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ĐẶT VẤN ĐỀ
Ung thư là bệnh lý ác tính của tế bào và có thể phát sinh ở mọi cơ quan trong cơ
thể. Ung thư đang là một trong những nguyên nhân hàng đầu về tỷ lệ mắc và tử vong
trên toàn thế giới, với khoảng 14 triệu ca mới mắc và khoảng 8,2 triệu bệnh nhân tử
vong vào năm 2012 [59]. Tại Việt Nam, trong những năm gần đây, số bệnh nhân mắc
ung thư có xu hướng ngày càng gia tăng với khoảng 75.000 bệnh nhân tử vong do căn
bệnh này mỗi năm [56]. Hiện nay, bốn phương pháp chủ yếu được sử dụng trong điều
trị ung thư bao gồm: phẫu thuật, xạ trị, hóa trị liệu và liệu pháp sinh học, trong đó, hoá
trị liệu là phương pháp được sử dụng phổ biến trong tất cả các thể bệnh ung thư [6].
Việc sử dụng hóa trị liệu luôn tiềm tàng nguy cơ cao xảy ra phản ứng có hại cho
bệnh nhân do bản thân thuốc điều trị ung thư gây ra hoặc do hậu quả của tương tác khi
phối hợp nhiều loại thuốc gây độc tế bào và thuốc điều trị hỗ trợ [42], [49]. Kết quả từ
một nghiên cứu cho thấy có khoảng 11% số bệnh nhân ung thư phải nhập viện liên
quan đến phản ứng có hại (ADR) và khoảng 2% liên quan đến tương tác thuốc (TTT)
[20]. Theo phân tích của một tổng quan về tần suất xuất hiện tương tác thuốc trong
điều trị ung thư, có khoảng một phần ba số bệnh nhân ung thư điều trị ngoại trú có khả
năng gặp tương tác [39]. Điều này cho thấy TTT thực sự là một vấn đề quan trọng cần
được kiểm soát để giảm thiểu tác dụng bất lợi trên bệnh nhân.
Các cơ sở dữ liệu (CSDL) tra cứu TTT hiện nay rất phong phú, bao gồm cả cách
sách chuyên khảo lẫn phần mềm duyệt tương tác trực tuyến và ngoại tuyến. Chính sự
đa dạng của các nguồn thông tin và đặc biệt là sự bất đồng giữa các tài liệu này gây
nhiều khó khăn cho bác sỹ, dược sỹ trong việc lựa chọn nguồn thông tin phù hợp và
chính xác [10], [50]. Trong quá trình xây dựng danh sách TTT có ý nghĩa lâm sàng
(YNLS) của thuốc ung thư sử dụng qua đường uống, một nhóm nghiên cứu đã tiến
hành so sánh hai phần mềm là DF 2008 và MM, nhận thấy rằng các CSDL này bất
đồng về cả mức độ liệt kê, mức độ nặng và mức bằng chứng [53].
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Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương là viện chuyên khoa đầu ngành
trong việc khám, cấp cứu, điều trị các bệnh máu và cơ quan tạo máu, trong đó có cả
ung thư máu. Hoá trị liệu hiện là liệu pháp thường được sử dụng nhất cho các bệnh
nhân mắc bệnh lý ác tính cơ quan tạo máu [8].
Xuất phát từ thực tế trên, chúng tôi tiến hành đề tài “Đánh giá thông tin về
tƣơng tác của thuốc điều trị ung thƣ sử dụng tại Viện Huyết học và Truyền máu
Trung ƣơng trong các cơ sở dữ liệu tra cứu thƣờng dùng”, với các mục tiêu:
1. Đánh giá sự đồng thuận về khả năng liệt kê tương tác và nhận định TTT có
YNLS giữa các CSDL và trong từng CSDL dựa vào mức độ can thiệp y khoa
hoặc dựa vào mức độ nặng và mức độ y văn ghi nhận về tương tác.
2. Xây dựng danh mục TTT cần chú ý của các thuốc điều trị ung thư được sử dụng
tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương và hướng dẫn xử trí các cặp
tương tác này trong thực hành lâm sàng.
3. Xác định tần suất xuất hiện tương tác trong bệnh án nội trú tại 4 khoa sử dụng
thuốc điều trị ung thư tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương thông qua
danh mục TTT cần chú ý đã xây dựng.
Từ kết quả của nghiên cứu, chúng tôi hy vọng đưa ra các đề xuất trong việc lựa
chọn CSDL tra cứu TTT của thuốc điều trị ung thư. Đồng thời, chúng tôi mong muốn
Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương có thể thiết kế được bảng cảnh báo tương
tác cần chú ý dành cho các khoa sử dụng thuốc điều trị ung thư, góp phần giảm thiểu
hậu quả của TTT bất lợi cho bệnh nhân trong thực hành lâm sàng.
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Chƣơng 1. TỔNG QUAN
1.1. Khái niệm và phân loại tƣơng tác thuốc
1.1.1. Khái niệm tương tác thuốc
Tương tác thuốc là sự thay đổi tác dụng của một thuốc khi sử dụng cùng thuốc
khác, dược liệu, thức ăn, đồ uống hoặc các tác nhân hóa học trong môi trường [3], [17],
[28]. Trong phạm vi nghiên cứu này, chúng tôi chỉ đề cập đến tương tác thuốc - thuốc.
Tương tác thuốc - thuốc là hiện tượng xảy ra khi nhiều thuốc được sử dụng
đồng thời, làm thay đổi tác dụng hoặc độc tính của một trong những thuốc đó [2], [5].
Ví dụ, phối hợp liều cao methotrexat với các thuốc chống viêm không có cấu trúc
steroid (NSAIDs) làm tăng độc tính của methotrexat (suy tủy, suy thận, độc tính trên
đường tiêu hóa), có thể gây đe dọa tính mạng [17], [57], [58]. Mặc dù đa số tương tác
thuốc dẫn đến tác dụng bất lợi nhưng cũng có những tương tác mang lại lợi ích điều trị
như dùng ciclosporin để tăng sinh khả dụng đường uống của paclitaxel [12].
1.1.2. Phân loại tương tác thuốc
Tương tác thuốc được phân thành hai nhóm: tương tác dược động học và tương
tác dược lực học [2], [3].
1.1.2.1. Tương tác dược động học
Tương tác dược động học là những tương tác tác động lên quá trình hấp thu,
phân bố, chuyển hóa và thải trừ của thuốc trong cơ thể. Tương tác dược động học có
thể xảy ra do thay đổi hấp thu tại vị trí đưa thuốc, thay đổi phân bố của thuốc trong cơ
thể, thay đổi chuyển hóa thuốc tại gan hoặc thay đổi bài xuất thuốc qua thận. Tương tác
dược động học dẫn đến sự thay đổi nồng độ của thuốc trong huyết tương, từ đó, thay
đổi tác dụng dược lý hoặc độc tính. Đây là loại tương tác khó đoán trước, không liên
quan đến cơ chế tác dụng của thuốc.
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1.1.2.2.

Tương tác dược lực học

Tương tác dược lực học có thể xảy ra do cạnh tranh vị trí tác dụng trên một thụ
thể, tác dụng trên cùng một hệ thống sinh lý hoặc do cộng độc tính của các thuốc.
Tương tác loại này gặp khi phối hợp các thuốc có tác dụng dược lý hoặc tác dụng phụ
tương tự nhau hoặc đối kháng lẫn nhau. Đây là loại tương tác đặc hiệu, các thuốc có
cùng cơ chế sẽ có cùng một kiểu tương tác dược lực học.
1.1.3. Dịch tễ về tương tác thuốc
Tần xuất xuất hiện TTT được báo cáo trong các nghiên cứu rất khác nhau, phụ
thuộc vào nhiều yếu tố như đối tượng nghiên cứu (bệnh nhân nội trú hay ngoại trú),
loại tương tác được ghi nhận (tất cả tương tác hay chỉ ghi nhận tương tác gây ra ADR),
phương pháp nghiên cứu (tiến cứu hay hồi cứu) và đặc điểm nhân khẩu học [44].
Một nghiên cứu tại Thụy Điển năm 2008 cho thấy tỷ lệ xuất hiện tương tác ở
mức độ trung bình và nặng khi bệnh nhân nhập viện, trong thời gian nằm viện và khi
xuất viện lần lượt là 30%, 56% và 31% [52]. Trong một nghiên cứu khác trên 807 bệnh
nhân cao tuổi ở Hà Lan, 300 bệnh nhân (44,5%) được phát hiện có tương tác thuốc
tiềm tàng, trong đó 172 bệnh nhân (25,5%) có tương tác thuốc tiềm tàng dẫn đến phản
ứng bất lợi hoặc giảm hiệu quả điều trị [48].
Nghiên cứu hồi cứu được Riechelman và cộng sự thực hiện năm 2005 trên 100
bệnh nhân ung thư điều trị nội trú cho thấy 63% bệnh nhân gặp ít nhất một tương tác
thuốc tiềm tàng (trong đó, 18,3% tương tác ở mức độ nhẹ, 56,7% tương tác ở mức độ
trung bình và 25,0% tương tác ở mức độ nặng) [40]. Với bệnh nhân ung thư điều trị
ngoại trú, một nghiên cứu tiến cứu trên 546 bệnh nhân phát hiện được 157 bệnh nhân
(28,8%) có tương tác thuốc. Trong đó, 246 tương tác thuốc được phát hiện, chủ yếu ở
mức độ nhẹ và trung bình [16].
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1.1.4. Tầm quan trọng của tương tác thuốc
Tương tác thuốc có thể làm giảm hoặc bất hoạt tác dụng điều trị của thuốc, tăng
độc tính và gián tiếp ảnh hưởng đến kết quả và tuân thủ điều trị của bệnh nhân [15],
[39]. Một nghiên cứu trên 18.820 bệnh nhân tại Anh cho thấy tương tác thuốc là
nguyên nhân của 16,6% các ADR cần nhập viện [38]. Tương tác thuốc là nguyên nhân
làm tăng chi phí và kéo dài thời gian điều trị của bệnh nhân. Một nghiên cứu đã chỉ ra
rằng những bệnh nhân gặp tương tác thuốc có thời gian nằm viện (OR = 2,98; khoảng
tin cậy 95%: 1,98 - 4,51; p < 0,001) và chi phí điều trị (OR = 1,79; khoảng tin cậy
95%: 1,19 - 2,68, p < 0,005) cao hơn những bệnh nhân không gặp tương tác thuốc [34].
Ngoài ra, các hãng sản xuất dược phẩm phải tiêu tốn nhiều thời gian và nguồn lực tài
chính, nếu một loại thuốc bị rút khỏi thị trường liên quan đến tương tác thuốc [44].
Đáng chú ý, năm trong số mười loại thuốc phải rút khỏi thị trường Hoa Kỳ từ năm
1998 đến năm 2003 có liên quan đến tương tác thuốc quan trọng [25].
Ảnh hưởng của TTT dẫn đến những thái độ xử trí khác nhau của người thầy
thuốc. Một bộ phận trở nên quá cảnh giác với các tương tác thuốc, làm hạn chế việc sử
dụng các thuốc dù có khả năng tương tác cao, nhưng nếu có biện pháp theo dõi phù
hợp và thận trọng trong sử dụng sẽ đem lại hiệu quả lớn cho bệnh nhân. Quan điểm
này càng bị cường điệu hóa bởi rất nhiều cảnh báo về tương tác thuốc trong các CSDL.
Một số CSDL không phân biệt rõ ràng cặp tương tác nào đã được nghiên cứu đầy đủ
và có các bằng chứng trong y văn với các cặp tương tác mới chỉ xuất hiện trên một vài
bệnh nhân đơn lẻ [28]. Ngược lại, nhiều bác sĩ lại không cân nhắc đến tương tác thuốc
do họ hiếm khi gặp phải tương tác trên lâm sàng. Điều này dẫn đến nguy cơ gây hại
cho bệnh nhân trong điều trị [28]. Thực chất, khi xảy ra tương tác, phần lớn thuốc vẫn
có thể phối hợp với nhau nhưng cần có biện pháp quản lý tương tác, chỉ một số lượng
nhỏ tương tác phải tránh hoàn toàn [57].
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1.1.5. Yếu tố nguy cơ gây tương tác thuốc
Nguy cơ tương tác thuốc phụ thuộc vào bệnh nhân và thuốc sử dụng [44].
Về các yếu tố liên quan đến bệnh nhân, đặc điểm của bệnh nhân (giới tính, tuổi),
tình trạng sinh lý (béo phì, suy dinh dưỡng), tình trạng bệnh lý (bệnh tim mạch, đái
tháo đường, động kinh, bệnh gan…) có ảnh hưởng đến nguy cơ TTT [44]. Yếu tố di
truyền quyết định tốc độ chuyển hóa enzym, do đó, cũng liên quan tới TTT. Những
bệnh nhân mang gen “chuyển hóa chậm” có tỷ lệ gặp phải tương tác thuốc thấp hơn so
với những người mang gen “chuyển hóa nhanh” [44]. Người cao tuổi là đối tượng có
nguy cơ cao xảy ra tương tác [13], [18]. Nghiên cứu tại Bệnh viện đại học Basel (Thụy
Điển) cho thấy rằng tỷ lệ bệnh nhân dưới 65 tuổi gặp ít nhất một TTT là 35,6%, trong
khi đó, đối với những bệnh nhân từ 65 tuổi trở lên, tỷ lệ tăng lên 49,0% [18].
Về các yếu tố liên quan đến thuốc, số lượng thuốc bệnh nhân sử dụng, số bác sĩ
kê đơn, liều dùng và đặc tính của từng loại thuốc đều ảnh hưởng lên nguy cơ TTT [44].
Những thuốc có khoảng điều trị hẹp, đường cong đáp ứng với thuốc dốc hoặc tác dụng
dược lý mạnh là những thuốc có liên quan đến nguy cơ tương tác cao nhất. Những
thuốc này bao gồm kháng sinh aminoglycosid, cyclosporin, digoxin, những thuốc điều
trị HIV, thuốc chống đông, thuốc điều trị loạn nhịp tim (quinidin, lidocain,
procainamid), những thuốc điều trị động kinh (carbamazepin, phenytoin, acid valproic)
và thuốc điều trị đái tháo đường (insulin, dẫn chất sulfonylure đường uống) [44]. Nhiều
nghiên cứu đã cho thấy nguy cơ TTT tăng theo số lượng thuốc bệnh nhân sử dụng [22],
[31], [57]. Một nghiên cứu đã cho thấy nguy cơ xuất hiện TTT khi bệnh nhân dùng
phối hợp 3 - 5 thuốc là 29% và lên đến 69% với những bệnh nhân sử dụng đồng thời 6
- 10 thuốc [22].
1.2.

Kiểm soát tƣơng tác thuốc trong thực hành lâm sàng.

1.2.1. Phần mềm hỗ trợ kê đơn cho bác sĩ
Phần mềm hỗ trợ kê đơn để giảm thiểu sai sót trong điều trị được ra đời từ
những năm 1970 và là một nhân tố chung trong chính sách an toàn dược phẩm [11].
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Phần mềm hỗ trợ kê đơn có thể giúp kiểm tra dị ứng thuốc, hướng dẫn liều cơ bản, hỗ
trợ lựa chọn thuốc, kiểm tra thuốc trùng lặp và rà soát tương tác thuốc [11], [32].
Hiện nay, một số phần mềm có thể cung cấp các thông tin cụ thể về TTT như
thời gian khởi phát, mức độ nghiêm trọng, mức độ bằng chứng, tác dụng dược lý, cơ
chế tương tác và các biện pháp giám sát [53]. Những phần mềm như vậy đã giúp giảm
thiểu sai sót trong sử dụng thuốc, nâng cao hiệu quả điều trị và giảm tỷ lệ tương tác
thuốc gặp trên bệnh nhân [29]. Để hỗ trợ tối ưu cho người thầy thuốc, các phần mềm
này cần đảm bảo có độ nhạy (để cảnh báo những tương tác có YNLS tiềm tàng) và độ
đặc hiệu tối ưu (để tránh quá tải nhưng cảnh báo không liên quan) [46]. Tuy nhiên, các
phần mềm này thường đưa ra quá nhiều cảnh báo, kể cả TTT không yêu cầu can thiệp
hay không có ý nghĩa lâm sàng khiến cho các bác sĩ, dược sĩ khó khăn trong việc phân
biệt những thông tin quan trọng hay những cảnh báo giả [21].
1.2.1.1.

Các cơ sở dữ liệu tương tác thuốc thường dùng

Một số CSDL tra cứu TTT thường được sử dụng trên thế giới và tại Việt Nam
bao gồm: Drug Interaction Facts, Drug interactions - Micromedex® Solutions, Hansten
and Horn’s Drug Interactions Analysis and Management, Stockley’s Drug Interactions,
phụ lục tra cứu TTT (phụ lục 1) trong Dược thư Quốc gia Anh và sách Tương tác thuốc
và chú ý khi chỉ định. Đặc điểm của các CSDL này được liệt kê trong bảng 1.1:
Bảng 1.1. Các cơ sở dữ liệu tương tác thuốc thường dùng
STT

Tên cơ sở dữ liệu

Loại CSDL

Ngôn ngữ

Nhà xuất bản/
Quốc gia

1

Drug Interaction Facts

2

Hansten and Horn’s
Drug Interactions
Analysis and
Management

Sách/ phần mềm
tra cứu trực tuyến

Tiếng Anh

Wolters Kluwer
Health ®/ Mỹ

Sách

Tiếng Anh

Wolters Kluwer
Health ®/ Mỹ

8

STT

Tên cơ sở dữ liệu

Loại CSDL

Ngôn ngữ

Nhà xuất bản/
Quốc gia

3

Drug interactions Phần mềm
Micromedex® Solutions tra cứu trực tuyến

Tiếng Anh

Truven Health
Analytics/ Mỹ

4

Phụ lục 1 – Dược thư
Quốc gia Anh

Sách

Tiếng Anh

Hiệp hội Y khoa
Anh và Hiệp hội
Dược sĩ Hoàng gia
Anh/ Anh

5

Stockley’s Drug
Interactions và
Stockley’s Interaction
Alerts

Sách/ phần mềm
tra cứu trực tuyến

Tiếng Anh

Pharmaceutical
Press/ Anh
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Tương tác thuốc và chú
ý khi chỉ định

Sách

Tiếng Việt

NXB Y học/ Việt
Nam

Drug Interaction Facts (DF) [17]
Đây là một CSDL tra cứu tương tác thuốc uy tín của tác giả David S. Tatro do
Wolters Kluwer Health® phát hành. Cuốn sách này bao gồm trên 2.000 chuyên luận
với thông tin tương tác cho hơn 20.000 thuốc, cung cấp thông tin về tương tác thuốc –
thuốc, thuốc – dược liệu, thuốc – thức ăn. Mỗi chuyên luận bao gồm: tên thuốc (tên
chung và tên thương mại), nhóm thuốc tương tác, thời gian tiềm tàng, mức độ nặng của
tương tác, mức độ y văn ghi nhận về tương tác, hậu quả, cơ chế, biện pháp xử trí, bàn
luận và tài liệu tham khảo. Mức độ ý nghĩa của tương tác được đánh giá dựa trên mức
độ nặng và mức độ y văn ghi nhận về tương tác. Cụ thể cách phân loại tương tác này
của DF được trình bày trong bảng 1.2.
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Bảng 1.2: Bảng phân loại mức độ của tương tác trong DF
Mức độ ý nghĩa
1
2
3
4
5

Mức độ nặng của
tƣơng tác
Nặng
Trung bình
Nhẹ
Nặng/ trung bình
Nhẹ
Bất kỳ

Mức độ y văn ghi nhận về tƣơng tác
Đã được chứng minh/ có khả năng/ nghi ngờ
Đã được chứng minh/ có khả năng/ nghi ngờ
Đã được chứng minh/ có khả năng/ nghi ngờ
Có thể
Có thể
Không chắc chắn

Hansten and Horn’s drug interaction analysis and management 2013 (HH) [24]
Đây là một ấn phẩm khác do Wolters Kluwer Health® phát hành của hai tác giả
Philip D. Hansten và John R. Horn. Tài liệu này chú trọng vào việc quản lý tương tác
thuốc để cải thiện kết quả trên bệnh nhân. Mỗi chuyên luận của HH cung cấp thông tin
về tên thuốc tương tác, hậu quả, cơ chế, tóm tắt dữ liệu về tương tác trong y văn và đặc
biệt là các yếu tố nguy cơ, biện pháp xử trí tương tác và tài liệu tham khảo. Mức độ của
tương tác được đánh giá dựa trên mức độ can thiệp của tương tác trên lâm sàng. Năm
mức độ của tương tác trong CSDL này được trình bày trong bảng 1.3.
Bảng 1.3. Bảng phân loại mức độ của tương tác trong HH
Mức độ

Mức độ can thiệp

Ý nghĩa

1

Tránh phối hợp

Nguy cơ luôn luôn vượt trội lợi ích.

2

Thường tránh phối hợp

Thường chỉ phối hợp trong một số trường hợp
đặc biệt.

3

Giảm thiểu rủi ro

Cần tiến hành can thiệp để giảm thiểu nguy cơ
cho bệnh nhân.

4

Không cần can thiệp

Nguy cơ xuất hiện tác dụng bất lợi nhỏ.

5

Không tương tác

Dữ liệu hiện có cho thấy không xảy ra tương tác.
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Drug interactions - Micromedex® Solutions (MM) [58]
Drug interactions - Micromedex® Solutions là một phần mềm tra cứu tương tác
thuốc trực tuyến cung cấp bởi Truven Health Analytics và là một công cụ tra cứu được
dùng phổ biến tại Hoa Kỳ. Hiện nay, phần mềm này cung cấp thông tin về tất cả các
dạng tương tác: tương tác thuốc - thuốc, thuốc - thực phẩm chức năng, thuốc - thức ăn,
thuốc - ethanol, thuốc - thuốc lá, thuốc - bệnh lý, thuốc - thời kỳ mang thai, thuốc - thời
kỳ cho con bú, thuốc - xét nghiệm và thuốc - phản ứng dị ứng. Mỗi kết quả tra cứu về
một tương tác thuốc bao gồm các phần sau: tên thuốc (hoặc nhóm thuốc) tương tác,
mức độ nặng của tương tác, mức độ y văn ghi nhận về tương tác, cảnh báo (hậu quả
của tương tác), biện pháp xử trí, thời gian tiềm tàng, cơ chế, mô tả tương tác trong y
văn và tài liệu tham khảo. Không giống như DF, phần mềm này không có tiêu chí đánh
giá mức độ ý nghĩa chung của tương tác dựa trên mức độ nặng của tương tác và mức độ
y văn ghi nhận về tương tác. Ý nghĩa của các mức độ này được trình bày cụ thể trong
bảng 1.4, 1.5.
Bảng 1.4. Bảng phân loại mức độ nặng của tương tác trong MM
Mức độ nặng của
tƣơng tác

Ý nghĩa

Chống chỉ định

Chống chỉ định các thuốc dùng đồng thời.

Nặng

Tương tác gây hậu quả đe dọa tính mạng và/ hoặc cần can
thiệp y khoa để hạn chế tối thiểu phản ứng có hại nghiêm
trọng xảy ra.

Trung bình

Tương tác dẫn đến hậu quả làm nặng thêm tình trạng của
bệnh nhân và/ hoặc cần thay đổi thuốc điều trị.

Nhẹ

Tương tác ít có ý nghĩa trên lâm sàng. Tương tác có thể làm
tăng tần suất hoặc mức độ nặng của phản ứng có hại nhưng
thường không cần thay đổi thuốc điều trị.

Không rõ

Không rõ.
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Bảng 1.5. Bảng phân loại mức độ y văn ghi nhận về tương tác trong MM
Mức độ y văn
ghi nhận về tƣơng tác

Ý nghĩa

Rất tốt

Các nghiên cứu có kiểm soát tốt đã chứng minh rõ ràng sự tồn
tại của tương tác.

Tốt

Các tài liệu tin cậy cho thấy có tồn tại tương tác nhưng vẫn
còn thiếu các nghiên cứu có kiểm soát tốt.

Khá

Dữ liệu hiện có nghèo nàn, nhưng dựa vào đặc tính dược lý,
các chuyên gia lâm sàng nghi ngờ tương tác có tồn tại hoặc có
bằng chứng tốt về dược lý đối với một loại thuốc tương tự.

Không rõ

Không rõ

Stockley’s Drug Interactions và Stockley’s Interaction Alerts (SDI) [57]
Stockley’s Interactions là nguồn tài liệu toàn diện về tương tác thuốc và có trích
dẫn các nguồn tài liệu có bản quyền trên toàn thế giới. Tương tác trong CSDL này bao
gồm tương tác của các loại thuốc điều trị, dược liệu, thực phẩm, đồ uống, thuốc trừ sâu
và một số thuốc bị lạm dụng. Stockley’s Interaction Alerts được xây dựng từ bản
Stockley’s Drug Interactions giúp các chuyên gia y tế để kiểm tra nhanh các tương tác
trong thực hành lâm sàng. Stockley’s Interaction Alerts phân loại tương tác thành bốn
mức độ. Ý nghĩa của các mức độ được trình bày trong bảng 1.9. Mỗi kết quả tra cứu về
một tương tác thuốc trong Stockley’s Interaction Alerts bao gồm các phần sau: tên
thuốc (nhóm thuốc) tương tác, mức độ ý nghĩa của tương tác, hậu quả của tương tác,
biện pháp kiểm soát tương tác và mô tả ngắn gọn về tương tác qua ba tiêu chí: mức độ
can thiệp, mức độ nặng và mức độ y văn ghi nhận về tương tác. Ý nghĩa của các mức
độ này được trình bày cụ thể trong bảng 1.6, 1.7 và 1.8. Tuy nhiên, không giống như
DF, không có tiêu chí đánh giá mức độ chung của tương tác dựa trên mức độ nặng,
mức độ can thiệp và mức độ y văn ghi nhận về tương tác.
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Bảng 1.6. Bảng phân loại mức độ nặng của tương tác trong SDI
Mức độ nặng của
tƣơng tác
Nặng
Trung bình

Nhẹ
Không có khả năng
Không rõ

Ý nghĩa
Mất hoàn toàn khả năng hoạt động của bệnh nhân hoặc gây ra
ảnh hưởng bất lợi lâu dài hoặc đe dọa tính mạng bệnh nhân.
Tương tác có thể ảnh hưởng đến bệnh nhân ở mức độ trung
bình hoặc giảm một phần khả năng hoạt động của bệnh nhân.
Những tương tác này không gây đe dọa tính mạng hoặc gây ảnh
hưởng lâu dài.
Tương tác có thể ảnh hưởng đến bệnh nhân ở mức độ nhẹ và
không quá đáng lo ngại hoặc không làm giảm khả năng hoạt
động ở đa số bệnh nhân
Tương tác không chắc chắn ảnh hưởng đến bệnh nhân hoặc đôi
khi không có tương tác.
Chỉ được sử dụng như phương án cuối cùng. Áp dụng cho
những tương tác được dự đoán có khả năng xảy ra nhưng không
có đủ bằng chứng.

Bảng 1.7. Bảng phân loại mức độ y văn ghi nhận về tương tác trong SDI
Mức độ y văn
ghi nhận về tƣơng tác

Ý nghĩa

Mở rộng

Tương tác được ghi nhận dựa trên nhiều nghiên cứu quy mô
vừa và nhỏ hoặc một số nghiên cứu lớn, thường có các báo
cáo ca lâm sàng hỗ trợ.

Nghiên cứu

Tương tác được ghi nhận dựa trên các nghiên cứu chính
thống, có thể là một nghiên cứu có quy mô vừa và nhỏ, hoặc
một số nghiên cứu nhỏ. Có thể có hoặc không báo cáo ca lâm
sàng hỗ trợ.

Ca lâm sàng

Tương tác được ghi nhận dựa trên một hoặc một số ít báo cáo
ca lâm sàng. Không có thử nghiệm lâm sàng nào được thực
hiện.

Lý thuyết

Tương tác được ghi nhận dựa trên lý thuyết hoặc thiếu thông
tin về tương tác. Thông tin này bắt nguồn từ các nghiên cứu
in vitro liên quan đến thuốc đang được thử nghiệm hoặc dựa
các thuốc khác trong nhóm có cùng cơ chế tác dụng.
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Bảng 1.8. Bảng phân loại mức độ can thiệp của tương tác trong SDI
Mức độ can thiệp

Ý nghĩa

Tránh dùng

Tốt nhất tránh phối hợp thuốc, đa số các tương tác này là
tương tác chống chỉ định.

Hiệu chỉnh

Có thể thay đổi một trong các thuốc hoặc hiệu chỉnh liều khi
bắt đầu dùng phối hợp để có thể kết hợp hai thuốc.

Giám sát

Tương tác có thể không cần can thiệp nhưng bệnh nhân cần
theo dõi để đánh giá hậu quả. Hoặc tương tác cần giám sát
chỉ số xét nghiệm sinh hóa hoặc hiệu quả điều trị để đưa ra
biện pháp can thiệp dựa trên kết quả theo dõi.

Thông tin

Việc theo dõi chặt chẽ hoặc giám sát có thể không được cảnh
báo do khả năng xảy ra tương tác thấp, nhưng cần cung cấp
thông tin thêm trong trường hợp có vấn đề.

Không can thiệp

Không cần thiết có biện pháp can thiệp hoặc không xảy ra
tương tác khi phối hợp thuốc .
Bảng 1.9. Bảng phân loại mức độ chung trong SDI

Ký hiệu

Ý nghĩa
Tương tác đe dọa tính mạng hoặc bị chống chỉ định bởi nhà sản xuất.
Tương tác gây ra những hậu quả nghiêm trọng trên bệnh nhân và cần thiết
phải hiệu chỉnh liều hoặc theo dõi chặt chẽ.
Hậu quả của tương tác gây ra trên bệnh nhân chưa được khẳng định, vì thế
nên chỉ dẫn cho bệnh nhân về một số phản ứng có hại có thể xảy ra, và/
hoặc cân nhắc các biện pháp theo dõi.
Tương tác không có ý nghĩa trên lâm sàng hoặc không chắc chắn về khả
năng xảy ra tương tác.
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Tƣơng tác thuốc và chú ý khi chỉ định [3]
Tương tác thuốc và chú ý khi chỉ định là tài liệu tra cứu chuyên khảo về tương tác thuốc
bằng tiếng Việt. Đây là cuốn sách giúp bác sĩ thực hành kê đơn tốt, dược sĩ thực hành
dược tốt và điều dưỡng thực hành dùng thuốc đúng cách, theo dõi phát hiện biểu hiện bất
thường của bệnh nhân khi dùng thuốc. Tương tác thuốc và chú ý khi chỉ định là cuốn
sách để tra cứu nhanh, thuận lợi trong thực hành, mỗi tương tác thuốc được trình bày hai
lần, mỗi lần ở một họ tương tác với nhau. Tương tác thuốc và chú ý khi chỉ định chỉ đề
cập đến tương tác thuốc - thuốc. Mức độ chú ý khi sử dụng và mức độ tương tác thuốc
được xếp theo 4 mức độ trong bảng 1.10.
Bảng 1.10. Bảng phân loại mức độ chú ý khi sử dụng và mức độ tương tác thuốc

1.2.1.2.

Mức độ

Chú ý khi chỉ định

Tƣơng tác thuốc

1

Cần theo dõi

Tương tác cần theo dõi

2

Thận trọng

Tương tác cần thận trọng

3

Cân nhắc nguy cơ/ lợi ích

Cân nhắc nguy cơ/ lợi ích

4

Chống chỉ định

Phối hợp nguy hiểm

Sự chênh lệch giữa các CSDL dùng trong tra cứu tương tác thuốc

Mặc dù các tài liệu tham khảo hữu ích trong việc xác định TTT, nhưng nhiều
nghiên cứu đã chỉ ra rằng các CSDL này có sự bất đồng về thông tin tương tác thuốc,
đặc biệt đối với các thông tin như mức độ nghiêm trọng và mức độ bằng chứng [50],
[53].
Trong một nghiên cứu so sánh 4 CSDL là Vidal (Pháp), Dược thư Quốc gia
Anh, DF và MM (Hoa Kỳ), các tác giả đã nhận thấy rằng có khoảng 14% - 44% các
cặp tương tác thuốc được đánh giá là có ý nghĩa lâm sàng trong 1 CSDL lại không
được liệt kê trong các CSDL khác [50].
Ngay cả các CSDL của cùng một quốc gia cũng có nhiều sự khác biệt [10], [19].
Khi so sánh về 4 CSDL tương tác thuốc được sử dụng tại Hoa Kỳ: DF, HH, MM và
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Evaluations of Drug Interactions, nghiên cứu của Abaraca và cộng sự đã chỉ ra rằng
trong 406 TTT nặng được liệt kê trong các CSDL thì phần lớn các TTT chỉ được liệt kê
trong 1 CSDL (291 TTT, 71,1%) , chỉ có 9 (2,2%) TTT được xác định là có YNLS
trong cả 4 CSDL [10].
Trong một nghiên cứu khác khi so sánh 3 phần mềm tra cứu miễn phí thông tin
thuốc, bao gồm cả thông tin về TTT (Dược thư quốc gia Anh, Electronic Medicines
Compendia và DailyMed), cho thấy chỉ có 15,2% TTT được liệt kê ở cả ba CSDL và
có 11,9% TTT được cả ba xếp loại có YNLS [36]. Nghiên cứu của Wong và cộng sự
so sánh hai phần mềm thu phí là MM và DF cho thấy rằng chỉ có 31% TTT được liệt
kê trong cả 2 CSDL, có tới 46,7% TTT chỉ được liệt kê trong MM và 15,2% TTT chỉ
được liệt kê trong MM [53].
Tại Việt Nam, nghiên cứu của Nguyễn Thu Vân và cộng sự cho thấy rằng có sự
khác biệt giữa 6 CSDL nước ngoài (Phụ lục 1 – Dược thư Quốc gia Anh, Thesaurus
des interactions médicamenteuses, DF, HH, MM, SDI pocket companion 2010) về cả
hai tiêu chí liệt kê và nhận định TTT có YNLS. Trong đó, 102 (20,7%) cặp tương tác
được liệt kê trong cả 6 CSDL và chỉ có 24 cặp tương tác (23,5%) được cả 6 CSDL
đánh giá là có YNLS [9]. Một nghiên cứu khác của Phí Xuân Anh và cộng sự đánh giá
khả năng cung cấp thông tin liên quan đến TTT của 6 CSDL tiếng Việt và 3 CSDL
tiếng Anh. Kết quả cho thấy rằng các CSDL khác nhau về khả năng cung cấp và phát
hiện đúng TTT có YNLS, các CSDL tiếng anh có khả năng cung cấp thông tin về TTT
tốt hơn CSDL tiếng Việt [1].
1.2.2. Bảng cảnh cáo về những tương tác nghiêm trọng
Các phần mềm tra cứu thường liệt kê rất nhiều cặp tương tác thuốc trong khi
trong đó, nhiều cặp tương tác không có ý nghĩa trên lâm sàng, khiến các bác sĩ thường
bỏ qua những cảnh báo về tương tác thuốc của các CSDL này. Xuất phát từ thực tế
này, hiện nay, trên thế giới đã có một số nghiên cứu xây dựng bảng cảnh báo về những
tương tác thuốc nghiêm trọng. Mục tiêu của những nghiên cứu này là nhằm xác định
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những tương tác luôn phải cảnh báo bác sĩ và dược sĩ. Đây là những TTT có ý nghĩa
trên lâm sàng hoặc có khả năng gây hại cao cho bệnh nhân. Một số nghiên cứu đã xây
dựng danh mục tương tác thuốc cần chú ý này theo quy trình Delphi sửa đổi [33], [54].
Malone và cộng sự đã đề xuất 25 cặp tương tác thuốc nghiêm trọng có khả năng gặp ở
bệnh nhân ngoại trú [33]. Tại Việt Nam, dựa trên phương pháp này, Hoàng Vân Hà và
cộng sự cũng đã xây dựng một danh mục gồm 25 tương tác thuốc cần chú ý tại bệnh
viện Thanh Nhàn [7]. Trong lĩnh vực ung thư, nhóm tác giả Singapore đã xây dựng
một danh sách gồm 12 tương tác có YNLS của thuốc điều trị ung thư sử dụng đường
uống dựa trên đồng thuận của 2 CSDL (DF và MM) và ý kiến dược sĩ chuyên ngành
ung thư (Bảng 1.11) [54].
Bảng 1.11. Danh sách 12 tương tác có YNLS của thuốc điều trị ung thư sử dụng đường
uống được xây dựng bởi nhóm tác giả Singapore (2009)
STT

Thuốc ung thƣ

Thuốc dùng kèm

1

Azathioprin

Alopurinol

2

Busulfan

Itraconazol

3

Capecitabin

Warfarin

4

Cyclophosphamid

Warfarin

5

Mercaptopurin

Alopurinol

6

Methotrexat

NSAIDs

7

Methotrexat

Các penicilin (amoxicilin, mezlocilin, penicilin G,
penicilin V, piperacilin, ticarcilin)

8

Methotrexat

Các sulfonamid (sulfamethizol, sulfamethoxazol,
sulfasalazin)

9

Sirolimus

Ketoconazol

10

Sirolimus

Các thuốc chống nấm nhóm azol (fluconazol,
itraconazol)

11

Sirolimus

Voriconazol

12

Sirolimus

Cyclosporin
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1.3.

Tổng quan về thuốc điều trị ung thƣ và nguy cơ tƣơng tác thuốc

1.3.1. Sơ lược về bệnh lý ung thư
Ung thư là bệnh lý ác tính của tế bào, khi bị kích thích bởi các tác nhân sinh ung
thư, tế bào tăng sinh một cách vô độ, vô tổ chức, không tuân theo các cơ chế kiểm soát
về phát triển cơ thể [4], [6]. Hiện hơn 200 loại ung thư khác nhau trên cơ thể người đã
được biết đến [6]. Trong đó, ung thư máu là bệnh lý nguyên phát, ác tính của tổ chức
tạo máu, bao gồm nhiều dòng như bệnh bạch cầu cấp, u lympho và đa u tủy xương.
Đa số ung thư là bệnh có biểu hiện mạn tính, có quá trình phát sinh và phát triển
lâu dài qua từng giai đoạn. Hướng tiến triển của mỗi loại ung thư là khác nhau, trong
từng loại bệnh ung thư ở mỗi cá thể cũng có xu hướng tiến triển rất khác nhau [6].
Bệnh ác tính cơ quan tạo máu hầu hết là những bệnh rất nặng diễn biến dai dẳng, tiên
lượng xấu [8].
1.3.2. Các phương pháp điều trị ung thư
Hiện nay, bốn phương pháp điều trị bệnh ung thư thường dùng là : phẫu thuật,
hóa trị liệu, xạ trị và miễn dịch trị liệu. Trong điều trị ung thư, người thầy thuốc sẽ căn
cứ vào từng loại bệnh, từng giai đoạn, từng tính chất của tế bào u, từng cá thể mà áp
dụng một hay nhiều phương pháp trong các phác đồ điều trị cụ thể [6]. Trong ung thư
máu, tùy vào giai đoạn bệnh, tốc độ phát triển của ung thư và tình trạng sức khoẻ
chung của bệnh nhân, có thể được điều trị bằng các phương pháp sau: hóa trị liệu, xạ
trị liệu, ghép tủy xương, liệu pháp miễn dịch, điều trị bằng ngoại khoa, loại bỏ các
thành phần máu hoặc dùng các chất cảm ứng biệt hóa. Trong đó, hoá trị liệu là phương
pháp thường được sử dụng nhất và thường kết hợp với các phương pháp khác để điều
trị bệnh máu ác tính [8].
Dựa vào cấu trúc hóa học và cơ chế, có thể chia thuốc điều trị ung thư thành các
nhóm sau [4]:
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Nhóm kháng chuyển hóa: Do có cấu trúc tương tự các chất nội sinh nên khi vào
cơ thể các thuốc này ức chế cạnh tranh hoặc ức chế tổng hợp purin, pyrimidin hoặc
acid folic, là những chất quan trọng trong tổng hợp acid nucleic. Các thuốc trong nhóm
này thường dùng là methotrexat, azathioprin, cytarabin, fludarabin…
Nhóm alkyl hóa: những thuốc khi vào cơ thể chuyển hóa tạo ra gốc alkyl. Các
gốc alkyl sẽ liên kết cộng hóa trị với guanin tạo liên kết chéo giữa 2 mạch của phân tử
ADN hoặc giữa 2 phân tử trên cùng 1 mạch nên ngăn cản sự tách đôi và sao chép dẫn
tới ức chế tổng hợp ADN, ARN làm cho tế bào ung thư không nhân lên được, không
phát triển được. Ngoài ra các thuốc này còn có tác dụng ức chế miễn dịch. Các loại
thuốc alkyl hóa thường có dẫn xuất nitrogen mustard, dẫn xuất nitroure, dẫn xuất
triazen, dẫn xuất alkyl sulfonat và dẫn xuất platin. Một số thuốc thường dùng là
cyclophosphamid, ifosfamid, dacarbazin, busulfan, cisplatin…
Nhóm chống phân bào: các thuốc này gắn chọn lọc vào tubulin ngăn cản tạo
thành cấu trúc vi ống – thành phần quan trọng của thoi gián phân nên ức chế sự tách
đôi của nhiễm sắc thể, tế bào ung thư bị tiêu diệt. Nhóm này có các alkaloid dừa cạn,
dẫn xuất taxan và dẫn xuất podophyllotoxin. Các thuốc thường được sử dụng như là
vincristin, docetaxel, etoposid…
Nhóm kháng sinh: các kháng sinh thường xen vào giữa phân tử ADN hoặc tạo
liên kết chéo giữa 2 phân tử ADN gây tổn thương ADN, ức chế sự phân chia tế bào.
Các kháng sinh điều trị ung thư chủ yếu được phân lập từ Streptomyces như các thuốc
anthracyclin (daunorubicin, doxorubicin), bleomycin…
Nhóm hormon và kháng hormon: ức chế bài tiết hoặc đối kháng tác dụng của
hormon. Các thuốc trong nhóm được dùng để điều trị các loại ung thư liên quan tới rối
loạn hormon như ung thư buồng trứng, ung thư tử cung, ung thư vú, ung thư tuyến tiền
liệt. Thường sử dụng các estrogen, các progesteron, androgen, dẫn xuất của hormon
giải phóng gonadotropin…
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Nhóm thay đổi đáp ứng miễn dịch: gồm nhiều thuốc với nhiều cơ chế.
Interferon kích thích tế bào NK của lympho bào và kích thích hoạt tính diệt khối u của
bạch cầu đơn nhân. Interleukin kích thích miễn dịch và ức chế sự tăng trưởng, lan
truyền của khối u, với các chất thường được sử dụng là interferon, interleukin II...
Các thuốc khác như hydroxyurea có tác dụng đặc hiệu trên pha S nhờ ức chế
enzym ribonucleic reductase do đó ức chế tổng hợp ADN, mitoxantron là dẫn xuất của
anthraquinon tổng hợp có cấu trúc và cơ chế tác dụng giống như nhóm kháng sinh
anthracyclin…
1.3.3. Nguy cơ gặp tương tác thuốc trong điều trị ung thư
Bệnh nhân ung thư là đối tượng nguy cơ cao gặp tương tác thuốc [42]. Một tổng
quan hệ thống đã cho thấy 12% - 63% bệnh nhân ung thư gặp ít nhất 1 tương tác thuốc
tiềm tàng liên quan đến thuốc điều trị ung thư [39]. Bệnh nhân ung thư có nguy cơ cao
gặp tương tác thuốc do các bệnh nhân này thường phải dùng nhiều loại thuốc đồng
thời, bao gồm thuốc dùng cho các bệnh mắc kèm, thuốc điều trị độc tính liên quan đến
hóa trị liệu và thuốc điều trị các triệu chứng của ung thư như đau, co giật và huyết khối
tĩnh mạch [14], [42], [49]. Nghiên cứu của Riechelmann và cộng sự đã chỉ ra rằng,
tăng số lượng thuốc (OR = 1,4 với mỗi thuốc được thêm vào, khoảng tin cậy 95%: 1,26
- 1,59, p < 0,001) và thuốc điều trị bệnh mắc kèm (OR = 8,6, khoảng tin cậy 95%: 2,9 25, p < 0,001) làm tăng nguy cơ gặp TTT trên bệnh nhân ung thư [42]. Ở một nghiên
cứu khác trên các bệnh nhân ung thư điều trị nội trú, việc sử dụng trên 8 thuốc và nằm
viện trên 6 ngày được xác định là yếu tố nguy cơ cho TTT [40].
Nguy cơ TTT ở bệnh nhân ung thư tăng lên còn do thông số dược động học ở
đối tượng này bị thay đổi. Sự thay đổi dược động học có thể do một số yếu tố như
thuốc kém hấp thu do viêm niêm mạc hay suy dinh dưỡng, thể tích phân bố thay đổi do
giảm tỷ lệ liên kết với protein và phù nề; hoặc giảm thải trừ thuốc ở bệnh nhân suy gan,
suy thận [41], [42].
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Chƣơng 2: ĐỔI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tƣợng nghiên cứu
2.1.1. Cơ sở dữ liệu
Các CSDL đưa vào nghiên cứu được lựa chọn dựa trên:
- Được sử dụng rộng rãi trên thế giới và tại Việt Nam.
- Có khả năng tra cứu thông tin tương tác thuốc hai chiều và thông tin về TTT ở
hai chiều là đồng nhất.
- CSDL sẵn có mà nhóm nghiên cứu có thể tham khảo.
Dựa trên ba tiêu chuẩn trên, nhóm nghiên cứu lựa chọn ra 4 CSDL tra cứu gồm:
- Sách Drug Interaction Facts 2013 (DF) [17].
- Sách Drug Interactions Analysis and Management 2013 (HH) [24].
- Bản điện tử của Stockley’s Drug Interaction Alerts được truy xuất trực tuyến
qua CSDL Medicinescomplete (SDI) [57].
- Phần mềm trực tuyến Drug interactions - Micromedex® Solutions (MM) [58].
2.1.2. Thuốc
Từ Danh mục hoạt chất được sử dụng ở Viện Huyết học và Truyền máu Trung
ương năm 2015, chúng tôi lựa chọn các thuốc điều trị ung thư có mã ATC L01 theo Hệ
thống phân loại giải phẫu - điều trị - hóa học của Tổ chức Y tế thế giới để đưa vào
nghiên cứu. Cụ thể 22 thuốc được đưa vào nghiên cứu được trình bày trong bảng 2.1.
Bảng 2.1. Danh sách thuốc điều trị ung thư được đưa vào nghiên cứu
Mã ATC
L01A
L01B
L01C
L01D
L01X

Thuốc
Busulfan, cyclophosphamid, dacarbazin, ifosfamid
Cytarabin, fludarabin, mercaptopurin, methotrexat
Etoposid, vincristin
Bleomycin, daunorubicin, doxorubicin, mitoxantron
Arsenic trioxid, asparaginase, bortezomib, cisplatin, hydroxyurea,
imatinib, rituximab, tretinoin
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2.1.3. Bệnh án điều trị nội trú
Bệnh án điều trị nội trú được lựa chọn để rà soát tương tác thuốc theo danh mục
TTT cần chú ý đã xây dựng ở trên cần đáp ứng các tiêu chuẩn sau:
-

Bệnh án điều trị nội trú tại 4 khoa sử dụng thuốc điều trị ung thư của Viện
Huyết học và Truyền máu Trung ương (bao gồm: Khoa bệnh máu tổng hợp,
Khoa bệnh máu trẻ em, Khoa điều trị hóa chất và Khoa ghép tế bào gốc) trong
thời gian 10 ngày từ 1/3/2015 - 10/3/2015.

-

Bệnh án có kê đơn thuốc điều trị ung thư trong khoảng thời gian trên.

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu.
2.2.1. Nội dung 1: Đánh giá sự đồng thuận về khả năng liệt kê tương tác giữa các
CSDL và nhận định tương tác có ý nghĩa lâm sàng giữa các CSDL và trong từng
CSDL dựa vào mức độ can thiệp y khoa hoặc dựa vào mức độ nặng và mức độ y văn
ghi nhận về tương tác
2.2.1.1. Đánh giá sự đồng thuận về khả năng liệt kê tương tác giữa các CSDL.
Đầu tiên, nhóm nghiên cứu kiểm tra sự có mặt của các hoạt chất điều trị ung thư
đáp ứng tiêu chuẩn lựa chọn trong 4 CSDL và phân loại các nhóm hoạt chất có mặt
trong 4 CSDL, 3 CSDL hay 2 CSDL. Sau đó, tiến hành liệt kê toàn bộ các cặp tương
tác của mỗi hoạt chất trong từng CSDL mà hoạt chất đó có mặt, loại trừ các cặp tương
tác mà thuốc bị tương tác chỉ có tác dụng tại chỗ và các cặp tương tác giữa thuốc với
thức ăn, đồ uống, ethanol, thuốc lá và dược liệu [39].
Với những tương tác được liệt kê trong 1 CSDL, nhóm nghiên cứu kiểm tra sự
có mặt của thuốc bị tương tác trong các tài liệu không liệt kê tương tác này. Nếu thuốc
bị tương tác không có mặt trong CSDL, tương tác được coi là không xác định. Trong
trường hợp thuốc bị tương tác có mặt trong CSDL nhưng không được liệt kê thì được
coi là không có tương tác.
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Trên cơ sở đó, thống kê số lượng các cặp tương tác được liệt kê trong lần lượt 1
CSDL đến 4 CSDL theo ba mức: có tương tác, không có tương tác và không xác định
và xác định tỷ lệ đồng thuận giữa các CSDL trong việc liệt kê danh mục tương tác.
2.2.1.2. Đánh giá mức độ đồng thuận trong việc nhận định mức độ có ý nghĩa lâm
sàng của tương tác thuốc giữa các CSDL và trong từng CSDL dựa vào mức độ can
thiệp y khoa hoặc dựa vào mức độ nặng và mức độ y văn ghi nhận về tương tác
Bước 1: Định nghĩa tương tác thuốc có YNLS
Mỗi CSDL sử dụng một thang đánh giá khác nhau để nhận định mức độ tương
tác, vì vậy, cần phải có tiêu chí chung để xác định cặp tương tác được nhận định là có
YNLS trong các CSDL. Chúng tôi đưa ra hai định nghĩa sau để xác định tương tác
thuốc có ý nghĩa lâm sàng:
Theo hướng dẫn của Cơ quan Quản lý Dược phẩm Châu Âu, một tương tác
thuốc được coi là có ý nghĩa lâm sàng khi "tương tác thuốc dẫn đến hiệu quả điều trị
và/ hoặc độc tính của một thuốc bị thay đổi tới mức cần phải có sự hiệu chỉnh liều hoặc
biện pháp can thiệp y khoa" [47] (gọi tắt là “Định nghĩa 1”). Theo định nghĩa này,
tương tác được coi là có YNLS trong HH là các tương tác ở mức 1, 2 hoặc 3. Đối với
các CSDL còn lại, cần rà soát biện pháp xử trí cụ thể của mỗi tương tác để xác định
tương tác có YNLS hay không.
Tương tác còn được định nghĩa là có YNLS dựa trên mức độ nặng của tương tác
và mức độ bằng chứng được ghi nhận trong y văn. Quy ước để xác định tương tác có
YNLS theo cách đánh giá này được đề xuất bởi Wong và cộng sự (2009) (gọi tắt là
“Định nghĩa 2”) [53]. Theo đó, tương tác được coi là có YNLS theo các mức độ được
trình bày trong bảng 2.2. Riêng HH chỉ tóm tắt một số bằng chứng về tương tác trong y
văn, vì vậy, nhóm nghiên cứu không đủ cơ sở để đánh giá tương tác theo định nghĩa 2.
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Bảng 2.2. Các mức độ tương tác có YNLS theo định nghĩa 2 trong các CSDL
STT
1

Tên tài liệu
Drug interaction
facts 2013

Mức độ có ý nghĩa lâm sàng
- Mức độ nặng: nặng, trung bình.
- Mức độ y văn ghi nhận: đã được chứng minh, có khả năng,
nghi ngờ.

2

Drug interactions - Mức độ nặng: chống chỉ định, nặng, trung bình.
- Micromedex® - Mức độ y văn ghi nhận: rất tốt, tốt, khá.
Solutions

3

Stockley’s drug
- Mức độ nặng: nặng, trung bình
interaction Alerts - Mức độ y văn ghi nhận: mở rộng, nghiên cứu, ca lâm sàng

Bước 2: Tra cứu tương tác thuốc.
Với mỗi TTT được liệt kê ở trên, tương tác được đánh giá có YNLS theo cả 2
định nghĩa. Từ đó, nhóm nghiên cứu thống kê các TTT có YNLS theo mỗi định nghĩa
và xác định sự đồng thuận giữa các CSDL và trong từng CSDL theo 2 định nghĩa TTT
có YNLS.
2.2.2. Nội dung 2: Xây dựng danh mục tương tác thuốc cần chú ý của các hoạt chất
điều trị ung thư được sử dụng tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương và
hướng dẫn xử trí các cặp tương tác này trong thực hành lâm sàng.
Dựa trên danh mục TTT đã có ở trên, chúng tôi tiến hành lấy đồng thuận TTT
có YNLS theo cả 2 định nghĩa đã đưa ra.
Theo định nghĩa 1: Với những TTT có trong cả 4 CSDL thì lấy đồng thuận ít
nhất 3/4 CSDL, với những TTT có trong 3 CSDL thì lấy đồng thuận ít nhất 2/3 và với
những TTT chỉ có trong 2 CSDL thì lấy đồng thuận 2/2.
Theo định nghĩa 2: Do theo định nghĩa này chỉ cho xác định TTT có YNLS
trong 3 quyển nên với những TTT có trong cả 3 CSDL thì lấy đồng thuận ít nhất 2/3 và
với những TTT chỉ có trong 2 CSDL thì lấy đồng thuận 2/2.
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Sau khi lấy đồng thuận TTT có YNLS theo từng định nghĩa, chúng tôi tiếp tục
lựa chọn những TTT có YNLS theo cả 2 định nghĩa trên và loại trừ những TTT có
thuốc bị tương tác không được sử dụng tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương
để xây dựng được một danh mục TTT cần chú ý. Từ danh mục tương tác cần chú ý,
dựa trên các CSDL được nghiên cứu ở trên, nhóm nghiên cứu xây dựng hướng dẫn xử
trí cho từng cặp tương tác thuốc trên tiêu chí hướng xử trí chi tiết, cụ thể và có khả
năng áp dụng vào thực tế điều trị.
2.2.3. Xác định tần suất xuất hiện tương tác trong bệnh án nội trú tại 4 khoa sử
dụng thuốc điều trị ung thư tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương bằng
danh mục TTT cần chú ý đã xây dựng.
Bệnh án điều trị nội trú trong 4 khoa: Khoa bệnh máu tổng hợp, Khoa bệnh máu
trẻ em, Khoa điều trị hóa chất và Khoa ghép tế bào tổng hợp được rà soát để kiểm tra
sự xuất hiện các tương tác thuốc nằm trong danh mục tương tác thuốc cần chú ý đã
được xây dựng. Các chỉ tiêu cần khảo sát:
 Xác định tần suất xuất hiện tương tác chung và tại mỗi khoa
 Xác định số tương tác được phát hiện
 Liệt kê các tương tác được ghi nhận
2.3. Xử lý số liệu
Sử dụng phần mềm SPSS 16.0 và Excel 2007 để xử lý số liệu. Mẫu nghiên cứu
được đại diện bằng giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn (TB ± SD), tỷ lệ phần trăm. Sử
dụng hệ số tương quan nội tại (Intraclass correlation coefficient - ICC) để đánh giá
mức độ đồng thuận giữa nhiều CSDL. Ý nghĩa của hệ số ICC theo Fleiss (1986) [27],
[37] được nhận định theo các mức:
rất tốt.

0,4 = thấp; 0,4 < khá hoặc tốt < 0,75; ≥ 0,75 =
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Chƣơng 3. KẾT QUẢ
3.1. Đánh giá sự đồng thuận về khả năng liệt kê tƣơng tác giữa các CSDL và
nhận định tƣơng tác có ý nghĩa lâm sàng giữa các CSDL và trong từng CSDL dựa
vào mức độ can thiệp y khoa hoặc dựa vào mức độ nặng và mức độ y văn ghi
nhận về tƣơng tác
3.1.1. Đánh giá sự đồng thuận về khả năng liệt kê tương tác giữa các CSDL
Với 22 hoạt chất điều trị ung thư được lựa chọn đưa vào nghiên cứu chúng tôi
tiến hành kiểm tra sự có mặt của các hoạt chất trong 4 CSDL, sau đó, liệt kê toàn bộ
các cặp tương tác của các hoạt chất này trong 4 CSDL. Sau khi tiến hành loại bỏ các
cặp tương tác theo các tiêu chí đã đề ra, còn lại 1.833 cặp TTT. Nhóm nghiên cứu
thống kê và xác định tỷ lệ các cặp tương tác được liệt kê trong lần lượt 1 đến 4 CSDL
so với tổng số cặp tương tác được liệt kê của hoạt chất đó. Kết quả được trình bày
trong bảng 3.1 (trang 26).
Nhận xét: Đa số các tương tác được liệt kê trong 1 hoặc 2 CSDL. Với các hoạt
chất ung thư có mặt trong 4 CSDL, số cặp tương tác được liệt kê trong cả 4 CSDL là ít
nhất (tối đa là 6,6%) trong khi số cặp tương tác chỉ được liệt kê trong 1 CSDL chiếm
đa số (47% - 92%). Tương tự với các hoạt chất ung thư có mặt trong 3 CSDL và 2
CSDL, sự đồng thuận cũng thường giảm dần theo chiều tăng của số CSDL lấy đồng
thuận. Những hoạt chất như cytarabin, daunorubicin và mitoxantron có mặt trong 3
CSDL nhưng không có cặp tương tác nào được cùng liệt kê trong cả 3 CSDL đó. Đối
với thuốc bortezomid và cyclophosphamid, số thuốc đồng thuận trên 4 CSDL lớn hơn
khi lấy đồng thuận 3 CSDL. Điều này xảy ra do việc lấy đồng thuận các CSDL là độc
lập. Những tương tác chỉ được liệt kê trong 3 CSDL không bao gồm những TTT có
mặt trong cả 4 CSDL.
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Bảng 3.1. Sự đồng thuận giữa các CSDL về liệt kê cặp tương tác
Sự đồng thuận giữa các CSDL
Hoạt chất

1 CSDL
n (%)

2 CSDL
n (%)

3 CSDL
n (%)

4 CSDL
n (%)

Bortezomid (n=147)

136 (92,52%)

9 ( 6,12%)

0 (0%)

2 (1,36%)

Busulfan (n=34)

18 (52,94%)

14 (41,18%)

1 (2,94%)

1 (2,94%)

Cisplatin (n=76)

53 (69,74%)

18 (23,68%)

4 (5,26%)

1 (1,31%)

Cyclophosphamid (n=120)

77 (64,17%)

32 (26,67%)

4 (3,33%)

7 (5,83%)

Doxorubicin (n=174)

132 (75,86%)

33 (18,97%)

8 (4,60%)

1 (0,57%)

Etoposid (n=63)

48 (76,19%)

13 (20,63%)

1 (1,59%)

1 (1,59%)

Imatinib (n=166)

108 (65,06%)

50 (30,12%)

6 (3,61%)

2 (1,21%)

Mercaptopurin (n=50)

30 (60,00%)

13 (26,00%)

4 (8,00%)

3 (6,00%)

Methotrexat (n=241)

113 (46,89%)

82 (34,02%)

Vincristin (n=116)

71 (61,21%)

32 (27,59%)

8 (6,89%)

Arsenic trioxid (n=265)

163 (61,51%)

101 (38,11%)

1 (0,38%)

Bleomycin (n=31)

19 (61,29%)

11 (35,48%)

1 (3,23%)

Cytarabin (n=36)

24 (66,67%)

12 (33,33%)

0 (0%)

Daunorubicin (n=42)

32 (76,19%)

10 (23,81%)

0 (0%)

68 (80%)

16 (18,82%)

1 (1,18%)

Mitoxantron (n=38)

29 (76,32%)

9 (23,68%)

0 (0%)

Tretinoin (n= 32)

15 (46,875%)

15 (46,875%)

2 (6,25%)

Asparaginase (n=17)

16 (94,12%)

1 (5,88%)

Dacarbazin (n=24)

16 (66,67%)

8 (33,33%)

Fludarabin (n=25)

16 (64,00%)

9 (36,00%)

Hydroxyurea (n= 30)

20 (66,67%)

10 (33,33%)

Rituximab (n=21)

13 (61,90%)

8 (38,10%)

Thuốc có trong 4 CSDL

30 (12,45%) 16 (6,64%)

Thuốc có trong 3 CSDL

Ifosfamid (n=85)

Thuốc có trong 2 CSDL

5 (4,31%)
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Sự kém đồng thuận này cũng được thể hiện qua hệ số ICC. Ở cả 3 nhóm, đa
phần các thuốc đều cho hệ số ICC dưới 0,4 và chủ yếu là giá trị âm. Điều này chứng tỏ
có sự bất đồng rõ rệt giữa các CSDL về liệt kê cặp tương tác. Hệ số ICC đánh giá đồng
thuận về liệt kê cặp tương tác giữa 4 CSDL được tóm tắt trong bảng 3.2. (phụ lục 1)
Bảng 3.2. Hệ số ICC đánh giá đồng thuận về liệt kê cặp tương tác giữa 4 CSDL
Nhóm thuốc
có trong 4 CSDL

Nhóm thuốc
có trong 3 CSDL

Nhóm thuốc
có trong 2 CSDL

0,1296

- 0,1337

- 0,3758

ICC

3.1.2. Đánh giá sự đồng thuận trong việc nhận định tương tác có ý nghĩa lâm sàng
giữa các CSDL và trong từng CSDL dựa vào mức độ can thiệp y khoa hoặc dựa vào
mức độ nặng và mức độ y văn ghi nhận về tương tác
3.1.2.1. Đánh giá sự đồng thuận trong việc nhận định tương tác có ý nghĩa lâm sàng
giữa các CSDL dựa vào mức độ can thiệp y khoa hoặc dựa vào mức độ nặng và mức
độ y văn ghi nhận về tương tác
Các CSDL đều cung cấp thông tin về biện pháp xử trí khi xảy ra tương tác nên
cả 4 CSDL đều cho phép đánh giá TTT theo định nghĩa 1. Từ đó, nhóm nghiên cứu
thống kê và xác định tỷ lệ đồng thuận giữa các cặp tương tác có YNLS theo định nghĩa
1. Kết quả được trình bày trong bảng 3.3 (trang 28).
Nhận xét: Kết quả trong bảng 3.3 thể hiện sự chênh lệch rõ rệt trong việc đánh
giá cặp tương tác có YNLS theo định nghĩa 1. Đối với các thuốc có mặt trong cả 4
CSDL, số lượng tương tác được đồng thuận ở cả 4 CSDL rất thấp, chỉ chiếm tối đa
6,5% tổng số tương tác có YNLS theo định nghĩa 1. Có những thuốc như doxorubicin
và cisplatin không có tương tác nào có YNLS ở cả 4 CSDL. Từ bảng trên có thể nhận
thấy đa số TTT chỉ được nhận định có YNLS trong 1 CSDL. Tương tự ở những thuốc
có trong 2 hay 3 CSDL thì tỷ lệ tương tác thuốc có YNLS cũng giảm dần theo số
CSDL lấy đồng thuận.
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Bảng 3.3. Sự đồng thuận giữa các CSDL về nhận định
mức độ ý nghĩa lâm sàng của tương tác theo định nghĩa 1
Sự đồng thuận giữa các CSDL
Hoạt chất

2 CSDL
n (%)

3 CSDL
n (%)

4 CSDL
n (%)

6 (4,26%)

1 (0,71%)

1 (0,71%)

Busulfan (n=30)

10 (30,30%)

1 (3,03%)

1 (3,03%)

Cisplatin (n=62)

14 (22,58%)

3 (4,84%)

0 (0%)

Cyclophosphamid (n=95)

15 (15,79%)

5 (5,26%)

2 (2,11%)

Doxorubicin (n=156)

20 (12,82%)

8 (5,13%)

0 (0%)

Etoposid (n=42)

11 (26,19%)

0 (0%)

1 (2,38%)

Imatinib (n=119)

32 (26,89%)

3 (2,52%)

2 (1,68%)

Mercaptopurin (n=46)

12 (26,09%)

3 (6,52%)

3 (6,52%)

Methotrexat (n=207)

79 (38,16%)

27 (13,04%)

12 (5,80%)

Vincristin (n=111)

29 (26,13%)

8 (7,21%)

4 (3,60%)

Arsenic trioxid (n=198)

44 (22,22%)

1 (0,51%)

Bleomycin (n=30)

11 (36,67%)

1 (3,33%)

Cytarabin (n=33)

10 (30,30%)

0 (0%)

9 (22,5%)

0 (0%)

Ifosfamid (n=79)

12 (15,19%)

0 (0%)

Mitoxantron (n=36)

8 (22,22%)

0 (0%)

Tretinoin (n=31)

13 (41,94%)

2 (6,45%)

Thuốc có trong 4 CSDL
Bortezomid (n=141)

Thuốc có trong 3 CSDL

Daunorubicin (n=40)

Thuốc có trong 2 CSDL
Asparaginase (n=17)

1 (5,88%)

Dacarbazin (n=22)

8 (36,36%)

Fludarabin (n=23)

9 (39,13%)

Hydroxyurea (n=28)

10 (35,71%)

Rituximab (n=18)

8 (44,44%)
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Sự bất đồng giữa các CSDL trong việc nhận định tương tác có ý nghĩa lâm sàng
càng được chứng tỏ thông qua hệ số ICC. Hệ số ICC của tất cả các hoạt chất đều nhỏ
hơn 0, cho thấy sự kém đồng thuận giữa các CSDL trong việc nhận định tương tác
thuốc có YNLS theo định nghĩa 1. (phụ lục 2)
Bảng 3.4. Hệ số ICC đánh giá sự bất đồng giữa các CSDL trong nhận định
cặp tương tác thuốc có ý nghĩa lâm sàng theo định nghĩa 1

ICC

Nhóm thuốc

Nhóm thuốc

Nhóm thuốc

có trong 4 CSDL

có trong 3 CSDL

có trong 2 CSDL

- 0,056

- 0,2303

- 0,5618

Do trong CSDL, HH không cho phép đánh giá được tương tác thuốc có YNLS
theo định nghĩa 2 nên chúng tôi chỉ xét sự đồng thuận về đánh giá TTT có YNLS theo
định nghĩa này trong 3 CSDL còn lại. Tương tự như trên, chúng tôi thống kê và xác
định cặp tương tác có YNLS theo định nghĩa 2. Kết quả được trình bày trong bảng 3.5
(trang 30).
Nhận xét: Bảng 3.5 thể hiện sự đồng thuận giữa các CSDL về nhận định TTT có
YNLS theo định nghĩa 2 rất thấp và thường giảm dần theo số CSDL lấy đồng thuận.
Với những hoạt chất có trong 3, 4 CSDL, tỷ lệ tương tác được đồng thuận ở cả 3 CSDL
chỉ chiếm 3% - 14%. Sự đồng thuận giữa 2 CSDL ở mức cao hơn nhưng vẫn rất thấp,
tối đa chỉ đạt 31%. Tương tự định nghĩa 1, có một số thuốc (bortezomid, doxorubicin)
không có tương tác nào được đồng thuận có YNLS ở cả 3 CSDL. Phần lớn các thuốc
chỉ được nhận định có YNLS trong 1 CSDL.
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Bảng 3.5. Sự đồng thuận giữa các CSDL về nhận định
mức độ ý nghĩa lâm sàng của tương tác theo định nghĩa 2
Sự đồng thuận giữa các CSDL
Hoạt chất

2 CSDL
n (%)

3 CSDL
n (%)

Bortezomid (n=38)

2 (5,26%)

0 (0%)

Busulfan (n=21)

4 (19,05%)

2 (9,52%)

Cisplatin (n=45)

7 (15,56%)

2 (4,44%)

Cyclophosphamid (n=69)

21 (30,43%)

4 (5,80%)

Doxorubicin (n=148)

26 (17,57%)

0 (0%)

Etoposid (n=37)

1 (2,70%)

2 (5,40%)

Imatinib (n=104)

8 (7,69%)

4 (3,85%)

Mercaptopurin (n=36)

9 (25,00%)

2 (5,56%)

Methotrexat (n=174)

35 (20,11%)

23 (13,22%)

Vincristin (n=94)

13 (13,83%)

9 (9,57%)

Arsenic trioxid (n=189)

1 (0,529%)

0 (0%)

Bleomycin (n=27)

3 (11,11%)

1 (3,70%)

Cytarabin (n=21)

1 (4,76%)

0 (0%)

Daunorubicin (n=19)

1 (5,26%)

0 (0%)

Ifosfamid (n=32)

3 (9,38%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

5 (16,13%)

0 (0%)

Thuốc có trong 4 CSDL

Thuốc có trong 3 CSDL

Mitoxantron (n=20)
Tretinoin (n=31)
Thuốc có trong 2 CSDL
Asparaginase (n=17)

1 (5,88%)

Dacarbazin (n=15)

0 (0%)

Fludarabin (n=14)

1 (7,14%)

Hydroxyurea (n=18)

2 (11,11%)

Rituximab (n=17)

0 (0%)
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Sự kém đồng thuận đó được thấy rõ hơn khi sử dụng hệ số ICC để đánh giá sự
đồng thuận giữa các CSDL trong việc nhận định cặp tương tác thuốc có YNLS theo
định nghĩa 2. Tất cả hệ số ICC của các hoạt chất đều nhỏ hơn 0 cho thấy sự bất đồng rõ
rệt giữa các CSDL. (phụ lục 3)
Bảng 3.6. Hệ số ICC đánh giá sự bất đồng giữa các CSDL trong nhận định
cặp tương tác thuốc có ý nghĩa lâm sàng theo định nghĩa 2

ICC

Nhóm thuốc

Nhóm thuốc

Nhóm thuốc

có trong 4 CSDL

có trong 3 CSDL

có trong 2 CSDL

- 0,2027

- 0,2196

- 0,4106

Tương tự khả năng liệt kê tương tác thuốc, nhận định tương tác có YNLS theo
hai định nghĩa giữa các CSDL cũng có nhiều chênh lệch. Như vậy, có thể thấy rằng
thông tin giữa các CSDL thường được sử dụng trong tra cứu tương tác thuốc trên thế
giới có sự chênh lệch khá lớn. Ngay cả với những cặp tương tác được coi là nguy hiểm,
cần chống chỉ định trong 1 CSDL, tương tác này vẫn không được liệt kê (không có
tương tác hoặc không xác định) trong các CSDL còn lại. Sự không thống nhất giữa các
CSDL trong nhận định các cặp tương tác ở mức độ nghiêm trọng nhất được thể hiện
trong phụ lục 7 và được tóm tắt lại trong bảng 3.7 (trang 32).
Nhận xét: Ở mức độ tương tác cao nhất, SDI nhận định 310 cặp tương tác nguy
hiểm, đe dọa tính mạng, MM nhận định 37 cặp “chống chỉ định”, trong khi DF nhận
định 64 cặp và HH nhận định 3 cặp ở mức độ “1”. Trong 310 cặp tương tác được SDI
nhận định là tương tác nguy hiểm, đe dọa tính mạng, 65 cặp trong MM, 58 cặp trong
DF và 16 cặp trong HH được coi là không tương tác. Trong đó cặp tương tác imatinib
– ergometrin được SDI nhận định ở mức độ chống chỉ định nhưng cả 3 CSDL còn lại
cho là không tương tác. HH là CSDL có số lượng cặp tương tác ở mức độ cao nhất
(tránh phối hợp) thấp nhất, với 3 cặp tương tác là mercaptopurin - febuxostat,
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methotrexat - neomycin và methotrexat - vaccin bại liệt. Trong đó cặp methotrexat vaccin bại liệt được 2 CSDL là SDI và HH nhận định ở mức độ cao nhất nhưng MM
lại bỏ qua.
Bảng 3.7. Sự chênh lệch giữa các CSDL trong nhận định các cặp tương tác
ở mức độ cao nhất

SDI

MM

DF

HH

SDI

MM

DF

HH

(310)

(37)

(64)

(3)

Không có tương tác

-

6

8

0

Không xác định

-

20

1

0

Không có tương tác

65

-

12

1

Không xác định

49

-

0

0

Không có tương tác

58

12

-

0

Không xác định

195

19

-

1

Không có tương tác

16

12

33

-

Không xác định

95

12

10

-

3.1.2.2. Đánh giá sự đồng thuận trong việc nhận định tương tác có ý nghĩa lâm sàng
trong từng CSDL dựa vào mức độ can thiệp y khoa hoặc dựa vào mức độ nặng và mức
độ y văn ghi nhận về tương tác
Ngay trong cùng một CSDL sự đồng thuận về nhận định mức độ có YNLS theo
2 định nghĩa cũng có sự khác nhau. Kết quả so sánh về sự đồng thuận trong việc nhận
định tương tác có YNLS trong từng CSDL theo hai định nghĩa được trình bày trong
phụ lục 4,5,6 và được tóm tắt lại trong bảng 3.8 (trang 33).
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Bảng 3.8. Sự đồng thuận trong các CSDL về nhận định mức độ có ý nghĩa lâm sàng
của tương tác thuốc theo định nghĩa 1 và định nghĩa 2
Có YNLS ở
cả 2 định nghĩa

Chỉ có YNLS
theo định nghĩa 1

Chỉ có YNLS theo
định nghĩa 2

SDI

288 (27,22%)

683 (64,56%)

87 (8,22%)

MM

840 (80,54%)

44 (4,22%)

159 (15,24%)

DF

109 (46,78%)

124 (53,22%)

0 (0%)

Nhận xét: Trong các CSDL, MM là CSDL có sự đồng thuận về nhận định mức
độ có YNLS theo cả hai định nghĩa ở mức cao nhất nhất với 840 cặp tương tác (chiếm
80,54%). SDI là CSDL có sự đồng thuận thấp nhất, với 288 cặp (27,22%) được coi là
có YNLS theo cả hai định nghĩa.
3.2. Xây dựng danh mục tƣơng tác thuốc cần chú ý của các thuốc điều trị ung thƣ
đƣợc sử dụng tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ƣơng và hƣớng dẫn xử trí
các cặp tƣơng tác này trong thực hành lâm sàng
Để xây dựng danh mục các tương tác thuốc cần chú ý trong thực hành lâm sàng
tại các khoa sử dụng thuốc điều trị ung thư tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung
ương, chúng tôi tiến hành lựa chọn các tương tác được đồng thuận giữa các CSDL cả
theo định nghĩa 1 lẫn theo định nghĩa 2. Kết quả có 27 cặp tương tác được đưa vào
danh mục. Danh mục tương tác này được trình bày trong bảng 3.9 (trang 34).
Sau khi tổng hợp hướng dẫn xử trí các tương tác thuốc trong danh mục được
xây dựng từ bốn CSDL, đồng thời, tiến hành trao đổi, thảo luận, nhóm nghiên cứu đã
đưa ra được hướng dẫn xử trí các tương tác thuốc trong danh mục đã được xây dựng ở
trên (phụ lục 8)

34

Bảng 3.9. Danh mục tương tác thuốc cần chú ý của các thuốc điều trị ung thư
được sử dụng tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương

1
2
3

Thuốc điều trị
ung thƣ
Asparaginase
Bleomycin
Bortezomib

Thuốc bị
tƣơng tác
Vincristin
Digoxin
Ketoconazol

4

Busulfan

Itraconazol

5

Busulfan

Metronidazol

6

Cisplatin

Furosemid

7
8

Cyclophosphamid
Cyclophosphamid

Digoxin
Alopurinol

9
10

Cytarabin
Doxorubicin

Digoxin
Ciclosporin

11

Etoposid

Ciclosporin

12

Mercaptopurin

Alopurinol

13

Methotrexat

Aspirin

14

Methotrexat

Ciclosporin

STT

Hậu quả tƣơng tác
Tăng độc tính của vincristin.
Giảm hiệu quả của digoxin.
Tăng độc tính của bortezomid (bệnh lý
thần kinh ngoại vi, giảm tiểu cầu, tiêu
chảy, mệt mỏi)
Tăng độc tính của busulfan (suy tủy,
viêm bàng quang xuất huyết, nhiễm độc
thần kinh, bệnh tắc tĩnh mạch gan, độc
tính trên gan, giảm sản tế bào tủy
xương)
Tăng độc tính của busulfan (suy tủy dẫn
đến giảm tiểu cầu, bạch cầu, thiếu máu)
Tăng độc tính trên thính giác và thận của
cisplatin.
Giảm hiệu quả của digoxin.
Tăng độc tính của cyclophosphamid (ức
chế tủy xương, buồn nôn, nôn)
Giảm hiệu quả của digoxin.
Tăng độc tính trên tủy xương và thần
kinh.
Tăng nồng độ của etoposid và giảm bạch
cầu.
Tăng độc tính của mercaptoputin (suy
tủy, buồn nôn, nôn)
Tăng độc tính của methotrexat (giảm
bạch cầu, giảm tiểu cầu, thiếu máu, độc
trên thận, độc tính trên gan, loét da).
Tăng độc tính của methotrexat (giảm
bạch cầu, giảm tiểu cầu, thiếu máu, độc
trên thận, độc tính trên gan, loét da).
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15

Thuốc điều trị
ung thƣ
Methotrexat

Thuốc bị
tƣơng tác
Omeprazol

Tăng độc tính của methotrexat.

16

Methotrexat

Pantoprazol

Tăng độc tính của methotrexat (đau cơ).

17

Methotrexat

Rabeprazol

Tăng độc tính của methotrexat.

18

Methotrexat

Amoxicilin

19

Methotrexat

20

Methotrexat

21

Methotrexat

22

Tretinoin

23

Tretinoin

24

Tretinoin

25

Vincristin

Tăng độc tính của methotrexat (giảm
bạch cầu, giảm tiểu cầu, loét da)
Piperacilin
Tăng độc tính của methotrexat (giảm
bạch cầu, giảm tiểu cầu, loét da)
Ticarcilin
Tăng độc tính của methotrexat (độc tính
trên máu và đường tiêu hóa)
Trimethoprim Tăng độc tính của methotrexat (hoại tử
xương, giảm toàn thể huyết cầu, thiếu
máu hồng cầu khổng lồ)
Fluconazol
Tăng độc tính của tretinoin (đau đầu, sốt,
suy nhược và mệt mỏi)
Ketoconazol
Tăng độc tính của tretinoin ( độc trên
thần kinh trung ương, đau đầu, sốt, suy
nhược và mệt mỏi)
Acid
Tăng nguy cơ huyết khối
tranexamic
Digoxin
Giảm hiệu quả của digoxin

26

Vincristin

Itraconazol

27

Vincristin

Ketoconazol

STT

Hậu quả tƣơng tác

Tăng nồng độ của vincristin, tăng nguy
cơ độc tính như nhiễm độc thần kinh, rối
loạn tạo máu, viêm miệng và liệt ruột.
Tăng nồng độ của vincristin trong huyết
tương, tăng nguy cơ độc tính như nhiễm
độc thần kinh, rối loạn tạo máu, viêm
miệng
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3.3. Xác định tỷ lệ xuất hiện những tƣơng tác trong danh mục tƣơng tác thuốc đã
đƣợc xây dựng trong bệnh án nội trú tại các khoa sử dụng thuốc điều trị ung thƣ
của Viện Huyết học và Truyền máu Trung ƣơng
Trong khoảng thời gian 10 ngày từ 1/3/2015 - 10/3/2015, nhóm nghiên cứu đã
thu thập được 946 bệnh án điều trị nội trú tại 4 khoa sử dụng thuốc điều trị ung thư.
Trong 946 bệnh án, có 505 bệnh án được kê đơn điều trị ung thư.
Bảng 3.10. Tỷ lệ xuất hiện tương tác thuốc trong bênh án điều trị nội trú
Số lƣợng bệnh án

Số tƣơng tác

Số tƣơng tác

Số tƣơng tác

xuất hiện TTT

thấp nhất/ bệnh án

cao nhất/ bệnh án

TB SD

115

0

3

0,26

0,52

Nhận xét: Khi rà soát 505 bệnh án này, chúng tôi phát hiện được 115 bệnh án
xuất hiện ít nhất 1 tương tác thuốc nằm trong danh mục TTT cần chú ý đã xây dựng ở
trên (chiếm 22,8%). Trong đó, có đến 3 bệnh án gặp 3 tương tác thuốc và 10 bệnh án
gặp 2 tương tác thuốc. Tỷ lệ tương tác trung bình trong mỗi bệnh án là 0,26

0,52

tương tác.
Tương tác thuốc có mặt trong bệnh án của cả 4 khoa sử dụng thuốc điều trị ung
thư, tuy nhiên, tỷ lệ xuất hiện tương tác thuốc của từng khoa khác nhau. Kết quả về tỷ
lệ xuất hiện tương tác ở từng khoa được trình bày trong bảng 3.11.
Bảng 3.11. Số bệnh án và tỷ lệ xuất hiện tương tác thuốc trong 4 khoa
Khoa

Số bệnh án xuất hiện tƣơng tác
(tỷ lệ %)

Khoa bệnh máu tổng hợp (n = 99)

9 (9,09%)

Khoa bệnh máu trẻ em (n = 178)

48 (26,97%)

Khoa điều trị hóa chất (n = 182)

48 (26,37%)

Khoa ghép tế bào gốc (n = 46)

10 (21,74%)
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Nhận xét: Bệnh án của khoa điều trị hóa chất có tỷ lệ xuất hiện tương tác cao
nhất, với 48 cặp tương tác thuốc được phát hiện trong 178 bệnh án (chiếm 26,97%). Tỷ
lệ xuất hiện tương tác thấp nhất ở Khoa bệnh máu tổng hợp, với chỉ 9,09% bệnh án có
tương tác thuốc nằm trong danh mục TTT cần chú ý đã được xây dựng ở trên.
Trong 115 bệnh án xuất hiện tương tác, chúng tôi phát hiện được 131 tương tác,
thuộc 12 cặp tương tác nằm trong danh mục TTT cần chú ý. Cụ thể các cặp tương tác
được trình bày trong bảng 3.12.
Bảng 3.12. Các cặp tương tác phát hiện được trong bệnh án điều trị nội trú
STT

Thuốc A

Thuốc B

Số lƣợt phát hiện TTT
(tỷ lệ %)

1

Methotrexat

Pantoprazol

56 (42,75%)

2

Cyclophosphamid

Alopurinol

30 (22,90%)

3

Methotrexat

Omeprazol

24 (18,32%)

4

Asparaginase

Vincristin

5 (3,82%)

5

Tretinoin

Fluconazol

4 (3,05%)

6

Cisplatin

Furosemid

4 (3,05%)

7

Methotrexat

Piperacilin

2 (1,53%)

8

Vincristin

Itraconazol

2 (1,53%)

9

Methotrexat

Ciclosporin

1 (0,76%)

10

Busulfan

Itraconazol

1 (0,76%)

11

Etoposid

Ciclosporin

1 (0,76%)

12

Tretinoin

Acid tranexamic

1 (0,76%)

Tổng

131 (100%)

Nhận xét: Trong số 12 cặp tương tác phát hiện được, cặp tương tác methotrexat
- pantoprazol gặp phổ biến nhất, với 56 bệnh án có tương tác này (chiếm 42,75%).
Tiếp theo là 2 cặp cyclophosphamid – alopurinol (chiếm 22,90%) và methotrexat –
omeprazol (chiếm 18,32%). Các cặp còn lại chiếm tỷ lệ nhỏ.
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Chƣơng 4. BÀN LUẬN
Tương tác thuốc – thuốc là một trong các vấn đề thường gặp trong thực hành
lâm sàng, có thể để lại hậu quả nghiêm trọng và ảnh hưởng xấu đến kết quả điều trị
trên bệnh nhân. Tuy nhiên, việc cảnh báo quá nhiều tương tác lại trở thành rào cản lớn
cho các nhà lâm sàng trong việc sử dụng có hiệu quả các nguồn thông tin và làm hiệu
quả của các cảnh báo này để tăng cường an toàn cho các bệnh nhân [21]. Do đó, chúng
tôi thực hiện nghiên cứu với mục đích đánh giá sự đồng thuận giữa các CSDL về sự
liệt kê và nhận định TTT có YNLS. Đồng thời xây dựng một danh sách TTT “ngắn
gọn”, “dễ nhớ” về những tương tác thực sự có YNLS và cần chú ý trong thực hành lâm
sàng tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương dựa trên mức độ nặng, mức y văn
ghi nhận và hành động can thiệp trên lâm sàng.
4.1. Đánh giá sự đồng thuận về khả năng liệt kê tƣơng tác giữa các CSDL và
nhận định tƣơng tác có ý nghĩa lâm sàng giữa các CSDL và trong từng CSDL dựa
vào mức độ can thiệp y khoa hoặc dựa vào mức độ nặng và mức độ y văn ghi
nhận về tƣơng tác
Các tài liệu thường dùng để tra cứu TTT được so sánh, đánh giá mức độ chênh
lệch về liệt kê tương tác và nhận định mức độ có YNLS của cặp tương tác. Kết quả cho
thấy có sự chênh lệch rõ rệt giữa các CSDL này. Sự khác biệt về khả năng liệt kê và hệ
thống đánh giá của các nguồn CSDL đã được chỉ ra trong nhiều nghiên cứu [10], [50],
[53]. Trong kết quả nghiên cứu của chúng tôi, đa số các cặp tương tác chỉ được liệt kê
hay nhận định có YNLS trong 1 hoặc 2 CSDL. Sự đồng thuận thường giảm đi rõ rệt
khi số CSDL lấy đồng thuận tăng lên. Điều này tương đối phù hợp với ba nghiên cứu
của Fluda khi so sánh 5 nhóm thuốc trong 5 CSDL của Hoa Kỳ. Các cặp tương tác chủ
yếu được liệt kê trong 1 hoặc 2 CSDL. Đồng thời, những cặp tương tác được liệt kê
trong hơn 2 CSDL thì sự đồng thuận về nhận định YNLS cũng thường giảm khi số
CSDL lấy đồng thuận tăng lên [19]. Đối với thuốc điều trị ung thư, một nghiên cứu tại
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Bỉ cũng cho kết quả tương tự khi đánh giá TTT bằng 3 CSDL là MM, Epocrates online
và SDI, trong đó, chỉ có 7% tương tác được nhận định có YNLS trong cả 3 CSDL [35].
Khả năng liệt kê và nhận định có YNLS không có tính đồng thuận giữa các
CSDL cũng được thể hiện thông qua chỉ số ICC. Trong nghiên cứu của chúng tôi,
ICCở các hoạt chất đều dưới 0,4 và đa phần nhỏ hơn 0 khi so sánh các CSDL về cả
mức độ liệt kê và nhận định TTT có YNLS. Chỉ số ICC cũng được dùng để đánh giá sự
đồng thuận của các CSDL trong nghiên cứu của Abarca và cộng sự. Khi so sánh 4
CSDL là DF, HH, MM và Evaluations of Drug Interaction, các tác giả đã chỉ ra chỉ số
ICC giữa các CSDL này cũng nhỏ hơn 0, cụ thể là - 0,092 [10].
Mặc dù phương pháp của các nghiên cứu khác nhau nhưng các nghiên cứu đều
cho thấy rằng có sự bất đồng giữa các CSDL về mặt liệt kê cũng như nhận định tương
tác thuốc có YNLS. Có thể thấy rằng, ngay cả với những cặp tương tác được nhận định
ở mức độ cao nhất trong một CSDL cũng chưa nhận được sự đồng thuận từ các CSDL
còn lại. Một số cặp TTT được đánh giá ở mức độ cao nhất trong CSDL này lại được
nhận định là không tương tác trong CSDL khác. Nghiên cứu của Vitry cho thấy rằng
25 tương tác được phân loại “chống chỉ định” hay “tránh dùng” ở Vidal, 80 cặp tương
tác “nguy hiểm” trong Dược thư Quốc gia Anh và 34 tương tác ở mức độ 1, 2 trong DF
không được liệt kê trong bất kỳ CSDL nào còn lại [50].
Sự bất đồng về nhận định tương tác thuốc có YNLS còn có sự khác biệt ngay cả
trong 1 CSDL. Trong đó MM là CSDL có sự đồng thuận về nhận định TTT có YNLS
giữa 2 định nghĩa là cao nhất (80,54%) còn SDI là CSDL có sự đồng thuận thấp nhất
(27,22%). Điều này có thể xuất phát từ việc SDI liệt kê nhiều tương tác cần biện pháp
can thiệp y khoa nhưng chỉ dựa trên lý thuyết. Trong khi đó, với mỗi TTT cần biện
pháp can thiệp y khoa ở MM đều có bằng chứng cụ thể.
Các kết quả của nghiên cứu này làm nổi bật vấn đề quan trọng trong việc xác
định và phân loại tương tác thuốc được sử dụng các CSDL. Chúng tôi thấy rằng sự
kém đồng thuận giữa các CSDL về sự liệt kê và nhận định TTT có YNLS là có thể lý
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giải được. Thứ nhất, các CSDL có thể thu thập thông tin từ các nguồn khác nhau như
các nghiên cứu tiếng nước khác ngoài tiếng Anh, các báo cáo không được công ty dược
công bố, các báo cáo được thu thập từ hệ thống giám sát sau tiếp thị của mỗi quốc gia
và các thông tin được cung cấp trong tờ tóm tắt đặc tính sản phẩm [50]. Thứ hai, các
CSDL có tiêu chí ghi nhận tương tác khác nhau. Thứ ba, các CSDL sử dụng các hệ
thống đánh giá khác nhau để phân loại mức độ của mỗi tương tác. Ví dụ, MM cung cấp
riêng biệt mức độ y văn ghi nhận và mức độ nặng và không có xếp loại đánh giá mức
độ can thiệp; DF tích hợp mức độ bằng chứng và mức độ nặng vào hệ thống từ 1-5 và
cũng không phân loại mức độ can thiệp. SDI lại có sự đánh giá mức y văn ghi nhận,
mức độ nặng và mức độ can thiệp riêng biệt. Trong khi đó, HH không có sự đánh giá
mức y văn ghi nhận và mức độ nặng mà chỉ có sự đánh giá mức độ can thiệp y khoa.
Thứ tư, các CSDL tham khảo bản giấy chậm trễ thời gian trong việc thu thập và công
bố dữ liệu TTT so với các CSDL điện tử. HH và DF được cập nhật từng năm, trong khi
đó MM cập nhật 3 tháng một lần và SDI cập nhật hàng tháng.
Ngay cả trong một sách chuyên khảo tra cứu tương tác thuốc bằng tiếng Việt là
“Tương tác thuốc và chú ý khi chỉ định” cũng không có được sự nhất quán. Theo đó,
mỗi tương tác được nhắc lại hai lần ở hai chuyên luận khác nhau. Tuy nhiên, có những
cặp tương tác được chuyên luận của một thuốc (thuốc tương tác) đề cập đến nhưng
chuyên luận của thuốc bị tương tác lại không đề cập. Ví dụ, tương tác của nhóm thuốc
chống ung thư các loại và nhóm quinolon được đề cập trong chuyên luận của thuốc
chống ung thư các loại, tuy nhiên cặp tương tác này lại không xuất hiện trong chuyên
luận của quinolon [3]. Điều này không đáp ứng tiêu chuẩn lựa chọn CSDL của nhóm
nghiên cứu và không đưa vào nghiên cứu của chúng tôi.
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4.2. Xây dựng danh mục tƣơng tác thuốc cần chú ý của các hoạt chất điều trị ung
thƣ đƣợc sử dụng tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ƣơng và hƣớng dẫn
xử trí các cặp tƣơng tác này trong thực hành lâm sàng
Việc xây dựng một danh mục tương tác thuốc cần chú ý đã được thực hiện ở
nhiều nghiên cứu trước đây. Nghiên cứu dựa trên sự đồng thuận ý kiến chuyên gia tại
Hà Lan đã xây dựng một danh mục gồm 38 tương tác cần cảnh báo hoặc can thiệp trên
lâm sàng. Tuy nhiên hạn chế của nghiên cứu này là thông tin về TTT có YNLS chưa
được y văn ghi nhận [26]. Hai nghiên cứu ở Singapore khi xây dựng một danh mục
TTT có YNLS đã so sánh 2 CSDL là DF và MM dựa trên mức độ bằng chứng, mức độ
nặng [30], [53]. Tuy nhiên khi lấy TTT có YNLS dựa trên mức độ nặng và mức độ
bằng chứng thì vẫn có những tương tác có hậu quả trên lâm sàng là không nghiêm
trọng [54]. Do đó, một số nghiên cứu đã được thực hiện dựa trên cả ý kiến chuyên gia
về nhận định TTT có YNLS [54]. Nhóm nghiên cứu chúng tôi đã lựa chọn phương
pháp lấy sự đồng thuận dựa trên cả mức độ bằng chứng, mức độ nặng và sự can thiệp y
khoa để xây dựng danh mục tương tác thuốc cần chú ý gồm 27 cặp tương tác với các
thuốc hiện đang được sử dụng tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương. Trong
danh sách 27 cặp tương tác đã xây dựng, thuốc ung thư thường gặp tương tác là
methotrexat (chiếm 9 cặp) và các thuốc dùng kèm thường gặp tương tác là chống nấm
nhóm azol (itraconazol, ketoconazol và fluconazol). Nhiễm nấm cơ hội thường gặp ở
những bệnh nhân suy giảm miễn dịch, gồm cả bệnh nhân đang được hóa trị liệu,
thường được điều trị bằng các azol chống nấm hoặc terbinafin. Fluconazol, itraconazol,
ketoconazol là những chất ức chế CYP3A; đồng thời cũng ức chế cả CYP2C9 (ngoại
trừ ketoconazol) [14], [45]. Trong khi đó nhiều thuốc ung thư lại chuyển hóa qua
enzym CYP450 ở gan, dẫn đến nguy cơ cao gặp TTT [12].
Trong số 27 cặp tương tác được liệt kê, có một cặp tương tác giữa hai hoạt chất
ung thư là asparaginase và vincristin. Đây là cặp phối hợp được dùng trong điều trị một
số bệnh máu ác tính [8]. Tương tác giữa 2 cặp thuốc ung thư cũng đã được nhắc đến
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trong nhiều nghiên cứu trước đây.Trong một nghiên cứu tại Iran sử dụng phần mềm
Lexi-Interact, người ta cũng đã xác định một cặp tương tác giữa các thuốc ung thư là
vincristin và imatinib [23]. Trong nghiên cứu khác của Mouzon lại cho thấy rằng 10
(24,4%) tương tác liên quan đến 2 thuốc chống ung thư [35]. Việc sử dụng phối hợp 2
thuốc ung thư thường nằm trong phác đồ điều trị cho bệnh nhân. Tuy nhiên, để giảm
nguy cơ gây hại của tương tác giữa các thuốc này, cần có biện pháp sử dụng và theo
dõi phù hợp. Ví dụ, với cặp asparaginase và vincristin ở trên, SDI khuyến cáo nên dùng
asparaginase sau vincristin khoảng 12-24 giờ để giảm độc tính.
So với danh sách các cặp tương tác có YNLS đã xây dựng trước đây, nghiên
cứu của chúng tôi có những cặp tương đồng như methotrexat – amoxicilin [54],
methotrexat - aspirin, methotrexat - trimethoprim [30], busulfan - itraconazol,
mercaptopurin - alopurinol [26], [54]. Một số cặp tương tác thường được nhắc đến như
methotrexat - NSAIDs (diclofenac, flurbiprofen, ibuprofen, indomethacin, ketoprofen),
cyclophosphamid – warfarin hay sirolimus - ketoconazol [30], [54] không được đề cập
trong danh sách này. Lý do xuất phát từ việc những thuốc này hiện không được sử
dụng hoặc rất ít được sử dụng tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương. Bên
cạnh đó, tiêu chí lựa chọn tương tác để đưa vào danh mục của các nghiên cứu khác
nhau. Ngoài ra, nhóm thuốc được lựa chọn trong nghiên cứu của chúng tôi cũng có sự
khác biệt so với một số nghiên cứu khác. Nhóm nghiên cứu lựa chọn những thuốc điều
trị ung thư có mã ATC là L01, không bao gồm các thuốc ức chế miễn dịch (L02).
Nhóm nghiên cứu hy vọng danh sách 27 cặp tương tác này sẽ giúp các bác sĩ nắm được
những tương tác nghiêm trọng một cách nhanh chóng và dễ dàng trong thực hành.
4.3. Xác định tỷ lệ xuất hiện những tƣơng tác trong danh mục tƣơng tác thuốc đã
đƣợc xây dựng trong bệnh án nội trú tại các khoa sử dụng thuốc điều trị ung thƣ
của Viện Huyết học và Truyền máu Trung ƣơng.
Từ danh mục 27 tương tác thuốc, chúng tôi tiến hành tra cứu trên bệnh án của
bệnh nhân nội trú tại 4 khoa sử dụng thuốc điều trị ung thư trong 10 ngày từ 1/3/2015
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đến 10/3/2015. Kết quả cho thấy tỷ lệ xuất hiện tương tác trong các bệnh án là 115/505
bệnh án dùng thuốc điều trị ung thư (chiếm 22,8%). Đây thực sự là một con số đáng
quan tâm, cần được giảm thiểu để tăng cường an toàn cho bệnh nhân. Trong số 115
bệnh án gặp TTT đó có 3 bệnh án (0,59%) gặp 3 TTT và 10 bệnh án (1,98%) gặp 2
TTT. Tỷ lệ này cũng không chênh lệch nhiều so với nghiên cứu của Mouzon và cộng
sự trên bệnh nhân ung thư tại một bệnh viện đại học tại Bỉ cho thấy rằng có 1 bệnh
nhân (0,8%) gặp 3 TTT và 9 bệnh nhân (7,4%) gặp 2 TTT [35].
Trong 115 bệnh án xuất hiện tương tác, chúng tôi chỉ phát hiện được 12 cặp
tương tác nằm trong danh mục TTT cần chú ý. Trong đó, có 3 cặp tương tác gặp nhiều
nhất trên bệnh nhân là methotrexat - pantoprazol, cyclophosphamid - alopurinol và
methotrexat - omeprazol. Ba cặp tương tác này đều không phải là những tương tác
chống chỉ định tuyệt đối mà chỉ cần giám sát chặt chẽ trên lâm sàng. Methotrexat đã
được một số nghiên cứu trước đây nhận định là thuốc điều trị ung thư thường gặp
tương tác. Đồng thời, nhóm thuốc ức chế bơm proton cũng được xem là thuốc dùng
kèm dễ gặp tương tác trên bệnh nhân ung thư [35], [51]. Một số tài liệu đã ghi nhận
rằng tương tác giữa methotrexat và các chất ức chế bơm proton có thể gây ra tăng độc
tính của methotrexat; nên ngừng sử dụng các chất ức chế bơm proton trước 4-5 ngày và
thay thế bằng các chất kháng H2 như ranitidin [14], [35], [57]. Alopurinol thường được
dùng để ngăn ngừa tăng acid uric và hội chứng ly giải khối u [57]. Nếu bắt buộc dùng
cùng cyclophosphamid, tương tác giữa cyclophosphamid và alopurinol phải được kiểm
soát bằng cách giám sát chặt chẽ độc tính của cyclophosphamid, đặc biệt là suy tủy
[58].
Trong 4 khoa điều trị sử dụng thuốc điều trị ung thư, 2 khoa có số bệnh án gặp
nhiều tương tác thuốc nhất là Khoa bệnh máu trẻ em (26,97%) và Khoa điều trị hóa
chất (26,37%) do đây là hai khoa tập trung nhiều bệnh nhân sử dụng thuốc điều trị ung
thư nhất (360/505 bệnh án).
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Nghiên cứu mới chỉ dừng lại ở việc xác định tỷ lệ xuất hiện 27 tương tác này
trong bệnh án điều trị nội trú và không xác định tỷ lệ phản ứng có hại do các tương tác
này thực tế gây ra trên bệnh nhân. Tuy nhiên, với mức độ nghiêm trọng được ghi nhận
trong y văn, việc xuất hiện những tương tác này trong bệnh án, với tỷ lệ không nhỏ,
cần được lưu ý và thận trọng.
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Chƣơng 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
5.1. Kết luận
Qua khảo sát và đánh giá thông tin về tương tác của thuốc điều trị ung thư sử
dụng tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương trong các CSDL thường dùng
trong thực hành tra cứu thường dùng chúng tôi rút ra được kết luận như sau:
1. Có sự khác biệt giữa các CSDL về khả năng cung cấp thông tin tương tác thuốc.
Trên cả hai tiêu chí về việc liệt kê tương tác và nhận định tương tác có ý nghĩa
lâm sàng theo cả hai định nghĩa, 4 CSDL MM, SDI, HH, DF có sự chênh lệch
lớn. Ngay cả các cặp tương tác được nhận định ở mức độ cao nhất trong 1
CSDL cũng chưa nhận được sự đồng thuận hoàn toàn từ các CSDL còn lại.
2. Đã xây dựng được danh sách 27 tương tác thuốc cần chú ý trong thực hành lâm
sàng tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương dựa trên mức độ nặng, mức
độ y văn ghi nhận về tương tác và mức độ can thiệp được ghi nhận trong 4
CSDL thường dùng và đã xây dựng được hướng dẫn xử trí cho những tương tác
này.
3. Đã xác định được tần suất xuất hiện 27 cặp tương tác này trong bệnh án nội trú
tại 4 khoa sử dụng thuốc điều trị ung thư trong 10 ngày từ 1/3/2015 đến
10/3/2015. Trong 505 bệnh án sử dụng thuốc điều trị ung thư tại các khoa này
có 115 bệnh án xuất hiện tương tác thuốc nằm trong danh mục cần chú ý. Tỷ lệ
tương tác trung bình là 0,26

0,52 tương tác/ bệnh án. 131 tương tác phát hiện

được thuộc 12 cặp tương tác cần chú ý đã được xây dựng ở trên. Các cặp
methotrexat -pantoprazol, methotrexat – omeprazol và cyclophosphamid alopurinol là các tương tác thuốc gặp phổ biến nhất trong các bệnh án. Hai khoa
điều trị là Khoa bệnh máu trẻ em và Khoa điều trị hóa chất có tỷ lệ xuất hiện
tương tác thuốc cao hơn so với Khoa bệnh máu tổng hợp và Khoa ghép tế bào
gốc.
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5.2. Đề xuất
1.

Cán bộ y tế nên tham khảo nhiều CSDL khác nhau khi tra cứu thông tin về
tương tác thuốc, so sánh và đối chiếu để có được thông tin phù hợp và
chính xác.

2.

Cán bộ dược lâm sàng cập nhật và bổ sung hàng năm danh sách TTT cần
chú ý mà chúng tôi đã xây dựng ở trên, theo danh mục các thuốc sử dụng
tại bệnh viện; Mở rộng danh mục tương tác thuốc cho các thuốc khác ngoài
thuốc điều trị ung thư; Tích hợp danh mục TTT cần chú ý vào phần mềm
kê đơn để cảnh báo tương tác cho bác sỹ trong thực hành lâm sàng.
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Phụ lục 1. Hệ số ICC đánh giá đồng thuận về liệt kê cặp tương tác giữa 4 CSDL
Hoạt chất

ICC
Thuốc có trong 4 CSDL

Bortezomid

0,261

Busulfan

0,174

Cisplatin

0,088

Cyclophosphamid

0,093

Doxorubicin

0,096

Etoposid

0,063

Imatinib

0,130

Mercaptopurin

0,081

Methotrexat

0,141

Vincristin

0,169
Thuốc có trong 3 CSDL

Arsenic trioxid

-0,016

Bleomycin

-0,078

Cytarabin

-0,213

Daunorubicin

-0,223

Ifosfamid

-0,141

Mitoxantron

-0,257

Tretinoin

-0,008
Thuốc có trong 2 CSDL

Asparaginase

-0,333

Dacarbazin

-0,412

Fludarabin

-0,377

Hydroxyurea

-0,404

Rituximab

-0,353

Phụ lục 2. Hệ số ICC đánh giá sự bất đồng giữa các CSDL trong nhận định cặp TTT
có YNLS theo định nghĩa 1
Hoạt chất

ICC
Thuốc có trong 4 CSDL

Bortezomid

-0,055

Busulfan

-0,015

Cisplatin

-0,046

Cyclophosphamid

-0,010

Doxorubicin

-0,096

Etoposid

-0,132

Imatinib

-0,140

Mercaptopurin

-0,009

Methotrexat

-0,056

Vincristin

-0,001
Thuốc có trong 3 CSDL

Arsenic trioxid

-0,201

Bleomycin

-0,196

Cytarabin

-0,269

Daunorubicin

-0,313

Ifosfamid

-0,208

Mitoxantron

-0,331

Tretinoin

-0,067
Thuốc có trong 2 CSDL

Asparaginase

-0,652

Dacarbazin

-0,536

Fludarabin

-0,490

Hydroxyurea

-0,518

Rituximab

-0,613

Phụ lục 3. Hệ số ICC đánh giá sự bất đồng giữa các CSDL trong nhận địnhcặp TTT có
YNLS theo định nghĩa 2
Hoạt chất

ICC
Thuốc có trong 4 CSDL

Bortezomid

-0,200

Busulfan

-0,216

Cisplatin

-0,205

Cyclophosphamid

-0,272

Doxorubicin

-0,183

Etoposid

-0,243

Imatinib

-0,191

Mercaptopurin

-0,142

Methotrexat

-0,226

Vincristin

-0,149
Thuốc có trong 3 CSDL

Arsenic trioxid

-0,168

Bleomycin

-0,059

Cytarabin

-0,260

Daunorubicin

-0,338

Ifosfamid

-0,324

Mitoxantron

-0,327

Tretinoin

-0,061
Thuốc có trong 2 CSDL

Asparaginase

-0,652

Dacarbazin

-0,319

Fludarabin

-0,375

Hydroxyurea

-0,474

Rituximab

-0,233

Phụ lục 4. Bảng so sánh tương tác thuốc có YNLS theo hai định nghĩa của SDI
Tên thuốc

Có YNLS ở
cả 2 ĐN

Chỉ có YNLS
theo ĐN 1

Chỉ có YNLS
theo ĐN2

Thuốc có trong 4 CSDL
Bortezomid

18 (13,64%)

114 (86,36%)

0 (0%)

Busulfan

5 (20,83%)

17 (70,83%)

2 (8,34%)

Cisplatin

17 (37,78%)

25 (55,56%)

3 (6,67%)

Cyclophosphamid

22 (41,51%)

15 (28,30%)

16 (30,19%)

Doxorubicin

25 (40,32%)

22 (35,48%)

15 (24,19%)

Etoposid

7 (17,07%)

21 (51,22%)

13 (31,71%)

Imatinib

69 (93,24%)

5 (6,76%)

0 (0%)

Mercaptopurin

8 (25,81%)

19 (61,29%)

4 (12,90%)

Methotrexat

52 (35,37%)

78 (53,06%)

17 (11,56%)

Vincristin

22 (36,67%)

35 (58,33%)

3 (5%)

0 (0%)

170 (100%)

0 (0%)

Bleomycin

13 (50%)

12 (46,15%)

1 (3,85%)

Cytarabin

6 (24%)

16 (64%)

3 (12%)

Daunorubicin

4 (15,38%)

22 (84,62%)

0 (0%)

Ifosfamid

4 (13,79%)

20 (68,97%)

5 (17,24%)

Mitoxantron

1 (5,26%)

18 (94,74%)

0 (0%)

Tretinoin

5 (29,41%)

11 (64,71%)

1 (5,88%)

Thuốc có trong 2 CSDL
Asparaginase

2 (100%)

0 (0%)

0 (0%)

Dacarbazin

1 (5,56%)

16 (88,88%)

1 (5,56%)

Fludarabin

2 (9,52%)

19 (90,48%)

0 (0%)

Hydroxyurea

4 (16,67%)

18 (75,00%)

2 (8,33%)

Rituximab

1 (8,33%)

10 (83,33%)

1 (8,33%)

Thuốc có trong 3 CSDL
Arsenic trioxid

Phụ lục 5. Bảng so sánh tương tác thuốc có YNLS theo hai định nghĩa của MM
Tên thuốc

Có YNLS ở
cả 2 ĐN

Chỉ có YNLS
theo ĐN 1

Chỉ có YNLS
theo ĐN2

17 (77,27%)

0 (0%)

5 (22,73%)

Busulfan

20 (100%)

0 (0%)

0 (0%)

Cisplatin

27 (90%)

0 (0%)

3 (10%)

Cyclophosphamid

46 (85,19%)

1 (1,85%)

7 (12,96%)

Doxorubicin

126 (94,74%)

0 (0%)

7 (5,26%)

Etoposid

20 (100%)

0 (0%)

0 (0%)

Imatinib

84 (87,5%)

0 (0%)

12 (12,5%)

Mercaptopurin

24 (96,00%)

0 (0%)

1 (4,00%)

Methotrexat

133 (97.08%)

0 (0%)

4 (2,92%)

Vincristin

83 (97,65%)

0 (0%)

2 (2,35%)

Thuốc có trong 3 CSDL
Arsenic trioxid

73 (38,62%)

0 (0%)

116 (61,38%)

Bleomycin

15 (100%)

0 (0%)

0 (0%)

Cytarabin

12( 92,31%)

1 (7,69%)

0 (0%)

16 (100%)

0 (0%)

0 (0%)

Ifosfamid

26 (39,39%)

40 (60,61%)

0 (0%)

Mitoxantron

18 (94,74%)

0 (0%)

1(5,26%)

Tretinoin

29 (96,67%)

0 (0%)

1 (3,33%)

Thuốc có trong 2 CSDL
Asparaginase

16 (100%)

0 (0%)

0 (0%)

Dacarbazin

13 (100%)

0 (0%)

0 (0%)

Fludarabin

13 (100%)

0 (0%)

0 (0%)

14 (87,50%)

2 (12,50%)

0 (0%)

15 (100%)

0 (0%)

0 (0%)

Thuốc có trong 4 CSDL
Bortezomid

Daunorubicin

Hydroxyurea
Rituximab

Phụ lục 6. Bảng so sánh tương tác thuốc có YNLS theo hai định nghĩa của DF
Tên thuốc

Có YNLS ở
cả 2 ĐN

Chỉ có YNLS
theo ĐN 1

Chỉ có YNLS
theo ĐN2

0 (0%)

2 (100%)

0 (0%)

Busulfan

2 (100%)

0 (0%)

0 (0%)

Cisplatin

6 (75%)

2 (25%)

0 (0%)

Cyclophosphamid

7 (19,44%)

29 (80,56%)

0 (0%)

Doxorubicin

1 (5,88%)

16 (94,12%)

0 (0%)

Etoposid

2 (28,57%)

5 (71,14%)

0 (0%)

Imatinib

7 (58,33%)

5 (41,67%)

0 (0%)

Mercaptopurin

12 (70,59%)

5 (29,41%)

0 (0%)

Methotrexat

49 (62,03%)

30 (37,97%)

0 (0%)

Vincristin

15 (65,22%)

8 (34,78%)

0 (0%)

Thuốc có trong 3 CSDL
Arsenic trioxid

1 (100%)

0 (0%)

0 (0%)

Bleomycin

3 (100%)

0 (0%)

0 (0%)

Cytarabin

1 (12,5%)

7 (87,5%)

0 (0%)

Daunorubicin

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

Ifosfamid

0 (0%)

1 (100%)

0 (0%)

Mitoxantron

0 (0%)

7 (100%)

0 (0%)

3 (100%)

0 (0%)

0 (0%)

Thuốc có trong 2 CSDL
Asparaginase

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

Dacarbazin

0 (0%)

7 (100%)

0 (0%)

Fludarabin

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

Hydroxyurea

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

Rituximab

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

Thuốc có trong 4 CSDL
Bortezomid

Tretinoin

Phụ lục 7. Sự chênh lệch giữa các CSDL trong nhận định các cặp tương tác ở mức độ
cao nhất
Thuốc A
Thuốc B
SDI MM DF
HH
Thuốc có trong 4 CSDL
Busulfan
Vaccin cúm sống
KTT KTT
Cisplatin
Vaccin sởi
KXĐ KXĐ
Cyclophosphamid
Vaccin quai bị
KXĐ KXĐ
Doxorubicin
Vaccin rubella
KXĐ KXĐ
Etoposid
Vaccin thương hàn
KXĐ KXĐ
Mercaptopurin
Vaccin thủy đậu
KXĐ KXĐ
Methotrexat
Vaccin sốt vàng da
KXĐ KXĐ
Vincristin
Vaccin BCG
KXĐ KXĐ
Vaccin rotavirus
KXĐ
KXĐ KXĐ
Busulfan
Vaccin bại liệt
KTT KXĐ KTT
Cisplatin
Cyclophosphamid
Doxorubicin
Etoposid
Mercaptopurin
Vincristin
Methotrexat
Vaccin bại liệt
KTT KXĐ
Busulfan
Lenograstim
KXĐ KXĐ KXĐ
Cisplatin
Lipegfilgrastim
KXĐ KXĐ KXĐ
Doxorubicin
Molgramostim
KXĐ KXĐ KXĐ
Etoposid
Filgrastim
KTT KXĐ KXĐ
Mercaptopurin
Pegfilgrastim
KTT KXĐ KXĐ
Methotrexat
Vincristin
Busulfan
Metronidazol
KTT
Cyclophosphamid
Etanercept
KXĐ KXĐ
Cyclophosphamid
Molgramostim
KXĐ KXĐ KXĐ
Cyclophosphamid
Warfarin
Etoposid
Doxorubicin
Colchicin
KTT
KTT KTT
Doxorubicin
Saquinavir
KTT KTT
Doxorubicin
Nelfinavir
KTT KTT
Doxorubicin
Boceprevir
KTT
KTT KTT
Vincristin

Doxorubicin
Doxorubicin
Doxorubicin
Doxorubicin
Mercaptopurin
Mercaptopurin
Mercaptopurin
Methotrexat
Methotrexat
Methotrexat
Methotrexat
Methotrexat
Methotrexat
Methotrexat
Methotrexat
Methotrexat
Methotrexat
Methotrexat
Methotrexat
Methotrexat
Methotrexat
Methotrexat
Methotrexat
Methotrexat
Methotrexat
Methotrexat
Methotrexat
Methotrexat
Methotrexat
Methotrexat
Methotrexat
Methotrexat
Methotrexat
Methotrexat
Methotrexat
Methotrexat
Methotrexat
Methotrexat
Methotrexat

Atazanavir
Cobicistat
Lopinavir
Telaprevir
Febuxostat
Alopurinol
Azathioprin
Dipyron
Acetretin
Amoxicilin
Ampicilin
Aspirin
Bacampicilin
Bismuth Subsalicylat
Carbenicilin
Choline salicylat
Cloxacilin
Diclofenac
Dicloxacilin
Etodolac
Fenoprofen
Flurbiprofen
Ibuprofen
Indomethacin
Ketoprofen
Ketorolac
Leflunomid
Magnesium salicylat
Meclofenamat
Acid mefenamic
Mezlocilin
Nabumeton
Naproxen
Oxacillin
Oxaprozin
Penicilin G
Penicilin V
Piperacilin
Piroxicam

KTT
KXĐ
KTT
KTT

KTT
KTT

KTT

KTT
KXĐ KXĐ

KTT

KTT
KTT
KTT

KTT
KXĐ
KTT
KTT

KTT
KTT
KTT
KTT

KTT
KTT
KXĐ
KTT
KTT
KXĐ
KTT
KTT
KTT

KTT
KTT

KTT
KXĐ
KTT
KTT
KTT
KXĐ
KTT

KTT
KXĐ
KTT
KTT
KXĐ
KTT

Methotrexat
Methotrexat
Methotrexat
Methotrexat
Methotrexat
Methotrexat
Methotrexat
Methotrexat
Methotrexat
Methotrexat
Methotrexat
Methotrexat
Methotrexat
Imatinib
Imatinib
Imatinib
Imatinib
Imatinib
Imatinib
Imatinib
Imatinib
Arsenic trioxid
Arsenic trioxid
Arsenic trioxid
Arsenic trioxid
Arsenic trioxid
Arsenic trioxid
Arsenic trioxid
Arsenic trioxid
Arsenic trioxid
Arsenic trioxid
Arsenic trioxid
Arsenic trioxid
Arsenic trioxid
Arsenic trioxid
Arsenic trioxid
Arsenic trioxid
Arsenic trioxid

Probenecid
Salalat
Sodium salicylat
Sodium thiosalicylat
Sulfadiazin
Sulfamethoxazol
Sulfasalazin
Sulfisoxazol
Sulindac
Ticarcilin
Tolmetin
Trimethoprim
Neomycin
Ergometrin
Lomitapid
Conivaptan
Eletriptan
Maraviroc
Naloxegol
Eligustat
Tolvaptan
Thuốc có trong 3 CSDL
Ajmalin
Amiodaron
Amisulprid
Apomorphin
Artemether
Artemisinin
Azimilid
Bedaquilin
Benperidol
Ceritinib
Chlorpromazin
Cibenzolin
Citalopram
Clomipramin
Dabrafenib
Dasatinib
Delamanid

KXĐ
KXĐ
KXĐ
KTT
KTT
KTT
KTT
KTT
KXĐ
KTT

KTT
KXĐ KTT
KTT

KTT

KTT

KTT
KTT
KXĐ
KXĐ

KTT
KXĐ
KTT
KTT
KTT
KXĐ
KXĐ
KTT

KXĐ
KTT
KXĐ
KTT
KTT
KXĐ KXĐ
KXĐ
KXĐ
KXĐ KXĐ
KTT KXĐ
KTT
KXĐ KXĐ
KTT
KTT
KXĐ
KTT
KXĐ

KTT
KXĐ
KTT
KTT
KTT
KXĐ
KXĐ
KTT

Arsenic trioxid
Arsenic trioxid
Arsenic trioxid
Arsenic trioxid
Arsenic trioxid
Arsenic trioxid
Arsenic trioxid
Arsenic trioxid
Arsenic trioxid
Arsenic trioxid
Arsenic trioxid
Arsenic trioxid
Arsenic trioxid
Arsenic trioxid
Arsenic trioxid
Arsenic trioxid
Arsenic trioxid
Arsenic trioxid
Arsenic trioxid
Arsenic trioxid
Arsenic trioxid
Arsenic trioxid
Arsenic trioxid
Arsenic trioxid
Arsenic trioxid
Arsenic trioxid
Arsenic trioxid
Arsenic trioxid
Arsenic trioxid
Arsenic trioxid
Arsenic trioxid
Arsenic trioxid
Arsenic trioxid
Arsenic trioxid
Arsenic trioxid
Arsenic trioxid
Arsenic trioxid
Arsenic trioxid
Arsenic trioxid

Disopyramid
Dofetilid
Dolasetron
Domperidon
Dronedaron
Droperidol
Eribulin
Escitalopram
Gatifloxacin
Halofantrin
Haloperidol
Hydroquinidin
Ibutilid
Iloperidon
Ivabradin
Ketanserin
Levomepromazin
Mesoridazin
Methadon
Mizolastin
Moxifloxacin
Nilotinib
Ondansetron
Paliperidon
Pasireotid
Pazopanib
Pimozid
Piperaquin
Procainamid
Quinidin
Quinin
Ranolazin
Romidepsin
Saquinavir
Sertindol
Sildenafil
Sorafenib
Sotalol
Sparfloxacin

KTT
KTT
KTT
KXĐ
KTT
KTT
KTT KXĐ
KTT
KTT
KTT
KTT
KXĐ
KTT
KXĐ
KXĐ
KXĐ KXĐ
KTT KXĐ
KXĐ
KTT
KXĐ KXĐ
KTT
KTT
KTT
KXĐ
KXĐ
KTT
KTT
KXĐ
KTT
KTT
KTT
KTT
KTT KTT
KTT
KXĐ
KTT KTT
KTT
KTT
KTT

Arsenic trioxid
Arsenic trioxid
Arsenic trioxid
Arsenic trioxid
Arsenic trioxid
Arsenic trioxid
Arsenic trioxid
Arsenic trioxid
Arsenic trioxid
Arsenic trioxid
Arsenic trioxid
Bleomycin
Cytarabin
Daunorubicin
Ifosfamid
Mitoxantron

Bleomycin
Cytarabin
Daunorubicin
Ifosfamid
Mitoxantron
Tretinoin
Tretinoin
Tretinoin
Tretinoin
Tretinoin
Tretinoin
Tretinoin
Tretinoin
Tretinoin
Tretinoin

Sultoprid
Sunitinib
Telaprevir
Thioridazin
Tolterodin
Toremifen
Vandetanib
Vardenafil
Vemurafenib
Ziprasidon
Mesoridazin
Vaccin BCG
Vaccin cúm sống
Vaccin sởi
Vaccin bại liệt
Vaccin rubella
Vaccin thương hàn
Vaccin thủy đậu
Vaccin sốt vàng da
Vaccin quai bị
Vaccin rotavirus
Brentuximab
Filgrastim
Lenograstim
Lipegfilgrastim
Molgramostim
Pegfilgrastim
Chlortetracyclin
Demeclocyclin
Doxycyclin
Lymecyclin
Meclocyclin
Methacyclin
Minocyclin
Oxytetracyclin
Rolitetracyclin
Tetracyclin

KTT
KTT

KTT

KXĐ
KTT
KXĐ
KXĐ
KXĐ
KTT
KTT
KTT
KTT
KXĐ
KTT
KXĐ
KTT
KTT
KXĐ

KXĐ
KXĐ
KTT
KTT
KTT
KTT
KXĐ
KTT
KXĐ
KXĐ
KXĐ
KTT
KXĐ
KXĐ
KXĐ
KXĐ
KXĐ
KXĐ
KXĐ
KXĐ
KXĐ
KXĐ
KXĐ
KXĐ
KXĐ
KXĐ
KXĐ
KTT
KTT
KXĐ
KXĐ
KTT
KTT
KTT
KXĐ

Thuốc có mặt trong 2 CSDL
Vaccin rotavirus
KXĐ

Asparaginase
Dacarbazin
Fludarabin
Hydroxyurea
Rituximab
Dacarbazin
Fludarabin
Hydroxyurea
Rituximab

Vaccin BCG
Vaccin cúm sống
Vaccin sởi
Vaccin bại liệt
Vaccin rubella
Vaccin thương hàn
Vaccin thủy đậu
Vaccin sốt vàng da
Vaccin quai bị
Lenograstim
Lipegfilgrastim
Molgramostim
Pegfilgrastim
Filgrastim
Alemtuzumab
Dipyridamol
Pentostatin
Didanosin
Stavudin
Alemtuzumab

Dacarbazin
Fludarabin
Hydroxyurea

Fludarabin
Fludarabin
Fludarabin
Hydroxyurea
Hydroxyurea
Rituximab
Chú thích:

Tương tác ở mức độ cao nhất
Có tương tác
KXĐ

Không xác định

KTT

Không tương tác
Không có thuốc ung thư

KTT

KXĐ
KXĐ
KXĐ
KTT
KTT
KTT
KTT

Phụ lục 8: Hướng dẫn xử trí tương tác của các thuốc điều trị ung thư tại Viện Huyết
học và Truyền máu Trung ương.
STT
Thuốc A
1
Asparaginase

Thuốc B
Vincristin

2

Bleomycin

Digoxin

3

Bortezomib

Ketoconazol

4

Busulfan

Itraconazol

Hƣớng can thiệp
Dùng asparaginase sau vincristin khoảng 12
- 24 giờ.
Nên thay thế dạng viên nén digoxin bằng
dạng viên nang chứa dịch lỏng digoxin hoặc
digitoxin.
Trong trường hợp cần phối hợp, giám sát
dấu hiệu giảm tác dụng dược lý (tình trạng
suy tim xấu đi, mất kiểm soát nhịp thất).,
giám sát nồng độ trong máu để thiết lập
liều, tăng liều nếu cần thiết.
Lưu ý có thể cần hiệu chỉnh lại liều digoxin
sau khi ngừng dùng hóa trị liệu sau 1 tuần.
Giám sát đáp ứng lâm sàng của bortezomid
khi bắt đầu hoặc ngừng sử dụng
ketoconazol. Giám sát phản ứng có hại của
bortezomid khi dùng đồng thời với
ketoconazol (bệnh lý thần kinh ngoại biên,
giảm thính lực, giảm tiểu cầu, tiêu chảy,
mệt mỏi). Hiệu chỉnh liều bortezomid nếu
cần thiết.
Nên thể thay thế itraconazol bằng
fluconazol.
Trong trường hợp cần phối hợp, giám sát
độc tính của busulfan (suy tủy, xuất huyết
bang quang, nhiễm độc thần kinh, bệnh tắc
tĩnh mạch gan, độc tính trên gan, giảm sản
tế bào tủy xương). Hiệu chỉnh liều busulfan
nếu cần thiết.

5

Busulfan

Metronidazol

Tránh dùng đồng thời metronidazol và
busulfan.
Trong trường hợp cần phối hợp, giám sát
độc tính của busulfan (suy tủy dẫn đến giảm
bạch cầu, tiểu cầu, thiếu máu), định kỳ theo
dõi công thức máu của bệnh nhân. Không
nên dùng liều cao busulfan.

6

Cisplatin

Furosemid

Tránh

dùng

đồng

thời

cisplatin

và

furosemid.
Trong trường hợp cần phối hợp, cân nhắc
giảm liều furosemid và duy trì cân bằng
dịch dương tính.
Theo dõi chức năng thính giác và chức năng
thận của bệnh nhân.
7

Cyclophosphamid Digoxin

Nên thay thế dạng viên nén digoxin bằng
dạng viên nang chứa dịch lỏng digoxin hoặc
digitoxin.
Trong trường hợp cần phối hợp, giảm đáp
ứng của digoxin (tình trạng suy tim xấu đi,
mất kiểm soát nhịp thất). Theo dõi nồng độ
để hiệu chỉnh liều phù hợp; tăng liều
digoxin nếu cần thiết.
Lưu ý có thể cần hiệu chỉnh lại liều digoxin
sau khi ngừng dùng hóa trị liệu sau 1 tuần.

8

Cyclophosphamid Alopurinol

Định kỳ giám sát công thức máu toàn phần
để phát hiện sự tăng tác dụng và độc tính
của cyclophosphamid.

9

Cytarabin

Digoxin

Nên thay thế dạng viên nén digoxin bằng
dạng viên nang chứa dịch lỏng digoxin hoặc
digitoxin.
Trong trường hợp cần phối hợp, giám sát
đáp ứng của digoxin (tình trạng suy tim xấu
đi, mất kiểm soát nhịp thất). Theo dõi nồng
độ để hiệu chỉnh liều phù hợp; tăng liều
digoxin nếu cần thiết.
Lưu ý có thể cần hiệu chỉnh lại liều digoxin
sau khi ngừng dùng hóa trị liệu sau 1 tuần.

10

Doxorubicin

Ciclosporin

Tránh dùng đồng thời doxorubicin và
ciclosporin.
Trong trường hợp cần phối hợp, giám sát
chặt chẽ thay đổi trạng thái tâm thần và độc
tính trên thần kinh trung ương.

11

Etoposid

Ciclosporin

Trong trường hợp cần phối hợp, giảm liều
etoposid 40%-50% khi truyền ciclosporin
liều cao. Theo dõi chặt chẽ các dấu hiệu
phản ứng quá mẫn (ban da, sốt, co thắt phế
quản)

12

Mercaptopurin

Alopurinol

Tránh dùng alopurinol và mercaptopurin
đồng thời. Nếu alopurinol dùng đề điều trị
gout thì cân nhắc biện pháp thay thế.
Nếu alopurinol được bắt đầu ở bệnh nhân
nhận mercapropurin thì liều mercaptopurin
được giảm 25-33% liều ban đầu. Theo dõi
công thức máu toàn phần hàng tuần, giám
sát nồng độ mercaptopurin trước và sau khi
bắt đầu alopurinol. Cảnh báo bệnh nhân
những dấu hiệu của nhiễm trùng, chảy máu
hoặc dấu hiệu khác của suy tủy xương.

13

Methotrexat

Aspirin

Tránh dùng methotrexat và aspirin đồng
thời.
Trong trường hợp cần phối hợp, giảm liều
methotrexat hoặc dùng thêm leucovorin kéo
dài. Theo dõi nồng độ methotrexat trong
máu để hiệu chỉnh liều, giám sát ảnh hưởng
của methotrexat (suy tủy, độc tính trên tiêu
hóa, viêm miệng, ức chế tủy xương, độc
tính trên gan, nhiễm trùng)

14

Methotrexat

Ciclosporin

Trong trường hợp cần phối hợp, theo dõi
độc tính của cả methotrexat và ciclosporin.
Theo dõi nồng độ trong máu của cả 2 thuốc
để hiệu chỉnh liều. Giám sát độc tính trên
thận và gan.

15

Methotrexat

Omeprazol

16

Methotrexat

Pantoprazol

Nên ngưng sử dụng omeprazol 5 ngày trước
khi dùng methotrexat để tránh ngộ độc
methotrexat.
Có thể cân nhắc dùng kháng H2 như
ranitidin.
Trong trường hợp cần phối hợp, giám sát
dấu hiệu và triệu chứng với độc tính của
methotrexat.
Nên ngưng sử dụng pantoprazol 5 ngày
trước khi dùng methotrexat để tránh ngộ
độc methotrexat.
Có thể cân nhắc dùng kháng H2 như
ranitidin.
Trong trường hợp cần phối hợp, giám sát
nồng độ methotrexat, theo dõi dấu hiệu tăng
độc tính của methotrexat như đau cơ.

17

Methotrexat

Rabeprazol

Tạm dừng rabeprazol khi dùng methotrexat
liều cao.
Có thể cân nhắc dùng kháng H2 như
ranitidin.
Trong trường hợp cần phối hợp, giám sát
dấu hiệu và triệu chứng với độc tính của
methotrexat.

18

Methotrexat

Amoxicilin

Nếu cần tiêm kháng sinh phổ rộng có thể
dùng ceftazidim.
Trong trường hợp cần phối hợp, giám sát
độc tính của methotrexat và đo nồng độ
methotrexat 2 lần/tuần trong ít nhất 2 tuần
đầu tiên. Liều và thời gian dùng leucovorin
có thể cần tăng lên

19

Methotrexat

Piperacilin

Nếu cần tiêm kháng sinh phổ rộng có thể
dùng ceftazidim.
Trong trường hợp cần phối hợp, giám sát
độc tính của methotrexat và đo nồng độ
methotrexat 2 lần/tuần trong ít nhất 2 tuần
đầu tiên. Liều và thời gian dùng leucovorin
có thể cần tăng lên

20

Methotrexat

Ticarcilin

Nếu cần tiêm kháng sinh phổ rộng có thể
dùng ceftazidim.
Trong trường hợp cần phối hợp, giám sát
độc tính của methotrexat và đo nồng độ
methotrexat 2 lần/tuần trong ít nhất 2 tuần
đầu tiên. Liều và thời gian dùng leucovorin
có thể cần tăng lên

21

Methotrexat

Trimethoprim Tránh sử dụng đồng thời methotrexat và
trimethoprim. Có thể dùng một loại kháng
sinh thay thế khác (tránh dùng các
penicilin)
Trong trường hợp cần phối hợp, theo dõi sự
bất thường huyết học. Leucovorin calcium
có thể cần thiết để điều trị thiếu máu
nguyên hồng cầu và giảm bạch cầu trung
tính do thiếu acid folic.

22

Tretinoin

Fluconazol

Nên tránh dùng

đồng thời tretinoin và

fluconazol.
Trong trường hợp cần phối hợp, theo dõi
bệnh nhân với các dấu hiệu của ngộ độc
tretinoin (tác dụng phụ trên thần kinh trung
ương, đau đầu, sốt, mệt mỏi), có thể cần
giảm liều tretinoin.
23

Tretinoin

Ketoconazol

Nên tránh dùng đồng thời tretinoin và
ketoconazol.
Trong trường hợp cần phối hợp, theo dõi
bệnh nhân các dấu hiệu của ngộ độc
tretinoin (đau đầu, sốt, mệt mỏi). Có thể cần
hiệu chỉnh liều của tretinoin khi bắt đầu
hoặc ngừng dùng ketoconazol.

24

Tretinoin

Acid

Việc truyền máu, tiểu cầu và huyết tương

tranexamic

được ưu tiên hơn trong dự phòng xuất huyết
ở bệnh nhân có bệnh bạch cầu cấp tính.
Trong trường hợp cần phối hợp, theo dõi
chặt chẽ các dấu hiệu và triệu chứng của
huyết khối.

25

Vincristin

Digoxin

Nên thay thế dạng viên nén digoxin bằng
dạng viên nang chứa dịch lỏng digoxin hoặc
digitoxin.
Trong trường hợp cần phối hợp, theo dõi
chặt chẽ nồng độ digoxin trong máu. Giám
sát đáp ứng với digoxin (tình trạng suy tim
xấu đi, mất kiểm soát nhịp thất). Tăng liều
digoxin nếu cần.
Lưu ý có thể cần hiệu chỉnh lại liều digoxin
sau khi ngừng dùng hóa trị liệu sau 1 tuần.

26

Vincristin

Itraconazol

Nên tránh dùng đồng thời vincristin và
itraconazol.

Nếu

có

thể

nên

ngừng

itraconazol. Có thể thay thế bằng terbinafin.
Trong trường hợp cần phối hợp, có thể cần
điều chỉnh liều của vincristin; giám sát chặt
chẽ nhiễm độc thần kinh, rối loạn tạo máu
viêm miệng và liệt ruột.
27

Vincristin

Ketoconazol

Nên tránh dùng đồng thời vincristin và
ketoconazol. Nếu cần có thể ngừng
ketoconazol.
Trong trường hợp cần phối hợp, có thể cần
điều chỉnh liều của vincristin; giám sát chặt
chẽ nhiễm độc thần kinh, rối loạn tạo máu
viêm miệng.
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