thành các tetramer với 2 vị trí 
hoạt hóa. Tiểu đơn vị xúc tác của caspase được tạo bởi một tiểu đơn vị lớn (12-17 
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KDa) và một tiểu đơn vị nhỏ (10-12 KDa), hai tiểu đơn vị này tạo nên một dimer dị loại 
(heterodimer) có một vị trí hoạt hóa gồm các gốc từ cả hai tiểu đơn vị lớn và nhỏ. Hai 
dimer sau đó lại lắp ráp với nhau để tạo nên một tetramer với hai trung tâm xúc tác 
(Hình 3.4). 
Cơ chế phân giải của caspase được thể hiện trên sơ đồ (Hình 3.5).  Đây là một cơ chế 
protease đặc biệt với bộ đôi xúc tác phân cắt các liên kết peptide. Phần thiol của nhân 
gốc Cys hình thành liên kết thioacyl đồng hóa trị với cơ chất khi xúc tác. Vòng 
imidazole của histidine cũng liên quan tới sự xúc tác và nó tạo thuận lợi cho sự thủy 
phân các liên kết amide trong xúc tác acid/base. 
 

                 
Hình 3.4 Quá trình và cấu trúc của caspase. Quá trình ly giải protein của tiền caspase bằng tự 
ly giải hoặc bởi một caspase khác để cắt đi hai vị trí (AspX). Tiền domain  đầu cuối N được vứt 
bỏ và hai đoạn khác sẽ được lắp vào để trở thành caspase hoạt hóa, đó là tetramer có hai vị trí 
hoạt hóa. 
(Theo Gerhard Krauss. Biochemistry of Signal transduction and regulations. Wiley-VCG Verlag 
GmbH 2001) 
 
 
Đặc trưng đặc biệt của caspase là tính đặc hiệu phân cắt của chúng rất cao. Sự phân 
cắt chỉ xảy ra ở đầu cuối C một gốc Asp của protein cơ chất và đòi hỏi một yếu tố nhận 
dạng khác gồm một trình tự xác định có ít nhất 3 amino acid ở đầu cuối N của vị trí cắt. 
Các caspase khác nhau rất lớn về tính đặc hiệu phân cắt vì thế mà cơ chất là các 
protein rất khác nhau. Hiện nay người ta đã xác định được có ít nhất 13 caspase khác 
nhau được đánh dấu từ 1 đến 13. Những caspase này tham gia vào các quá trình 
apoptosis và gây lây nhiễm. Protease ICE là caspase 1; caspase 3 được hiểu như một 
apopain hay CPP32. 
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Hình 3.5 Sự nhận diện cơ chất và cơ chế phân cắt chính xác của các caspase. Đối với caspase 
3, đòi hỏi phải có 4 gốc đặc hiệu cuối N đối với vị trí phân  cắt  ngoài gốc Asp thiết yếu. Ở bước 
đầu tiên, hình thành một trung gian thiolacyl đồng hóa trị giữa phần cuối N và caspase, sự phân 
cắt thủy phân ở bước xảy ra ở bước thư hai. 
(Theo Gerhard Krauss. Biochemistry of Signal transduction and regulations. Wiley-VCG Verlag 
GmbH 2001) 
 
Các cơ chất  
 
Có rất nhiều cơ chất của caspase đã được xác định, một số cơ chất có quan hệ trực 
tiếp tới sự tồn tại của tế bào. Dưới đây là các ví dụ về các quá trình tế bào quan trọng 
và các cơ chất  đích của sự ly giải protein trong quá trình apoptosis. 
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Bất hoạt các protein để tránh apoptosis 
 
*Chất ức chế DNAase, ICAD (chất ức chế DNAase được hoạt hóa bởi caspase); ức 
chế đáp ứng DNAase đối với việc bẻ gẫy DNA (Enari và cộng sự., 1998). 
*Protein Bel-2: Có chức năng kháng chủ vận chính. 
 
Phân rã các cấu trúc của tế bào 
 
*Các lamin 
*Mất sự điều hòa xuống của tế bào: gelsolin, kinase kết dính tiêu điểm (focal adhesion 
kinase- FAK), kinase hoạt hóa p21 (PAK0. 
 
Bất hoạt sự sửa chữa và tổng hợp DNA 
 
*Poly ADP –ribose polymerase 
* Yếu tố sao chép C (replication factor C –[ RF-C] ) 
* Protein kinase phụ thuộc DNA. 
 
Sự hoạt hóa và điều hòa 
 
Sự hoạt hóa không được chương trình hóa của các caspase sẽ gây hậu quả nghiêm 
trọng cho tế bào. Vì thế việc hoạt hóa các caspase phải được kiểm soát rất chặt chẽ. 
Ở trạng thái bình thường của tế bào thì các caspase là bất hoạt nhưng nó có thể được 
hoạt hóa một cách nhanh chóng khi có một tín hiệu cảm ứng nhỏ. Hiện tại người ta 
chưa biết hết các protein có liên quan tới sự hoạt hóa. Có khả năng sự hoạt hóa xảy ra 
là nhờ một cơ chế phức hợp giống như kiểu đông máu. Dựa trên cơ sở chức năng của 
chúng đối với apoptosis mà các caspase được chia thành 2 lớp (Hình 3.6); caspase 
khởi đầu (caspase 8 và 9) và caspase hiệu ứng (caspase 3,6 và 7). 
Caspase khởi đầu nhận các tín hiệu tiền apoptosis và hoạt hóa một lớp (thác) 
caspase. Chúng được hoạt hóa bởi sự tương tác với receptor vận chuyển màng hoặc 
bởi các ảnh hưởng của độc tố  tế bào. Vì thế một phức hợp được hình thành gọi là thể 
apotosis (apoptosome) (Hình 3.4). Các caspase hiệu ứng được hoạt hóa bởi caspase 
ngược (upstream caspase) thông qua một cơ chế thác (casacde). Chúng là các yếu tố 
thực hiện apoptosis mà khởi đầu là phân giải các protein chính và trực tiếp gây chết tế 
bào. 
Trên cơ sở của việc phát ra các kích thích và bản chất của các thành phần liên quan 
thì ít nhất có 2 con đường tín hiệu apoptosis khác biệt dẫn tới sự hoạt các caspase 
hiệu ứng.  Một mặt nó có liên quan tới các hệ thống receptor, mặt khác sự biệt hóa 
cũng có thể được phát ra từ các stress tế bào. Hai cách này khác nhau về cơ chế hoạt 
hóa caspase khởi đầu nhưng lại sử dụng cùng một caspase hiệu ứng ít nhất là ở một 
số công đoạn. 
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Hình 3.6 Các caspase khởi đầu và caspase hiệu ứng trong apoptosis. 
Bộ phận thiết yếu của chương trình apoptosis là thác caspase. Apoptosis được khởi đầu bằng 
quá trình ly giải protein của tiền caspase khởi đầu dưới ảnh hưởng của nhiều tín hiệu. Caspase 
khởi đầu chín xúc tác cho quá trình tiền caspase hiệu ứng trở thành enzyme hoạt hóa, chúng 
phân giải các cơ chất đặc hiệu và/hoặc hoạt hóa xa hơn các procaspase. Theo cách này thì 
caspase có thể được hoạt hóa và dần dần thành một  thác caspase. 
(Theo Gerhard Krauss. Biochemistry of Signal transduction and regulations. Wiley-VCG Verlag 
GmbH 2001) 
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Cơ chế hoạt hóa caspase 
 
Các tế bào có hai cơ chế để hoạt hóa caspase: 
*Phân cắt ly giải protein ở một lớp caspase: một tiền caspase được hoạt hóa ly giải 
protein bởi một caspase hoạt hóa, ngược với con đường tín hiệu apopotosis. Cơ chế 
này được sử dụng đặc hiệu ở phần hiệu ứng của  apoptosis. 
*Hoạt hóa cảm ứng  lân cận một tiền caspase khởi đầu: nhiều quan sát ủng hộ cho mô 
hình hoạt hóa caspase trong đó một tiền caspase khởi đầu có hoạt tính thấp sẽ được 
hoạt hóa bởi một kích thích - cảm ứng tập hợp (Hengartner, 1998). Tiền casapse này 
có hoạt tính protease thấp chỉ tương đương 1 – 25 casapase chín. Nếu tiền caspase 
được tuyển mộ với một lượng lớn thì cũng có thể  đủ để hoạt hóa cho một tiền 
caspase thành caspaser chín. Sự tập hợp các tiền caspase được trợ giúp bởi các yếu 
tố như FADD hoặc Apaft/Cyt c, chúng được hoạt hóa bởi các tín hiệu bên ngoài 
(ligand gắn vào các receptor chết; sự hủy hoại ty lạp thể). Cơ sở của sự tập hợp này là 
sự tương tác protein-protein giữa các domain đặc hiệu của caspase và các đồng yếu 
tố. Người ta đã xác định được 2 dạng cơ bản của domain tương tác. Tiền caspase 8 
có 2 cặp domain hiệu ứng chết (death effector domain –DED), ở đó tiền caspase 
1,2,4,5 và 9 có chứa domain tuyển mộ caspase (caspase recruitment domain –CARD). 
Các domain được hình thành tương tự như trong các dạng trong tiền caspase và đồng 
yếu tố và có khả năng hình thành nên các tập hợp lớn hơn. Theo mô hình này thì chức  
năng của đồng yếu tố như là các chaperon apoptosis, nhờ hình thành các tập hợp đặc 
biệt mà hoạt hóa được các caspase khởi đầu. 
 
3.3.2 Họ protein Bcl-2 
 
Đầu tiên protein Bcl-2 được xác định là một protein ung thư (oncoprotein) được mã bởi 
một gen chịu tác động bởi sự chuyển vị của NST 14 và 18 trong u lympho B. Tuy 
nhiên, mới đây người ta xác định rằng protein Bcl-2 không liên quan tới sự điều hòa 
chu kỳ tế bào, nó trái ngược với nhiều protein ung thư khác vì thế nên nó không thích 
hợp với hình ảnh của sự sinh ung thư kinh điển. Hơn nữa, nó cũng được xác định là 
tương đồng với protein ced9 của C.elegans, có chức năng kháng apoptosis trong cơ 
thể. 
Protein Bcl-2 là thành viên của một họ protein có liên quan đến chương trình apoptosis 
ở các tế bào động vật có vú (Reed, 1997; Adams và Cory, 1998). Hiện nay đã biết có ít 
nhất 15 thành viên họ Bcl-2, nó có hiệu ứng âm hoặc dương đối với sự khởi đầu 
chương trình apoptosis. Tất cả các thành viên của họ Bcl-2 đều có ít nhất một bản 
phiên mã mô tip BH (BH, Bcl-2) có 4 dạng (type) (BH1 – BH4). 
 
Các thành viên của họ Bcl-2 kháng apoptosis 
 
Các thành viên kháng apoptosis của họ Bcl-2 (Bcl-2, BclX, BclW,A1, Mcl-1) ức chế 
apoptosis bằng các hiệu ứng độc tế bào khác nhau. Tối thiểu chúng cũng chứa các mô 
tip BH1 và BH2. Protein Bcl-2 chứa tất cả 4 mô tip BH. Về cơ chế của kháng apoptosis 
(xemcác mô hình trên). 
Chức năng kháng apoptosis của protein Bcl-2 đã được chứng minh rõ ràng bằng thực 
nghiệm. Sự biểu hiên quá mức của nó có thể ngăn chặn được sự khởi đầu chương 
trình apoptosis ở nhiều dạng tế bào. Về chức năng gây ung thư của Bcl-2, người ta có 
thể giải thích hiệu ứng kháng apoptosis là do sự biểu hiện quá mức của chúng: protein 
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Bcl-2 ở mức cao sẽ kiềm chế sự khởi đầu chương trình apoptosis và khối u có thể tiến 
triển. Trong trường hợp này, các tế bào đã bị hư hại mà còn sống sót thì thì sẽ được 
loại đi bằng apoptosis một cách bình thường. 
 
Các thành viên của họ Bcl-2 tiền apoptosis 
 
Có hai họ tiền apoptosis của protein Bcl-2. Một họ bao gồm các protein Bax, Bak và 
bok, chúng có cấu trúc tương tự như protein Bcl-2. Có sự liên kết với protein kiềm chế 
khối u p53 thông qua protein bax (xem Hình 3.6). 
Protein của một họ khác là protein BH3 vì chúng chỉ chứa domain BH3. Thành viên 
quan trọng của họ BH3 là protein Bad, nó là một bộ phận của con đường tín hiệu P13 
– kinase/Akt (xem hình 3.6). 
Cơ sở hóa sinh sự hoạt động của các thành viên họ Bcl-2  mới chỉ biết phần nào. Các 
protein Bcl-2 kháng apoptosis có thể có chức năng là do ức chế trực tiếp sự hoạt hóa 
caspase. Chắc chắn rằng các protein tiền apoptosis sẽ tương tác với các protein 
kháng apoptosis và làm dừng sự ức chế của chúng đối với apoptosis. 
Nhiều thành viên của họ Bcl-2 có thể tương tác với các thành viên khác thông qua 
domain BH và hình thành nên phức hợp hetero-oligomer trong đó có sự tác động để 
trung hòa lẫn nhau. Mối liên quan giữa protein tiền apoptosis và protein họ Bcl-2 kháng 
apoptosis sẽ giúp cho việc xác định tính nhạy cảm của tế bào đối với apoptosis. 
 
3.3.3 Các đồng yếu tố của sự hoạt hóa caspase 
 
Sự hoạt hóa caspase cần sự trợ giúp của nhiều đồng yếu tố (cofactor) hay còn gọi là 
các chất hoạt hóa (activator) hay chất tiếp nhận (adapto)r.  
Chức năng chính của các đồng yếu tố là tạo nên sự tập hợp và vì vậy mà hoạt hóa 
được các tiền caspase. Quá trình này xảy ra là do sự tương tác đặc hiệu protein – 
protein với sự trợ giúp của các mô tip cấu trúc thông thường. Các ví dụ về mô tip là 
các domain chết (death domain –DD), domain hiệu ứng chết (death effector domain –
DED) và domain tuyển mộ caspase (caspase recruitment domain –CARD), tất cả đều 
có cấu trúc tương tự với 6 vòng xoắn α. 
 
Các đồng yếu tố cho apoptosis qua trung gian receptor chết 
 
Trong các trường hợp receptor chết  Fas (sự hoạt hóa caspase có liên quan tới một 
protein tương tác với phần bào chất của receptor và được hiểu như là protein FADD 
(domain chết liên quan với Fas). Protein FADD có cấu trúc phân biệt, làm trung gian 
tương tác đặc hiệu với các protein khác. Sự tương tác qua domain chết với receptor  
và qua domain hiệu ứng chết với caspase tương ứng (ở đây là caspase 8). 
 
Các đồng yếu tố Apaf1 và cytochrome c 
 
Protein Apaf1 được xác định là một đồng yếu tố trung tâm trong apoptosis độc tế bào. 
Protein Apaf1 tương đồng với protein ced4 của C.elegans. Nó gắn vào caspase  khởi 
đầu với sự trợ giúp của mô tip CARD. Mô tip CARD có ở protein Apaf1 cũng như ở 
nhiều caspase khác (casapse 1,2,4,5 và 9). 
Một đồng yếu tố xa hơn trong sự hoạt hóa ở hệ thống này là cytochrome c. Sự hoạt 
hóa phụ thuộc ATP xảy ra ở một phức hợp caspase, protein Apaf1 và Cyt c – cũng 
được hiểu là thể apoptosis (apoptosome). 
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3.3.4 Điều hòa nội bào 
 
Khả năng hoạt hóa caspase của các đồng yếu tố được điều hòa bởi nhiều protein khác 
nữa, chúng tương tác trực tiếp với các đồng yếu tố. 
Một số ví dụ về sự điều hòa: 
 
Protein Flip 
 
Những protein này tương tác với đồng yéu tố FADD trong apoptosis qua trung gian 
receptor chết và ngăn chặn hiệu ứng hoạt hóa của nó. 
 
Các thành viên của họ Bcl-2 
 
Các thành viên của họ Bcl-2 kháng apoptosis kiểm soát apoptosis bằng nhiều cơ chế 
mà không gắn trực tiếp với caspase. Các protein Bcl-2 có thể tương tác với các đồng 
yếu tố và ức chế sự hoạt động của chúng. Chúng cũng có thể tác động kháng 
apoptosis bằng cách gắn vào ty lạp thể và can thiệp vào sự giải phóng cytochrome c. 
Hơn nữa, chúng còn có thể tương tác với các protein tiền apoptosis khác, tức là với 
các thành viên tiền apoptosis trong họ của chúng. 
 
Các chất ức chế apoptosis 
 
Các protein này ức chế apoptosis nhưng chưa xác định được vị trí tác động của 
chúng. Một số protein rõ ràng là gắn vào các caspase và ức chế trực tiếp apoptosis. 
 
3.4 Apoptosis qua trung gian stress: con đường cytochromec/Apaf1 
 
Ngoài apoptosis qua trung gian receptor còn có con đường chính khác nữa được hoạt 
hóa bởi các dạng stress tế bào. Các ví dụ về hiệu ứng stress là: cảm ứng apoptosis 
với bức xạ γ và UV, xử lý với các thuốc gây độc tế bào như actinomycin D hay khi loại 
trừ các cytokine. Do hệ quả stress nên tiền caspase 8  có thể được hoạt hóa bởi một 
cơ chế phức tạp mà chúng ta chưa hiểu rõ hoàn toàn. Mô hình về sự hoạt hóa được 
thể hiện ở (Hình 3.7). 
Trong mô hình này, ty lạp thể có vai trò quan trọng trong việc khởi đầu apoptosos 
(Green và Reed, 1998). Theo mô hình này thì cytochrome c được giải phóng trước tiên 
khỏi ty thể để vào tế bào chất (do hệ quả của stress). Chức năng của cytochrome c 
giống như một đồng yếu tố hoạt hóa caspase khởi đầu 8 bằng cách gắn với phức hợp 
caspase 8 và đồng yếu tố Apaf1. Phức hợp hetero – oligomer của tiền caspase 8, 
Apaf1 và cytochrome c sẽ tạo nên thể apopyosis (apoptosome). Cũng cần ATP cho 
dạng hoạt hóa qua trung gian Apaf1 (chứa một vị trí gắn ATP/dATP). Chức năng của 
việc gắn ATP chưa được rõ; nhưng có thể là có liên quan tới sự thay đổi cấu trúc phụ 
thuộc ATP trong thể apoptosis. Trong thể apoptosis xảy ra sự hoạt hoá xúc tác tự động 
của caspase 8 để trở thành casapse chín, sau đó hoạt hóa thác caspase của các 
caspase hiệu ứng 3,6 và 7. Cũng chưa rõ là cytochrome c giải phóng khỏi ty thể lúc 
khởi đầu như thế nào. Có dẫn liệu cho rằng nó có liên quan với các protein họ Bcl-2.    
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Hình 3.7  Tín hiệu apoptosis  trong quá trình apoptosis trung gian bởi stress. 
Trong mô hình này, cytochrome c được giải phóng khỏi ty thể qua trung gian stress tế bào. Các protein 
tiền apoptosis Bax và  BH3 trợ giúp cho sự giải phóng cytochrome c, trong khi đó thì protein Bcl-2 kháng 
apoptosis  lại có hiệu ứng ức chế. Cytochrome c hòa tan trong tế bào gắn với đồng yếu tố Apaf1, sau đó 
được gắn qua mô típ CARD của nó với tiền caspase 9 thành phức hợp có tên là thể apoptosis 
(apoptosome). Trong phức hợp này tiền caspase 9 được xử lý  
thành caspase chín , sau đó nó hoạt hóa caspase hiệu ứng xuôi dòng và  làm chết tế bào.(Theo Gerhard 
Krauss. Biochemistry of Signal transduction and regulations. Wiley-VCG Verlag GmbH 2001) 
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Chính protein Bcl-2 kháng apoptosis định vị ở màng ty thể có thể có hiệu ứng ức chế 
giải phóng cytochrome c. Protein kháng apoptosis Bax cũng có thể đi qua đi lại giữa tế 
bào chất và ty thể. Vì một số thành viên của họ Bcl-2 bao gồm cả Bax hình thành một 
lỗ ở màng ty thể (dựa trên các nghiên cứu về cấu trúc) nên protein Bax có thể hình 
thành một cấu trúc lỗ trên màng cho phép các ion đi qua. Có khả năng lỗ này được 
hình thành do sự hoạt hóa của protein Bax nên nó lại cho phép cytochrome c ra khỏi ty 
thể và vì thế mà có khả năng hoạt hóa được caspase khởi đầu. 
Nhìn toàn cục, sự điều hòa hoạt hóa caspase vẫn còn nhiều điều chưa rõ vì nhiều yếu 
tố chưa rõ chức năng cũng liên quan tới sự hoạt hóa. Nhưng chắc chắn rằng còn có 
một con đường apoptosis khác ngoài 2 con đường đã mô tả ở đây. Cũng không thể 
loại trừ sự “xuyên âm” (crosstalk) có thể xảy ra giữa các con đường. 
 
3.5 Apoptosis phát sinh bởi receptor chết 
 
Apoptosis trong hệ miễn dịch thường liên quan tới các hệ thống receptor “chết” (Yuan, 
1997; Askenazi và Dixit. 1998). Các receptor chết thuộc siêu họ receptor yếu tố hoại tử 
khối u (tumor necrosis factor –TNF), nó được đặc trưng bởi một domain ngoại bào Cys 
và một domain nội bào tương đồng được hiểu như “domain chết”. Receptor chết đặc 
trưng nhất là Fas (cũng được hiểu là CD95)  và receptor yếu tố hoại tử mô I (tumor 
necrosis factor receptor I-TNFR1). Ligand của Fas (Fas ligand) là một protein 
homotrimer  gây nên sự oligomer hóa các receptor  của nó trên gắn kết. Kết hợp với 
nó là nhóm các domain chết và đồng yếu tố FADD. Protein FADD gắn với mô típ 
tương đồng trong protein caspase  thông qua mô típ DED của nó. 
Mô hình con đường tín hiệu Fas của apoptosis được thể hiện trên (Hình 3.8). Chức 
năng đồng yếu tố của FADD có thể là ngăn chặn sự tương tác với FLIP điều hòa. 
Chức năng của tiền caspase 8 trong hệ thống này như một caspase khởi đầu, bởi vì 
tín hiệu hoạt hóa là của thác caspase xuôi dòng (downstream). 
Mô típ DED của caspase 8 được định vị trong một tiền domain lớn. Các mô típ tương 
tự cũng thấy ở các caspase khác với các tiền domain lớn (caspase 2,8 và 9). 
Với sự tuyển mộ bởi FADD, caspase 8 oligomer hóa đã tạo nên được sự hoạt hóa do 
tự phân cắt. Caspase 8 sau đó lại hoạt hóa ly giải protein các caspase hiệu ứng xuôi 
dòng như caspase 9 và làm chết tế bào. 
Sự gắn kết ligand của receptor Fas tạo ra một lớp receptor cùng với các đồng yếu tố 
FADD (protein liên kết Fas với domain chết) chúng tương tác với receptor thông qua 
domain chết (DD) của nó. Tiền caspase 8 liên kết với phức liên kết receptor của Fas. 
Do lớp protein này mà xảy ra sự phân cắt cảm ứng  tiền casapse 8 để thành caspase 
8 khởi đầu chín, do vậy mà hoạt hóa caspase hiệu ứng và làm chết tế bào. 
Sự chuyển đổi tín hiệu bởi receptor TNF liên quan với Fas thì phức tạp hơn và có thể 
qua trung gian bởi các tín hiệu tiền apoptosis cũng như kháng apoptosis. Trong tình 
trạng bình thường, việc gắn TNF vào các receptor của nó sẽ làm khởi đầu một chuỗi 
tín hiệu để hoạt hóa con đường MAPK và tạo nên tín hiệu biểu hiện c-jun. Ngoài con 
đường IxB-NFxB có thể được hoạt hóa thì cả NFxB và c-jun đều có hiệu ứng kháng 
apoptosis và thúc đẩy tăng sinh. 
Tuy nhiên, trong một số hoàn cảnh xác định như ức chế tập hợp protein thì sự hoạt 
hóa receptor TNF lại có hiệu ứng tiền apoptosis, trong đó các caspase  sẽ được hoạt 
hóa và khởi đầu sự chết của tế bào. 
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Hình 3.8  Mô hình apoptosis phát sinh bởi receptor Fas.  
(Theo Gerhard Krauss. Biochemistry of Signal transduction and regulations. Wiley-VCG Verlag 
GmbH 2001) 
 
 
3.6 Apoptosis và con đường tín hiệu tế bào  
 
Giống như hầu hết các chức năng ở các tế bào động vật, chương trình apoptosis cũng 
được điều hòa bởi tín hiệu  từ các tế bào khác, nó có thể làm hoạt hóa hoặc kiềm chế. 
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Ngoài sự kiểm soát ngoại bào, chương trình cũng được kiểm soát bởi con đường tín 
hiệu nội bào. Với các mức độ khác nhau, chương trình apoptosis có liên quan tới sự 
tương tác tế bào- tế bào, con đường tín hiệu kiểm soát yếu tố tăng trưởng, chu kỳ tế 
bào và hệ thống kiểm tra sự hư hại DNA. 
Nhìn chung, sự hiểu biết của chúng ta về mối liên hệ giữa các tín hiệu nội bào và ngoại 
bào rất chưa đầy đủ và chỉ giới hạn ở một vài ví dụ sẽ được đề cập dưới đây: 
 

 
 
Hình 3.9 Tín hiệu kháng apoptosis bởi con đường P13-kinase/Akt kinase. 
Con đường p13 kinase/Akt kinase gây ảnh hưởng tới apoptosis thông qua sự phosphoryl hóa 
protein Bad - một thành viên của họ protein Bcl-2. Hoạt hóa con đường P13-kinase dẫn đến sự 
phosphoryl của protein Bad. Protein Bad ở dạng không phosphoryl hóa sẽ tham gia vào sự hoạt 
hóa caspase khởi đầu và vì vậy mà có hiệu ứng tiền apoptosis. Sự phosphoryl hóa protein Bad 
bởi Akt kinase (hay là kinase liên quan) có hiệu ứng kháng apoptosis vì sự phosphoryl  hóa 
protein Bad là  sự liên kết  cơ chất  của các protein 14-3-3. Bad vì thế mà bị cô lập ở trạng thái 
bất hoạt và không có khả năng phát sinh ra apoptosis. 
(Theo Gerhard Krauss. Biochemistry of Signal transduction and regulations. Wiley-VCG Verlag 
GmbH 2001) 
 
 
p13-kinase và apoposis 
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Ngoài các tín hiệu thúc đẩy tăng trưởng, p13-kinase có thể làm  trung gian cho các tín 
hiệu kháng apoptosis. Sự dẫn truyền tín hiệu kháng apoptosis bắt đầu từ p13-kinase 
tới Akt- kinase, nó được hoạt hóa bởi tín hiệu PtdInsP3 được tạo ra từ p13-kinase. 
Protein Bad được xác định là một cơ chất của Akt- kinase. Protein Bad là thành viên  
tiền apoptosis của họ Bcl-2. Nó được phosphoryl hóa bởi Akt-kinase ở một vài gốc Ser 
và hiệu ứng tiền apoptosis của nó vì thế mà bị ức chế (Datta và cộng sự., 1997). Các 
bằng chứng thực nghiệm cho thấy protein 14-3-3 có liên quan tới sự ức chế; những 
protein này gắn với gốc phosphoserine của protein Bad và vì thế mà làm bất hoạt chức 
năng tiến apoptosis. 
 
p53 và apoptosis 

                   
 
Hình 3.10 Con đường apoptosis trung gian bởi sự hủy hoại DNA và  p53. 
Sự hiện diện của các tổn thương DNA  sẽ  hoạt hóa ATM kinase và dẫn tới tăng nồng độ p53. 
Ở con đường phụ thuộc phiên mã, chức năng p53 như là một chất hoạt hóa phiên mã cho gen 
bax. Tăng lượng protein Bax sẽ tạo thuận lợi cho việc giải phóng cytochrome c khỏi ty thể và 
tạo ra sự hoạt hóa caspase khởi đầu và caspase hiệu ứng. P53 cũng ảnh hưởng tới apoptosis 
bằng  các con đường ít đặc trưng hơn và một số độc lập với sự phiên mã. 
(Theo Gerhard Krauss. Biochemistry of Signal transduction and regulations. Wiley-VCG Verlag 
GmbH 2001) 
 
 
Protein p53 là trung tâm con đường tín hiệu apoptosis khởi đầu sự hủy hoại DNA và 
làm khiếm khuyết liệu trình chu kỳ tế bào. Phụ thuộc vào dạng tế bào mà apoptosis 
cảm ứng p53 có thể đòi hỏi sự hoạt hóa phiên mã (Polyak và cộng sự., 1997) hoặc có 
thể xảy ra mà không cần sự tổng hợp RNA và protein mới (Hình 3.10). 
Một đích quan trọng của phiên mã protein p53 là có thể làm cảm ứng apoptosis bởi 
gen bax. Protein Bax thuộc họ các protein Bcl-2 và có hiệu ứng tiền apoptosis. Có suy 
đoán rằng  tăng cảm ứng tập trung Bax sẽ dẫn đến sự hình thành các lỗ ion trong ty 
thể và cytochrome c được giải phóng vào tế bào chất thông qua các lỗ này. Sau đó 
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cytochrome c lại  có chức năng như một đồng yếu tố và cùng với protein Apaf1 hoạt 
hóa tiền caspase 8 và khởi đầu chương trình apopotosis. 
Sự hoạt chuyển gen tiền apoptosis không phải chỉ bằng con đường protein p53 để 
hoạt hóa chương trình apoptosis. Có bằng chứng cho thấy các thể biến dị (variant) của 
p53 lại độc lập với protein Bax và không khởi động ở mức phiên mã mà vẫn có thể gây 
nên apoptosis (Haffner và Oren. 1995; Ko và Prives., 1996). Vì thế đã chứng minh 
được rằng có sự phân phối điều hòa lại p53 của receptor chết Fas từ tế bào chất tới 
màng (Bennet và cộng sự., 1998). Tuy nhiên, những hiểu biết về các cơ chế này còn 
rất hạn chế.  
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