
Chương XIX 
 
                                             ĐIỀU TRỊ BỆNH U NÃO 
 
19.1 Mở đầu 
 
Cả các khối u sơ cấp và các khói u đã di căn đều là những nguyên nhân chính gây nên 
bệnh trạng và sự chết chóc trong quần thể dân cư nói chung.  Các khối u thần kinh đệm 
tế bào hình sao của não như đa u nguyên bào xốp ác tính (malignant glioblastoma 
multiforme –GBM) là dạng u não sơ cấp thường gặp nhất. Mặc dầu được trị liệu tấn 
công mạnh mẽ với các phương pháp như phẫu thuật cắt bỏ, bức xại liều cao sau phẫu 
thuật và hóa trị liệu, nhưng tiên lượng của các bệnh nhân đa u nguyên bào xốp (GBM) 
là rất sấu. Vì thế, các nhà nghiên cứu đang nỗ lực phát triển nhiều phương pháp trị liệu 
thực nghiệm mới. Tuy nhiên, chưa có phương pháp nào có thể làm thay đổi đáng kể 
cho tiên lượng ảm đạm này của các bệnh nhân GBM (Culver và cộng sự., 1996). 
Ngoài các khối u ở não, hệ thần kinh trung ương (CNS) cũng là nơi hay bị di căn ác tính 
hệ thống. Trên thực tế các di căn não chiếm 25-30% trong tổng số 1,1 triệu trường hợp 
ung thư mới hàng năm tại Hoa Kỳ. Các khối u hay di căn lên não là u hắc sắc tố, ung 
thư phổi, vú, trực tràng và ung thư tế bào thận. Phẫu thuật kết hợp với trị xạ là cách 
điều trị được chọn cho các u não di căn đơn có thể tiếp cận được bằng phẫu thuật. Khi 
kết hợp 2 phương thức này thì có thể kéo dài thời gian sống được 40 tuần. Đáng tiếc là 
hầu hết các bệnh nhân đều là đa thương tổn và/hoặc khối u lại nằm ở các vị trí không 
thể can thiệp được bằng phẫu thuật khi đó chỉ áp dụng được phương pháp xạ trị và như 
thế thì chỉ kéo dài được 15 tuần lễ.  
Mặc dầu trong thập kỷ qua đã có nhiều tiến bộ trong y học, trị liệu phóng xạ và hóa trị 
liệu đã cải thiện đựoc phần nào về tiên lượng cho các bệnh nhân GBM và các khối u di 
căn trên HTKTƯ. Đã có những cách tiếp cận mới trong việc chuyển gen nhằm loại bỏ 
một cách chọn lọc các tế bào khối u, điều đó có lợi cho việc điều trị các khối u não. Hy 
vọng rằng sự phát triển xa hơn nữa các chiến lược GTL mới sẽ tiêu hủy được các tế 
bào ác tính trong HTKTƯ và cải thiện đáng kể các tiên lượng của u não. 
 
19.2 Nhân tố cơ bản của  các thí nghiệm trị liệu gen với  u não 
 
Hiện nay có 4 cách tiếp cận đã được phê chuẩn cho các thử nghiệm lâm sàng (Bảng 
19.1). Nhìn chung đều dựa trên cơ sở các gen nhạy cảm chọn lọc với các thuốc không 
độc khác (tức là gen thymidine kinase của virus herpes simplex - HSV-TK gen). Các gen 
này làm thay đổi tính sinh miễn dịch của khối u bằng cách tiết ra các cytokine từ nguyên 
bào sợi đồng loại đã tải nạp trộn lẫn với các tế bào khối u bản thân hoặc chỉ với các tế 
bào khối u đã tải nạp. Khi các yếu tố gây khối u bị ức chế thì sẽ làm kìm hãm đáp ứng 
miễn dịch của vật chủ (antisense yếu tố tăng trưởng insulin type I [IGF-1], antisense yếu 
tố tăng trưởng biến nạp 1 (antisense transforming growth factor [IGF-1] và gen kháng đa 
thuốc type I –(multiple drug resistance type I –MDR1) trong các tế bào gốc tạo máu 
[hematopoietic stem cell-HSC] ) và bảo vệ chúng khỏi bị ngộ độc bởi hóa trị liệu hệ 
thống. Bốn thể loại này có thể được áp dụng một cách đơn lẻ hoặc tổ hợp với nhau để 
tạo nên những cơ hội độc quyền phá hủy các tế bào khối u gốc khi chúng đã  trốn thoát  
khỏi các phương pháp trị liệu tiêu chuẩn.  
 
Bảng 19.1 Các phương pháp đã được phê chuẩn được dùng trong các thử nghiệm GTL bệnh  u 
não.  
 



*cài gen “nhạy cảm” HSV-TK vào trong các tế bào u in vivo sau đó đưa ganciclovir vào qua 
đường tĩnh mạch. 
*Nâng cao tính sinh miễn dịch khối u bằng cách chuyển các gen cytokine ex vivo rối tiêm lại dưới 
da. 
*Ức chế các chất kiềm chế miễn dịch từ khối u nhờ chuyển các gen antisense ex vivo vào trong 
các tế bào khối u bản thân sau đó cấy lại dưới da. 
*Bảo vệ các tế bào tạo máu khỏi hiệu ứng ngược của hóa trị liệu hệ thống sau đó chuyển gen 
MDR1 qua trung gian retrovirus. 
 
19.3 Các thử nghiệm GTL đã được phê chuẩn với việc sử dụng gen HSV-TK đối 
với các u não 
 
19.3.1 Gen nhạy cảm HSV-TK 
 
Gen HSV-TK được phân dòng đầu tiên năm 1979 từ virus type I (Cobere-Garapin và 
cộng sự., 1979). Hiện nay gen này là gen nhạy cảm được sử dụng chủ yếu trong các 
nghiên cứu tiền lâm sàng và lâm sàng vì nó tiêu hủy được tế bào đích mà hạn chế được 
độc tính mô không đặc hiệu. HSV-TK xúc tác cho sự monophosphoryl hóa  một số thuốc 
kháng herpes như acyclovir (ACV) và ganciclovir (GCV) mà FDA đã phê chuẩn 
(Balzarini và cộng sự., 1995; Cheng và cộng sự., 1983; Elion, 1980; Faulds và Heel, 
1990). Enzyme kinase tế bào này sau đó lại chuyển đổi các dạng monophosphate (MP) 
của thuốc thành diphosphate (DP) và triphosphate (TP), những hợp chất này có thể hợp 
nhất vào DNA vì nó tương tự như một nucleoside. ACV-TP và GCV-TP ức chế DNA 
polymerase do đó dẫn đến làm phân đoạn DNA. Vì lý do này nên khi tế bào thâm nhiễm 
HSV thì nó sẽ phơi bày ACV hoặc GCV - một sản phẩm thuốc hợp nhất đã phosphoryl 
hóa dẫn đến sự phân đoạn DNA và apoptosis, vì thế mà giết chết các tế bào thâm 
nhiễm HSV (Samejima và Meruelo, 1995; Smee và cộng sự., 1983; Terry và cộng sự., 
1991). Ngược lại các TK tế bào vật chủ thì không phosphoryl hóa ACV hoặc GCV do đó 
mà làm giới hạn độc tính tế bào (Field và cộng sự., 1983). 
Một phương pháp tương tự dùng để tiêu hủy các tế bào ác tính (Moolten, 1980) là 
chuyển gen HSV-TK vào các tế bào khối u in vitro trên chuột, kết quả là các tế bào này 
bị tiêu hủy khi chúng được xử lý với ACV hoặc GCV in vitro hoặc sau khi cấy ghép lại 
vào chuột (Moolten và cộng sự., 1990). GCV có hiệu ứng kháng u tiềm năng hơn ACV  
và các chất tương tự khác trong hệ thống các mô hình khối u trên động vật (Smee và 
cộng sự., 1985). Điều này có thể do sự hấp thụ cao hơn của GCV vào trong các tế bào 
thâm nhiễm HSV và thực tế là GCV là cơ chất tốt cho cả enzyme kinase virus và kinase 
vật chủ. Trong khi đó sự phosphoryl hóa lại là tối thiểu ở các tế bào âm tính với HSV-TK 
(Cheng và cộng sự., 1983). 
Phương pháp tiêu hủy tế bào  này đòi hỏi các tế bào phải đang ở trạng thái phân chia 
tích cực thì mới hợp nhất được với các dẫn suất triphosphate trong DNA tế bào (Cheng 
và cộng sự., 1994). Vì các tế bào khối u thường là phân chia tích cực nhất trong hầu hết 
các mô nên đặc tính này đã được tận dụng để tiêu diệt chúng in vivo. Trên cơ sở các 
nghiên cứu lâm sàng này cũng như trên thực tế GCV đã được FDA phê chuẩn cho việc 
điều trị thâm nhiễm HSV nên GCV đã được phép sử dụng riêng cho việc chuyển gen 
HSV-TK vào người trong các thử nghiệm GTL lâm sàng. 
 
19.3.2 Khaỏ sát các phương pháp chuyển gen  cho các khối u ở thần kinh trung 
ương 
 
Sự chuyển gen đã được thực hiện rộng rãi ex vivo và in vivo. Cả ex vivo ( truyền gen 
ngoài cơ thể) và in vivo (truyền gen bên tronmg cơ thể) đều đã được phê chuẩn cho các 



thử nghiệm lâm sàng với u não (Bảng 19.2). Cách tiếp cận ex vivo thì sử dụng phương 
pháp electroporation, liposome và các vec tơ retrovirus của chuột. Các thử nghiệm in 
vivo thì sử dụng các vec tơ adenovirus và retrovirus. Nói một cách chung chung là ex 
vivo hướng vào việc nâng cao tính sinh miễn dịch của khối u trong khi đó in vivo lại 
hướng vào việc chuyển gen nhạy cảm vào trong các khối u. Chúng ta sẽ đề cập chi tiết 
vấn đề này sau. 
 
Bảng 19.2 Những nét chính được phê chuẩn bởi Ủy ban cố vấn sinh học (RAC) cho các thử 
nghiệm GTL bệnh u não 
 
Gen chuyển        Phương pháp chuyển gen  Loại mô chuyển   Dạng sơ cấp  của hiệu  
                                                                                                    ứng kháng u 
HSV-TK              Qua trung gian retrovirus    In vivo (khối u)     Cảm ứng apoptosis 
HSV-TK              Qua trung gian adenovirus  In vivo (khối u)    Cảm ứng apoptosis 
IL-2                     Cơ sở plasmid                     Ex vivo                Miễn dich học 
                                                                       (nguyên bào sợi) 
IL-4                     Qua trung gian retrovirus    Ex vivo (khối u)    Miễn dịch học 
Antisense IGF-1  Thâm chuyển plasmid với  Ex vivo (khối u)    Miễn dịch học 
                            liposome 
Antisense TGF-β Thâm chuyển plasmid với   Ex vivo (khối u)   Miễn dịch học 
                            liposome 
MDR-1                qua trung gian retrovirus      Ex vivo (HSV)     Hóa trị liệu 
 
19.3.3 Chuyển gen nhạy cảm HSV-TK qua trung gian retrovirus in vivo 
 
Các vectơ retrovirus của chuột là “con ngựa thồ” cho việc chuyển gen trong những năm 
đầu của các thực nghiệm GTL trên người (Culver, 1996). Lý do cơ bản là khả năng hợp 
nhất ổn định các gen vec tơ của chúng (tải nạp), nó cho phép biểu hiện một cách tiềm 
tàng trong suốt đời sống của các tế bào cũng như ở tất cả các thế hệ con cháu (Miller, 
1990). Tuy nhiên, trong trường hợp điều trị u não thì chúng được hấp dẫn một cách đặc 
biệt bởi vì chúng đòi hỏi tế bào phải đang phân chia thì mới tải nạp thành công (Miller và 
cộng sự., 1990). Vì khối u là các tế bào tăng sinh mạnh nhất trong não nên có thể 
chuyển giao khá chọn lọc các vec tơ vào trong các tế bào khối u, đặc biệt là trong não 
nơi cư trú của quần thể tế bào có chỉ số tăng sinh thấp (Culver và cộng sự., 1992). 
Việc chuyển gen HSV-TK bởi các vec tơ retrovirus là ưu việt nhất đối với các thử 
nghiệm lâm sàng các khối u, gồm 9 thử nghiệm pha I và II ở Hoa Kỳ và 3 thử nghiệm 
khác ở Âu Châu (Bảng19.3). Trong các quy trình này, nguyên bào sợi của chuột (murine 
fibrroblast) (các tế bào NIH 3T3) được công nghệ hóa để sản xuất ra các vec tơ 
retrovirus chuột (các tế bào tạo vec tơ – vector producer cell –VPC) sẽ được cấy trực 
tiếp vào các khối u não đang phát triển trên các bệnh nhân. Các HSV-TK sẽ được 
chuyển tới xung quanh các tế bào u não của bệnh nhân. Phương pháp chuyển gen này 
đã được chấp nhận vì nếu tiêm trực tiếp các hạt vec tơ đơn thì sẽ cho hiệu ứng chuyển 
gen thấp (1-3%), trong khi đó nếu tiêm VPC thì hiệu ứng sẽ là 10-55% trên các mô hình 
động vật (Ram và cộng sự., 1993).  
 
Bảng 19.3 Các đặc trưng của các thử nghiệm lâm sàng chuyển gen nhạy cảm HSV-TK in vivo 
qua trung gian retrovirus 
 
Tác giả nghiên cứu     Trung tâm nghiên cứu   Thiết kế thử nmghiệm        Dạng khối u 
Oldfield                         NIH                                  Stereotactic                  Di căn sơ cấp  
                                                                                                                   và tái diễn 
Van Gilder                    Đại học Iowa và 4           Kết hợp với phẫu          GBM tái diễn  



                                     trung tâm khác                thuật cắt bỏ 
 
Rafel                             Mayo Clinic và 3 trung    Kết hợp với phẫu          Khối u tiến triển                                 
                                     tâm khác tại Hoa kỳ        thuật cắ bỏ                    hoặc tái diễn 
Kun                              St. Jude Children’s 
                                     Research Hospital          Stereotactic                   Khối u tiến triển 
                                                                                                                  hoặc tái diễn 
Oldfield                         NIH                                 Tiêm trực tiếp                Ung thư màng  
                                                                                                                   não mềm 
Fetell                            Đại học Colombia và      Stereotactic                   GBM tái diễn và  
                                     4 trung khác ở Hoa Kỳ                                         u tế bào hình sao 
                                     và Israel                                                                thoái biến    
Harsh                           Đại học Harvard             Stereotactic                    U thần kinh đệm 
 
Maria                            Đại học Florida và hơn  Kết hợp với phẫu           GBM mới được  
                                40 trung tâm khác tại Hoa  thuật cắt bỏ (thử             chẩn đoán nhưng  
                                 Kỳ, Canada và Âu Châu    nghiệm pha II                 chưa được điều trị 
                                                                           ngẫu nhiên, có khả    
                                                                           năng xảy ra)    
Maria                         Nhiều trung tâm               Kết hợp với phẫu            GBM tái diễn 
                                                                           thuật cắt bỏ (thử 
                                                                           nghiệm pha II  
                                                                           ngẫu nhiên, có khả  
                                                                           năng xảy ra 
Izquierdo                   Madrid Tây Ban Nha        Stereotactic                    GBM tái diễn  
Klatzmann                 Paris, Pháp                       Kết hợp phẫu                 GBM tái diễn 
                                                                           thuật cắt bỏ 
Yla-Herttuala             Kuopio, Phần Lan            Tiêm trực tiếp                  GBM tái diễn 
 
 
 
Những cải tiến  trong hiệu ứng chuyển gen đã đem lại những thành quả đáng kể vì nếu 
trị liệu tiếp tục với GCV  thì sẽ tiêu hủy hoàn toàn khối u trong các động vật đã được 
tiêm VPC mà không thấy bằng chứng nào về độc tính của các vec tơ retrovirus (Ram và 
cộng sự., 1993). Các động vật có khối u đang phát triển sẽ được tiêm các hạt vec tơ 
đơn vào tận khối u. Ý nghĩa đặc biệt là trên các thực nghệm trên chuột người ta đã 
chứng minh được rằng có ít nhất 10% tế bào khối u có gen HSV-TK nhưng  đã có trên 
50% khối u có thể được loại trừ hoàn toàn (Culver cà cộng sự., 1993). Hiện tượng này 
có liên quan tới sự hủy hoại các tế bào khối u liền kề không có HSV-TK và được gọi là 
hiệu ứng giết khối u của  “người ngoài cuộc” (bystander).  
Nguyên do của hiệu ứng người ngoài cuộc chưa được làm rõ hoàn toàn. Nhiều khả 
năng là kết quả của sự chết theo chương trình của tế bào (apoptosis), hoặc do chuyển 
các chất chuyển hóa của GCV tới các tế bào lân cận thông qua các khớp nối gián đoạn 
(Bi và cộng sự., 1993; Colombo và cộng sự., 1995; Fick và cộng sự., 1995), hay do sự 
hấp thụ các phân đoạn tế bào từ các tế bào đã bị hủy hoại – HSV-TK/GCV (Freeman và 
cộng sự 1993) và do cảm ứng đáp ứng miễn dịch của vật chủ (Gagandeep và cộng sự., 
1996). Rất có thể có 3 tới giả thiết tác động đồng thời in vivo. Tuy nhiên, các nghiên cứu 
in vitro đã chứng minh rằng bộ phận chính của hiệu ứng người ngoài cuộc là sự chuyển 
GCV dạng phosphoryl hóa  qua các khớp nối gián đoạn để vào các tế bào khối u liền 
cạnh (Culver, 1996). 
Sau khi hoàn tất các nghiên cứu về độ an toàn, hiệu ứng tiền lâm sàng và đã được sự 
phê chuẩn của ủy ban điều hòa quốc gia và địa phương, một quy trình GTL cho u não 
lần đầu tiên với hệ thống chuyển gen này đã được thực hiện ở Viện sức khỏe Quốc gia 



tại Bethesda, Maryland vào tháng 12 năm 1992 (Oldfield và cộng sự., 1993). 15 bệnh 
nhân GBM tái hồi hoặc có các khối u đã di căn được xử lý bằng cách tiêm lập thể HSV-
TK vào nhiều vùng của khối u (Ram và cộng sự., 1997). Phải nhấn mạnh rằng tất cả 
những bệnh nhân này đều đã thất bại với tia xạ, phẫu thuật hay hóa trị liệu. Mỗi bệnh 
nhân đều được tiêm lập thể 0,5-1 x 109 VPC, nhưng không thấy có bằng chứng gì về 
độc tố do các tế bào ghép khác loại hoặc do xử lý với GCV. Sau một tuần tiêm VPC, các 
bệnh nhân lại được điều trị với liệu trình 14 ngày bằng GCV qua đường tĩnh mạch. 
Trong thử nghiệm pha I khởi  đầu này cần nhấn mạnh là để xác định độ an toàn của 
phương pháp trị liệu, vì thế VPC chỉ được tiêm vào phần tăng cường - gadolinium của 
khối u (gadolinium –enhancing portion) sao cho những biến đổi trong khối u và vùng 
xung quanh não có thể thấy được qua cộng hưởng từ. Nói theo cách khác là không chủ 
đích xử lý toàn bộ khối u ở bất kỳ bệnh nhân nào. Sự chuyển gen được xác định là có 
xảy ra nhưng ở mức độ thấp (<1%) nhờ phương pháp lai in situ nhuộm đối 
(counterstaned) với thuốc nhuộm GFP đặc hiệu khối u. Cũng không thấy phản ứng đối 
ngược nào liên quan tới việc tiêm trực tiếp VPC khác loại và không có phản ứng viêm 
đáng kể nào thấy ở sinh thiết hay khi mổ xác.  
Bốn trong số 13 bệnh nhân được khảo sát cho thấy có hiệu ứng kháng u > 50% (khảo 
sát trên cơ sở kích cỡ phần tăng cường gadolinium của khối u). Sự biến đổi về kích cỡ 
đi kèm với các biến đổi u nang bên trong khối u. Phát hiện này đã chứng minh rằng, có 
một hiệu ứng chuyển gen thấp và không có phản ứng viêm, hiệu ứng người ngoài cuộc 
cũng giống như phẫu thuật ở một số bệnh nhân. Mặc dầu vùng điều trị của khối u được 
giới hạn nhưng đã có 3 bệnh nhân sống được hơn 12 tháng sau GTL, một bệnh nhân bị 
u nguyên bào xốp tái diễn đã mất hết u trên 5 năm sau  GTL. Lý do của những kết quả 
đặc biệt này hiện vẫn chưa rõ. Vì chúng ta đều biết rằng những bệnh nhân bi u nguyên 
bào xốp tái diễn nói chung chỉ hy vọng sống được 5,8 tháng ( mức trung bình là 3,4 - 8,8 
tháng) nên với kết quả này chúng ta hy vọng sẽ có cách tiếp cận tối ưu hơn nữa với 
việc điều trị GBM (Florell và cộng sự., 1992). Vì không có độc tính lại kích thích đáp ứng 
miễn dịch kháng u nên các thử nghiệm lâm sàng này đã được phê chuẩn ở Hoa Kỳ cho 
phép cải tiến nâng cấp các thử nghiệm của NIH thiết kế cho việc cấy ghép HSV-TK VPC 
và GPC (Bảng 19.3). 
Cải tiến đầu tiên là việc kết hợp giữa phẫu thuật cắt bỏ khối u và chuyển gen sẽ tốt hơn 
là tiêm lập thể (Culver và cộng sự., 1993). Không giống như thử nghiệm đầu tiên ở NIH, 
sự thiết kế ở đây nhằm vào việc chuyển VPC vào những vùng không cần cắt bỏ của 
khối u thấm nhập (infiltration). Khối u được cắt bỏ tối đa (với các khối u tái phát thì khó 
có thể cắt bỏ hoàn toàn), sau đó tiêm 1 x109 VPC sâu 1 cm xung quanh khối u vì phần 
lớn các khối u thấm nhập đều ở vùng này. Một bộ phận (bể) chứa Ommaya được đặt 
hẳn vào giữa khối u. Hai tuần sau phẫu thuạt, bệnh nhân được nhận thêm VPC thông 
qua bể chứa Ommaya để chuyển gen vào tận các tế bào u gốc. 
Những kết quả bước đầu thu được từ các thử nghiệm pha II này cho thấy có những rủi 
ro liên quan tới việc tiêm VPC vào bể chứa Ommaya. Điều này thể hiện ở chỗ nếu VPC 
bị rò rỉ ra xung quanh ống thông Ommaya vào vùng dưới màng nhện thì bệnh nhân sẽ 
phải chống đỡ với một phản ứng màng não cấp như sốt cao, co cứng cổ, đau đầu dữ 
dội và tăng huyết áp nghiêm trọng. Phản ứng này rồi sẽ tự giới hạn lại và có thể đáp 
ứng bằng cách điều trị với các thuốc giảm đau, các glucocorticoid và các thuốc chống 
tăng huyết áp. Lưu ý quan trọng là những phản ứng trái ngược này không liên quan gì 
tới sự chuyển gen mà nó chỉ là một phản ứng sinh lý trực tiếp do truyền các tế bào ghép 
khác loại vào cơ thể. Những hiệu ứng phụ này không thể dự đoán được khi tiêm trực 
tiếp VPC vào khoảng không dưới màng nhện của khỉ (Ram và cộng sự., 1993). Những 
cải tiến trong thiết kế bao gồm  tiêm technetium vào  Ommaya trước khi tiêm VPC để 
xác định rằng hốc phẫu thuật cắt bỏ đã được đánh dấu. Các bệnh nhân thuộc diện 
nghiên cứu đã được chuyển tới trường đại học Iowa (Iowa city), trường Đại học 



Caliornia, San Francisco, Đại học Washington (Seatle), Đại học Texas –Southwestern 
(Dallas) và Đại học Cicinati. Các thông tin đều được công khai và vị đại diện hội nghị đã 
vạch rõ việc tiêm trực tiếp VPC ngay sau phẫu thuật cắt bỏ là an toàn. Một công trình 
nghiên cứu song song khác ở người trưởng thành cũng thông báo rằng việc chuyển gen 
stereotactic giống như các nghiên cứu khởi đầu của NIH, vẫn chưa có những số liệu 
công bố về khả năng của 2 thử nghiệm này. 
Hai thử nghiệm đã được phê chuẩn áp dụng cho trẻ em và lứa tuổi thanh niên từ 3-21 
tuổi. VPC được chuyển bằng cách tiêm lập thể hoặc kết hợp với phẫu thuật cắt bỏ (Kun 
và cộng sự., 1995) và tiêm trực tiếp VPC vào những vùng không cắt bỏ được của khối u 
(recurent supratentorial tumor) (Rafel và cộng sự., 1994). Với liều lượng  giữa 1 x 108  và  
2 x 109 VPC sẽ được tiêm vào nhiều vị trí trong khối u. Các trung tâm có liên quan tới 
các thử nghiệm trên trẻ em gồm Mayo clinic (Rochester, MN), St. Jude Children’s 
Research Hospital (Memphis, TN), Đại học Washington, trung tâm Y học Quốc gia về trẻ 
em (Washington DC) và Viện nhi Los Angeles cùng với các trung tâm Wurburg và 
Dusseldorf ở Đức. 
Trong khi chưa có số liệu nào về các nghiên cứu này được công bố thì một công ty đỡ 
đầu là Genetic Therapy Inc. (GTI) đã có 2 thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên pha II mở 
đối với người lớn cho các bệnh nhân mới được chẩn đoán mà trước đây chưa được 
điều trị GBM và GBM hồi quy. Trong nhóm mới được chẩn đoán, các bệnh nhân sẽ 
được nhận ngẫu nhiên (mỗi nhóm có 123 bệnh nhân) hoặc trị liệu bằng phẫu thuật cắt 
bỏ và tia xạ bên ngoài hoặc phẫu thuật cắt bỏ và tiêm trực tiếp VPC vào các vùng u gốc 
sau đó tia xạ bên ngoài và trị liệu với GCV 14 ngày sau khi tiêm VPC. GCV được sử 
dụng trong 14 ngày nhưng bộ phận tái xử lý của bể chứa Ommaya trong nghiên cứu 
này đã được loại bỏ do có các phản ứng trái ngược ở hầu khắp các vị trí thử nghiệm. 
Việc phê chuẩn thử nghiệm ngẫu nhiên này đối với các bệnh nhân mới được chẩn 
đoán, chưa được xử lý khối u đã chứng tỏ rằng các chỉ số an toàn và khả năng kháng u 
quan sát thấy ở các thử nghiệm trước đã đủ để  thuyết phục FDA cho phép thực hiện 
các nghiên cứu mới này. Những thử nghiệm này có sự tham gia của ít nhất 40 trung 
tâm ở Bắc Mỹ , Âu Châu và Israel (Bảng 19.3). 
Ngoài việc phát triển các thử nghiệm bảo trợ GTI còn có nhiều thử nghiệm khác ở Hoa 
Kỳ và Âu Châu (Klatzmann và cộng sự., 1996) với việc cấy ghép HSV-TK VPC và GCV 
(Bảng 19.3). Chẳng hạn như Harsh và cộng sự ở Boston đã tiêm VPC với cách thức leo 
thang liều lượng, bắt đầu với 3 vị trí khác biệt trong khối u, mỗi vị trí có 5 x 105 tế bào  
VPC ở thời điểm mà sinh thiết khẳng định là đang tái phát. 5 ngày sau, bệnh nhân được 
tiêm đơn GCV vào chỗ phẫu thuật, kết quả là các khối u đã được loại bỏ tối đa. Mục 
đích cơ bản của nghiên cứu pha I này là đánh giá mật độ, phạm vi và các dạng tế bào 
đã được tải nạp với phương pháp chuyển gen.  
Các phương pháp chuyển gen bao gồm tiêm lập thể vào khối u hoặc kết hợp phẫu thuật 
cắt bỏ và tiêm trực tiếp như đã trình bày ở trên. Những kết quả thu được từ những thử 
nghiệm này đã được xuất bản (Izquierdo và cộng sự., 1996). 5 bệnh nhân được tiêm 
HSV-TK VPC không có phẫu thuật cắt bỏ.  Một trong số các bệnh nhân này được thông 
báo là giảm đáng kể thể tích khối u trong thùy đã tiêm VPC. Những kết quả này có thể 
so sánh với các kết quả từ các thử nfghiệm pha I khởi đầu được chỉ đạo ở NIH. 
Quy trình được phê chuẩn cuối cùng là chuyển gen HSV-TK in vivo bằng cách tiêm VPC 
thiết kế riêng cho việc điều trị ung thư di căn màng não (Oldfield và cộng sự., 1995). 
Thiết kế thử nghiệm này liên quan tới việc tiêm trực tiếp HSV-TK VPC vào hệ  thất của 
TKTƯ thông qua ống thông Ommaya với liều lượng leo thang. Một bệnh nhân được 
điều trị ở NIH sử dụng liều khởi đầu là 1 x 109 VPC. Đáng tiếc là bệnh nhân này lại phát 
triển phản ứng màng não (co cứng cơ) nghiêm trọng, đau cổ và lưng , buồn nôn, rét run 
và sốt nên buộc phải dừng nghiên cứu. Các phản ứng trái ngược này không thể dự 
đoán được trên cơ sở các nghiên cứu trên động vật trước đây (Oshire và cộng sự., 



1995). Phản ứng này có liên quan tới hậu quả của sự kích thích dòng tế bào ở khoảng 
không dưới màng nhện bởi VPC chuột như đã thấy trong các thử nghiệm u não có sử 
dụng bể chứa Ommaya. Thử nghiệm này hiện nay không còn tiếp tục nữa. Về vấn đề 
này, chúng ta thấy rằng các nghiên cứu đã có một chỉ giới về độ an toàn với phương 
pháp chuyển gen. Có thể là chỉ với hiệu ứng kháng u cũng đã đủ ý nghĩa để cho phép 
mở rộng các nghiên cứu GTL u não pha II và III trên khắp thế giới. 
 
19.3.4 Chuyển gen nhạy cảm HSV-TK in vivo qua trung gian adeniovirus 
 
Các vec tơ adenovirus cũng được phê chuẩn cho chuyển gen HSV-TK vào các khối u ở 
HTKTƯ in vivo (Bảng 19.2). Adenovirus có rất nhiều lợi thế với tư cách là các vec tơ 
chuyển gen như được sản xuất ra với độ chuẩn cao, có khả năng thâm nhiễm hầu hết 
các dạng tế bào người với hiệu ứng cao trong đó có cả các tế bào của HTKTƯ (Le Gal 
La Salle và cộng sự., 1993) và không đòi hỏi đích là các tế bào tăng sinh. Điều này rất 
quan trọng bởi vì nhiều tế bào khối u trong GBM tiến triển là không tích cực tăng sinh ở 
bất kỳ thời điểm nào vì thế mà các vec tơ retrovirus không sử dụng được (Yoshii và 
cộng sự., 1986). Trên cơ sở những hiểu biết này, các vec tơ adenovirus tái tổ hợp chứa 
gen HSV-TK đã được tiêm vào các động vật mô hình u não như trong các thí nghiệm 
vec tơ retrovirus đã đề cập ở trên (Chen và cộng sự., 1994; Colak và cộng sự., 1995). 
Những kết quả này cũng tương tự như sự chuyển gen VPC in vivo, nó tiêu hủy hoàn 
toàn khối u ở một số động vật khi mà các mô xung quanh bình thường đã được thâm 
nhiễm với vec tơ này (Chen và cộng sự., 1994). Các tế bào bình thường được bảo vệ 
lớn hơn là dự đoán bởi vì các vec tơ có thể tải nạp cả mô ác tính lẫn không ác tính. Điều 
này có liên quan tới một thực tế là các dẫn suất phosphoryl hóa của GCV đòi hỏi phải là 
các tế bào tăng sinh thì mới cảm ứng gây chết tế bào được. Vậy là các promoter đặc 
hiệu mô lại không đòi hỏi như các giả thuyết gốc.  
Tuy nhiên, hiệu ứng chuyển gen vào các khối u não vẫn còn tồn tại một vấn đề quan 
trọng là các vec tơ adenovirus chỉ thâm nhiễm các tế bào ở tại vùng được tiêm giống 
như các vec tơ retrovirus. Tuy nhiên, các vec tơ adenovirus lại biểu hiện HSV-TK ở mức 
cao hơn so với retrovirus trong cùng một dạng tế bào, vì thế nó có thể làm tăng đáng kể 
hiệu ứng trị liệu trực tiếp của chúng cũng như hiệu ứng giết tế bào khối u theo kiểu 
“người ngoài cuộc” (Chen và cộng sự., 1995; Shewash và cộng sự., 1994). Vì thế, việc 
sử dụng các vec tơ adenovirus có thể cho hiệu ứng kháng u cao hơn so với cùng liều 
GCV và có thể cho phép sử dụng GCV liều thấp hơn nếu độc tính của nó làm giới hạn 
các ứng dụng lâm sàng. Mặc dầu có các lợi thế như vậy nhưng vấn đề lớn vẫn chưa 
được giải quyết với vec tơ này là độc tính của chúng. Các nghiên cứu trên chuột và 
động vật cao cấp không phải người đã chứng minh rằng khi tiêm một lượng lớn các hạt 
vec tơ adenovirus tái tổ hợp vào trong mô não bình thường sau đó lại được xử lý bằng 
GCV thì có thể có các hiệu ứng phụ đáng kể và có thể cảm ứng sản xuất các kháng thể 
trung hòa (Byrnes và cộng sự., 1995; Goodman và cộng sự., 1996). Mô hình thiết kế 
lâm sàng cho các quy trình liều lượng leo thang như sau: bắt đầu với các liều lượng vec 
tơ rất thấp để tìm liệu tối ưu cho trị liệu, thường là dưới mức cảm ứng gây độc tính cho 
động vật. 
Có 3 thử nghiệm đã được phê chuẩn bởi RAC, một cho Đại học Pennsylvania 
(Philadelphia), một cho Đại học Baylor (Houston, TX) và một cho Mt. Sinai Medical 
center ở New York. Thử nghiệm tại Pennsylvania là 2 nhóm bệnh nhân u não tái diễn 
(Eck và cộng sự., 1996), trong đó 9 bệnh nhân bị tổn thương có thể tiếp cận bằng phẫu 
thuật và 9 bệnh nhân có tổn thương nhưng không tiếp cận được bằng phẫu thuật. Ba 
bệnh nhân của mỗi nhóm được điều trị với cùng liều lượng theo quy trình leo thang liều 
lượng nhờ việc tiêm lập thể vào nhiều vị trí trong khối u, liều khởi đầu là 109 hạt virus. 
GCV sẽ được đưa vào tĩnh mạch sau 2 ngày tiêm vec tơ. Những bệnh nhân có tổn 



thương mà không phẫu thuật được sẽ được nhận GCV trong 14 ngày. Những bệnh 
nhân trong nhóm có thể phẫu thuật cắt bỏ sẽ có quy trình là 7 ngày sau khi tiêm 
adenovirus nhằm đảm bảo an toàn cho khối u . Một liều phụ của vec tơ sẽ được tiêm 
vào những vùng không thể phẫu thuật cắt bỏ và GCV sẽ được tiếp tục thêm 2 tuần lẽ 
nữa. Tuy nhiên những số liệu này vẫn chưa được công bố. 
Thử nghiệm ở Đại học Baylor là các bệnh nhân u tế bào hình sao tái diễn cao, các bệnh 
nhân GBM và những người có các khối u đã di căn. Tại thời điểm sinh thiết lập thể, 
bệnh nhân sẽ được tiêm các hạt vec tơ adenovirus vào khối u liều lượng leo thang khởi 
đầu với 1 X 108 hạt vec tơ. Năm bệnh nhân ở mỗi nhóm sẽ được khảo sát về độc tính 
và đáp ứng kháng u. Nếu liều lượng này được dung nạp tốt thì liều lượng sẽ được tăng 
dần tới cực đại là 1,5 X 109 hạt. Cũng chưa có số liệu nào được công bố. 
Công trình nghiên cứu tại Mt. Sinai là các bệnh nhân u nguyên bào xốp ác tính tái diễn. 
Nhờ việc áp dụng quy trình phẫu thuật lập thể nên một khối lượng tối đa khối u đã được 
loại đi, sau đó tiêm các vec tơ adenovirus vào dìa nơi phẫu thuật khởi đầu với 1 X 107 
pfu. Sau 24 giờ sẽ được tiếp tục với liệu trình tiêm 7 ngày GCV qua tĩnh mạch. Nếu 
không thấy độc tính nghiêm trọng thì liều lượng vec tơ sẽ tăng lên 0,5 log. Cũng chưa 
có số liệu nài được công bố. 
Với các nghiên cứu trên retrovirus thì yếu tố xác định cho phương pháp tiêm trực tiếp in 
vivo có thể là khả năng phân phối một cách đầy đủ  gen HSV-TK vào các khối u và cho 
phép hiệu ứng người ngoài cuộc tiêu hủy hết các tế bào chưa được tải nạp còn sót lại. 
 
19.3.5 Tải nạp Ex vivo gen Il-2 hoặc IL-4 của người vào trong nguyên bào sợi hoặc 
trong các khối u với các vec tơ retrovirus 
 
Một trong hai thử nghiệm đầu tiên về GTL được thiết kế cho việc chuyển gen 
interleukin-2 (IL-2) vào nguyên bào sợi bản thân. Các nguyên bào sợi được chọn là đích 
cho các vectơ bởi vì chúng  tăng trưởng dễ hơn các tế bào khối u của bệnh nhân khi 
nuôi cấy mô. Các nguyên bào sợi đã tải nạp sẽ được trộn lẫn với 1 X 107 tế bào khối u 
(không tải nạp) bản thân đã được chiếu xạ và tiêm dưới da 3 lần ít nhất trong 2 tuần. Số 
lượng nguyên bào sợi tải nạp sẽ leo thang từ 1,25 X 106 tế bào cho các bệnh nhân u 
nguyên bào xốp tái diễn. Các thí nghiệm trên động vật cho thấy khi tiêm vec tơ IL-2 biểu 
hiện khối u đồng gen vào chuột thì sẽ làm thoái lui khối u và phát triển tính miễn dịch 
đặc hiệu u (Fearon và cộng sự., 1990). Vì thế quy trình này được thiết kế như là một trị 
liệu bổ sung cho cách trị liệu bằng phẫu thuật GBM hiện nay. Thử nghiệm này đã được 
phê chuẩn cho việc thực nghiệm ở trung tâm ung thư khu vực San Diego với các bệnh 
nhân GBM tái diễn. 
Quy trình thứ hai được phê chuẩn cho việc chuyển gen cytokine được thực hiện ở Đại 
học Pittsburgh. Các bệnh nhân u nguyên bào xốp tái diễn hoặc u tế bào hình sao 
(supratetorial anaplastic astrocytoma) có thể thích hợp với việc cắt bỏ không hoàn toàn. 
Các tế bào khối u sẽ được phát triển trong nuôi cấy và được tải nạp với một retrovirus 
của chuột mã cho gen IL-4 người. Sau khi tải nạp, các tế bào  được công nghệ hóa này 
sẽ được đưa trở lại cho bệnh nhân với 5 lần tiêm trong 2 tuần. Cũng chưa có các số liệu 
nào được công bố về hiện trạng của 2 thử nghiệm này. 
 
19.3.6 Chuyển gen antisense IGF-1 ex vivo với một vec tơ plasmid vào các tế bào 
khối u bản thân 
 
Cách tiếp cận này nhằm điều trị các u não (Bảng 19.1). Các nhà khoa học đã sử dụng 
một plasmid sao chép virus Epstein –Barr (EBV) có chứa bản phiên mã antisense của 
gen IGF-1. Các nghiên cứu in vitro đã chứng minh rằng nếu cài một gen antisense IGF-
1 vào trong các tế bào khối u sản xuất IGF-1 thì sẽ ức chế đáng kể sự sản xuất IGF-1 



(Trojan và cộng sự., 1992). Khi tiêm những tế bào biến đổi gen vào các động vật đồng 
gen thì sẽ đào thải miễn dịch cả tế bào biến đổi gen cũng như các tế bào khối u hoang 
dã (tiêm đồng thời vào chân và não). Sự tiêu hủy khối u là qua trung gian các tế bào T 
CD8+ (Trojan và cộng sự., 1992). Một thử nghiệm lâm sàng trên người cũng đã được 
phê chuẩn để điều trị cho những bệnh nhân u GBM đã trị xạ được thực hiện ở Đại học 
Case Western Reserve (Cleveland, OH). Nghiên cứu này được thiết kế cho việc sử 
dụng các tế bào khối u thu nhận từ sinh thiết trong khi phẫu thuật cắt bỏ. Các tế bào 
khối u đã được làm test về biểu hiện IGF-1 trong nuôi cấy mô. Nếu khối u có sản xuất ra 
IGF-1 thì các vec tơ plasmid sao chép sẽ được chuyển vào các tế bào khối u nhờ 
liposome cationic. Các tế bào này sẽ được chiếu xạ triệt để và tiêm vào dưới da theo 
quy trình liều leo thang, khởi đầu với 1 X 107 tế bào. Gây miễn dịch chống đỡ ở tuần 4 
và 12. Cũng chưa có số liệu nào được công bố. 
 
19.3.7 Chuyển gen antisense TGF-β ex vivo vào trong các tế bào khối u 
 
Chúng ta đều rõ rằng các u nguyên bào xốp có sản sinh ra các chất kiềm chế miễn dịch, 
một trong số đó là yếu tố tăng trưởng biến nạp β (transforming growth factor-β) (TGF-b). 
Các thí nghiệm về khối u trên chuột đã chứng minh rằng việc sản sinh ra hiệu ứng 
kháng u qua trung gian miễn dịch có thể được cảm ứng sau khi tiêm dưới da các tế bào 
khói u biểu hiện gen antisense TGF-β nhằm loại trừ tiết TGF-1 từ các khối u (Fakhrai và 
cộng sự., 1996). Trong một quy trình lâm sàng liều leo thang đã được phê chuản (Bảng 
19.2), các nhà khoa học sẽ cắt bỏ khối u của các bệnh nhân u nguyên bào xốp (đã 
được xác định bằng tổ chức học) và tiến hành thử nghiệm về sự tiết  TGF-β của dòng tế 
bào này. Nếu các tế bào sản xuất TGF-β thì chúng sẽ được biến đổi gen với một 
plasmid có chứa gen antisense TGF-β nhờ electroporation. Khi TGF-β đã được điều hòa 
xuống đủ mức thì các tế bào này sẽ được chiếu xạ để đề phòng tái tăng trưởng trong 
các bệnh nhân và lại tiêm vào dưới da 3 tuần, mối tuần 4 liều. Tuy nhiên, cũng chưa có 
các số liệu nào được công bố. 
 
19.3.8 Chuyển gen MDR-1 ex vivo vào trong các tế bào gốc tạo máu với các vec tơ 
retrovirus chuột 
 
Thao tác gen với HSC về mặt lý thuyết thì cũng có thể bảo vệ được HSC khỏi các hiệu 
ứng độc của hóa trị liệu (Bảng 19.1). Điều này được thực hiện bằng cách cài gen MDF-
1 vào trong các HSC trước khi dùng hóa trị liệu ức chế khối u với liều cao. MDR-1 là 
một phương pháp kháng khối u của các tác nhân hóa trị liệu vì nó bơm hết thuốc ra khỏi 
tế bào (Galski và cộng sự., 1989). Việc cài gen MDR-1 vào tủy xương chuột qua trung 
gian vec tơ retrovirus ex vivo đã thể hiện hiệu ứng bảo vệ HSC in vivo khi động vật 
được xử lý với liều cao taxol (Sorrent và cộng sự., 1992). Các thử nghiệm lâm sàng trên 
người cũng đã được phê chuẩn cho việc điều trị GBM tái diễn mới được chẩn đoán, các 
khối u não, u bạch huyết HTKTƯ sơ cấp, u thần kinh ngoại bì nguyên thủy (primitive 
neuroectodermal tumors –PNET) và u tế bào màng ống nội tủy (ependymomas). Những 
thử nghiệm này được thực hiện tại Đại học Columbia, thành phố New York (Hesdoffer 
và cộng sự., 1994). Các nhà nghiên cứu đã có kế hoạch thu lượm các tế bào tủy xương 
rồi cho hấp thụ liều cao ThioTEPA, VP-16 và carboplatinium. Một phần ba số tủy xương 
thu lượm được sẽ được sử dụng cho các nghiên cứu GTL. Trước tiên các tế bào CD34+ 
được rút ra một cách chọn lọc và được tải nạp với vec tơ retrovirus chuột mã cho gen 
MDR-1. Sau đó các tế bào tải nạp được trộn với các tế bào tủy xương chưa được tải 
nạp và rồi truyền lại cho bệnh nhân. Hiệu ứng và độc tính của sự chuyển gen được theo 
dõi bằng một quy trình chặt nghiêm ngặt. Nếu bệnh nhân vẫn có thể nhận được taxol thì 



người ta  hy vọng có thể xác định được rằng có sự làm giầu các tế bào gốc của tủy 
xương tải nạp MDR-1 trên người như đã quan sát thấy trên chuột. 
 
19.4 Tóm lại  
 
Chúng ta phải khiêm tốn thừa nhận rằng, chúng ta mới chỉ ở giai đoạn đầu của công 
nghệ di truyền. Những kết quả ban đầu từ các nghiên cứu HSV-TK cũng như các cách 
tiếp cận khác trên người là rất khích lệ. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một vấn đề là việc 
phát triển vec tơ và sự chuyển gen. Những tiến bộ đạt được trong các lĩnh vực này sẽ 
cho phép mở rộng ứng dụng GTL. Nhờ các phát hiện này mà các nhà nghiên cứu đã 
hiểu cách phối hợp nhiều phương thức khác nhau để tạo được hệ thống chuyển gen 
hiệu lực tiềm năng mà một nhóm lớn bệnh nhân trước tiên được hưởng là những người 
bị ung thư. Hy vọng rằng với khoảng thời gian vài năm nữa GTL sẽ trở thành một 
phương pháp trị liệu tiêu chuẩn cho một số dạng ung thư. Những kết quả thu thập được 
cho tới hôm nay khẳng định được rằng u não có thể là một trong những bệnh  được 
ứng dụng GTL trước tiên. 
 
   
 


