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Giới thiệu (Abstract) 

Ung thư hiện nay đang là căn bệnh có mức độ tử vong cao cùng với tốc độ phát triển 

nhanh tại Việt Nam. Tìm kiếm các loại thuốc mới có độc tính trên nhiều dòng ung thư khác nhau, 

ít tác dụng phụ đang là ưu tiên hàng đầu. Hiện nay, các nhà khoa học trên thế giới và Việt Nam 

đặt nhiều quan tâm vào các hợp chất thiên nhiên có hoạt tính chống ung thư. Từ các bài thuốc 

dân gian đến việc sàng lọc các hợp chất có hoạt tính sinh học trên quy mô lớn, đến nay chúng ta 

đã có nhiều loại thuốc ung thư được thương mại hoá có nguồn gốc thiên nhiên. Bài báo này cung 

cấp cái nhìn khái quát dựa theo trục thời gian về khám phá và ứng dụng các hợp chất thiên nhiên 

trong điều trị ung thư, cơ chế sinh học của một số hợp chất tiêu biểu cũng như thách thức của lĩnh 

vực này tại Việt Nam trong thời gian sắp đến.  

Lịch sử nghiên cứu thuốc điều trị ung thư từ các chế phẩm thiên nhiên  

Bệnh ung thư mang đến nhiều hệ luỵ về sức khoẻ, có thể gây ra cái chết cho bệnh nhân 

nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Theo số liệu mới nhất được đăng trên website của 

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ung thư được xác định là nguyên nhân hàng đầu gây ra tử vong 

trên khắp thế giới; năm 2012, có xấp xỉ 14 triệu ca bệnh ung thư mới và hơn 8 triệu cái chết liên 

quan đến ung thư. Số lượng ca bệnh ung thư mới được dự đoán tăng hơn 70% trong hai thập kỉ. 

Theo Báo cáo tổng quan ngành Y tế do Bộ Y tế Việt Nam công bố năm 2015, số người mới mắc 

ung thư ở Việt Nam là hơn 125.000 năm 2012 và ước tính con số này sẽ tăng lên gần 190.000 vào 

năm 2020 (1). Tìm kiếm các loại thuốc mới có khả năng tiêu diệt nhiều dòng tế bào ung thư khác 

nhau, đồng thời giảm thiểu tác dụng phụ của thuốc là yêu cầu cấp thiết hiện nay. Có nhiều con 
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đường để tìm kiếm các thuốc điều trị ung thư mới nhưng hợp chất có nguồn gốc thiên nhiên vẫn 

là một nguồn quan trọng. 

Không phải từ bây giờ mà từ hàng ngàn năm trước, con người đã sử dụng các loại thực 

vật trong việc điều trị nhiều loại bệnh khác nhau. Hơn 50 năm trước, hợp chất thiên nhiên bắt đầu 

đóng vai trò quan trọng trong tìm kiếm thuốc điều trị ung thư. Hai loại thực vật đầu tiên được 

nghiên cứu là Podophyllum peltatum (Táo ma) và Catharanthus roseus (Dừa cạn) (2). Nghiên 

cứu này khởi nguồn từ bài thuốc dân gian của người Ấn Độ tại Mỹ sử dụng dịch chiết từ rễ cây 

Táo ma để điều trị ung thư da và bệnh sùi mào gà. Các nghiên cứu chỉ ra rằng thành phần chính 

của cây Táo ma là Podophyllotoxin. Đây là tiền thân của nhóm hợp chất điều trị ung thư 

Podophyllins. Một số thuốc điều trị ung thư thường được sử dụng hiện nay nằm trong nhóm 

Podophyllins là Etoposide và Teniposide. Một ví dụ tương tự là cây Dừa cạn. Đây là một loại cây 

thân thảo, sống lâu năm, mọc và phân bố ở các nước nhiệt đới như Việt Nam, Ấn Độ, 

Philippines. Cây dừa cạn được dùng trong y học cổ truyền tại nhiều nước để chữa bệnh đái tháo 

đường (3). Tuy nhiên đến tận năm 1958, hai thành phần chính của cây Dừa cạn là Vinblastine và 

Vincristine mới được chứng minh có khả năng tiêu diệt tế bào ung thư (2).  

Những thành công trong nghiên cứu hợp chất thiên nhiên đã thúc đẩy Viện Nghiên Cứu 

Ung thư Quốc gia (National Cancer Institute, NCI) của Hoa Kì khởi động dự án khảo sát hợp 

chất thiên nhiên trong điều trị ung thư vào những năm 1960. Từ năm 1960 đến năm 1982, 35.000 

loài thực vật đã được lấy mẫu và kiểm tra khả năng tiêu diệt dòng tế bào ung thư máu của chuột 

L1210 và P388 (4). Một trong những hợp chất quan trọng được tìm thấy trong dự án này là 

Paclitaxel (Taxol). Taxol là một hợp chất được tìm thấy từ quá trình phân lập từ vỏ cây Taxus 

brevifolia (cây Thông đỏ). Taxol được sử dụng trong điều trị ung thư buồng trứng, ung thư vú, 

ung thư phổi, ung thư tuyến tụy và một vài loại ung thư khác. Không dừng lại ở đó, vào năm 

1985, NCI tiếp tục khởi động dự án nghiên cứu liên quan đến hợp chất thiên nhiên. Dự án này đã 

mở rộng các chủng loại dược liệu nghiên cứu bao gồm thực vật, động vật, vi sinh vật và đặc biệt 

quan tâm đến các loại dược liệu có nguồn gốc từ sinh vật biển. Đây là bước khởi đầu cho các 

nghiên cứu về hợp chất thiên nhiên có nguồn gốc từ sinh vật biển, một hướng mới đang thu hút 

được sự quan tâm hiện nay. Bên cạnh việc mở rộng các chủng loại thực vật, NCI mở rộng các 

dòng tế bào ung thư bao gồm cả các dòng ung thư khối u (ung thư phổi, ung thư vú, ung thư 

não..) và một vài dòng ung thư máu. Trong 5 năm đầu tiên của dự án, 100.000 mẫu vật liệu đã 
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được kiểm tra bao gồm dịch chiết và hợp chất được phân lập, có hơn 60 dòng tế bào đã được 

khảo sát. Chương trình đã nhận diện được một loạt hợp chất có khả năng tiêu diệt các tế bào ung 

thư khối u, tuy nhiên không tìm thấy hợp chất có tác dụng điều trị tế bào ung thư máu. Trong 5 

năm tiếp theo, từ 1990 đến 1995, dưới sự hỗ trợ của những bước tiến trong nghiên cứu về tế bào 

ung thư đã tạo nên tảng cho nghiên cứu cơ chế sinh học phân tử tương các giữa hợp chất thiên 

nhiên và tế bào ung thư (4). Các dữ liệu thu thập được cung cấp một nguồn thông tin vô cùng quý 

giá đối với việc nghiên cứu các thuốc điều trị ung thư mới.  

Những thập niên gần đây, chúng ta đã chứng kiến sự phát triển vượt bậc về kĩ thuật và 

công nghệ trong lĩnh vực tìm kiếm, phát triển các thuốc điều trị ung thư. Trong cuộc cạnh tranh 

khốc liệt này, hợp chất thiên nhiên vẫn là một hướng đi tiềm năng, hứa hẹn những đóng góp đáng 

kể.  

Thực vật là nguồn nguyên liệu quan trọng trong tìm kiếm các loại thuốc điều trị ung thư 

  Từ xa xưa, người Châu Á đã biết sử dụng thực vật trong việc điều trị ung thư. Bài thuốc 

“Danggui Longhui Wan”, một bài thuốc cổ truyền người Trung Quốc kết hợp 11 loại dược liệu 

khác nhau, được sử dụng để điều trị cho bệnh nhân ung thư máu mãn tính (5). Hartwell một 

người tiên phong trong lĩnh vực đã công bố một danh sách hơn 3000 loài thực vật có khả năng sử 

dụng trong điều trị ung thư trong quyển “Plants Used Against Cancer” (6).  

Những thành công bước đầu trong nghiên cứu hợp chất thiên nhiên đã tạo động lực cho 

cuộc tìm kiếm các thuốc điều trị ung thư từ thực vật. Khám phá và phát triển thuốc điều trị ung 

thư Vinblastine, Vincristine, và Podophyllotoxins là nền tảng cho hàng loạt những nghiên cứu về 

hợp chất thiên nhiên trong điều trị ung thư sau này (Bảng 1). Nối tiếp thành công là một loạt 

thuốc mới có nguồn gốc thực vật được tìm thấy, tiêu biểu là Taxol, Etoposide, Camptothecin 

(Bảng 1). Tại Mỹ, từ năm 1961 tính đến 2014 có 13 hợp chất từ thực vật được cấp phép sử dụng 

như thuốc điều trị ung thư. Số lượng chủng loại và doanh số bán ra của các thuốc ung thư có 

nguồn gốc thực vật là minh chứng rõ ràng về vai trò của thực vật như một nguồn lợi to lớn. Một 

số hợp chất được liệt kê trong bảng sau: 

Bảng 1. Các thuốc điều trị ung thư có nguồn gốc thực vật được thương mại hóa 
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Hợp chất chống ung 

thư nguồn gốc thực 

vật được công nhận 

  

 Loại hợp chất 

 

Nguồn gốc 

 thực vật 

  

Loại ung thư 

Vinblastine (Velban)  

(7) 

Monoterpene indole 

alkaloids 

Cây Dừa cạn 

(Catharanthus roseus)
 

Ung thư hệ bạch huyết 

Hodgkin 

Vincristine (Oncovin)  

(8) 

Alkaloids Cây Dừa cạn 

(Catharanthus roseus) 

Ung thư máu, hệ bạch 

huyết 

Taxol (Paclitaxel)  

(9) 

Diterpene alkaloid Vỏ của cây Thông đỏ T. 

brevifolia 

Ung thư cổ tử cung, vú 

và phổi, bướu thịt 

Kaposi 

Vinorelbine 

(Navelbine) 

 (8) 

 

Monoterpene indole 

alkaloids 

Cây Dừa cạn 

(Catharanthus roseus) 

Khối u cứng, ung thư hệ 

bạch huyết, ung thư phổi 

 

Etoposide  

(10) 

 

Dạng glycoside của 

Podophyllotoxin 

Dẫn xuất bán tổng hợp 

của Podophyllotoxin từ rễ 

của cây Táo ma 

(Taxus brevifolia) 

Ung thư phổi tế bào nhỏ, 

ung thư tinh hoàn 

Taxotere (Docetaxel)  

(11) 

Dẫn xuất của 10-

Deacetyl baccatin 

III. 

Từ 4 loài Thông (Taxus, 

T. brevifolia, T. baccata, 

T. canadensis, T. 

cuspidata) 

Ung thư phổi, u não, ung 

thư tuyến tiền liệt 

Camptothecin  

(12) 

Quinoline alkaloids  Camptotheca accuminata  Ung thư dạ dày, ung thư 

trực tràng, ung thư ruột 

kết, ung thư bàng quang 

Cabazitaxel (Jevtana) 

(13) 

Dẫn xuất của taxoid 

10-deacetylbaccatin 

III 

Từ 4 loài thông (Taxus, T. 

brevifolia, T. baccata, T. 

canadensis, T. cuspidata) 

Ung thư tuỵ giai đoạn di 

căn 

https://en.wikipedia.org/wiki/Taxus_brevifolia
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Homoharringtonine; 

Omacetaxine 

mepesuccinate 

(Ceflatonin) 

(14) 

Alkaloids  Cephalotaxus 

harringtonia 

 

Bệnh bạch cầu cấp tính 

(AML, APL) 

Ingenol mebutate 

(Picato) 

(15) 

Este của diterpene 

ingenol và axit 

angelic  

Euphorbia peplus Ung thư da 

 

 Khác với Vinblastine hay các dẫn xuất của nó, Taxol cho thấy mô hình cơ chế hoạt động 

khác hẳn, Taxol bền hoá ống vi thể trong suốt quá trình phân chia tế bào (16). Điều này cho phép 

thiết lập mối tương quan giữa cấu trúc và hoạt tính của hàng trăm các dẫn xuất bán tổng hợp, hợp 

chất được biết đến nhiều nhất trong nhóm hợp chất này là Taxotere (11). Bristol-Mayers Squibb, 

Mỹ là công ty được cho phép sản xuất Taxol ở quy mô thương mại, ước tính nhu cầu Taxol hàng 

năm là 250 kg cho toàn thế giới. Trong lúc doanh thu của Taxotere là 3 tỉ đô vào năm 2009 và chỉ 

riêng Taxane và Camptothecin đã chiếm một phần ba thị phần thuốc chống ung thư toàn cầu (17). 

Các thuốc điều trị ung thư từ vi sinh vật 

Bên cạnh thực vật, vi sinh vật cũng là một chìa khóa trong việc nghiên cứu các thuốc điều 

trị ung thư từ hợp chất thiên nhiên. Đáng chú ý trong số đó là Bleomycins (Blenoxane), 

Dactinomycin, Mitomycin C, Anthracyclinones, Daunomycin và Doxorubicin (Adriamycin). Một 

trong những loại thuốc điều trị ung thư nổi bật trong nhóm này là Doxorubixin, một kháng sinh 

thuộc nhóm Anthracyclin gây độc tế bào được phân lập từ môi trường nuôi cấy vi khuẩn  

Streptomyces peucetius var. caecius (18,19). Doxorubinxin được Tổ chức Y tế Thế giới xếp vào 

danh sách một trong những loại thuốc quan trọng nhất trong nhóm thuốc chăm sóc sức khỏe cơ 

bản. Một thuốc nổi bật khác là Epothilones. Bộ khung Epothilone được phát hiện lần đầu tiên vào 

năm 1993 trong dịch chiết của loài Myxobacterium tên là Sorangium cellulosum (20). Cơ chế 

hoạt động của Epothilones tương tự Taxol, đồng thời co điểm nổi trội đó là dễ hoà tan trong nước 

, phù hợp công nghệ lên men (fermentation technology )(2). Tháng 10 năm 2007, Cơ quan kiểm 

định Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) Hoa kì đã cấp phép cho  Ixabepilone, một loại thuốc có 

bộ khung Epothilone được nghiên cứu và phát triển bởi công ty dược phẩm Hoa Kì Bristol-Myers 
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Squibb (21). Ixabepilone được sử dụng trong hóa trị ung thư đối với những trường hợp ung thư 

đã di căn và ung thư vú không đáp ứng với các loại thuốc ung thư có sẵn hiện nay.  

Các thuốc điều trị ung thư có nguồn gốc từ sinh vật biển 

Hướng nghiên cứu các thuốc điều trị ung thư từ sinh vật biển là một hướng mới, có lịch 

sử phát triển ngắn. Hợp chất có hoạt tính sinh học đầu tiên được tìm thấy đó là Spongourdine và 

Spongothymidine từ một loài bọt biển (sea sponge), Cryptotheca crypta (22). Thuốc đầu tiên có 

nguồn gốc từ biển là Ziconotide ( -conotoxin MVIIA)  - một chuỗi peptit (peptide) có nguồn gốc 

từ loài Ốc nón nhiệt đới. Thuốc này được Mỹ chứng nhận vào năm 2004 có tên thương mại là 

Prialt được sử dụng để điều trị cơn đau mãn tính do tổn thương tủy sống (23). Theo cơ quan kiểm 

định thực phẩm dược phẩm Mỹ (FDA) và Đại diện châu Âu về đánh giá các thuốc (EMA), từ 

năm 1940 đến 2010, có 113 thuốc chống ung thư có nguồn gốc thiên nhiên được chứng nhận, 

trong đó có 3 thuốc có nguồn gốc từ sinh vật biển bao gồm Cytarabine, Trabectedin và Eribulin 

(24). 

Hướng hợp chất thiên nhiên từ sinh vật biển có độc tính tiêu diệt tế bào ung thư chỉ thật 

sự thu hút sự quan tâm của nhà khoa học và phát triển mạnh mẽ từ những năm giữa cuối thế kỷ 

20, mặc dù sớm có những kết quả khả quan. Vào năm 2012, 118 hợp chất chống ung thư có 

nguồn gốc từ biển bắt đầu thử nghiệm tiền lâm sàng, 22 cấu trúc đang trong thời gian thử nghiệm 

lâm sàng (25). Năm 2004, Blunt và đồng nghiệp đã lập ra một danh sách những hợp chất có hoạt 

tính sinh học có nguồn gốc từ biển: Động vật thân lỗ (37%) (Sponges), Động vật ruột khoang 

(21%) (Coelenterates) và các Vi sinh vật (18%) (Microorganisms) như những nguồn chính, theo 

sau là Tảo (9%) (Algae), Động vật da gai (6%) (Echinoderms), Tunicate (6%), Động vật thân 

mềm (2%) (Molluscs) và Động vật hình rêu (1%) (Bryozoans) (21). Dựa vào báo cáo và kết quả 

phân tích số liệu, các nhà khoa học dự đoán rằng tìm kiếm các hợp chất thiên nhiên từ sinh vật 

biển có tỷ lệ tăng khoảng 10% mỗi năm (26). Tháng 10 năm 2007, Trabectedin trở thành hợp 

chất chống ung thư đầu tiên có nguồn gốc từ biển được Hội đồng Châu Âu chứng nhận (23). Hợp 

chất được tìm thấy trong dịch chiết loài Hải tiêu Ecteinascidia turbinate. Trabectedin có tên 

thương mại là Yondelis, được dùng để điều trị ung thư mô mềm và ung thư buồng trứng trong 

trường hợp bệnh nhân đã kháng các thuốc ung thư thế hệ cũ (23). Một hợp chất khác là Aplidine, 

một peptit (peptide) vòng, cũng được sử dụng trong nghiên cứu điều trị bệnh bạch cầu cấp tính 

(27). Gần đây nhất tháng 11 năm 2010, Eribulin mesylate (Halavenw) được công nhận bởi FDA 
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trong việc điều trị cho các bệnh nhân ung thư vú di căn, những người mà trước đó không đáp ứng 

tốt với hoá trị bởi Anthracycline và Taxane (28). Eribulin mesylate (E7389, ER-086526, NSC 

707389, Halavenw) là một dạng cấu trúc đơn giản hoá của Macrolide halichondrin B, được phân 

lập từ Halichondria okadai, một loài hải miên sống ở vùng biển Nhật Bản (29). Trong những 

năm gần đây, rất nhiều hợp chất tự nhiên có nguồn gốc từ sinh vật biển có hoạt tính kháng tế bào 

ung thư được tìm thấy, hứa hẹn là những sản phẩm thuốc sử dụng trong hoá trị ung thư trong 

tương lai gần. Một trong số đó là Plitidepsine, một depsipeptide dạng vòng được phân lập từ 

động vật Túi nang Aplidium albicans Địa Trung Hải. Plitidepsine thể hiện hoạt tính cao với nhiều 

dòng ung thư khác nhau như ung thư hệ bạch huyết, ung thư máu, và ung thư da dù chỉ ở nồng độ 

rất thấp nanomol (30). Ngoài ra còn có Plinabulin (KPU-2, NPI-2358) một dạng dẫn xuất của 

Halimide bằng cách thay đổi vòng phenyl, nhờ vậy mà hoạt tính tăng lên đáng kể. Cuối cùng là 

Halimide, dạng chuyển hoá diketopiperazine được chiết xuất từ nấm biển Aspergillus ustus và 

cho thấy hoạt tính kháng ung thư đối với ung thư ruột kết và ung thư buồng trứng (31).  

Cơ chế hoạt động của một số loại thuốc điều trị ung thư tiêu biểu 

Taxol 

Taxol (Paclitaxel) là một thuốc điều trị ung thư quan trọng. Taxol được khám phá lần đầu 

tiên vào đầu những năm 1962, kết quả của chương trình kiểm tra hoạt tính các hợp chất thiên 

nhiên được thực hiện bởi NCI (8).  

Taxol ngăn cản sự phân chia tế bào bằng cách đính trực tiếp lên bề mặt của ống vi thể. 

Ống vi thể đóng vai trò quan trọng trong sự tồn tại và phân chia của tế bào. Để bảo đảm chức 

năng sinh học, chiều dài của ống vi thể thay đổi một cách linh hoạt thông qua quá trình polyme 

và depolyme. Khi Taxol đính vào bề mặt của các ống vi thể, nó ức chế quá trình depolyme hóa 

bằng việc ngăn cản sự chuyển đổi qua lại của GTP và GDP, đồng thời, Taxol cũng giúp củng cố 

sự bền vững của ống vi thể (Hình 1). Do vậy, tế bào không có khả năng tiến vào Kì giữa 

(Metaphase) của nguyên phân, dẫn tới quá trình nguyên phân bị khóa, kéo dài trạng thái phân bào 

và sự chết theo chương trình của tế bào (programmed cell death, apoptosis) được khởi động (16). 
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Hình 1. Cơ chế tác dụng của Taxol lên tế bào ung thư. Taxol bám trên bề mặt ống vi thể, ức 

chế quá trình depolyme hóa, bền hóa ống vi thể. Kết quả, ống vi thể không thể thực hiện chức 

năng sinh học dẫn tới quá trình nguyên phân bị kéo dài, và sự chết theo chương trình của tế 

bào (programmed cell death, apoptosis) được khởi động.  

Doxorubicin 

Doxorubicin là một hợp chất kháng ung thư tiêu biểu trong các hợp chất kháng ung thư có 

nguồn gốc từ vi sinh vật. Ban đầu, một chất có khả năng tiêu diệt tế bào ung thư được tìm thấy 

trong một chủng vi sinh vật là Streptomyces peucetius, được đặt tên là Daunorubicin (32). Tuy 

nhiên, nghiên cứu cho thấy Daunorubicin có độc tính lên hệ tim mạch có thể dẫn đến tử vong 

(33). Một chủng mới của Streptomyces, kết quả của sự đột biến bằng N-nitroso-N-methyl 

urethane, đã sản xuất ra một loại kháng sinh mới có màu đỏ và được đặt tên là Adriamycin, sau 

đó tên gọi của nó được thay đổi thành Doxorubucin để phù hợp với các quy ước đặt tên. 

Doxorubicin thể hiện hoạt tính chống ung thư mạnh hơn Daunorubicin trên các khối u chuột (18, 

19). 

Các nghiên cứu chỉ ra rằng, Doxorubicin đính trực tiếp vào DNA, ngăn cản quá trình tự 

tổng hợp DNA và phiên mã (Hình 2). Doxorubicin ngăn cản hoạt động Topoisomerase II - 

enzyme tháo xoắn DNA. Doxorubicin cố định phức hợp của Topoisomerase II, ngăn cản quá 

trình tháo xoắn DNA từ đó khóa quá trình tự tổng hợp DNA cũng như quá trình phiên mã (34, 

35).  

Doxorubicin phát động hoạt động sản xuất các gốc tự do trong tế bào ung thư (Hình 2). 

Sự gia tăng các gốc tự do trong tế bào dẫn đến những tổn thương DNA và ngăn cản quá trình tự 

tổng hợp các đại phân tử trong tế bào. Quá trình này được gây ra bởi sự tổ hợp nhiều con đường 

khác nhau. Con đường đầu tiên liên quan đến sự kích hoạt phản ứng Fenton trong tế bào, sản sinh 
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ra các gốc tự do hoạt động mạnh. Một phản ứng khác có liên quan đến quá trình này là quá trình 

oxi hóa trong tế bào (35). 

Doxorubicin kích hoạt protein AMP kinase (AMPK) trong tế bào ung thư và kích thích 

quá trình tự chết (apoptosis) của tế bào (35) (Hình 2). Nghiên cứu chỉ ra rằng, Doxorobicin hoạt 

hóa hoạt động của AMPK  trong tế bào chuột H9c2. Những nghiên cứu gần đây khám phá ra 

rằng, AMPK là một protein kinase hoạt động như một cảm biến năng lượng trong tế bào 

(intracellular energy status sensor), điều khiển quá trình sản xuất và tiêu thụ năng lượng (35). 

Hoạt động của AMPK kích hoạt sự hoạt động của protein p53, khởi động quá trình tự chết của tế 

bào đối với dòng tế bào Melanoma B16 (36). Protein p53 là một protein quan trọng trong quá 

trình điều hòa chu kì tế bào, có chức năng như một protein ức chế khối u (37).   

 

Hình 2. Cơ chế tác dụng của Doxorubicin lên tế bào ung thư. Doxorubicin đính trực tiếp trên 

phân tử DNA, ức chế hoạt động của topoisomerase II, ngăn cản quá trình tháo xoắn DNA. Kết 

quả, DNA không thể thực hiện quá trình tự nhân đôi và phiên mã. Doxorobicin kích thích quá 

trình sản xuất các gốc tự do trong tế bào ung thư dẫn đến những tổn thương của DNA và ngăn 

cản quá trình tự tổng hợp DNA. Ngoài ra, Doxorubixin còn kích thích hoạt động của AMPK,  

khởi động protein áp chế khối u (tumor suppressor) p53.  

Trabectedin 

          Trabectedin là một trong ba thuốc điều trị ung thư có nguồn gốc từ sinh vật biển đã được 

thương mại hóa. Các nghiên cứu khám phá ra rằng khả năng chống ung thư của Trabectedin 

nhờ vào sự kết hợp của nhiều cơ chế khác nhau. 

         Trabectedin bám vào DNA làm thay đổi cấu trúc của DNA thông qua đó bất hoạt một số 

chức năng sinh học của DNA. Trabectedin có 3 tiểu đơn vị, trong đó 2 tiểu đơn vị  liên kết với 

DNA. Sự có mặt Trabectedin làm thay đổi cấu trúc tự nhiên của DNA, uốn cong DNA theo 
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hướng của các rãnh lớn. Một tiểu đơn vị tự do còn lại của Trabectedin nhô ra từ rãnh nhỏ 

DNA, tác động đến quá trình phiên mã thông qua ảnh hưởng lên quá trình bám protein lên 

DNA (38). Đặc biệt, Trabectedin còn ức chế mạnh mẽ hoạt động của nhân tố phiên mã NF-Y 

(Nuclear Factor Y Subunit Alpha), có vai trò quan trọng khởi động sự phiên mã các đoạn gen 

khác nhau điều khiển chu kỳ tế bào (39). 

        Tracbectedin khóa chương trình sửa chữa DNA của tế bào. Một mục tiêu khác của 

Trabectedin là quá trình TC-NER (Transcription-Coupled Nucleotide Excision Repair), quá 

trình sửa chữa DNA tự động của tế bào. XPG là protein có chức năng sửa chữa DNA trong 

quá trình TC-NER. Trabectedin ngăn cản quá trình sửa chữa DNA đi xa hơn bằng cách “bẫy” 

dạng phức hợp XPG và DNA, gây ra sự phá hủy DNA (40, 41, 42, 43).  

            Trabectedin ảnh hưởng tới quá trình phiên mã trong tế bào ung thư. Cấu trúc DNA thay 

đổi gây ra bởi Trabectedin làm sai lệch quá trình nhận diện trình tự DNA của các nhân tố 

phiên mã (44). Ở mức độ tế bào, Trabectedin dường như không ảnh hưởng đến các nhân tố 

liên quan đến quá trình phiên mã mà nó chỉ tác động lên quá trình phiên mã các gen hoạt động. 

Ở nồng độ nanomol, Trabectedin khóa sự phiên mã của các gen như HSP-70 (45) và MDR1 

(46). Các nghiên cứu chỉ ra rằng Trabectedin không chỉ đính vào các rãnh của DNA, nó còn có 

khả năng ảnh hưởng đến các protein khởi động (promoter) liên quan đến các nhân tố phiên mã 

bám lên các rãnh chính của DNA. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu xa hơn chỉ ra rằng Trabectedin 

không tác dụng trên tất cả các gen hoạt động. Trabectedin có thể ngăn cản quá trình phiên mã 

DHFR, TK và cyclin B2 nhưng kích thích quá trình phiên mã cyclin E (47, 48, 49). Thêm vào 

đó, Trabectedin có thể gây ra sự tăng hoặc giảm hoạt động của cùng một đoạn gen trên những 

dòng tế bào khác nhau. Các báo cáo đề nghị rằng các nhân tố liên quan đến quá trình phiên mã 

(co-factors) đặc trưng đối với từng dòng tế bào đóng vai trò quan trọng trong khả năng điều 

khiển quá trình phiên mã của Trabectedin (50). Vấn đề này vẫn đang được nghiên cứu sâu 

hơn.  

             Trabectedin làm thay đổi môi trường tại khối u. Nó ức chế sự sản xuất một vài sản 

phẩm đặc trưng tại khối u bao gồm chất trung gian gây ra sự viêm nhiễm như CCL2, CXCL8, 

IL-6, các nhân tố làm tăng trưởng mạch máu nội mô (VEGF), protein PTX3, một số loại 

protein đặc trưng tại các dòng tế bào sacoma mỡ dạng niêm dịch và các mô tế bào sacoma mỡ 

dạng niêm dịch trên chuột bệnh (51).  
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Hình 3: Cơ chế tác dụng của Trabectedin lên tế bào ung thư. Độc tính của Trabectedin được gây 

ra bởi sự tổ hợp nhiều cơ chế khác nhau. Trabectedin bám vào DNA làm thay đổi hình dạng của 

DNA khiến DNA không thể thực hiện các chức năng sinh học của nó. Mặt khác, Trabectedin 

ngăn cản quá trình sửa chữa DNA (TC-NER). Thêm vào đó, Trabectedin ức chế quá trình phiên 

mã thông qua việc điều khiển các nhân tố liên quan đến quá trình phiên mã đặc trưng bởi từng tế 

bào. Trabectedin còn gây ra những thay đổi môi trường tại khối u.  

Thách thức đối với nghiên cứu hợp chất thiên nhiên trong hóa trị 

Một thực tế, việc thu thập nguyên liệu phục vụ nghiên cứu và phát triển sản xuất trên quy 

mô công nghiệp các dược chất có nguồn gốc thiên nhiên thường gây ra tác động xấu đối với môi 

trường. Để khắc phục nhược điểm này, hợp chất có nguồn gốc thiên nhiên thường được tổng hợp 

hoặc bán tổng hợp sau khi chứng minh các hơp chất này có khả năng tiêu diệt tế bào ung thư. 

Một con đường khác thường được sử dụng là thay thế nguyên liệu khó thu thập (các loại cây mọc 

ở vùng núi, hay sinh vật biển) bằng các nguyên liệu dễ tìm, có thể nuôi trồng trên quy mô công 

nghiệp nhưng chứa hợp chất có cấu trúc giống nhau hoặc có chứa các tiền chất của hợp chất 

chống ung thư sau đó tiến hành bán tổng hợp. Một ví dụ tiêu biểu là Taxol. Từ năm 1967 đến 

1993, hầu như tất cả Taxol được sản xuất bằng cách phân lập từ vỏ cây Thông đỏ,  một số lượng 

lớn cây Thông đỏ đã bị tiêu diệt để phục vụ nghiên cứu. Năm 1969, 28 kg dịch chiết thô được 

chiết tách từ 12000 kg vỏ, cuối cùng chỉ thu nhận được 10 gram nguyên liệu Taxol sạch. Bởi vì 

sự khó khăn trong việc tập hợp nguyên liệu và sự phức tạp trong quá trình tổng hợp Taxol, việc 

phát triển nghiên cứu lâm sàng Taxol tiến hành rất chậm. Các thử nghiệm lâm sàng Taxol chỉ có 

khả năng tiến hành sau khi các nhà khoa học tìm ra phương pháp bán tổng hợp Taxol. Để giải 

quyết vấn đề này, một con đường mới để sản xuất Taxol được phát triển. Tiền chất của Taxol, 10-

deacetyl-baccatin III, được phân lập từ Taxus baccata (một loài Thông thường được trồng trong 

vườn nhà). Loài Thông này cùng chi Thông (Taxus) với Taxus brevifolia (cây Thông đỏ), nhưng 
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dễ trồng, có thể phát triển số lượng lớn trong điều kiện nhân tạo. Tiền chất này được chuyển đổi 

thành Taxol bằng các phương pháp hóa học. Hiện nay, một phương pháp nuôi cấy tế bào được 

phát triển bởi Phyton Catalytic được Bristol-Myers Squibb (BMS) sử dụng để sản xuất Taxol 

(52). 

Quá trình nghiên cứu, phát triển hợp chất thiên nhiên trong điều trị ung thư là một quá 

trình dài từ 15 đến 20 năm, cần nguồn kinh phí lớn. Từ 10000 đến 15000 hợp chất thiên nhiên 

trải qua quá trình đánh giá hoạt tính sinh học, thường chỉ có khoảng 250 hợp chất đủ điều kiện 

tham gia vào quá trình đánh giá Tiền lâm sàng (Preclinical). Sau quá trình này, chỉ có khoảng 5 

hợp chất đủ điều kiện tham gia vào các Thử nghiệm lâm sàng pha I, pha II, pha III. Cuối cùng, 

chỉ duy nhất một hợp chất được FDA công nhận, cho phép sử dụng trong điều trị. Toàn bộ quá 

trình này tiêu tốn khoảng một tỷ đô la Mỹ (53).  

Tại Việt Nam, mặc dù chúng ta có nguồn lợi thiên nhiên vô cùng phong phú nhưng do 

thiếu thốn về thiết bị nghiên cứu, các chuyên gia đầu ngành trong nghiên cứu sàng lọc các hợp 

chất có hoạt tính có nguồn gốc thiên nhiên, cũng như tiến hành nghiên cứu về cơ chế tương tác 

giữa thuốc và tế bào ung thư nên việc khai thác những nguồn lợi này còn nhiều hạn chế.  

Kết luận 

Các hợp chất thiên nhiên và các hợp chất dẫn xuất có cấu trúc liên quan vẫn chiếm 50% 

số lượng thuốc đang được sử dụng trong hoá trị ung thư (54). Điều này cho thấy hợp chất thiên 

nhiên vẫn là nguồn nguyên liệu chính để tìm kiếm các hợp chất có độc tính trên tế bào ung thư. 

Bên cạnh các hợp chất thiên nhiên được sử dụng trong hóa trị ung thư, hợp chất thiên nhiên được 

sử dụng trong ngăn ngừa ung thư cũng là một hướng được quan tâm. Khí hậu và điều kiện thổ 

nhưỡng Việt Nam thích hợp cho sự phát triển của nhiều loại thảo dược quý, tuy nhiên những 

nghiên cứu về hợp chất thiên nhiên vẫn còn nhiều hạn chế về quy mô lẫn chiều sâu. Để khai thác 

được nguồn dược liệu quý giá mà thiên nhiên trao tặng cho Việt Nam cần có một sự đầu tư đúng 

đắn về thiết bị, con người, chuyển giao công nghệ cũng như hợp tác nghiên cứu. 

Về tác giả:  

Trần Thị Hồng Loan hiện đang là Nghiên Cứu sinh theo học chương trình Tiến sĩ tại Viện 

Nghiên cứu Hợp chất Thiên nhiên, Đại học Y Cao Hùng, Đài Loan; Trợ lý nghiên cứu bán thời 

gian tại Trung tâm Nghiên cứu Bệnh Truyền nhiễm và Ung thư, Đại học Y Cao Hùng, Đài Loan.  
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Nguyễn Minh Hiền hiện đang là giảng viên tại Khoa Hoá, Đại học Sư phạm, Đại học Đà 

Nẵng. Nguyễn Minh Hiền tốt nghiệp Tiến sĩ chuyên ngành Sinh hoá hữu cơ tại Đại học Osaka, 

Osaka, Nhật Bản. 
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