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ĐẶT VẤN ĐỀ 

 

Từ trường hợp nhiễm HIV đầu tiên được phát hiện năm 1990 tính đến ngày 

30/9/2014, tại Việt Nam hiện có 224 223 trường hợp báo cáo nhiễm HIV (trong đó 

số bệnh nhân chuyển sang giai đoạn AIDS là 69 617) và 70 734 trường hợp người 

nhiễm HIV/AIDS đã tử vong [42]. Năm 2010, tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã có 

một số sửa đổi trong hướng dẫn sử dụng phác đồ thuốc kháng virus, trong đó khuyến 

cáo việc thay thế stavudin bằng tenofovir (TDF) hoặc zidovudin do tác dụng không 

mong muốn và độc tính của stavudin [38]. Tháng 11/2011 Bộ Y tế đã có quyết định 

4139/QĐ-BYT về việc sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến stavudin trong 

phác đồ điều trị – trong đó khuyến cáo dần dần không sử dụng stavudin (d4T) và thay 

thế bằng các phác đồ TDF+3TC+NVP/EFV cho cả bệnh nhân đang điều trị và bệnh 

nhân được điều trị lần đầu làm tăng rõ rệt số lượng bệnh nhân được sử dụng phác đồ 

chứa TDF trong thời gian gần đây [2].  

Bên cạnh hiệu quả ngăn chặn sự nhân lên của virus, tăng khả năng tuân thủ 

điều trị giúp cải thiện và kéo dài cuộc sống, nhiều tác dụng không mong muốn của 

TDF đã được ghi nhận trong quá trình điều trị cho bệnh nhân HIV. Độc tính điển hình 

và được quan tâm đánh giá nhiều nhất của TDF là độc tính trên thận. Tuy vậy các 

nghiên cứu nhằm tìm hiểu độc tính này của TDF trên quần thể bệnh nhân nhiễm 

HIV/AIDS tại Việt Nam còn hết sức hạn chế [27],[28]. Sự khác biệt về các đặc điểm 

nhân chủng học và di truyền học của quần thể bệnh nhân Việt Nam nói riêng và châu 

Á nói chung so với quần thể người bệnh da trắng và da đen đã đặt ra câu hỏi về tần 

suất, mức độ nghiêm trọng, các yếu tố ảnh hưởng tới độc tính trên thận liên quan tới 

TDF trên quần thể người Việt Nam để sử dụng phác đồ chứa thuốc này hợp lý và an 

toàn. 

Xuất phát từ thực tế trên, chúng tôi thực hiện đề tài “Đánh giá độc tính trên 

thận liên quan tới tenofovir (TDF) trên bệnh nhân điều trị tại phòng khám ngoại 

trú điều trị HIV/AIDS, bệnh viện Bạch Mai” với 2 mục tiêu: 



-2- 
 

 
 

1. Khảo sát đặc điểm biến cố trên thận ở bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS sử dụng phác 

đồ có chứa TDF tại phòng khám ngoại trú điều trị HIV/AIDS, bệnh viện Bạch Mai. 

2. Xác định các yếu tố ảnh hưởng tới tần suất xuất hiện độc tính trên thận ở bệnh nhân 

HIV có sử dụng phác đồ chứa TDF. 
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CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN 

1.1. Sơ lược về thuốc retrovirus 

HIV là ARN virus thuộc lớp retrovirus. Khác với các virus khác, các retrovirus 

một khi xâm nhập vào tế bào đích sẽ sử dụng men sao chép ngược RT (reverse 

trancriptase) để chuyển ARN của chúng thành ADN rồi gắn vào bộ gen của tế bào 

vật chủ, sau đó sao chép tổng hợp ra virus mới. Dựa trên những hiểu biết về cấu trúc 

và sinh bệnh học của virus HIV, các thuốc ARV đã được nghiên cứu phát triển và 

được phê duyệt để sử dụng điều trị cho bệnh nhân nhiễm HIV. Các thuốc ARV có 

tác dụng ngăn cản các giai đoạn khác nhau trong chu kỳ sao chép và nhân lên của 

virus trong tế bào vật chủ [4]. Một số nhóm thuốc điều trị HIV/AIDS được trình bày 

trong bảng 1.1. 

Bảng 1.1. Các nhóm thuốc ARV [38],[40] 

Các nhóm thuốc ARV Thuốc 

Ức chế enzym sao chép ngược loại 

nucleosid (NRTI) 

zidovudin (AZT), lamivudin (3TC), 

tenofovir (TDF), stavudin (d4T), 

didanosin (ddI), abacavir (ABC). 

Ức chế enzym sao chép ngược loại 

không phải nucleosid (NNRTI) 

nevirapin (NVP), efavirenz (EFV).  

 

Ức chế enzym protease (PI) 
ritonavir (RTV), lopinavir (LPV), 

atazanavir (ATV) 

Ức chế enzym tích hợp (enzym 

integrase) 
raltegravir (RAL) 

Ức chế cổng vào (thụ thể CCR5) maraviroc (MVC) 

Ức chế sự hòa màng/xâm nhập enfuvirtid (T20) 

 

Các thuốc ARV được sử dụng tại Việt Nam hiện nay thuộc 3 nhóm: NRTI, 

NNRTI và PI [1]. 

Trong thời gian đầu, phác đồ ARV bao gồm một thuốc, sau đó tăng lên 2 thuốc, 
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tuy nhiên hiệu quả điều trị vẫn còn hạn chế. Từ năm 1997, WHO đã hướng dẫn áp 

dụng phác đồ điều trị kháng retrovirus hiệu lực cao (Highly active antiretroviral 

therapy - HAART). Đây là phác đồ kết hợp ít nhất 3 loại thuốc ARV, giúp cải thiện 

đáng kể tiến triển của bệnh, giảm tỷ lệ nhập viện và giảm tỷ lệ tử vong do AIDS 

[16],[26],[40]. Các hướng dẫn điều trị hiện nay đều sử dụng HAART trong điều trị 

HIV/AIDS [1],[39],[40]. Các phác đồ điều trị HIV/AIDS theo Hướng dẫn chẩn đoán 

và điều trị HIV/AIDS của Bộ Y tế năm 2009 được trình bày trong bảng 1.2. 

Bảng 1.2. Phác đồ điều trị HIV/AIDS theo 

“Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị HIV/AIDS” của Bộ Y Tế  

Phác đồ bậc 1 Phác đồ bậc 2 

Theo quyết định số 3003/QĐ-BYT về “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị HIV/AIDS” 

của Bộ Y Tế ngày 19/8/2009 

Phác đồ ưu 

tiên 

d4T/ AZT + 3TC + NVP/ 

EFV 

TDF + 3TC (±AZT)    

hoặc ddI + ABC   

+ LPV/r 
Phác đồ thay 

thế 

TDF + 3TC + NVP/EFV 
ddI + ABC hoặc                   

AZT + 3TC   

AZT/ d4T + 3TC + TDF/ 

ABC 
EFV/ NVP + ddI 

Theo Quyết định số 4139/QĐ-BYT về việc sửa đổi, bổ sung “Hướng dẫn chẩn đoán 

và điều trị HIV/AIDS” của Bộ Y Tế ngày 02/11/2011 

Phác đồ ưu 

tiên 
TDF + 3TC + NVP/ EFV AZT + 3TC + LPV/r hoặc ATV/r 

Phác đồ thay 

thế 
AZT + 3TC + NVP/ EFV TDF + 3TC+ LPV/r hoặc ATV/r 

 Ghi chú: LPV/r (thuốc kết hợp lopinavir và ritonavir), ATV/r (thuốc kết hợp 

atazanavir và ritonavir). 
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1.2. Tổng quan về tenofovir 

 1.2.1. Sơ lược về đặc tính dược lý, dược động học của tenofovir  

Tenofovir disoproxil fumarat (TDF) là một thuốc thuộc nhóm ức chế men sao 

chép ngược loại nucleotid (NRTI). Hiện nay, TDF được khuyến cáo sử dụng rộng rãi 

như một lựa chọn đầu tay trong các hướng dẫn điều trị HIV trên thế giới [40], do 

những đặc tính an toàn, dung nạp tốt, hiệu lực cao trong phác đồ phối hợp, sử dụng 

tiện lợi (1 viên/ngày) giúp tăng tuân thủ điều trị [14]. 

 

Hình 1.1. Công thức phân tử của tenofovir disoproxil fumarat [43] 

Tenofovir có cấu trúc tương tự như adenosin monophosphat (hình 1.1). Sau 

khi uống, thuốc sẽ bị thủy phân giải phóng tenofovir, sau đó trải qua phản ứng 

phosphoryl hóa bởi các enzym tế bào để chuyển thành dạng tenofovir diphosphat. 

Tenofovir diphosphat ức chế hoạt tính của enzym sao chép ngược của HIV-1 và 

enzym polymerase của virus viêm gan B (HBV) thông qua cạnh tranh với cơ chất có 

trong virus là deoxyadenosin 5'-triphosphate sau đó tích hợp với ADN để ngăn chặn 

sự kéo dài chuỗi ADN trong quá trình sao chép. 

Các nghiên cứu về phác đồ phối hợp giữa tenofovir với NRTI (abacavir, 

didanosin, lamivudin, stavudin, zalcitabin, zidovudin), các thuốc NNRTI (delavirdin, 

efavirenz, nevirapin) hay các thuốc PI (amprenavir, indinavir, nelfinavir, ritonavir, 

saquinavir) cho thấy thuốc có tác dụng hiệp đồng kháng virus HIV-1 rõ rệt trên các 

dòng A, B, C, D, E, F, G và O [43]. 

Đặc tính dược động học: 

Nghiên cứu về dược động học của tenofovir disoproxil fumarat so sánh giữa 

những người tình nguyện khỏe mạnh và người bệnh nhiễm HIV-1 cho thấy có sự 

tương đồng về các đặc tính dược động học trên cả hai quần thể này. 
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Hấp thu: Tenofovir là một diester tan trong nước, sinh khả dụng đường uống 

đạt khoảng 25%. Sau khi uống liều 300mg tenofovir cho bệnh nhân nhiễm HIV-1, 

nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh đạt được trong vòng 1,0 (±0,4) giờ. Giá trị 

Cmax và AUC đạt được tương ứng là 0,30 (±0,09) µg/ml và 2,29 (±0,69) µg.hr.L-1. 

Phân bố: Tenofovir ít gắn với protein, khoảng 7,2%. Thể tích phân bố ở trạng 

thái ổn định của TDF là 1,3 ± 0,6 l/kg và 1,2 ± 0,4 l/kg sau khi uống liều đơn tenofovir 

tương ứng là 1,0 mg/kg và 3,0 mg/kg. 

Chuyển hóa và thải trừ: Sau khi uống 72 giờ, khoảng 70 - 80% tenofovir được 

bài tiết vào nước tiểu dưới dạng còn hoạt tính. Thời gian bán thải của tenofovir 

khoảng 17 giờ. Tenofovir được bài tiết bằng hai cơ chế là lọc ở cầu thận kết hợp với 

bài tiết qua ống thận, do đó thuốc có khả năng cạnh tranh với các thuốc khác cũng 

được bài tiết qua ống thận [43]. 

1.2.2. Độc tính trên thận của TDF 

1.2.2.1. Dịch tễ 

Có nhiều nguyên nhân dẫn tới rối loạn chức năng thận ở bệnh nhân HIV/AIDS. 

Năm 2005, Franceschini và cộng sự đã ghi nhận tần suất xuất hiện suy thận cấp ở 754 

bệnh nhân HIV điều trị ngoại trú là 5,9 ca/100 bệnh nhân/năm [12]. Trong một nghiên 

cứu khác được thực hiện trên 25 114 bệnh nhân, tỷ lệ suy thận cấp tăng từ 2,9% vào 

năm 1995 lên 6,0% vào năm 2003 [41]. Trong nghiên cứu của Franceschini và cộng 

sự, suy thận cấp thường do nguyên nhân trước thận, chiếm 38% số ca bệnh (chủ yếu 

là do tiêu chảy, nôn hoặc nhiễm khuẩn), nguyên nhân tại thận chiếm 46% (do thiếu 

máu cục bộ hoặc liên quan tới thuốc điều trị gây độc trên thận), các nguyên nhân khác 

(như sỏi thận, sỏi tiết niệu) chiếm 7%. Nghiên cứu được tiến hành trước khi việc sử 

dụng tenofovir trở nên phổ biến trong thực hành lâm sàng điều trị HIV. Các kết quả 

trên cho thấy, ngay cả đối với những bệnh nhân HIV chưa sử dụng tenofovir, rối loạn 

chức năng thận có thể bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác nhau [12]. 

Các tác dụng không mong muốn liên quan tới sử dụng tenofovir đơn trị liệu 

trong điều trị viêm gan B hoặc phối hợp với các thuốc kháng virus khác trong điều trị 

HIV thường xuất hiện trên hệ tiêu hóa với mức độ nhẹ đến trung bình như chán ăn, 
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đau bụng, đi ngoài. Các tác dụng không mong muốn phổ biến khác bao gồm chóng 

mặt, mệt mỏi, nhức đầu. Một số trường hợp có ghi nhận tăng transaminase, viêm gan, 

nhiễm toan chuyển hóa acid lactic, bùng phát viêm gan B, giảm mật độ khoáng của 

xương, viêm thận, suy giảm chức năng thận, suy thận cấp và các độc tính trên ống 

lượn gần bao gồm hội chứng Fanconi [43]. Trường hợp đầu tiên ghi nhận xuất hiện 

độc tính trên thận liên quan tới việc sử dụng TDF là vào năm 2002 trên một bệnh 

nhân có chức năng thận trước điều trị hoàn toàn bình thường [35]. Kể từ đó tới nay, 

hàng loạt các trường hợp rối loạn chức năng thận liên quan tới việc sử dụng tenofovir 

đã được báo cáo. Theo đó, vị trí tác động chủ yếu gây độc trên thận của TDF là ở ống 

thận (ống lượn gần) [14],[40]. Tổn thương thận liên quan đến TDF có thể biểu hiện 

ở hai dạng chính. Thứ nhất là suy thận cấp, thường xuất hiện trong những tháng đầu 

điều trị kèm theo suy giảm chức năng lọc cầu thận. Thứ hai là rối loạn chức năng ống 

thận, thường ở mức độ nhẹ, rất hiếm khi xuất hiện biểu hiện của hội chứng Fanconi 

[14],[15] với các triệu chứng đặc trưng như đường niệu ở những bệnh nhân có nồng 

độ glucose trong máu ở mức bình thường, phosphat niệu kèm theo giảm nồng độ 

phosphat huyết, protein niệu (thường ở mức nhẹ), hạ kali máu, nhiễm toan chuyển 

hóa, một số trường hợp có thể ghi nhận được hiện tượng đái tháo nhạt do thận 

[14],[15],[40]. Tỷ lệ xuất hiện độc tính trên thận với định nghĩa eGFR giảm hơn 25% 

so với trước khi bắt đầu điều trị trong một nghiên cứu gần đây của Nishijima và cộng 

sự tại Nhật Bản (2014) với thời gian theo dõi 10 năm là 40,8% [31]. Tỷ lệ này trong 

một nghiên cứu hồi cứu khác của cùng nhóm tác giả thực hiện năm 2011 chỉ là 19,6% 

[32]. Trong nghiên cứu khác kết hợp vừa hồi cứu vừa tiến cứu của Chaisiri và cộng 

sự tại Thái Lan (2010), tỷ lệ xuất hiện độc tính trên thận là 19,3% [24]. Tỷ lệ xuất 

hiện độc tính trên thận ở bệnh nhân HIV có sử dụng phác đồ chứa TDF trong nghiên 

cứu của Nguyễn Văn Kính và cộng sự tại Việt Nam, trong đó bệnh nhân được coi là 

xuất hiện độc tính trên thận khi eGFR tính theo công thức MDRD giảm dưới 60 

ml/phút (tương ứng với mức suy thận mạn độ I trong thang phân loại suy thận mạn 

của KDIGO 2012) là 7,3% [28]. Tỷ lệ này trong một nghiên cứu tiến hành năm 2012 
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của Monteagudo-Chu với công thức tính và định nghĩa biến cố tương tự là 49,5% 

[29]. 

Nhiều nghiên cứu cho thấy mức lọc cầu thận (GFR) không giảm hoặc chỉ giảm 

ở mức nhẹ đến trung bình ở nhóm bệnh nhân sử dụng TDF so với nhóm bệnh nhân 

sử dụng các thuốc kháng virus khác [5],[13]. Hai nghiên cứu tiến cứu, ngẫu nhiên có 

đối chứng đánh giá tính an toàn của việc sử dụng TDF so với sử dụng stavudin hoặc 

zidovudin trong phác đồ phối hợp với efaviren và lamivudin hoặc emtricitabin trong 

thời gian theo dõi kéo dài 144 tuần cho thấy giá trị eGFR tính theo công thức 

Cockcroft-Gault và công thức MDRD giảm đáng kể so với thời điểm bắt đầu điều trị 

(baseline) ở cả 2 nhóm. Tuy nhiên, không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê và 

không có bệnh nhân nào phải ngừng điều trị liên quan tới độc tính trên thận cũng như 

không có trường hợp nào xuất hiện hội chứng Fanconi trên cả hai nhóm bệnh nhân 

này. 

Một nghiên cứu gần đây tiến hành tại Zambia trên 62 230 bệnh nhân nhiễm 

HIV cho thấy, việc sử dụng TDF ở những bệnh nhân có chức năng thận bình thường 

hoặc suy giảm nhẹ làm tăng nguy cơ giảm eGFR ở mức trung bình (OR=3,11; CI 

95%: 2,52-3,87) và nặng (OR=2,43; CI 95%: 1,80-3,28) so với nhóm bệnh nhân 

không sử dụng TDF trong phác đồ điều trị [30]. 

Mặc dù đa số nghiên cứu đều đánh giá độ an toàn của việc sử dụng thuốc trên 

thận thông qua đánh giá chức năng lọc của cầu thận [22],[31],[32],[33],[34], kết quả 

từ các nghiên cứu trên động vật chỉ ra TDF chủ yếu gây tổn thương trên ống thận. 

Một nghiên cứu cắt ngang đã được tiến hành trên 284 bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS 

được theo dõi đồng thời cả chức năng lọc của cầu thận và chức năng ống thận. Trong 

đó chức năng cầu thận được đánh giá bằng nồng độ creatinin huyết thanh hoặc độ 

thanh thải creatinin (ClCr) của các nhóm bệnh nhân đều có giá trị baseline nằm trong 

giới hạn bình thường [21]. Kết quả cho thấy rối loạn chức năng ống thận xuất hiện 

với tỷ lệ cao hơn ở những bệnh nhân có sử dụng TDF và ghi nhận được 3 trường hợp 

bệnh nhân xuất hiện hội chứng Fanconi. Điều đáng chú ý là cả 3 trường hợp này đều 

có độ thanh thải creatinin nằm trong giới hạn bình thường. 
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Một nghiên cứu khác được tiến hành trên 40 bệnh nhân điều trị với TDF và 23 

bệnh nhân sử dụng các thuốc NRTI khác trong 96 tuần và được theo dõi nồng độ 

creatinin huyết thanh, eGFR và nồng độ β2-microglobulin (β2M) trong nước tiểu. 

β2M là một protein được tìm thấy trên bề mặt của gần như tất cả các tế bào trong cơ 

thể. Tại thận, β2M đi qua đơn vị lọc máu là cầu thận, và sau đó được tái hấp thu ở 

ống thận. Thông thường, chỉ một lượng nhỏ β2M xuất hiện trong nước tiểu, nhưng 

khi có tổn thương ống thận, nồng độ β2M trong nước tiểu tăng lên do giảm tái hấp 

thu [20]. Kết quả cho thấy việc sử dụng TDF làm tăng nguy cơ gây rối loạn chức 

năng ống thận cũng như giảm giá trị eGFR so với dùng các thuốc NRTI khác. Sự 

giảm eGFR ở bệnh nhân sử dụng TDF có mối liên hệ với giá trị β2-microglobulin, 

gợi ý rằng việc sử dụng tenofovir ở bệnh nhân HIV/AIDS có thể gây rối loạn chức 

năng ống thận trước khi có thể nhận biết được các tổn thương ở cầu thận thông qua 

giá trị eGFR của bệnh nhân. 

Các yếu tố làm tăng nguy cơ gây độc trên thận của TDF ở bệnh nhân HIV 

được ghi nhận từ kết quả nghiên cứu đã công bố bao gồm: bệnh nhân là nam giới, 

tuổi cao, cân nặng thấp, CD4 thấp, đồng nhiễm viêm gan C, dùng kèm thuốc độc với 

thận, có tiền sử bệnh thận, hút thuốc lá, tải lượng virus cao [14],[15]. 

1.2.2.2. Cơ chế gây độc tính trên thận của tenofovir 

Cơ chế gây độc tính trên thận của TDF bao gồm rối loạn chức năng ống thận 

kèm theo suy thận cấp và có thể tiến triển thành hội chứng Fanconi, tuy nhiên điều 

này còn chưa được giải thích một cách đầy đủ [14],[35]. Ba giả thuyết được đưa ra 

bao gồm: i) do tương tác thuốc trong quá trình thải trừ thuốc ở ống lượn gần, ii) do 

hiện tượng đa hình di truyền, và iii) do độc tính tại ty thể của ống lượn gần của TDF 

[14],[17]. 

Tương tác thuốc ở ống lượn gần 

Ống lượn gần đóng vai trò quan trọng trong việc thải trừ thuốc khỏi cơ thể, do 

vậy tương tác thuốc giữa TDF và các thuốc khác tại vị trí này có thể làm tăng độc 

tính trên thận. TDF được vận chuyển chủ động vào tế bào ống thận nhờ hệ vận chuyển 

các anion hữu cơ (Organic Anion Transporters, OAT) và được bài tiết khỏi ống thận 
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nhờ protein vận chuyển kháng đa thuốc (Multidrug Resistant Protein-4, MRP4 và 

Multidrug Resistant Protein-2, MRP2). 

Phía màng đỉnh              Phía màng đáy bên 

 

Hình 1.2. Bài tiết tenofovir tại tế bào ống thận [14] 

DdI có khả năng gây tương tác với TDF thông qua cạnh tranh với OAT, trong 

khi adefovir, ritonavir và cidoforvir tương tác với TDF thông qua ảnh hưởng trên 

MRP2. Tuy vậy, cơ chế tương tác thuốc thông qua MRP2 hiện vẫn chưa được làm 

sáng tỏ hoàn toàn [14]. 

Đa hình di truyền 

Một số bệnh nhân có nguy cơ gặp độc tính trên thận liên quan tới TDF cao 

hơn so với những bệnh nhân khác có sự dung nạp tốt với tenofovir. Điều này có thể 

do đa hình kiểu gen liên quan tới các hệ vận chuyển thuốc của tế bào ống thận, qua 

đó gây tích lũy TDF tại tế bào ống lượn gần. Hai protein vận chuyển MRP4 và MRP2 

được mã hóa bởi gen ABCC4 và gen ABCC2. Trường hợp xuất hiện đồng hợp tử 

alen C ở vị trí (_24) của gen ABCC2 được xác định là yếu tố làm tăng nguy cơ gây 

độc tính trên thận của TDF. Có 3 giả thuyết được đưa ra cho ảnh hưởng của hiện 

tượng đa hình kiểu gen của MRP2 ở những bệnh nhân có kiểu đồng hợp tử 

ABCC2_24C đến nguy cơ gây tổn thương thận liên quan tới TDF. Thứ nhất, xuất 

hiện giảm thải trừ TDF ở tế bào ống thận qua kênh MRP2 được mã hóa bởi gen 

ABCC2 trên những bệnh nhân này. Thứ hai, MRP2 có thể vận chuyển một chất nội 

sinh chưa được xác định làm tăng độc tính của TDF hoặc cạnh tranh với TDF trong 

quá trình bài xuất qua trung gian MRP4. Cuối cùng, alen ABCC2_24C có thể mã hóa 
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cho một protein chưa xác định gây ảnh hưởng lên chức năng ống thận làm tăng độc 

tính của TDF hoặc cạnh tranh thải trừ với TDF tại MRP4 [14],[17]. 

Việc tăng nồng độ TDF trong tế bào ống thận, giảm độ thanh thải của TDF và 

tăng nồng độ TDF huyết tương cũng có thể liên quan tới hiện tượng đa hình kiểu gen 

ABCC4 (mã hóa cho MRP4). Tuy nhiên, cơ chế và ảnh hưởng của hiện tượng đa hình 

kiểu gen trên gen này với độc tính của TDF chưa thực sự rõ ràng [14]. 

Độc tính trên ty thể tế bào ống lượn gần  

Cơ chế về tương tác trong thải trừ giữa TDF và các thuốc khác cũng như cơ 

chế về hiện tượng đa hình kiểu gen mã hóa cho các kênh vận chuyển TDF có thể giải 

thích nguyên nhân gây tích lũy TDF trong tế bào ống lượn gần nhưng chưa đem lại 

cái nhìn cụ thể về ái tính gây độc tại đích của TDF với tế bào ống thận. Các thuốc 

NRTI ức chế sự nhân lên của virus bằng cách gắn vào các chuỗi ADN đang sao chép 

và ngăn chặn sự kéo dài của những ADN này. Chúng đồng thời cũng ức chế ADN 

polymerase γ có nhiệm vụ sao chép ADN ty thể (mtADN) [14],[36]. Độc tính trên ty 

thể là cơ chế chính liên quan tới độc tính trên ống thận gây ra bởi TDF. Tế bào ống 

lượn gần có mật độ ty thể trong tế bào khá cao và đảm trách việc tái hấp thu các chất 

hòa tan cũng như các protein phân tử lượng thấp. Độc tính trên ty thể ở các tế bào 

ống lượn gần dẫn tới giảm hấp thu các protein phân tử lượng thấp và các chất hòa tan 

khác dẫn tới xuất hiện các biểu hiện lâm sàng của hội chứng Fanconi [14],[15]. 

1.2.2.3. Phương pháp theo dõi và xác định độc tính trên thận 

Nhiều nghiên cứu đã được thiết kế nhằm xác định ảnh hưởng của tenofovir ở 

bệnh nhân HIV sử dụng các phương pháp xác định độc tính trên thận khác nhau. Đa 

số các nghiên cứu này dựa trên sự thay đổi của nồng độ creatinin huyết thanh trước 

và sau khi bắt đầu điều trị bằng TDF. Một số nghiên cứu khác còn sử dụng các xét 

nghiệm đặc biệt như protein niệu, mật độ xương, nồng độ phosphat huyết tương nhằm 

xác định sớm những trường hợp có tổn thương ống lượn gần [7],[21]. Định nghĩa về 

độc tính trên thận dựa trên nồng độ creatinin huyết thanh cũng rất khác nhau giữa các 

nghiên cứu, phần lớn dựa trên: mức độ tăng của nồng độ creatinin huyết thanh sau 

khi sử dụng TDF so với giá trị baseline, mức độ giảm của mức lọc cầu thận so với 
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baseline hoặc việc giảm mức lọc cầu thận so với một giá trị ngưỡng (cut-off) đã quy 

định trước đó. Mức lọc cầu thận thường được tính bằng công thức Cockcroft-Gault, 

công thức MDRD và công thức CKD-EPI 2009 dựa trên nồng độ creatinin huyết 

thanh [7],[14],[31],[32]. 

Hướng dẫn theo dõi độc tính trên thận của TDF có sự thay đổi giữa các quốc 

gia. Hướng dẫn điều trị của Bộ Y tế năm 2009 khuyến cáo theo dõi độc tính trên thận 

liên quan tới TDF qua thực hiện xét nghiệm định kỳ 6 tháng/lần nồng độ creatinin 

huyết thanh. Trong trường hợp độ thanh thải creatinine huyết thanh giảm xuống dưới 

50ml/phút cần hiệu chỉnh giảm liều TDF và đổi sang phác đồ khác không chứa TDF 

nếu ClCr< 15 ml/phút [1]. Trong khi đó, hướng dẫn mới nhất của WHO tháng 6/2013 

khuyến cáo: 

- Không bắt buộc phải tiến hành xét nghiệm chức năng thận trước khi bắt đầu 

điều trị TDF, trừ người bệnh có nguy cơ cao bao gồm: người cao tuổi, đang mắc bệnh 

lý thận, đái tháo đường lâu năm hoặc tăng huyết áp chưa được kiểm soát, dùng phối 

hợp TDF với các thuốc ức chế protease hoặc các thuốc khác gây độc với thận để phát 

hiện và hạn chế sự tiến triển của suy thận. 

- Có thể theo dõi huyết áp thường xuyên để đánh giá tình trạng tăng huyết áp. 

- Dùng que thử nước tiểu (urine dipsticks) để phát hiện glucose niệu liên quan 

đến độc tính nặng trên thận của TDF ở những người bệnh sử dụng phác đồ có TDF 

không mắc kèm đái tháo đường.  

- Nếu thực hiện được xét nghiệm creatinin huyết thanh, sử dụng mức lọc cầu 

thận ước tính lúc ban đầu trước khi bắt đầu phác đồ TDF. 

- Không sử dụng TDF khi mức lọc cầu thận ban đầu <50 ml/phút hoặc cho 

người bệnh đái tháo đường lâu năm, tăng huyết áp chưa được kiểm soát. 

- Sử dụng công thức Cockcroft-Gault hoặc công thức MDRD (Modification 

of Diet in Renal Disease) để tính toán mức lọc cầu thận ước tính eGFR [40]. 

1.2.2.4. Ý nghĩa lâm sàng 

Mặc dù tỷ lệ xuất hiện độc tính thay đổi rất khác nhau giữa các nghiên cứu, 

nhưng các kết quả đều cho thấy việc sử dụng TDF ở bệnh nhân HIV chỉ làm giảm 
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nhẹ hoặc vừa mức lọc cầu thận ước tính, một số ít trường hợp xuất hiện suy thận cấp 

tính và rất ít các trường hợp biểu hiện hội chứng Fanconi [14],[30]. Tổng quan hệ 

thống và phân tích meta thực hiện bởi Cooper và cộng sự trên 17 nghiên cứu với tổng 

cộng 10 889 bệnh nhân cho thấy có sự suy giảm chức năng thận rõ rệt cũng như tăng 

đáng kể nguy cơ xuất hiện suy thận cấp ở bệnh nhân nhiễm HIV có sử dụng phác đồ 

chứa TDF so với những bệnh nhân không sử dụng TDF. Tuy nhiên ý nghĩa lâm sàng 

của hiện tượng này không thực sự đáng kể [8]. Mặc dù vậy, Jose và cộng sự ghi nhận 

có sự suy giảm không phục hồi mức lọc cầu thận ước tính ở bệnh nhân HIV sau khi 

bắt đầu sử dụng phác đồ có chứa TDF với tỷ lệ 38,6% [18]. Trong đó bệnh nhân có 

mức eGFR baseline thấp và thời gian sử dụng TDF kéo dài có nguy cơ suy giảm 

eGFR không hồi phục cao hơn những bệnh nhân khác trong nghiên cứu.  



-14- 
 

 
 

CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Toàn bộ bệnh án của các bệnh nhân được chẩn đoán xác định nhiễm 

HIV/AIDS được điều trị ban đầu hoặc chuyển đổi sang phác đồ có chứa TDF tại 

Phòng khám ngoại trú của Khoa truyền nhiễm - Bệnh viện Bạch Mai. 

Tiêu chuẩn lựa chọn: 

Bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS người lớn (≥ 18 tuổi) được điều trị ban đầu hoặc 

chuyển đổi sang phác đồ có chứa TDF từ ngày 2/11/2011 đến hết ngày 30/06/2014 

nhằm đảm bảo tất cả các bệnh nhân trong nghiên cứu đều có thời gian theo dõi ít nhất 

là 6 tháng. 

Tiêu chuẩn loại trừ: 

 Phụ nữ có thai trước hoặc trong quá trình theo dõi. 

 Bệnh nhân không có xét nghiệm creatinin huyết thanh trong vòng 90 ngày 

trước khi bắt đầu điều trị bằng phác đồ có chứa TDF. 

 Bệnh nhân không có xét nghiệm creatinin huyết thanh sau khi bắt đầu sử dụng 

phác đồ chứa TDF tính đến hết ngày 31/12/2014. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu  

2.2.1. Thiết kế nghiên cứu 

Nghiên cứu được tiến hành theo phương pháp hồi cứu mô tả cắt ngang không 

can thiệp, theo dõi dọc bệnh nhân thông qua ghi nhận thông tin từ bệnh án vào mẫu 

phiếu thu thập thông tin (phụ lục 4). 

 Thông tin được trích xuất từ bệnh án vào phiếu thu thập thông tin bao gồm: 

+ Thông tin chung của bệnh nhân: mã bệnh án, năm sinh, chiều cao, tiền sử dị 

ứng thuốc. 

+ Thông tin về bệnh nhân trước khi bắt đầu sử dụng phác đồ có chứa TDF và 

thông tin bệnh nhân vào các lần tái khám nếu có xét nghiệm creatinin huyết thanh tới 

hết ngày 31/12/2014, bao gồm: ngày khám, phác đồ đang sử dụng tại thời điểm khám, 

lý do chuyển đổi phác đồ (nếu có), chế độ liều, giai đoạn lâm sàng, xét nghiệm 
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creatinin huyết thanh, cân nặng của bệnh nhân, tải lượng virus, số lượng CD4, xét 

nghiệm hemoglobin huyết tương, xét nghiệm transaminase (AST và ALT), bệnh mắc 

kèm, thuốc dùng kèm, thông tin về những bệnh nhân có thai trong quá trình theo dõi 

và thông tin về tuân thủ điều trị của bệnh nhân. 

+ Biến cố bất lợi trên thận liên quan đến TDF được theo dõi thông qua nồng 

độ creatinin huyết thanh. Ghi nhận biến cố bất lợi khi mức độ lọc cầu thận ước tính 

(eGFR) giảm hơn 25% so với eGFR trước lúc bắt đầu điều trị. Trong đó, eGFR trước 

lúc bắt đầu điều trị được tính toán dựa trên kết quả xét nghiệm creatinin huyết thanh 

thực hiện trong vòng 90 ngày trước khi bắt đầu điều trị. Giá trị eGFR được tính theo 

3 công thức: Công thức Cockcroft-Gault có hiệu chỉnh theo diện tích bề mặt cơ thể, 

công thức MDRD và công thức CKD-EPI 2009. 

 Công thức Cockcroft-Gault có hiệu chỉnh theo diện tích bề mặt cơ thể [40]: 

eGFR (ml/phút/1,73m2)

=
[140 − Tuổi (năm)] x Thể trọng (kg)x 88,4

72 x Creatinin huyết thanh ( µmol/L)
 x 

1,73

Diện tích bề mặt cơ thể∗(m2)
 

x 0,85 [nếu là nữ] 

*Diện tích bề mặt cơ thể được tính như sau: 

Diện tích bề mặt cơ thể [3] (m2) = √
cân nặng (kg)x Chiều cao (cm)

3600
 

 Công thức MDRD [19]: 

eGFR = 175 x [Nồng độ creatinin huyết thanh(mg/dL)]
-1,154

 x Tuổi
-0,203

  

x 0,742 [nếu là nữ] 

 Công thức CKD-EPI 2009 [19]: 

eGFR = 141 x min(Scr/κ,1)α x max(Scr/κ,1)-1,209 x 0,993Tuổi 

x 1,018 [nếu là nữ] 
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Trong đó, Scr (nồng độ creatinin huyết thanh) tính theo (mg/dL), κ = 0,7 cho 

nữ và 0,9 cho nam, α = -0,329 cho nữ và -0,411 cho nam, min là giá trị nhỏ nhất giữa 

Scr/κ và 1, max là giá trị lớn nhất giữa Scr/κ và 1. 

2.2.2. Chỉ tiêu nghiên cứu 

 Đặc điểm bệnh nhân: tuổi, giới tính, phác đồ sử dụng, con đường lây 

nhiễm HIV, giai đoạn lâm sàng khi bắt đầu điều trị, giai đoạn miễn dịch (phân loại 

theo số tế bào CD4/mm3), chỉ số BMI, cân nặng trung bình. Tình trạng duy trì điều 

trị của bệnh nhân, các trường hợp phải đổi phác đồ trong quá trình sử dụng TDF, lý 

do chuyển đổi phác đồ. Các thông tin về bệnh mắc kèm, thuốc dùng kèm được ghi 

nhận có độc tính trên thận (phụ lục 3). 

 Đặc điểm biến cố bất lợi trên thận: tỷ lệ xuất hiện biến cố bất lợi, xác 

suất gặp biến cố bất lợi theo thời gian, xử trí khi gặp biến cố bất lợi và mức độ nghiêm 

trọng của biến cố phân loại theo thang RIFL [19] và thang phân loại bệnh thận mạn 

KDIGO 2012 [19]. 

 Xác định các yếu tố ảnh hưởng tới tần suất xuất hiện độc tính trên thận 

ở bệnh nhân HIV có sử dụng phác đồ chứa TDF tại phòng khám. Các yếu tố được 

đưa vào phân tích bao gồm: tuổi, giới tính, chỉ số BMI, giai đoạn lâm sàng, số lượng 

CD4/mm3 trước điều trị, nồng độ hemoglobin, mức lọc cầu thận ước tính trước điều 

trị, bệnh nhân cũ/mới, các bệnh mắc kèm như xơ gan, viêm gan virus C, viêm gan 

virus B, đái tháo đường, tăng huyết áp, nhiễm trùng cơ hội, thuốc dùng kèm được ghi 

nhận có thể gây độc tính trên thận (phụ lục 3).  

2.2.3. Xử lý số liệu 

Các số liệu thu thập được từ bệnh án được điền vào mẫu phiếu thu thập thông 

tin (phụ lục 4), sau đó được nhập vào phần mềm Microsoft Excel 2013 và cuối cùng 

được chuyển sang phần mềm SPSS version 20.0 để xử lý và phân tích các yếu tố ảnh 

hưởng. 

Nghiên cứu tiến hành phân tích đơn biến, sau đó phân tích đa biến để xác định 

các yếu tố ảnh hưởng tới tần suất xuất hiện độc tính. Trong đó: 



-17- 
 

 
 

 Phân tích đơn biến: sử dụng mô hình phân tích hồi quy tuyến tính Cox áp dụng 

cho từng biến độc lập để tìm hiểu ảnh hưởng của các biến số độc lập lên tần suất xuất 

hiện biến cố bất lợi trên thận. 

 Phân tích đa biến : tiến hành qua 2 bước: 

Bước 1: Kiểm tra sự liên quan của các biến đã liệt kê ở trên nhằm tìm ra các 

biến độc lập với nhau. Tập hợp các biến trong mô hình sẽ được kiểm tra tính đa cộng 

tuyến thông qua giá trị VIF (variance inflation factor). Những biến có giá trị VIF > 

10 sẽ được cân nhắc loại ra khỏi mô hình phân tích. Ngoài ra, các cặp biến có nghi 

ngờ cộng tuyến tính với nhau sẽ được tiến hành kiểm tra như sau: 

Biến liên tục - biến liên tục: Dùng kiểm định person correlation. 

Biến liên tục - biến nhị phân: Dùng kiểm định t-student. 

Biến nhị phân - biến nhị phân: Dùng kiểm định χ2. 

Nếu các kiểm định cho giá trị p <0,05, chứng tỏ cặp biến đó tương quan với 

nhau, nghiên cứu sẽ tiến hành chọn một biến thích hợp trong 2 biến đó để đưa vào 

phân tích đa biến. 

Bước 2: Đưa các biến độc lập vào phân tích đa biến khám phá (exploration) 

dựa trên mô hình phân tích hồi quy đa biến Cox theo phương pháp Stepwise 

Backward. 

Mô tả phương pháp: Mô hình thể hiện sự ảnh hưởng của các biến độc lập lên 

biến phụ thuộc được biểu diễn bằng phương trình: 

ln[h(t)] = ln[h0(t)] + β1x1+… + βnxn + Ɛ 

Trong đó: 

 ln[h(t)] là biến phụ thuộc với h(t) là hàm hazard theo thời gian t 

 h0(t) là hàm hazard nền ứng với trường hợp các biến số độc lập bằng 0 

 xn là biến độc lập thứ n 

 βn là hệ số hồi quy ứng với biến độc lập xn 

Ɛ là sai số ngẫu nhiên  

Do các biến số đưa vào là biến số ghi nhận tại thời điểm ban đầu nên không 

phụ thuộc thời gian, do đó mô hình hồi quy Cox với biến số độc lập không phụ thuộc 
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thời gian được lựa chọn. Phương pháp Stepwise Backward sẽ tiến hành thử nghiệm 

loại ra từng biến trong mô hình. Biến xi có giá trị p lớn nhất trong các biến của mô 

hình và > 0,1 sẽ đươc đưa ra khỏi mô hình.  
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CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

 3.1. Đặc điểm chung của bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu.  

3.1.1. Số lượng bệnh nhân tham gia nghiên cứu 

Quá trình lựa chọn bệnh nhân thỏa mãn tiêu chuẩn của nghiên cứu được trình 

bày trong hình 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.1. Sơ đồ tuyển chọn bệnh nhân trong nghiên cứu 

 

921 bệnh nhân sử dụng phác đồ chứa TDF tại Phòng khám ngoại trú, Khoa 

truyền nhiễm, bệnh viện Bạch Mai, bao gồm những bệnh nhân đang duy trì điều trị 

tại phòng khám và những bệnh nhân đã chuyển tới phòng khám OPC địa phương, 

bệnh nhân đi trại, bệnh nhân tử vong, mất dấu. Trong số 921 bệnh nhân này, 610 bệnh 

nhân thỏa mãn tiêu chuẩn là bệnh nhân người lớn (>18 tuổi) và bắt đầu sử dụng phác 

đồ có chứa TDF trong khoảng thời gian từ ngày 02/11/2011 đến ngày 30/6/2014. Số 

bệnh nhân tiếp tục bị loại do không thỏa mãn tiêu chuẩn loại trừ là 257 bệnh nhân, 

trong đó 12 bệnh nhân có thai trong quá trình sử dụng TDF, 56 bệnh nhân không có 

xét nghiệm creatinin sau khi bắt đầu điều trị bằng TDF tính đến hết ngày 31/12/2014 

Số bệnh nhân sử dụng phác đồ chứa 

TDF  

N= 921 

Số bệnh nhân theo dõi độc tính của TDF 

N= 353 

Loại trừ 

 

 Bệnh nhân có thai 

trong quá trình sử 

dụng TDF: 12 

 Bệnh nhân không có 

xét nghiệm creatinin 

sau khi sử dụng 

TDF: 56  

 Bệnh nhân không có 

xét nghiệm creatinin 

trong vòng 90 ngày 

trước khi bắt đầu 

điều trị TDF: 189 

BN 

Số bệnh nhân người lớn sử dụng phác 

đồ chứa TDF từ 1/11/2011 đến 

30/6/2014 

 N= 610 
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và 189 bệnh nhân không có xét nghiệm creatinin huyết thanh trong vòng 90 ngày 

trước khi bắt đầu sử dụng phác đồ có chứa TDF. Như vậy, tổng số bệnh nhân thỏa 

mãn tiêu chuẩn của nghiên cứu là 353. 

Số bệnh nhân bắt đầu điều trị bằng phác đồ có chứa TDF theo từng năm và số 

bệnh nhân cũ/mới từ năm 2011 đến năm 2014 được trình bày chi tiết trong bảng 3.1: 

Bảng 3.1. Số bệnh nhân bắt đầu điều trị bằng phác đồ có chứa TDF 

Năm 
Số bệnh nhân cũ 

(%) 

Số bệnh nhân mới 

(%) 

Tổng 

(%, n=353) 

2011 8 (2,3%) 17 (4,8%) 25 (7,1%) 

2012 19 (5,4%) 59 (16,7%) 78 (22,1%) 

2013 36 (10,2%) 120 (34,0%) 156 (44,2%) 

2014 11 (3,1%) 83 (23,5%) 94 (26,6%) 

Tổng 74 (21,0%) 279 (79,0%) 353 (100%) 

 

Nhận xét: Bệnh nhân bắt đầu sử dụng phác đồ chứa TDF rải đều trong các năm 

từ 2011 đến 2014, trong đó số bệnh nhân bắt đầu điều trị bằng TDF trong năm 2013 

chiếm tỷ lệ cao nhất, với 156 bệnh nhân (44,2%), sau đó là năm 2014 với 94 bệnh 

nhân (26,6%), năm 2012 với 78 bệnh nhân (22,1%), thấp nhất là năm 2011 với 25 

bệnh nhân (7,1%). Trong 353 bệnh nhân thỏa mãn tiêu chuẩn của nghiên cứu, số bệnh 

nhân mới là 279 bệnh nhân (79,0%), số bệnh nhân cũ là 74 bệnh nhân (21,0%). Năm 

2013 là năm có nhiều bệnh nhân mới nhất (34,0%) và cũng là năm có nhiều bệnh 

nhân cũ chuyển sang dùng phác đồ có chứa TDF nhất (10,2%). 

3.1.2. Đặc điểm bệnh nhân trong nghiên cứu 

Đặc điểm mẫu bệnh nhân bao gồm: giới tính, phác đồ chứa TDF được sử dụng, 

tuổi, đường lây nhiễm HIV, giai đoạn lâm sàng, giai đoạn miễn dịch (phân loại theo 

số lượng tế bào CD4, phụ lục 1), cân nặng trung bình, tình trạng dinh dưỡng phân 

loại theo chỉ số BMI (phụ lục 2), bệnh mắc kèm, thuốc có khả năng gây độc trên thận 

và thời gian theo dõi trung bình được mô tả trong bảng 3.2. 
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Bảng 3.2. Đặc điểm bệnh nhân khi bắt đầu theo dõi 

Đặc điểm Số lượng Tỷ lệ % (n=353) 

Giới tính 

Nam 248 70,3% 

Nữ 105 29,7% 

Phác đồ sử dụng 

TDF/3TC/EFV 341 96,6% 

TDF/3TC/LPV/r 10 2,8% 

TDF/3TC/NPV 1 0,3% 

TDF/3TC/AZT 1 0,3% 

Tuổi (năm) 

Tuổi trung bình: 35,6±8,5           Nhỏ nhất: 19       Cao nhất: 69 

Độ tuổi: 18-19 1 0,3% 

Độ tuổi: 20-29 73 20,7% 

Độ tuổi: 30-39 194 54,9% 

Độ tuổi: 40-49 56 15,9% 

Độ tuổi: 50-59 24 6,8% 

Độ tuổi: >=60 5 1,4% 

Đường lây nhiễm HIV 

Nghiện chích ma túy 67 19,0% 

Quan hệ tình dục 203 57,5% 

Quan hệ tình dục và nghiện chích ma túy 36 10,2% 

Đường khác 3 0,8% 

Không có thông tin 44 12,5% 

Giai đoạn lâm sàng 

Giai đoạn 1 155 43,9% 

Giai đoạn 2 29 8,2% 

Giai đoạn 3 46 13,0% 
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Giai đoạn 4 106 30,0% 

Không có thông tin 17 4,9% 

Giai đoạn miễn dịch  

Bình thường/Suy giảm không đáng kể (CD4 

> 500) 
14 4,0% 

Suy giảm nhẹ (CD4: 350-499) 34 9,6% 

Suy giảm tiến triển (CD4: 200-349) 70 19,8% 

Suy giảm nặng (CD4 < 200) 225 63,8% 

Không có thông tin 10 2,8% 

Cân nặng trung bình (kg) 54,9 ± 8,6 

Tình trạng dinh dưỡng  

Gầy (BMI < 18,5) 121 34,3% 

Bình thường (BMI: 18,5-25) 217 61,5% 

Tiền béo phì (BMI: 25-30) 15 4,2% 

Béo phì (BMI > 30) 0 0% 

BMI trung bình 19,6 ± 2,5 

Bệnh mắc kèm 

Viêm gan C 121 34,3% 

Viêm gan B 50 14,2% 

Xơ gan 5 1,4% 

Tăng huyết áp 6 1,7% 

Đái tháo đường 4 1,1% 

Nhiễm trùng cơ hội 43 12,2 

Sử dụng đồng thời với các thuốc có khả 

năng gây độc cho thận 
36 10,2% 

Thời gian theo dõi 

Thời gian theo dõi trung bình (tháng) 16,6 ± 9,8 

Ngắn nhất: 11 ngày                               Dài nhất: 1170 ngày  
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Nhận xét: 

Trong mẫu nghiên cứu, bệnh nhân nam giới chiếm đa số (70,3%). 

Phác đồ được sử dụng nhiều nhất là TDF/3TC/EFV với 248 bệnh nhân 

(70,3%), sau đó là phác đồ TDF/3TC/LPV/r với 10 bệnh nhân (2,8%), 1 bệnh nhân 

(0,3%) sử dụng phác đồ TDF/3TC/NVP và 1 bệnh nhân (0,3%) sử dụng phác đồ 

TDF/3TC/AZT. 

 Độ tuổi trung bình của bệnh nhân trong mẫu là 35,6 (±8,5). Trong đó, bệnh 

nhân ở độ tuổi 30-39 chiếm tỷ lệ cao nhất (54,9%). 

 Bệnh nhân lây nhiễm HIV chủ yếu qua con đường tình dục (57,5%) và tiêm 

chích ma túy (19,0%). 

Tại thời điểm bắt đầu theo dõi, số bệnh nhân đang ở giai đoạn lâm sàng 1 

chiếm tỷ lệ cao nhất với 155 bệnh nhân (43,9%), tiếp đến là giai đoạn lâm sàng 4 với 

106 bệnh nhân (30,0%). 

 Về giai đoạn miễn dịch phân theo mức CD4, đa số bệnh nhân ở giai đoạn suy 

giảm nặng (63,8%). Rất ít bệnh nhân ở giai đoạn bình thường hoặc suy giảm không 

đáng kể (4%). 

Cân nặng trung bình của bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu là 54,9 (± 8,6) kg. 

Phần lớn bệnh nhân có tình trạng dinh dưỡng ở mức bình thường (61,5%). Tỷ lệ bệnh 

nhân gầy (BMI<18,5) là 34,3%. Số bệnh nhân tiền béo phì (BMI nằm trong khoảng 

25-30) chiếm tỷ lệ thấp nhất (4,2%). 

 Về bệnh lý mắc kèm, 34,3% bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu đồng nhiễm 

viêm gan C và chiếm tỷ lệ cao nhất với 121 bệnh nhân. Tỷ lệ này với viêm gan B là 

14,2%. 12,2% bệnh nhân có biểu hiện nhiễm trùng cơ hội tại thời điểm trước điều trị. 

Số bệnh nhân có mắc kèm tăng huyết áp hay đái tháo đường tương ứng là 6 và 4 bệnh 

nhân (1,7% và 1,1%). 36 bệnh nhân có sử dụng đồng thời các thuốc có khả năng gây 

độc trên thận trong thời gian điều trị bằng TDF (10,2%). 

 Thời gian theo dõi được tính từ lúc bệnh nhân bắt đầu sử dụng phác đồ có chứa 

TDF đến hết ngày 31/12/2014, riêng với bệnh nhân tử vong, chuyển đi hoặc bỏ trị, 

thời gian này được tính từ lúc bệnh nhân bắt đầu điều trị thuốc TDF đến thời điểm 
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bệnh nhân tử vong, chuyển đi hoặc bỏ trị. Trong mẫu nghiên cứu của chúng tôi, thời 

gian theo dõi trung bình là 16,6 (±9,8) tháng với giá trị tứ phân vị 25% và 75% tương 

ứng là 6,3 tháng và 23,8 tháng. 

3.1.3. Tình trạng duy trì điều trị 

90,6% bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu tiếp tục duy trì phác đồ thuốc ARV 

của mình trong thời gian theo dõi, 12 bệnh nhân (3,4%) đã phải chuyển phác đồ. Tình 

trạng duy trì điều trị của bệnh nhân được trình bày trong bảng 3.3. 

Bảng 3.3. Tình trạng duy trì điều trị 

 Số lượng Tỷ lệ % (n=353) 

Duy trì phác đồ ban đầu 320 90,6% 

Số bệnh nhân phải chuyển phác đồ 12 3,4% 

Đi trại, bỏ trị, mất dấu, chuyển đến 

phòng khám OPC địa phương 
7 2,0% 

Tử vong 14 4,0% 

Tổng 353 100,0% 

 

  Lý do bệnh nhân phải chuyển phác đồ được trình bày trong bảng 3.4. 

Bảng 3.4. Lý do đổi phác đồ 

Lý do đổi phác 

đồ 

Số lượng 

(%, n=353) 

Chuyển phác đồ 

mới không chứa 

TDF(%, n=353) 

Chuyển phác đồ 

mới chứa TDF 

(%, n=353) 

Thất bại điều trị    6   (1,7%)    2    (0,6%)   4 (1,1%) 

Phản ứng có hại 

trên da do EFV 
   4 (1,1%)    0 (0,0%)   4 (1,1%) 

Suy giảm chức 

năng thận  
 2    (0,6%)    2 (0,6%)   0 (0,0%) 

Tổng 12 (3,4%)    4 (1,1%)   8 (2,3%) 
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Trong số 12 bệnh nhân phải chuyển phác đồ, có 6 bệnh nhân (1,7%) do thất 

bại điều trị, 4 bệnh nhân (1,1%) do tác dụng có hại trên da của EFV và 2 bệnh nhân 

(0,6%) liên quan tới suy giảm chức năng thận (CrCl < 50 ml/phút). Số bệnh nhân tiếp 

tục sử dụng phác đồ mới có chứa TDF là 8 bệnh nhân (2,3%), trong khi 4 bệnh nhân 

còn lại (1,1%) được sử dụng phác đồ mới không chứa TDF. 

3.2. Đặc điểm biến cố độc tính trên thận ở bệnh nhân HIV sử dụng phác đồ có 

chứa TDF  

3.2.1.Tỷ lệ gặp biến cố độc tính trên thận 

Toàn bộ bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu đều có mức lọc cầu thận ước tính 

(eGFR) ban đầu tính theo công thức Cockcroft-Gault có hiệu chỉnh theo diện tích bề 

mặt cơ thể ở mức > 60 ml/phút/1,73m2. Cụ thể, eGFR ban đầu của các bệnh nhân dao 

động trong khoảng từ 78 đến 204 ml/phút/1,73m2 với giá trị trung bình là 122,0 (± 

26,9) ml/phút/1,73m2. 

Số trường hợp bệnh nhân ghi nhận xuất hiện độc tính trên thận (giá trị eGFR 

giảm hơn 25% so với giá trị eGFR baseline trước khi bắt đầu sử dụng TDF) trong quá 

trình điều trị được tính theo 3 công thức Cockcroft-Gault, MDRD và CKD-EPI 2009. 

Tỷ lệ xuất hiện độc tính trên thận dao động từ khoảng 20% đến 30% tổng số bệnh 

nhân, thay đổi tùy theo công thức sử dụng để tính toán mức lọc cầu thận ước tính. 

Công thức MDRD cho kết quả số bệnh nhân xuất hiện độc tính trên thận cao nhất 

(116 bệnh nhân, chiếm 32,9%), trong khi công thức Cockcroft-Gault cho kết quả có 

79 bệnh nhân (22,4%), con số này tính theo công thức CKD-EPI 2009 là 72 bệnh 

nhân (20,39%).  

Thời gian trung bình ghi nhận độc tính được tính từ lúc bệnh nhân bắt đầu sử 

dụng phác đồ có chứa TDF đến khi ghi nhận xuất hiện độc tính tính theo công thức 

Cockcroft-Gault và CKD-EPI 2009 lần lượt tương ứng cho hai công thức là 11,1 ± 

7,6 (tháng) và 11,8 ± 7,5 (tháng). Thời gian này tính theo công thức MDRD là 9,8 ± 

6,5 (tháng). Kết quả được trình bày chi tiết trong bảng 3.5. 
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Bảng 3.5. Độc tính trên thận liên quan tới TDF ghi nhận theo 3 công thức: 

Cockcroft-Gault, MDRD và CKD-EPI 2009 

 

Cockcroft-

Gault 

(%, n=353) 

MDRD 

(%, n=353) 

CKD-EPI 

2009 

(%, n=353) 

Số trường hợp ghi nhận 

độc tính trên thận 
79 (22,4%) 116 (32,9%) 72 (20,4%) 

Thời gian trung bình ghi 

nhận độc tính trên thận 

(tháng) 

11,1 ± 7,6 9,8 ± 6,5 11,8 ± 7,5 

Tỷ lệ ghi nhận độc tính trên thận trong các khoảng thời gian theo dõi 

< 6 tháng 17 (4,8%) 27 (7,6%) 14 (4,0%) 

6-12 tháng 36 (10,2%) 63 (17,9%) 27 (7,6%) 

> 12 tháng 26 (7,4%) 26 (7,4%) 31 (8,8%) 

 

Khi phân chia thời gian xuất hiện độc tính trên thận theo các khoảng < 6 tháng, 

6 -12 tháng và > 12 tháng, đa số bệnh nhân có ghi nhận xuất hiện độc tính vào khoảng 

sau 6-12 tháng với giá trị eGFR được tính theo cả 3 công thức. Cụ thể, 10,2% số bệnh 

nhân ghi nhận xuất hiện độc tính trong khoảng 6-12 tháng tính theo công thức 

Cockcroft-Gault, con số này tính theo công thức MDRD và CKD-EPI 2009 lần lượt 

là 17,8% và 7,6%. Tỷ lệ bệnh nhân xuất hiện độc tính trong khoảng thời gian >12 

tháng tính theo công thức Cockcroft-Gault và CKD-EPI 2009 lần lượt là 7,4% và 

8,8%, cao hơn so với tỷ lệ bệnh nhân ghi nhận độc tính trong khoảng thời gian < 6 

tháng cũng tính theo 2 công thức này, lần lượt là 4,8% và 4,0%. Tỷ lệ bệnh nhân ghi 

nhận độc tính trong hai khoảng thời gian <6 tháng và >12 tháng tính theo công thức 

MDRD tương ứng là 7,6% và 7,4%. 

Để ước tính xác suất tích lũy bệnh nhân gặp độc tính trên thận theo thời gian, 

chúng tôi áp dụng phân tích Kaplan-Meier để cung cấp hình ảnh cụ thể hơn về xác 
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suất ghi nhận độc tính trên thận ở các thời điểm khác nhau của mẫu bệnh nhân. Xác 

suất tích lũy ghi nhận gặp độc tính trên thận ở bệnh nhân sử dụng TDF được mô tả 

trong hình 3.2 

 

 

 

Hình 3.2. Biểu đồ xác suất tích lũy ghi nhận biến cố độc tính trên thận trong 

mẫu nghiên cứu theo thời gian 

 

3.2.2. Mức độ nghiêm trọng của biến cố trên thận dựa theo thang RIFL và 

thang đánh giá mức độ suy thận mạn KDIGO 2012 

Đa số bệnh nhân xuất hiện độc tính đều có độ giảm eGFR ở mức nguy cơ 

(22,1% tính theo công thức Cockcroft-Gault, 30,9% tính theo công thức MDRD và 

19,8% số bệnh nhân tính theo công thức CKD-EPI 2009). Số bệnh nhân giảm eGFR 

ở mức tổn thương (Injury) tính theo công thức Cockcroft-Gault là 1 (0,3%), tính theo 

công thức MDRD là 6 (1,7%) và tính theo công thức CKD-EPI 2009 là 1 (0,3%), 

chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Mức độ nghiêm trọng của biến cố độc tính trên thận phân loại 

theo thang RIFL được trình bày trong bảng 3.6: 

 

%AE 

Tháng 
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Bảng 3.6. Mức độ nghiêm trọng của biến cố độc tính trên thận phân loại theo thang 

RIFL 

 

Cockcroft-

Gault 

(%,n=353) 

MDRD 

(%,n=353) 

CKD-EPI 2009 

(%,n=353) 

Mức nguy cơ (Risk) 

eGFR giảm >25%-50% 
78  (22,1%) 109 (30,9%) 70 (19,8%) 

Mức tổn thương (Injury) 

eGFR giảm >50%-75% 
1  (0,3%) 6 (1,7%) 1 (0,3%) 

Mức suy thận (Failure) 

eGFR giảm >75% 
0  (0%) 1 (0,3%) 1 (0,3%) 

 

Không có bệnh nhân nào có eGFR giảm trên 75%, tương ứng với mức suy 

thận (Failure) tính theo công thức Cockcroft-Gault. Tuy nhiên nếu tính theo công 

thức MDRD hoặc CKD-EPI 2009 có 1 bệnh nhân có eGFR giảm > 75%. 

Mức độ nghiêm trọng của biến cố độc tính trên thận phân loại theo thang phân 

loại suy thận mạn KDIGO 2012 được trình bày trong bảng 3.7. 

Bảng 3.7. Mức độ nghiêm trọng của biến cố độc tính trên thận phân loại theo 

thang phân loại bệnh thận mạn KDIGO 2012 

Mức độ 

suy thận 

Mức lọc cầu thận 

(ml/phút/1,73m2) 

Cockcroft-

Gault 

(%, n=353) 

MDRD 

(%, n=353) 

CKD-EPI 

2009 

(%, n=353) 

G3a 45-59 0  (0,0%) 2  (0,6%) 1  (0,3%) 

G3b 30-44 1  (0,3%) 0  (0,0%) 0  (0,0%) 

G4 15- 29 1  (0,3%) 1  (0,3%) 1  (0,3%) 

G5 <15 0  (0,0%) 0  (0,0%) 0  (0,0%) 

 

Nhận xét: Phần lớn trường hợp độc tính ghi nhận được đều có giá trị eGFR ở 

mức bình thường (> 60 ml/phút/1,73m2) phân loại theo thang phân loại bệnh thận 
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mạn KDIGO 2012. Rất ít bệnh nhân xuất hiện suy thận G3a, G3b hay G4 tính theo 

cả 3 công thức và không có bệnh nhân nào xuất hiện suy thận độ G5. 

3.2.3. Xử trí khi gặp độc tính trên thận 

Tỷ lệ bệnh nhân được hiệu chỉnh liều/đổi phác đồ khi xuất hiện độc tính trên 

thận (tính theo công thức Cockcroft-Gault) trong nghiên cứu được mô tả trong bảng 

3.8. 

Bảng 3.8. Tỷ lệ bệnh nhân được hiệu chỉnh liều/đổi phác đồ 

  %, n=353 

Bệnh nhân có eGFR<50 ml/phút/1,73m2 2 (0,6%) 

Bệnh nhân được hiệu chỉnh liều TDF thực tế 0 (0,0%) 

Bệnh nhân được chuyển phác đồ mới không chứa TDF thực 

tế 
2 (0,6%) 

 

Cả 2 (0,6%) bệnh nhân có eGFR <50 ml/phút/1,73m2 tính theo công thức 

Cockcroft-Gault đều được chuyển sang phác đồ điều trị mới không chứa TDF. Không 

có bệnh nhân nào được hiệu chỉnh liều TDF khi biến cố trên thận xuất hiện. 

3.3. Xác định các yếu tố ảnh hưởng tới tần suất xuất hiện độc tính trên thận ở 

bệnh nhân HIV sử dụng phác đồ có chứa TDF 

Nghiên cứu sử dụng kết quả eGFR tính được từ công thức Cockcroft-Gault có 

hiệu chỉnh theo diện tích bề mặt da để tiến hành những phân tích tiếp theo. 

3.3.1. Phân tích đơn biến các yếu tố ảnh hưởng tới tần suất xuất hiện của 

biến cố độc tính trên thận 

Các yếu tố bao gồm tuổi, giới tính, chỉ số BMI, bệnh nhân cũ/mới, giai đoạn 

lâm sàng của bệnh nhân khi bắt đầu điều trị, lượng CD4/mm3, nồng độ hemoglobin 

huyết thanh, giá trị eGFR baseline, giá trị AST và ALT, thuốc dùng kèm gây độc trên 

thận và các bệnh mắc kèm như viêm gan B, viêm gan C, xơ gan, nhiễm trùng cơ hội, 

đái tháo đường đường, tăng huyết áp được đưa vào phân tích đơn biến nhằm tìm ra 

yếu tố ảnh hưởng tới tần suất xuất hiện độc tính trên thận. Kết quả chi tiết được thể 

hiện trong bảng 3.9. 
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Bảng 3.9. Phân tích đơn biến các yếu tố ảnh hưởng tới tần suất xuất hiện của 

biến cố độc tính trên thận 

Yếu tố HR 
Khoảng tin cậy 

95% CI 
p 

Tuổi (năm) 1,013  0,987-1,039 0,330 

Giới (Nữ/Nam) 1,356  0,852-2,160 0,200 

Cân nặng  0,993  0,968-1,019 0,616 

BMI 1,061  0,973-1,156 0,180 

Bệnh nhân cũ/mới 0,559  0,313-1,001 0,050 

Giai đoạn lâm sàng 

Giai đoạn 1 

Giai đoạn 2 

Giai đoạn 3 

 

0,898 

0,797 

1,302 

 

 

 

 

 

0,530-1,519 

0,303-2,094 

0,636-2,664 

0,717 

0,687 

0,645 

0,470 

CD4 0,999  0,997-1,000 0,083 

Hemoglobin 0,986  0,977-0,995 0,002 

AST 1,004  0,997-1,001 0,227 

ALT 0,994  0,987-1,002 0,136 

Viêm gan C 0,970  0,548-1,718 0,918 

Viêm gan B 1,515  0,927-2,475 0,097 

Xơ gan 1,337  0,186-9,618 0,773 

Nhiễm trùng cơ hội 1,357  0,817-2,255 0,239 

Tăng huyết áp 0,273  0,038-1,986 0,200 

Đái tháo đường 0,273  0,038-1,986 0,200 

Thuốc dùng kèm gây 

độc trên thận* 
4,975  0,691-35,803 0,111 

eGFR baseline 1,035  1,028-1,043 <0,001 

*các thuốc gây độc cho thận ghi nhận trong mẫu nghiên cứu gồm: acyclovir, 

amphotericin B, ciprofloxacin; diclofenac, amoxicillin, omeprazole, furosemid và 

LPV/r  
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Nhận xét: Đã phát 2 yếu tố ảnh hưởng tới tần suất xuất hiện độc tính trên thận 

ở bệnh nhân là nồng độ hemoglobin huyết thanh (p = 0,002) và giá trị mức lọc cầu 

thận eGFR ban đầu (p < 0,001). Yếu tố bệnh nhân cũ/mới có thể ảnh hưởng tới nguy 

cơ xuất hiện độc tính trên thận, tuy nhiên ảnh hưởng này chưa đạt mức ý nghĩa thống 

kê (p = 0,050). Nếu giá trị hemoglobin của bệnh nhân trước khi bắt đầu điều trị tăng 

thêm 1 đơn vị (đơn vị tính: g/L) thì nguy cơ gặp độc tính giảm 1,4%. Ngược lại, nếu 

giá trị eGFR ban đầu tăng 1 đơn vị (đơn vị tính: ml/phút/1,73m2) thì nguy cơ xuất 

hiện độc tính trên thận của bệnh nhân tăng thêm 3,5%. 

3.3.2. Phân tích đa biến tìm các yếu tố độc lập ảnh hưởng tới tần suất xuất 

hiện độc tính trên thận 

Các yếu tố bao gồm tuổi, giới tính, chỉ số BMI, bệnh nhân cũ/mới, giai đoạn 

lâm sàng của bệnh nhân khi bắt đầu điều trị, lượng CD4/mm3, nồng độ hemoglobin 

huyết thanh, giá trị eGFR baseline, giá trị AST và ALT, thuốc dùng kèm gây độc trên 

thận và các bệnh mắc kèm như viêm gan B, viêm gan C, xơ gan, nhiễm trùng cơ hội, 

đái tháo đường đường, tăng huyết áp được đưa vào phân tích đa biến để xác định các 

yếu tố ảnh hưởng độc lập. Kết quả cho thấy các yếu tố sau đồng tuyến tính với nhau: 

Bảng 3.10. Kết quả phân các yếu tố cộng tuyến 

Yếu tố 1 Yêu tố 2 Kiểm định p 

BMI eGFR baseline Person correlation 0,01 

Tuổi eGFR baseline Person correlation < 0,01 

Hemoglobin eGFR baseline Person correlation 0,037 

Giới tính eGFR baseline T-student 0,015 

AST Viêm gan C T-student 0,048 

ALT Viêm gan C T-student 0,036 

 

Nghiên cứu quyết định lựa chọn các yếu tố để tiến hành phân tích đa biến bao 

gồm: eGFR baseline, bệnh nhân cũ/mới, giai đoạn lâm sàng, lượng CD4/mm3, thuốc 

dùng kèm có khả năng gây độc trên thận, các bệnh mắc kèm như viêm gan B, viêm 
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gan C, xơ gan, nhiễm trùng cơ hội, đái tháo đường, tăng huyết áp. Giá trị VIF của các 

yếu tố trong mô hình khi phân tích cộng tuyến đều nhỏ hơn 10. 

Quá trình phân tích đa biến với 11 biến trên nhằm xác định yếu tố ảnh hưởng 

bằng phương pháp Stepwise Backward đã loại 10 biến qua 10 bước (phụ lục 5). Kết 

quả thu được cho thấy, còn lại duy nhất giá trị eGFR baseline là yếu tố ảnh hưởng tới 

tần suất xuất hiện độc tính trên thận với HR= 1,035 (CI 95%=1,028-1,043, p < 0,001). 

Nếu giá trị eGFR ban đầu tăng 1 đơn vị (đơn vị tính là ml/phút/1,73m2) thì nguy cơ 

xuất hiện độc tính tăng 3,5%, tương tự kết quả thu được trong phân tích đơn biến. 
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CHƯƠNG 4. BÀN LUẬN 

 

Kể từ thời điểm WHO đưa ra khuyến cáo đầu tiên năm 2010 đến nay, phác đồ 

chứa TDF ngày càng được sử dụng rộng rãi và đã chính thức trở thành phác đồ ưu 

tiên trong điều trị HIV/AIDS tại Việt Nam sau khi quyết định 4139/QĐ-BYT của Bộ 

Y tế được ban hành tháng 11/2011 [2]. Việc thay thế stavudin bằng TDF đã mang lại 

hiệu quả điều trị rõ rệt và giảm thiểu đáng kể những tác dụng không mong muốn cũng 

như làm đơn giản hóa việc lựa chọn phác đồ sử dụng cho bệnh nhân nhiễm 

HIV/AIDS. Bên cạnh những lợi ích kể trên, việc khảo sát, đánh giá các tác dụng 

không mong muốn và độc tính là hết sức cần thiết để có được cái nhìn toàn diện về 

TDF cũng như định hướng cho việc sử dụng thuốc ARV nói chung. Trong bối cảnh 

đó, chúng tôi thực hiện nghiên cứu “Đánh giá độc tính trên thận liên quan tới 

tenofovir (TDF) trên bệnh nhân điều trị tại phòng khám ngoại trú điều trị 

HIV/AIDS, bệnh viện Bạch Mai“. Để triển khai nghiên cứu này, chúng tôi đã tiến 

hành khảo sát trên 353 bệnh nhân tại phòng khám. Các bệnh nhân trong nghiên cứu 

có những đặc điểm tương đồng về độ tuổi, trọng lượng cơ thể, tỷ lệ nam/nữ và nồng 

độ creatinin huyết thanh trước khi bắt đầu điều trị so với những bệnh nhân trong 

nghiên cứu của Nguyễn Văn Kính và cộng sự được tiến hành năm 2013 và năm 2014 

[27],[28]. Những bệnh nhân trong các nghiên cứu của Nhật Bản, Thái Lan, Singapore 

có những đặc điểm tương đồng, nhưng thường nặng cân hơn [10],[24],[31]. Tuy nhiên 

khi so sánh về chỉ số BMI, là chỉ số đánh giá tình trạng dinh dưỡng của cơ thể phụ 

thuộc vào chỉ số cân nặng và chiều cao thì không thấy sự khác biệt đáng kể. Kết quả 

nghiên cứu thu được cho thấy: tỷ lệ xuất hiện độc tính trên thận dao động trong 

khoảng 20-30% trên tổng số bệnh nhân, thời gian ghi nhận biến cố tập trung trong 12 

tháng đầu sau khi bắt đầu điều trị, phần lớn những biến cố ghi nhận được đều ở mức 

nhẹ hoặc trung bình và giá trị eGFR ban đầu của bệnh nhân là yếu tố chính ảnh hưởng 

tới tần suất xuất hiện độc tính trên thận. 
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Về tỷ lệ xuất hiện độc tính trên thận 

Trên tổng số 353 bệnh nhân tham gia nghiên cứu, đã có 79 (chiếm 22,4%) 

bệnh nhân xuất hiện độc tính trên thận tính theo công thức Cockcroft-Gault có hiệu 

chỉnh. Điều đáng chú ý là một số nghiên cứu trước đây cho thấy có thể xuất hiện tổn 

thương thận ngay cả ở những bệnh nhân có giá trị eGFR nằm trong giới hạn bình 

thường trong quá trình điều trị bằng TDF. Điều này gợi ý rằng có thể kết quả của 

nghiên cứu mới phản ánh được một phần tỷ lệ độc tính thực sự xuất hiện trong mẫu 

bệnh nhân. Đây là một tỷ lệ khá cao so với kết quả nghiên cứu của Nguyễn Văn Kính 

và cộng sự năm 2013 với tỷ lệ 7,3% số bệnh nhân xuất hiện độc tính trên thận, sử 

dụng định nghĩa độc tính trên thận xuất hiện khi giá trị eGFR giảm dưới 60ml/phút 

[28]. Hai nghiên cứu của Nishijima tại Nhật Bản vào năm 2011 và 2014 với định 

nghĩa về độc tính trên thận tương tự nghiên cứu của chúng tôi được tiến hành cho kết 

quả lần lượt là 19,6% và 40,8% [31],[32]. Có thể nhận thấy tỷ lệ xuất hiện độc tính 

trên thận dao động rất khác nhau giữa các nghiên cứu. Điều này không những phụ 

thuộc vào đặc điểm của bệnh nhân tham gia nghiên cứu mà còn phụ thuộc rất lớn vào 

cách định nghĩa xác định biến cố độc tính trên thận. Nghiên cứu của chúng tôi sử 

dụng định nghĩa độc tính trên thận khi eGFR giảm lớn hơn 25% so với ban đầu, là 

phương pháp tương đối phổ biến trong việc đánh giá chức năng thận [6],[11]. Định 

nghĩa độc tính này cho phép phát hiện sớm những rối loạn chức năng thận so với định 

nghĩa eGFR < 60 ml/phút/1,73m2, đặc biệt trên những bệnh nhân có mức lọc cầu thận 

ban đầu ở trong giới hạn bình thường.  

Về thời gian xuất hiện độc tính trên thận 

Có tới 53/79 bệnh nhân xuất hiện độc tính trên thận vào khoảng thời gian 12 

tháng sau khi bắt đầu điều trị. Nhìn vào “Biểu đồ xác suất tích lũy ghi nhận biến cố 

độc tính trên thận theo thời gian“ (hình 3.2) có thể nhận thấy đường biểu diễn có độ 

dốc lớn nhất vào các khoảng tháng thứ 6, 12, 18, 24 và 30 của quá trình điều trị. Tuy 

nhiên, đây không phải là những thời điểm tập trung nhiều biến cố độc tính trên thận 

mà là thời điểm tập trung nhiều những ghi nhận xuất hiện biến cố trên thận. Điều này 

là do phần lớn bệnh nhân có xét nghiệm creatinin huyết thanh ngay trước khi bắt đầu 
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sử dụng phác đồ có chứa TDF và sau đó 6 tháng một lần theo hướng dẫn của Bộ Y tế 

[1]. Tuy nhiên vẫn có thể nhận thấy độ dốc của biểu đồ từ tháng thứ 6 đến tháng thứ 

8 tương đối lớn, gợi ý cho việc độc tính có thể đã xuất hiện với tần số khá cao trước 

khoảng thời gian này. Nghiên cứu của Nishijima theo dõi nồng độ eGFR của các bệnh 

nhân HIV từ khi bắt đầu điều trị TDF với khoảng thời gian giữa hai lần xét nghiệm 

creatinin huyết thanh khoảng 3 tháng cho thấy có sự giảm giá trị eGFR đáng kể trong 

6 tháng đầu tiên bắt đầu điều trị và giảm với biên độ thấp hơn trong những khoảng 

thời gian 6 tháng tiếp theo [31]. Điều này gợi ý cho việc có thể cần phải giám sát chức 

năng thận của bệnh nhân chặt chẽ hơn sau khi sử dụng phác đồ có chứa TDF, đặc biệt 

là trong khoảng 6 tháng đầu. 

Về mức độ nghiêm trọng của biến cố độc tính trên thận 

Mặc dù tỷ lệ xuất hiện biến cố ghi nhận được khá cao so với nghiên cứu trước 

đây của Nguyễn Văn Kính và cộng sự nhưng đa số các trường hợp thể hiện độc tính 

ở mức độ nhẹ hoặc trung bình. Trong nghiên cứu, chỉ ghi nhận 2 bệnh nhân có eGFR 

< 50 ml/phút/1,73m2 với giá trị eGFR tương ứng là 27,3 ml/phút/1,73 m2 (mức giảm 

liều tuần 2 viên TDF 300mg) và 43,2 ml/phút/1,73 m2 (mức giảm liều 2 ngày 1 viên 

TDF 300mg). Tuy nhiên, cả 2 bệnh nhân này đều đã được đổi sang phác đồ không 

chứa TDF. Sau xử trí, chức năng thận của bệnh nhân được cải thiện, eGFR của 2 bệnh 

nhân tăng lên tương ứng 43,2 ml/phút/1,73 m2 (sau 3 tháng), 54,6 ml/phút/1,73 m2 

(sau 5 tháng). Còn lại, đa số bệnh nhân (tính theo cả 3 công thức) xuất hiện độc tính 

ở mức nguy cơ (Risk) với giá trị eGFR giảm từ 25% đến 50% so với mức baseline. 

Rất ít bệnh nhân xuất hiện độc tính ở mức tổn thương (Injury) hoặc suy thận (Failure) 

theo thang phân loại RIFL. Kết quả này tương đồng với khá nhiều nghiên cứu trên 

thế giới cho thấy độc tính khi sử dụng TDF thường chỉ ở mức độ nhẹ hoặc trung bình, 

cho dù có thể có sự khác biệt về phương pháp nghiên cứu cũng như định nghĩa độc 

tính trên thận giữa các nghiên cứu. Cũng cần lưu ý, một số kết quả nghiên cứu cho 

thấy suy giảm chức năng thận liên quan tới sử dụng TDF có thể không hồi phục hoàn 

toàn sau khi ngừng sử dụng thuốc. Điều này cần được cân nhắc đặc biệt trong bối 
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cảnh trên người bệnh HIV, là những bệnh nhân mà các rối loạn về chức năng thận có 

thể dẫn tới tăng nguy cơ tiến triển sang giai đoạn AIDS và tăng tỷ lệ tử vong [18],[37]. 

Về các yếu tố ảnh hưởng tới tần suất xuất hiện độc tính trên thận 

Để xác định các yếu tố ảnh hưởng tới tần suất xuất hiện biến cố độc tính trên 

thận, chúng tôi khảo sát một số yếu tố như tuổi, giới tính, cân nặng, chỉ số BMI, số 

CD4/mm3, nồng độ hemoglobin, bệnh nhân cũ/mới, các bệnh mắc kèm như viêm gan 

C, viêm gan B, xơ gan, tăng huyết áp, đái tháo đường, nhiễm trùng cơ hội và sử dụng 

đồng thời các thuốc dùng có khả năng gây độc trên thận trên cơ sở sử dụng kết quả 

eGFR được tính bằng công thức Cockcroft-Gault có hiệu chỉnh theo diện tích bề mặt 

da. Kết quả phân tích đơn biến cho thấy chỉ có nồng độ hemoglobin và giá trị eGFR 

baseline có ảnh hưởng tới tần suất xuất hiện độc tính trên thận. Nồng độ hemoglobin 

(HR=0,986; khoảng tin cậy 95%CI: 0,977-0,995; p=0,002) của bệnh nhân càng cao 

thì nguy cơ xuất hiện độc tính càng thấp. Giá trị eGFR baseline (HR=1,035; p < 0,001; 

khoảng tin cậy 95%CI: 1,028-1,043) càng cao thì bệnh nhân càng dễ gặp độc tính 

hơn. Bệnh nhân cũ, trước đây đã sử dụng các phác đồ ARV khác rồi chuyển sang 

phác đồ có chứa TDF có xu hướng xuất hiện biến cố trên thận với tỷ lệ cao hơn bệnh 

nhân mới bắt đầu điều trị bằng phác đồ có chứa TDF, tuy nhiên, ảnh hưởng của yếu 

tố này chưa đạt mức ý nghĩa thống kê (p=0,050) (bảng 3.9). Trong phân tích đa biến, 

các yếu tố bao gồm: tuổi, giới tính, giá trị BMI không được đưa vào trong phân tích 

do để tính toán giá trị eGFR cho bệnh nhân, chúng tôi đã sử dụng công thức 

Cockcroft-Gault có hiệu chỉnh theo diện tích bề mặt cơ thể, công thức đã bao gồm 

các yếu tố như cân nặng, chiều cao (dùng để tính chỉ số BMI) và yếu tố tuổi, giới tính 

của bệnh nhân, khiến cho các yếu tố này đồng tuyến tính với giá trị eGFR. Ngoài ra, 

nồng độ hemoglobin huyết tương cũng không được đưa vào trong mô hình phân tích 

đa biến do đồng tuyến tính với yếu tố giá trị eGFR baseline. Điều này có thể do ở 

những bệnh nhân có chức năng thận không tốt, khả năng lọc của cầu thận kém làm 

tăng nồng độ creatinin huyết thanh, và làm giảm giá trị eGFR. Mặt khác, do thận đóng 

vai trò trong việc kích thích tạo hemoglobin thông qua sản xuất erythropoietin nên 

khi chức năng thận suy giảm, khả năng bài tiết erythropoietin có thể giảm, dẫn tới 
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nồng độ hemoglobin giảm theo. Tuy nhiên, nguyên nhân thực sự khiến yếu tố nồng 

độ hemoglobin và giá trị eGFR baseline đồng tuyến tính với nhau cần được làm rõ 

thêm. Trong nghiên cứu này, chúng tôi quyết định giữ lại yếu tố eGFR trong mô hình 

phân tích đa biến và loại bỏ yếu tố nồng độ hemolobin huyết thanh dựa trên suy luận 

ở trên. Tương tự, yếu tố enzym gan AST và ALT có mối liên hệ đồng tuyến tính với 

tình trạng nhiễm viêm gan C của bệnh nhân. Chúng tôi quyết định lựa chọn yếu tố 

đồng nhiễm viêm gan C thay cho các yếu tố enzym gan là AST và ALT trong mô 

hình phân tích đa biến. Kết quả phân tích đa biến cho thấy chỉ có giá trị eGFR baseline 

là yếu tố ảnh hưởng tới khả năng xuất hiện của biến cố độc tính trên thận, với kết quả 

và xu hướng nhận được như trong phân tích đơn biến. Theo đó, nếu giá trị eGFR ban 

đầu tăng 1 đơn vị (đơn vị tính ml/phút/1,73m2), nguy cơ gặp độc tính của bệnh nhân 

tăng thêm 3,5%. Khác với các nghiên cứu trước đây đã được thực hiện, các yếu tố 

nguy cơ như bệnh mắc kèm bao gồm viêm gan C, xơ gan, tăng huyết áp, đái tháo 

đường, sử dụng đồng thời các thuốc gây độc với thận, số lượng CD4 thấp [7],[23],[34] 

đặc biệt là các yếu tố như tuổi cao, giới tính nam, cân nặng thấp, chỉ số BMI thấp 

[28],[32] đã không thể hiện ảnh hưởng rõ rệt có ý nghĩa lên khả năng xuất hiện biến 

cố trên thận trong nghiên cứu của chúng tôi. Sự khác biệt này có thể do đa số nghiên 

cứu trước đó xác định mức lọc cầu thận bằng các công thức như MDRD, công thức 

CKD-EPI 2009, được thiết kế và áp dụng chủ yếu trên người Mỹ da trắng và da màu 

và có thể không phù hợp với những quần thể người có sự khác biệt về vóc dáng như 

quần thể người Việt Nam [25]. Việc sử dụng công thức Cockcroft-Gault có hiệu chỉnh 

(dựa vào chiều cao và cân nặng của bệnh nhân) phần nào đã khắc phục được những 

đặc điểm trên và cho kết quả khác biệt về tỷ lệ độc tính trên thận cũng như các yếu tố 

nguy cơ có thể ảnh hưởng tới tỷ lệ xuất hiện biến cố. Ảnh hưởng của giá trị eGFR 

baseline đến sự suy giảm chức năng thận cũng đã được ghi nhận ở một số nghiên cứu 

trước đây trên quần thể người châu Á (Nhật Bản, Thái Lan) [9],[32]. Các kết quả này 

gợi ý cho việc cần sử dụng công thức tính eGFR phù hợp với từng quần thể bệnh 

nhân nhằm đánh giá chính xác hơn chức năng thận, đồng thời cần lưu ý giám sát trên 

những bệnh nhân có giá trị eGFR ban đầu ở mức bình thường hoặc cao, là những đối 
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tượng dễ xuất hiện độc tính nhằm phát hiện sớm những bất thường về chức năng thận 

để có những biện pháp xử trí, đề phòng phù hợp. 

Một số hạn chế của nghiên cứu: 

- Do có tính chất hồi cứu, không can thiệp, nghiên cứu chỉ thu thập được những 

thông tin có sẵn trong bệnh án nên có thể thiếu thông tin về các yếu tố có thể ảnh 

hưởng tới độc tính trên thận liên quan tới TDF đã được ghi nhận trong các tài liệu y 

văn trước đây. 

- Quá trình theo dõi và điều trị cho bệnh nhân tuân theo quy trình của Bộ Y tế. 

Đánh giá chức năng thận bằng xét nghiệm creatinin huyết thanh được tiến hành định 

kỳ 6 tháng nên có thể dẫn tới bỏ xót bệnh nhân hoặc không phát hiện được sớm các 

trường hợp xuất hiện độc tính trên thận. Ngoài ra, nghiên cứu chưa đánh giá được 

tiến triển của độc tính và khả năng hồi phục của bệnh nhân sau khi xuất hiện biến cố 

do giới hạn về thời gian theo dõi. 
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CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 

5.1. Kết luận 

Qua khảo sát trên 353 bệnh nhân sử dụng phác đồ có chứa TDF tại Phòng 

khám điều trị ngoại trú bệnh viện Bạch Mai trong khoảng thời gian từ ngày 2/11/2011 

đến ngày 31/12/2014, chúng tôi rút ra một số kết luận như sau: 

1. Đặc điểm biến cố trên thận 

- Tỷ lệ bệnh nhân xuất hiện độc tính trên thận với định nghĩa eGFR giảm lớn 

hơn 25% dao động trong khoảng từ 20% đến 30% tùy theo công thức sử dụng để tính 

toán giá trị eGFR. Trong đó, tỷ lệ độc tính xuất hiện khi sử dụng công thức Cockcroft-

Gaul có hiệu chỉnh là 22,4%. 

- Biến cố trên thận xuất hiện tập trung trong thời gian 12 tháng đầu sau khi bắt 

đầu điều trị. 

- Phần lớn những trường hợp xuất hiện độc tính trên thận được ghi nhận ở mức 

nguy cơ (Risk) phân loại theo thang RIFL, một phần nhỏ ở mức tổn thương (Injury) 

và rất ít trường hợp xuất hiện suy thận (Failure) tương ứng với tỷ lệ nhỏ (< 1%) bệnh 

nhân có eGFR sau khi bắt đầu điều trị giảm dưới 60 ml/phút/1,73m2.  

2. Các yếu tố ảnh hưởng tới tần suất xuất hiện độc tính trên thận 

- Nồng độ hemoglobin và giá trị eGFR baseline có ảnh hưởng tới tần suất xuất 

hiện độc tính trên thận khi sử dụng TDF trong phân tích đơn biến. Theo đó, bệnh 

nhân có nồng độ hemoglobin càng cao nguy cơ xuất hiện độc tính càng giảm và bệnh 

nhân có eGFR baseline trước khi điều trị càng cao thì nguy cơ gặp độc tính sẽ lớn 

hơn. 

- Duy nhất yếu tố eGFR baseline có liên quan tới tần suất xuất hiện độc tính 

trên thận khi phân tích đa biến, với ảnh hưởng và xu hướng tương tự như trong phân 

tích đơn biến. 
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5.2. Kiến nghị 

1. Bác sĩ điều trị cần lưu ý xét nghiệm nồng độ creatinin huyết thanh trước khi 

bắt đầu sử dụng phác đồ có chứa TDF sớm nhất có thể để làm cơ sở giám sát độc tính 

trên thận. Tăng cường theo dõi và giám sát chức năng thận của bệnh nhân trong thời 

gian đầu sau khi điều trị TDF bằng việc giám sát tích cực nồng độ creatnin huyết 

thanh và tiến hành các xét nghiệm chẩn đoán tổn thương thận khi điều kiện cho phép.  

2. Triển khai các nghiên cứu tiếp theo để đánh giá mức độ tiến triển, khả năng 

hồi phục của độc tính và cơ chế gây độc trên thận liên quan tới sử dụng TDF. 
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PHỤ LỤC 1 

 PHÂN LOẠI GIAI ĐOẠN MIỄN DỊCH NHIỄM HIV/AIDS  

Ở NGƯỜI LỚN 

Theo phân loại trong Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị HIV/AIDS của Bộ Y Tế, năm 

2009  

 

Mức độ Số tế bào CD4/mm3 

Bình thường hoặc suy giảm không đáng kể  > 500 

Suy giảm nhẹ  350 - 499 

Suy giảm tiến triển  200 - 349  

Suy giảm nặng   < 200  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

PHỤ LỤC 2 

ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA BỆNH NHÂN 

THÔNG QUA THANG PHÂN LOẠI CHỈ SỐ BMI CỦA TỔ CHỨC Y TẾ 

THẾ GIỚI WHO  

Tình trạng thiếu dinh dưỡng Chỉ số BMI 

    Gầy < 18,50 

    Bình thường 18,50 - 24,99 

    Tiền béo phì 25,00 - 29,99 

    Béo phì ≥ 30,00 

 

Với giá trị BMI= [Cân nặng (kg)]/[Chiều cao (cm)]2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

PHỤ LỤC 3 

MỘT SỐ THUỐC ĐƯỢC GHI NHẬN CÓ ĐÔC TÍNH TRÊN THẬN 

(nguồn: Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach, 9ed)  

 

Kháng sinh, kháng nấm: Nhóm aminoglycosid, ciprofloxacin, penicillin, 

sulfonamids, amphotericin B 

Nhóm thuốc ức chế bơm proton PPI 

Các thuốc nhóm PIs (protein inhibitor): lopinavir /ritonavir 

Các thuốc NSAIDs 

Thuốc lợi tiểu quai 

Thuốc điều trị ung thư, ức chế miễn dịch: methotrexate, mitomycin C, 

cyclosporin, cisplatin, carboplatin 

Các thuốc kháng virus: adefovir, cidoforvir, acyclovir, foscarnet, , 

gemcitabin, ganciclovir 

Một số thuốc khác: wafarin, dextran, manitol, lithium, tacrolimus, 

hydralazine, allopurinol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

PHỤ LỤC 4 

MẪU PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN BỆNH NHÂN TỪ BỆNH ÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

PHỤ LỤC 5 

QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH ĐA BIẾN XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ ẢNH 

HƯỞNG TỚI TẦN SUẤT XUẤT HIỆN ĐỘC TÍNH TRÊN THẬN 

 

Yếu tố p HR Khoảng tin cậy 95% cho HR 

 Các yếu tố được phân tích  

 Bệnh nhân cũ/mới 0,399 0,731 0,353 - 1,514 

 Giai đoan lâm sàng 0,308 Phân tích chung 

 Giai đoạn lâm sàng 1 0,810 ,923 0,478 - 1,781 

 Giai đoạn lâm sàng 2 0,569 1,344 0,485 - 3,724 

 Giai đoạn lâm sàng 3 0,112 1,889 0,862 - 4,141 

 Giai đoạn lâm sàng 4 Đối chứng 

 CD4 0,321 0,999 0,997 - 1,001 

 Viêm gan B 0,893 0,958 0,515 - 1,785 

 Viêm gan C 0,200 1,452 0,820 - 2,571 

 Xơ gan 0,949 0,936 0,124 - 7,053 

 Tăng huyết áp 0,189 0,253 0,033 - 1,963 

 Tiểu đường 0,951 0,233 0,021 - 2,168 

 Nhiễm trùng cơ hội 0,924 0,968 0,504 - 1,862 

 Thuốc gây độc trên thận 0,971 90330,665 0,000 - 1,601E+268 

 eGFR baseline 0,000 01,036 1,028 - 1,045 

Bước 1: Loại yếu tố Tiểu đường 

 Bệnh nhân cũ/mới 0,399 0,731 0,353 - 1,514 

 Giai đoan lâm sàng 0,308 Phân tích chung 

 Giai đoạn lâm sàng 1 0,810 ,923 0,478 - 1,781 

 Giai đoạn lâm sàng 2 0,569 1,344 0,485 - 3,724 

 Giai đoạn lâm sàng 3 0,112 1,889 0,862 - 4,141 

 Giai đoạn lâm sàng 4 Đối chứng 

 CD4 0,321 0,999 0,997 - 1,001 

 Viêm gan B 0,893 0,958 0,515 - 1,785 

 Viêm gan C 0,200 1,452 0,820 - 2,571 

 Xơ gan 0,949 0,936 0,124 - 7,053 

 Tăng huyết áp 0,189 0,253 0,033 - 1,963 

 Nhiễm trùng cơ hội 0,924 0,968 0,504 - 1,862 

 Thuốc gây độc trên thận 0,971 90330,665 0,000 - 1,601E+268 

 eGFR baseline 0,000 1,036 1,028 - 1,045 

Bước 2: Loại yếu tố: Xơ gan 



 

 
 

Bệnh nhân cũ/mới 0,399 0,733 0,357 - 1,508 

Giai đoan lâm sàng 0,308 Phân tích chung 

Giai đoạn lâm sàng 1 0,808 0,922 0,478 - 1,778 

Giai đoạn lâm sàng 2 0,571 1,342 0,485 - 3,711 

Giai đoạn lâm sàng 3 0,112 1,885 0,863 - 4,120 

Giai đoạn lâm sàng 4 Đối chứng 

 CD4 0,320 0,999 0,997 - 1,001 

 Viêm gan B 0,887 0,956 0,516 - 1,773 

 Viêm gan C 0,201 1,451 0,820 - 2,566 

 Tăng huyết áp 0,189 0,254 0,033 - 1,964 

 Nhiễm trùng cơ hội 0,924 0,969 0,504 - 1,862 

 Thuốc gây độc trên thận 0,970 89402,936 0,000 - 7,017E+266 

 eGFR baseline 0,000 1,036 1,028 - 1,045 

Bước 3: Loại yếu tố Nhiễm trùng cơ hội 

Bệnh nhân cũ/mới 0,395 0,732 0,357 - 1,503 

Giai đoan lâm sàng 0,296 Phân tích chung 

Giai đoạn lâm sàng 1 0,792 0,917 0,480 - 1,750 

Giai đoạn lâm sàng 2 0,573 1,339 0,485 - 3,700 

Giai đoạn lâm sàng 3 0,111 1,887 0,863 - 4,123 

Giai đoạn lâm sàng 4 Đối chứng 

CD4 0,309 0,999 0,997 - 1,001 

Viêm gan B 0,893 0,959 0,518 - 1,773 

Viêm gan C 0,200 1,452 0,821 - 2,567 

Tăng huyết áp 0,190 0,254 0,033 - 1,966 

Thuốc gây độc trên thận 0,969 77757,381 ,000 - 1,409E+250 

eGFR baseline 0,000 1,036 1,028 - 1,045 

Bước 4: Loại yếu tố Viêm gan B 

Bệnh nhân cũ/mới 0,363 0,723 0,360 - 1,453 

Giai đoan lâm sàng 0,298 Phân tích chung 

Giai đoạn lâm sàng 1 0,799 0,920 0,483 - 1,752 

Giai đoạn lâm sàng 2 0,574 1,339 0,484 - 3,700 

Giai đoạn lâm sàng 3 0,112 1,885 0,863 - 4,119 

 Giai đoạn lâm sàng 4 Đối chứng 

CD4 0,311 0,999 0,997 - 1,001 

Viêm gan C 0,202 1,444 0,821 - 2,540 

Tăng huyết áp 0,187 0,253 0,033 - 1,948 

Thuốc gây độc trên thận 0,969 78128,490 0,000 - 5,843E+249 

eGFR baseline 0,000 1,036 1,028 - 1,045 



 

 
 

Bước 5: Loại yếu tố Bệnh nhân cũ/mới 

Giai đoan lâm sàng 0,309 Phân tích chung 

Giai đoạn lâm sàng 1 0,653 0,865 0,460 - 1,628 

Giai đoạn lâm sàng 2 0,562 1,353 0,487 - 3,756 

Giai đoạn lâm sàng 3 0,148 1,768 0,817 - 3,829 

Giai đoạn lâm sàng 3 Đối chứng 

CD4 0,226 0,999 0,997 - 1,001 

Viêm gan C 0,190 1,457 0,830 - 2,559 

Tăng huyết áp 0,240 0,300 0,040 - 2,237 

Thuốc gây độc trên thận 00,968 71139,318 0,000 - 1,748E+245 

eGFR baseline 0,000 1,037 1,028 - 1,045 

Bước 6: Loại yếu tố Giai đoạn lâm sàng 

CD4 0,067 ,998 0,997 - 1,000 

 Viêm gan C 0,157 1,503 0,855 - 2,643 

 Tăng huyết áp 0,268 0,322 0,043 - 2,395 

Thuốc gây độc trên thận 0,969 62059,687 0,000 - 5,598E+248 

eGFR baseline 0,000 1,035 1,027 - 1,042 

Bước 7: Loại yếu tố Tăng huyết áp 

 CD4 0,079 ,998 0,997 - 1,000 

 Viêm gan C 0,156 1,504 0,856 - 2,642 

 Thuốc gây độc trên thận 0,969 63140,748 0,000 - 2,475E+249 

eGFR 0,000 1,035 1,027 - 1,042 

Bước 8: Loại yếu tố Thuốc gây độc trên thận 

 CD4 0,082 ,998 0,997 - 1,000 

 Viêm gan C 0,158 1,501 0,854 - 2,640 

 eGFR baseline 0,000 1,035 1,027 - 1,043 

Bước 9:Loại yếu tố Viêm gan C 

 CD4 0,117 ,999 0,997 - 1,000 

eGFR baseline 0,000 1,036 1,028 - 1,044 

Bước 10: Loại yếu tố CD4 

eGFR baseline 0,000 1,035 1,028 - 1,043 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

PHỤ LỤC 6 

DANH SÁCH BỆNH NHÂN TRONG NGHIÊN CỨU “ĐÁNH GIÁ 

ĐỘC TÍNH TRÊN THẬN LIÊN QUAN ĐẾN TENOFOVIR (TDF) TRÊN 

BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI TRÚ ĐIỀU TRỊ 

HIV/AIDS, BỆNH VIỆN BẠCH MAI” 

STT Mã BA 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 
STT Mã BA 

Năm 

sinh 

Giới 

tính 

1 330 1977 Nam 31 1196 1960 Nam 

2 169 1980 Nam 32 1190 1985 Nam 

3 214 1966 Nam 33 1359 1981 Nam 

4 187 1974 Nữ 34 1354 1973 Nam 

5 188 1975 Nam 35 1361 1993 Nữ 

6 1177 1978 Nữ 36 1360 1960 Nam 

7 1170 1989 Nam 37 1353 1979 Nữ 

8 1137 1969 Nam 38 1384 1983 Nữ 

9 1150 1979 Nam 39 1374 1977 Nam 

10 1167 1971 Nam 40 1363 1981 Nam 

11 1144 1984 Nam 41 1349 1966 Nam 

12 1126 1979 Nam 42 1356 1984 Nam 

13 1153 1986 Nữ 43 1372 1986 Nam 

14 1156 1977 Nữ 44 1367 1990 Nam 

15 1159 1988 Nữ 45 1364 1976 Nữ 

16 1161 1980 Nam 46 1376 1979 Nữ 

17 1165 1986 Nam 47 1368 1974 Nam 

18 1128 1982 Nam 48 1385 1972 Nữ 

19 1160 1975 Nam 49 1357 1970 Nam 

20 1158 1945 Nữ 50 746 1977 Nam 

21 1179 1975 Nam 51 740 1978 Nam 

22 333 1975 Nam 52 813 1982 Nam 

23 1172 1969 Nữ 53 717 1980 Nữ 

24 364 1982 Nam 54 671 1978 Nam 

25 1178 1968 Nam 55 21 1984 Nữ 

26 1182 1975 Nữ 56 6 1974 Nam 

27 1175 1976 Nữ 57 729 1974 Nam 

28 1124 1960 Nam 58 678 1962 Nam 

29 1193 1977 Nam 59 659 1988 Nam 

30 1197 1980 Nữ 60 493 1981 Nam 

 

 



 

 
 

 

STT Mã BA 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 
STT Mã BA 

Năm 

sinh 

Giới 

tính 

61 728 1981 Nam 97 1255 1991 Nữ 

62 718 1983 Nam 98 1253 1979 Nam 

63 685 1976 Nam 99 1245 1982 Nam 

64 675 1975 Nam 100 1236 1983 Nam 

65 148 1949 Nữ 101 1242 1982 Nam 

66 138 1981 Nữ 102 1240 1959 Nam 

67 149 1959 Nam 103 1243 1980 Nam 

68 16 1973 Nam 104 1247 1971 Nữ 

69 1198 1970 Nam 105 1231 1978 Nam 

70 1213 1978 Nam 106 1195 1962 Nam 

71 1210 1980 Nam 107 73 1973 Nam 

72 1203 1967 Nam 108 75 1983 Nữ 

73 1200 1987 Nam 109 84 1986 Nữ 

74 1208 1972 Nam 110 116 1978 Nam 

75 1207 1984 Nữ 111 97 1982 Nam 

76 1275 1978 Nam 112 110 1979 Nam 

77 716 1983 Nữ 113 1025 1975 Nam 

78 3 1973 Nam 114 1027 1982 Nữ 

79 280 1978 Nữ 115 1038 1980 Nam 

80 1092 1978 Nữ 116 1055 1990 Nam 

81 1081 1983 Nữ 117 1060 1980 Nam 

82 1082 1975 Nam 118 1078 1960 Nam 

83 1166 1988 Nam 119 1072 1976 Nam 

84 1217 1991 Nữ 120 1068 1980 Nam 

85 1228 1974 Nữ 121 1053 1983 Nam 

86 1238 1982 Nữ 122 1061 1967 Nữ 

87 1237 1979 Nữ 123 1069 1979 Nam 

88 1232 1982 Nam 124 1036 1971 Nam 

89 1214 1981 Nam 125 1048 1976 Nam 

90 1215 1981 Nam 126 1052 1961 Nữ 

91 1224 1978 Nữ 127 1064 1969 Nam 

92 1219 1982 Nam 128 1089 1978 Nam 

93 1241 1985 Nữ 129 1086 1961 Nam 

94 1239 1990 Nữ 130 1090 1985 Nam 

95 1230 1990 Nữ 131 1074 1974 Nữ 

96 1254 1973 Nam 132 1079 1960 Nam 

 

 



 

 
 

 

STT Mã BA 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 
STT Mã BA 

Năm 

sinh 

Giới 

tính 

133 818 1987 Nữ 169 840 1972 Nam 

134 979 1973 Nam 170 842 1964 Nữ 

135 999 1975 Nam 171 861 1983 Nam 

136 1016 1965 Nam 172 1005 1976 Nam 

137 991 1960 Nam 173 1313 1970 Nữ 

138 1020 1977 Nam 174 815 1972 Nữ 

139 1010 1988 Nam 175 816 1972 Nam 

140 992 1986 Nam 176 802 1965 Nam 

141 953 1986 Nữ 177 1116 1974 Nam 

142 934 1980 Nam 178 1107 1990 Nữ 

143 945 1983 Nữ 179 1117 1982 Nữ 

144 883 1954 Nam 180 1111 1976 Nữ 

145 864 1981 Nữ 181 1112 1990 Nam 

146 885 1979 Nam 182 1314 1964 Nữ 

147 888 1989 Nam 183 1186 1977 Nam 

148 879 1971 Nam 184 1297 1975 Nam 

149 901 1978 Nữ 185 1148 1974 Nam 

150 902 1980 Nam 186 1199 1975 Nam 

151 852 1976 Nam 187 1095 1985 Nam 

152 831 1978 Nam 188 157 1975 Nữ 

153 963 1982 Nam 189 1140 1966 Nam 

154 971 1981 Nam 190 1163 1956 Nam 

155 924 1979 Nam 191 926 1978 Nam 

156 858 1976 Nam 192 970 1986 Nữ 

157 954 1981 Nữ 193 605 1984 Nam 

158 952 1984 Nữ 194 444 1983 Nam 

159 231 1980 Nữ 195 343 1983 Nam 

160 16 1973 Nam 196 1355 1980 Nam 

161 986 1965 Nữ 197 1375 1982 Nữ 

162 1054 1979 Nữ 198 1311 1982 Nam 

163 1034 1977 Nữ 199 1371 1972 Nam 

164 1103 1973 Nữ 200 1358 1963 Nam 

165 819 1979 Nữ 201 1345 1990 Nam 

166 839 1972 Nam 202 1340 1987 Nữ 

167 841 1971 Nữ 203 1317 1983 Nam 

168 856 1977 Nam 204 1316 1969 Nam 

 

 



 

 
 

 

STT Mã BA 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 
STT Mã BA 

Năm 

sinh 

Giới 

tính 

205 1352 1984 Nữ 241 1303 1979 Nam 

206 1304 1979 Nam 242 1327 1982 Nam 

207 1306 1985 Nam 243 1202 1978 Nữ 

208 1321 1988 Nữ 244 1206 1974 Nam 

209 1333 1972 Nữ 245 1277 1971 Nữ 

210 1305 1977 Nữ 246 1258 1995 Nam 

211 1334 1977 Nam 247 1273 1979 Nam 

212 928 1985 Nữ 248 1264 1981 Nữ 

213 1310 1983 Nữ 249 1276 1986 Nữ 

214 1367 1972 Nam 250 1265 1986 Nữ 

215 1335 1981 Nam 251 1281 1988 Nam 

216 1336 1975 Nam 252 1280 1979 Nam 

217 1338 1983 Nữ 253 1278 1983 Nữ 

218 1337 1982 Nam 254 1294 1982 Nam 

219 1326 1980 Nữ 255 1292 1982 Nữ 

220 1346 1982 Nữ 256 1290 1985 Nam 

221 1320 1983 Nam 257 1266 1983 Nam 

222 1315 1994 Nam 258 1285 1981 Nam 

223 1312 1986 Nam 259 1272 1968 Nam 

224 771 1979 Nam 260 1379 1967 Nam 

225 773 1980 Nam 261 1369 1978 Nam 

226 757 1987 Nam 262 1351 1989 Nam 

227 770 1979 Nam 263 1362 1981 Nam 

228 776 1974 Nam 264 601 1966 Nam 

229 774 1985 Nam 265 14 1982 Nam 

230 781 1976 Nam 266 460 1987 Nam 

231 730 1978 Nam 267 465 1978 Nam 

232 258 1978 Nam 268 312 1983 Nam 

233 1181 1982 Nam 269 374 1982 Nam 

234 1188 1975 Nam 270 387 1972 Nam 

235 1180 1979 Nam 271 326 1969 Nam 

236 1174 1983 Nữ 272 276 1977 Nam 

237 1183 1976 Nữ 273 412 1978 Nam 

238 1125 1967 Nam 274 186 1950 Nam 

239 1122 1979 Nam 275 145 1978 Nam 

240 1106 1984 Nam 276 244 1985 Nam 

 

 



 

 
 

STT Mã BA 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 
STT Mã BA 

Năm 

sinh 

Giới 

tính 

277 251 1972 Nam 316 944 1955 Nam 

278 263 1971 Nam 317 897 1984 Nam 

279 454 1980 Nam 318 903 1974 Nam 

280 35 1980 Nam 319 905 1976 Nữ 

281 519 1983 Nữ 320 836 1976 Nam 

282 789 1984 Nam 321 1073 1976 Nữ 

283 787 1972 Nam 322 889 1985 Nam 

284 796 1955 Nữ 323 996 1968 Nam 

285 672 1979 Nữ 324 1035 1987 Nam 

286 783 1959 Nữ 325 720 1986 Nam 

287 1377 1988 Nữ 326 866 1974 Nam 

288 1295 1984 Nam 327 1119 1983 Nam 

289 1287 1986 Nam 328 594 1980 Nam 

290 1284 1977 Nam 329 1070 1960 Nam 

291 1302 1982 Nữ 330 767 1992 Nữ 

292 1274 1989 Nữ 331 791 1953 Nam 

293 1283 1980 Nam 332 1120 1978 Nam 

294 1270 1973 Nam 333 1204 1987 Nam 

295 1194 1976 Nam 334 1001 1978 Nam 

296 1257 1986 Nữ 335 967 1977 Nam 

297 612 1970 Nữ 336 1077 1983 Nam 

298 663 1973 Nam 337 641 1952 Nam 

299 1145 1987 Nữ 338 1298 1970 Nam 

300 1127 1981 Nam 339 1063 1974 Nam 

301 1176 1993 Nữ 340 1342 1984 Nam 

302 799 1979 Nam 341 294 1979 Nam 

303 782 1980 Nữ 342 681 1967 Nam 

304 857 1969 Nam 343 738 1989 Nữ 

305 951 1978 Nam 344 1301 1992 Nữ 

306 809 1979 Nữ 345 724 1978 Nam 

307 1331 1983 Nam 346 833 1977 Nữ 

308 812 1975 Nam 347 751 1942 Nam 

309 1040 1956 Nam 348 794 1959 Nam 

310 1058 1976 Nam 349 763 1977 Nam 

311 1051 1953 Nam 350 768 1979 Nam 

312 1076 1980 Nam 351 780 1977 Nữ 

313 1015 1977 Nữ 352 792 1974 Nam 

314 1014 1967 Nam 353 1093 1985 Nam 

315 1013 1974 Nam     

 


