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BVDLTW
CRP
DLQI
ESR
HBV
HCV
HLA
Ig
IGRAs
IL
INF
KMM
MTX
PASI
PIIINP
PSORS
TNF

Adverse Dug Reaction (Phản ứng có hại của thuốc)
Alanine transaminase
Aspartate transaminase
Angiotensin 1
Bảo hiểm y tế
Bệnh viện Da liễu Trung ương
C – reactive protein (xét nghiệm định lượng Protein phản ứng C)
Dermatology Life Quality Index (Điểm đánh giá chất lượng cuộc sống
trong da liễu)
Erythrocyte sedimentation rate (Tốc độ máu lắng)
Virut viêm gan B
Virut viêm gan C
Human Leukocyte Antigen (Kháng nguyên bạch cầu người)
Imunoglobulin
Interferon-Gamma Release Assays (Xét nghiệm phát hiện Interferon
Gamma)
Interleukin
Interferon
Không mong muốn
Methotrexat
Psoriasis Area and Severity Index (Điểm mức độ nặng và vùng da tổn
thương của vảy nến)
Procollagen Type III N-Propeptide (Procollagen loại III N-Propeptide)
Psoriasis susceptibility
Tumor Necrosis factor (Yếu tố hoại tử khối u)
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ĐẶT VẤN ĐỀ
Vảy nến là bệnh lý viêm mạn tính của da, tiến triển dai dẳng, thường tái phát gây
ảnh hưởng nhiều tới tâm lý, sinh hoạt và khả năng lao động của người bệnh. Bệnh gặp
ở mọi lứa tuổi, với tỷ lệ mắc ước tính vào khoảng 2 - 3% dân số thế giới , . Cơ chế
truyền, yếu tố miễn dịch, khởi phát dưới tác động của các yếu tố thuận lợi như chấn
thương, nhiễm khuẩn khu trú, stress…, . Điều trị vảy nến ngoài mục đích kiểm soát
các triệu chứng, giảm khả năng tái phát của bệnh còn gắn liền với cải thiện chất lượng
cuộc sống cho bệnh nhân. Lựa chọn thuốc trong điều trị vảy nến cần dựa trên nhiều
yếu tố bao gồm: thể bệnh, mức độ bệnh, hiệu quả, tác dụng không mong muốn của
phác đồ, sự phối hợp giữa thầy thuốc và bệnh nhân, yếu tố kinh tế , . Các phác đồ điều
trị bệnh vảy nến rất đa dạng: đơn trị liệu dùng cho mức độ nhẹ, trong trường hợp điều
trị bệnh ở các mức độ trung bình đến nặng có thể sử dụng phác đồ phối hợp, chiến
thuật điều trị quay vòng hoặc điều trị giảm mức. Tuy nhiên, hiện nay, vẫn chưa có một
phương pháp nào chữa khỏi hoàn toàn bệnh vảy nến , .
Bệnh viện Da liễu Trung ương là bệnh viện chuyên khoa đầu ngành về Da liễu,
hàng năm khám và điều trị cho hàng trăm nghìn lượt bệnh nhân có các bệnh lý về da.
Trong số các bệnh về da, vảy nến là một trong những bệnh chiếm tỷ trọng cao trong
cơ cấu bệnh tật tại bệnh viện, với phác đồ điều trị thuốc đa dạng và chiếm tỷ lệ lớn
trong cơ cấu sử dụng thuốc. Kết quả nghiên cứu “Khảo sát tình hình sử dụng thuốc
điều trị bệnh vảy nến tại Viện Da liễu Quốc gia” năm 2010 của chúng tôi cho thấy:
Hầu hết các bệnh nhân (89,9% bệnh án nghiên cứu) được sử dụng phác đồ thuốc tại
chỗ kết hợp với thuốc điều trị toàn thân. Trong các thuốc điều trị toàn thân,
methotrexat được sử dụng phổ biến nhất, chiếm 94,4 % bệnh án nghiên cứu. Các
thuốc sinh học chưa được đưa vào phác đồ điều trị . Tại thời điểm đó, chưa có hướng
dẫn điều trị vảy nến thống nhất nên việc điều trị phần lớn dựa trên kinh nghiệm của
bác sĩ. Việc theo dõi hiệu quả điều trị thông qua đánh giá mức độ nặng của bệnh dựa
trên thang điểm PASI (Psoriasis Area and Severity Index) và điểm đánh giá chất
lượng cuộc sống DLQI (Dermatology Life Quality Index) chưa được thực hiện. Do
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bệnh sinh của bệnh chưa rõ ràng, tuy nhiên thường gặp ở người có sẵn yếu tố di

đó, hiệu quả điều trị vảy nến chưa được định lượng, việc theo dõi các xét nghiệm
thường quy cho các thuốc toàn thân chưa được thực hiện đầy đủ , .
Cùng với xu thế hội nhập quốc tế, bắt kịp với sự phát triển các nước trong khu vực và
thế giới, việc quản lý và điều trị vảy nến tại Bệnh viện Da liễu Trung ương đã có
giám sát chặt chẽ tác dụng không mong muốn của thuốc, các bệnh nhân vảy nến điều
trị ngoại trú được quản lý ở Phòng khám chuyên đề của bệnh viện. Tại đây, các bệnh
nhân được khám, theo dõi và điều trị định kỳ hàng tháng trong thời gian kéo dài.
Trong trường hợp bệnh nặng, bệnh nhân được đề nghị nhập viện và nhận giấy hẹn
khám lại sau khi ra viện. Mặt khác, danh mục thuốc tại bệnh viện đã được bổ sung
nhiều thuốc điều trị vảy nến tại chỗ cũng như toàn thân, với thuốc sinh học bắt đầu
được áp dụng trong điều trị từ năm 2016. Đồng thời, việc đánh giá hiệu quả điều trị
bằng các thang điểm PASI, DLQI đã từng bước được thực hiện tại phòng khám. Năm
2016, Hội Da liễu Việt Nam cũng đã chuẩn hóa việc chẩn đoán và điều trị bệnh vảy
nến thông qua “Hướng dẫn chăm sóc và điều trị bệnh vảy nến” . Với mong muốn tìm
hiểu ảnh hưởng của các chính sách trên tác động đến việc sử dụng thuốc trong điều trị
vảy nến, chúng tôi thực hiện đề tài “Phân tích tình hình sử dụng thuốc trong điều trị
vảy nến tại Phòng khám chuyên đề, Bệnh viện Da liễu Trung ương”, với các mục
tiêu:
1. Khảo sát quá trình sử dụng thuốc điều trị bệnh vảy nến trên các bệnh nhân đến
khám và điều trị lần đầu tại Phòng khám chuyên đề, Bệnh viện Da liễu Trung
ương.
2. Phân tích sự phù hợp về liều dùng của các thuốc điều trị vảy nến đường toàn
thân và theo dõi tác dụng không mong muốn của các thuốc này thông qua các
xét nghiệm thường quy.
3. Đánh giá hiệu quả điều trị bệnh vảy nến thể mảng qua mức độ giảm điểm
PASI và điểm DLQI.
Kết quả của nghiên cứu hy vọng sẽ cung cấp được những thông tin tổng quát về
thực trạng điều trị bệnh vảy nến tại phòng khám, từ đó, góp phần định hướng cho
hoạt động dược lâm sàng, sử dụng thuốc hợp lý trong điều trị bệnh mạn tính này.
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những chuyển biến tích cực. Từ tháng 9 năm 2014, để nâng cao hiệu quả điều trị và

Chương 1. TỔNG QUAN
1.1. Bệnh học vảy nến
1.1.1. Dịch tễ học bệnh vảy nến
Bệnh vảy nến là một trong những bệnh ngoài da phổ biến, thường gặp ở cả nam và
giới , . Riêng ở các nước Bắc Âu, tỷ lệ này có thể còn cao hơn. Bệnh có thể khởi phát
ở bất kỳ tuổi nào nhưng thường gặp ở độ tuổi từ 15 - 30 tuổi, ít gặp trước 10 tuổi. 75%
số bệnh nhân mắc vảy nến có độ tuổi trên 45 tuổi . Những bệnh nhân có tiền sử gia
đình mắc bệnh này sẽ có nguy cơ mắc bệnh cao hơn. Tỷ lệ di truyền sang thế hệ kế
tiếp dao động từ 35 - 50% . Cặp song sinh cùng trứng có tỷ lệ cùng mắc bệnh khoảng
80% .
Ở Việt Nam, theo số liệu thống kê tại Bệnh viện Da liễu Trung ương năm 2010, tỷ lệ
bệnh nhân vảy nến chiếm khoảng 2,2% tổng số bệnh nhân đến khám bệnh . Theo công
bố của Nguyễn Hữu Sáu và cộng sự, tỷ lệ mắc bệnh vảy nến chiếm 2,9% trong các bệnh
ngoài da tại Việt Nam . Trong nghiên cứu của Trần Văn Tiến, bệnh vảy nến chiếm
12,86% số bệnh nhân nằm viện điều trị các bệnh về da .
Dựa vào tuổi khởi phát, bệnh vảy nến được chia làm 2 typ: bệnh vảy nến typ 1, đặc
trưng bởi sự khởi phát bệnh sớm (trước tuổi 40), có tiền sử gia đình và có liên quan
với gen HLA-Cw6 và HLA-DR7; và bệnh vảy nến typ 2, đặc trưng bởi sự khởi phát
bệnh muộn (sau tuổi 40), không có tiền sử gia đình và ít liên quan đến HLA .
1.1.2. Căn nguyên và cơ chế bệnh sinh của bệnh vảy nến
Vảy nến là một bệnh lý viêm toàn thân qua trung gian lympho T. Bệnh là kết quả
của sự tương tác phức tạp giữa nhiều yếu tố di truyền, miễn dịch và ảnh hưởng môi
trường . Yếu tố di truyền kết hợp với yếu tố khởi phát gây ra một phản ứng miễn dịch
bất thường dẫn đến tổn thương da vảy nến ban đầu.
Yếu tố môi trường:
Tổn thương da, nhiễm trùng, thuốc, hút thuốc, uống rượu, béo phì và căng thẳng
tâm lý ảnh hưởng đến sự phát triển của bệnh vảy nến, . Ở các nước ôn đới khi trời ấm
và có nhiều ánh nắng mặt trời, sự cải thiện triệu chứng được ghi nhận trên 80% bệnh
nhân, ngược lại 90% bệnh nhân trở nên nặng hơn khi trời lạnh. Căng thẳng tâm lý làm
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nữ, từ trẻ em đến người lớn . Tỷ lệ người mắc bệnh vảy nến chiếm 1,5 - 3% dân số thế

bệnh nặng hơn ở 40% bệnh nhân . Tuy nhiên, vai trò chính xác của căng thẳng tâm lý
trong việc làm bệnh vảy nến trở nặng hơn còn chưa được khẳng định chắc chắn. Rượu
là nguyên nhân thông thường làm phát triển vảy nến ở nam giới. Mối liên quan giữa
thuốc lá và sự bùng phát bệnh cũng đã được đề cập .
vảy nến . Có khoảng 25% bệnh nhân mắc bệnh lần đầu sau khi bị nhiễm khuẩn. Hơn
50% số bệnh nhân có bệnh trở nên trầm trọng hơn trong vòng 3 tuần sau một nhiễm
khuẩn hô hấp .
Yếu tố di truyền:
Các yếu tố di truyền đóng vai trò quan trọng trong bệnh sinh của vảy nến. Một số
nghiên cứu đã cho thấy sự phát triển và mức độ nghiêm trọng của bệnh vảy nến bị ảnh
hưởng bởi gen được thừa hưởng từ cha mẹ. Hiện nay đã phát hiện được 9 gen (PSORS
1-9). Trong số các gen này nổi bật nhất là gen ở vị trí trên nhiễm sắc thể 6p21(PSORS1),
chiếm tới 50% di truyền bệnh. PSORS1 nằm trên đoạn gen mã hóa phức hợp hòa hợp
mô hay còn gọi hệ thống HLA (Human Leucocyte Antigen) , . Kháng nguyên phức hợp
hòa mô HLA-C66, IL-23, IL-17 và yếu tố hoại tử khối u (TNF-α) là các yếu tố nhạy
cảm với bệnh vảy nến . Bệnh vảy nến hay gặp ở người có: HLA-B13, B17, BW-57, DR7 và CW-6…. đặc biệt là HLA-DR 7 và HLA-CW-6. Người có HLA-CW6 mắc bệnh
vảy nến cao gấp 9 - 15 lần người bình thường .
Yếu tố miễn dịch
Cơ chế chính xác và chuỗi tương tác giữa các tế bào miễn dịch trong sinh lý bệnh
vảy nến hiện vẫn chưa được biết đến đầy đủ . Các tế bào miễn dịch được hoạt hóa sản
xuất các chất sinh học có tác dụng thúc đẩy làm tăng sinh, làm rối loạn quá trình biệt
hóa tế bào sừng.
Hóa ứng động của bạch cầu: Trên một cơ địa có sẵn các yếu tố nhạy cảm, dưới ảnh
hưởng bởi các yếu tố thuận lợi như chấn thương, căng thẳng tâm lý, mắc các bệnh
nhiễm khuẩn… tế bào sừng ở thượng bì bị kích thích tiết các cytokin tiền viêm như IL1α, IL-1β và TNF-α, làm bộc lộ các phân tử kết dính trên bề mặt tế bào nội mô và thu
hút sự tập trung của các tế bào miễn dịch từ máu ngoại vi xâm nhập vào da, trong đó
lympho T đóng vai trò chính , .
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Các bệnh nhiễm khuẩn mắc kèm làm nổi rõ các nhân tố tiềm ẩn từ trước gây bệnh

Cùng với hiện tượng hóa ứng động bạch cầu là sự hoạt hóa hệ thống miễn dịch gây
đáp ứng miễn dịch liên tục. Đây là yếu tố cơ bản dẫn đến bệnh vảy nến có những đợt tái
phát bất thường. Mở đầu quá trình này, tế bào Langerhans tóm bắt và xử lý kháng
nguyên (KN) để trở thành tế bào Langerhans mẫn cảm, sau đó theo đường bạch mạch
với tế bào lympho T chưa tiếp xúc KN (tế bào T non = naïve cell). Tương tác này làm
hoạt hóa lympho T trở thành lympho T hiệu ứng (chủ yếu là Th) còn được gọi là
lympho T đã tiếp xúc với KN , .
Các tế bào lympho T hiệu ứng sản xuất IL-2 và interferon-γ (INF-γ), được gọi là
các tế bào Th1, sẽ khởi động đáp ứng miễn dịch qua trung gian tế bào. Ngược lại, các
tế bào lympho T hiệu ứng sản xuất IL-4, IL-5 và IL-10, được gọi là các tế bào Th2, sẽ
góp phần tham gia đáp ứng miễn dịch dịch thể. Các cytokin của Th1 là những chất
trung gian hóa học tiền viêm, trong khi các cytokin của Th2 lại là những chất chống
viêm. Trong bệnh vảy nến, loại Th1 chiếm ưu thế hơn loại Th2 .
Đặc điểm bệnh mắc kèm
Bệnh vảy nến có vai trò trung gian qua lympho T, do đó, những bệnh lý có sự tham gia
của lympho T cũng thường gặp ở bệnh nhân vảy nến. Viêm khớp là một trong những biểu
hiện toàn thân phổ biến và nổi bật nhất của bệnh vảy nến . Viêm khớp thường phát triển
sau khi khởi phát bệnh vảy nến khoảng 10 năm. Tuy nhiên, có khoảng 10 - 15% bệnh
nhân ghi nhận viêm khớp xuất hiện như là triệu chứng đầu tiên. Tỷ lệ mắc viêm khớp ở
bệnh nhân vảy nến khoảng 30% nhưng thay đổi tùy theo mức độ nghiêm trọng của bệnh .
Trong cơ chế miễn dịch của bệnh vảy nến, có sự tham gia của tế bào Th1, tế bào
trình diện kháng nguyên, các cytokin như TNF-α. Đây cũng là những tế bào đóng vai trò
quan trọng trong sinh lý bệnh của hội chứng chuyển hóa. Hội chứng chuyển hóa là một
nhóm các yếu tố nguy cơ bao gồm: rối loạn lipid máu, tăng huyết áp, kháng insulin hoặc
không dung nạp glucose, trạng thái tiền viêm . Ở bệnh nhân vảy nến, nguy cơ gặp hội
chứng chuyển hóa gia tăng. Hội chứng chuyển hóa lại là một yếu tố dự báo cho bệnh
tim mạch, đột quỵ và đái tháo đường. Bệnh vảy nến cũng là một yếu tố nguy cơ gây xơ
vữa động mạch, đặc biệt là đối với những bệnh nhân trẻ tuổi mắc bệnh nặng. Bệnh nhân
vảy nến thường có tuổi thọ giảm và tỷ lệ tử vong gia tăng . Các bệnh lý khác kèm theo
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di chuyển về hạch bạch huyết. Tại hạch bạch huyết, tế bào Langerhans trình diện KN

bệnh vảy nến bao gồm bệnh Crohn, bệnh xơ cứng rải rác và một số bệnh lý thần kinh.
Ngoài ra, các khối u ác tính như ung thư biểu mô tế bào T trên da và khối u ác tính và
ung thư da không có sắc tố cũng liên quan đến bệnh vảy nến .
1.1.3. Chẩn đoán bệnh vảy nến
Dựa vào lâm sàng: Chủ yếu dựa vào thăm khám lâm sàng và hình ảnh mô bệnh học
với các tổn thương là các dát đỏ, có vảy trắng, có giới hạn rõ hay gặp ở vùng tỳ đè.
Tổn thương được xác định qua cạo vảy theo phương pháp Brocq , .
Trong trường hợp lâm sàng không điển hình: Chẩn đoán chủ yếu dựa vào hình ảnh
mô bệnh học của da với những biểu hiện đặc trưng là: á sừng, mất lớp hạt, tăng gai và
thâm nhiễm viêm .
b. Một số thể lâm sàng thường gặp của vảy nến
Tùy theo kích thước, số lượng, hình thái thương tổn hay vị trí giải phẫu có nhiều
cách phân loại vảy nến khác nhau. Bệnh được chia làm 2 thể chính là thể thông thường
và thể đặc biệt .
- Vảy nến thông thường.
+

Theo kích thước tổn thương người ta chia các thể: Thể giọt (kích thước tổn

thương nhỏ, khoảng 0,5 - 1cm đường kính), thể đồng tiền (kích thước tổn thương
khoảng 1 - 3 cm), thể mảng (kích thước tổn thương từ 5 - 10cm), thể toàn thân (tổn
thương lan tỏa khắp toàn thân, còn ít vùng da lành) .
+

Theo vị trí khu trú tổn thương người ta chia ra các thể: Thể đảo ngược (vị trí

tổn thương ở các kẽ, hốc tự nhiên: nách, bẹn, cổ…), niêm mạc (tổn thương ở quy đầu,
mắt, môi), ở đầu chi (tổn thương ở lòng bàn tay, bàn chân), ở da đầu .
- Một số loại vảy nến đặc biệt .
+

Vảy nến thể mụn mủ: có 2 thể là mụn mủ toàn thân (thể VonZumbusch), mụn

mủ khu trú ở lòng bàn tay (thể Barber).
+

Vảy nến thể khớp: Tỷ lệ viêm khớp ở bệnh nhân vảy nến vào khoảng 10 -

20%. Có thể có 4 biểu hiện khác nhau thường gặp trên khớp là đau các khớp, hạn chế
và viêm một khớp, viêm đa khớp, viêm khớp cột sống vảy nến.
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a. Chẩn đoán

+

Đỏ da toàn thân: Thường là biến chứng của bệnh vảy nến thể thông thường,

đặc biệt là do dùng corticosteroid toàn thân, đôi khi là biểu hiện đầu tiên của bệnh vảy
nến .
c. Các công cụ đánh giá mức độ bệnh
trị rõ ràng cho từng bệnh nhân có thể giúp cho việc tuân thủ điều trị tốt hơn và hiệu
quả điều trị đạt được cao hơn . Hiện nay, có nhiều thang đánh giá mức độ bệnh vảy
nến, trong đó, các thang phân loại đáng chú ý bao gồm:
 PASI (Psoriasis Area and Severity Index): là thang điểm đánh giá chỉ số diện tích và
độ nặng của bệnh vảy nến. Thang điểm này tương đối chi tiết và thường được sử dụng
trên lâm sàng (phụ lục 1). Chỉ số PASI được thực hiện trên 4 vùng của cơ thể: đầu và
cổ, hai chi trên, thân, hai chi dưới với diện tích từng vùng da lần lượt là 10%, 20%,
30%, 40%, trong mỗi vùng này người ta lại đánh giá các yếu tố cơ bản của tổn thương
vảy nến là đỏ da, độ dày da, bong vảy và diện tích tổn thương từ 0 - 6 điểm. Như vậy
tổng điểm PASI sẽ là 0 - 72 điểm. Theo Mizutani và các cộng sự (1997), dựa trên chỉ
số PASI, bệnh vảy nến được chia thành 3 mức độ :

Mức độ nhẹ : PASI <10

Mức độ vừa : 10 ≤ PASI <20

Mức độ nặng : PASI ≥ 20
 BSA (Body Surface Area): là thang đánh giá bề mặt da thương tổn, trong đó một
lòng bàn tay kể cả năm ngón tay của bệnh nhân bằng 1% diện tích bề mặt cơ thể. Dựa
trên chỉ số BSA, bệnh vảy nến được chia ra thành 3 mức độ :
 Nhẹ
:
BSA ≤ 3% diện tích bề mặt cơ thể
 Trung bình :
3% < BSA ≤ 10% diện tích bề mặt cơ thể
 Nặng
:
BSA > 10% diện tích bề mặt cơ thể
PGA (Physician’s Global Assessment): là thang điểm đánh giá dựa vào đặc điểm tổn
thương da. Thang điểm này rất cơ bản trong thực hành lâm sàng nhưng khó phân biệt
rõ ràng giữa các mức độ nhưng vẫn được áp dụng tùy thuộc vào mục đích và đối tượng
sử dụng. Dựa trên thang điểm PGA, bệnh vảy nến được chia thành 6 mức độ :
 Sạch: không có dấu hiệu của vảy nến nhưng có thể thay đổi màu sắc (ví dụ
tăng sắc tố).
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Đánh giá chính xác kích thước tổn thương giúp cho việc định liều, hướng dẫn điều

 Gần sạch: có mảng hồng ban nhẹ, vảy nhẹ và thường nhỏ hơn 5% thương tổn,
có thể hơi cao so với da bình thường.
 Nhẹ: mảng màu đỏ, vảy mịn và mỏng, hơi cao so với da bình thường.
 Trung bình: mảng màu đỏ đậm, vảy nhiều, mảng cao trung bình với bờ tròn

nét.
 Rất nặng: mảng màu đỏ rất đậm đến màu nâu đậm, vảy dày nhiều, dính chắc,
mảng cao rõ với bờ cứng và rõ nét.
Các thang điểm PASI, BSA và PGA đánh giá được toàn trạng bệnh nhưng không
phản ánh được mức độ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bệnh. Do đó, các
bảng câu hỏi khác nhau đã được phát triển nhằm đo lường tác động của bệnh vảy nến
đến chất lượng cuộc sống liên quan đến sức khỏe.
 Bảng chỉ số chất lượng cuộc sống của bệnh da liễu (Dermatology Life Quality Index
- DLQI): DLQI do các tác giả Finlay và Khan đưa ra vào năm 1994 . DLQI là một
bảng gồm 10 câu hỏi để đánh giá ảnh hưởng của bệnh da mạn tính đến chất lượng
cuộc sống của bệnh nhân, bao gồm các câu hỏi liên quan đến triệu chứng và cảm giác,
hoạt động hàng ngày, giải trí, làm việc, đi học, các mối quan hệ cá nhân và sự lo lắng
đối với điều trị bệnh vảy nến (phụ lục 2). Như vậy, DLQI có số điểm từ 0 - 30. Mức độ
ảnh hưởng của bệnh vảy nến đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân được phân loại
theo 5 mức độ và được trình bày trong bảng 1.1 :
Bảng 1.1. Phân loại mức độ ảnh hưởng của bệnh vảy nến theo chỉ số DLQI:
Mức ảnh

Không ảnh

Ảnh hưởng

hưởng
hưởng
ít
Tổng điểm
0-1
2- 5
d. Các công cụ đánh giá hiệu quả điều trị

Ảnh hưởng

Ảnh hưởng

Ảnh hưởng

vừa
6 - 10

rất lớn
11 - 20

cực kỳ lớn
21 - 30

Điều trị vảy nến có hiệu quả không chỉ bao gồm giảm tổn thương da mà còn kiểm
soát các bệnh đi kèm và giảm thiểu các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống
của bệnh nhân.
Một trong những phương pháp đánh giá hiệu quả điều trị bệnh vảy nến được áp
dụng rộng rãi là dựa vào tỷ lệ giảm điểm PASI (%) sau điều trị so với trước điều trị.
Chỉ số PASI được đánh giá tại các thời điểm: trước điều trị, sau mỗi tháng điều trị và
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và nghiêng.
 Nặng: mảng màu đỏ rất đậm, vảy dày nhiều, mảng cao rõ với bờ cứng và rõ

kết thúc thời gian theo dõi trên bệnh án. Phần trăm giảm điểm PASI được tính theo
công thức , :
PASI trước điều trị - PASI sau điều trị
Phần trăm giảm PASI =

x 100%

.
Bảng 1.2. Mức độ hiệu quả điều trị của bệnh nhân theo % giảm PASI
% giảm
PASI

< 25%

25% ≤ 50%

50 % ≤ 75%

75% – 99%

100%

Kém, không

Vừa
Khá
Tốt
Rất tốt
hiệu quả
Tại Việt Nam, bảng điểm DLQI của Finlay thường được sử dụng để đo lường tác

Đánh giá

động của bệnh tới chất lượng cuộc sống . Chỉ số DLQI được đánh giá tại các thời
điểm: trước điều trị, sau 2, 4, 6, 8 tháng điều trị và kết thúc thời gian theo dõi trên bệnh
án. Mức giảm điểm DLQI được tính theo công thức:
Mức giảm DLQI = DLQI trước điều trị - DLQI sau điều trị.
Thay đổi 5 điểm DLQI được coi là thay đổi chất lượng cuộc sống của bệnh nhân , .
1.2. Điều trị bệnh vảy nến
1.2.1. Mục tiêu điều trị:
Mục tiêu điều trị: Cho đến nay, chưa có phương pháp nào điều trị khỏi bệnh vảy
nến mà chủ yếu nhằm kiểm soát mức độ nặng của bệnh và nâng cao chất lượng cuộc
sống cho bệnh nhân , , .


Giảm thiểu hoặc loại bỏ các mảng đỏ và vảy



Làm giảm ngứa và giảm thiểu các chất xúc tác



Giảm tần suất các đợt bùng phát



Đảm bảo điều trị thích hợp các bệnh mắc kèm như viêm khớp vảy nến, tăng
huyết áp, rối loạn lipid máu, đái tháo đường hoặc trầm cảm



Sàng lọc và quản lý các yếu tố lối sống có thể kích thích đợt cấp (ví dụ, căng
thẳng tâm lý, hút thuốc, béo phì)
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PASI trước điều trị
Phần trăm giảm điểm PASI phân loại theo 5 mức độ được trình bày trong bảng 1.2 ,



Giảm thiểu các tác nhân không đặc hiệu như chấn thương nhẹ, cháy nắng, các
chất kích thích hóa học, các yếu tố môi trường



Cung cấp hướng dẫn hoặc tư vấn khi cần thiết (ví dụ: kỹ thuật giảm stress,
chương trình cai thuốc lá)
Tránh hoặc giảm thiểu các tác dụng KMM từ các phương pháp điều trị được sử
dụng (bôi, quang trị liệu hay phương pháp điều trị toàn thân)



Cung cấp liệu pháp hiệu quả về chi phí



Duy trì hoặc cải thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhân

Mục tiêu điều trị theo mức độ giảm điểm PASI hoặc DLQI
Để định lượng mục tiêu điều trị bệnh vảy nến, dựa vào mức độ giảm điểm PASI
hoặc DLQI, Hội Da liễu Việt Nam đã đưa ra mức điểm giảm điểm PASI hoặc DLQI để
xác định phương pháp điều trị có được coi là đã đạt được hiệu quả điều trị tối thiểu
hay đạt mục tiêu điều trị. Mục tiêu điều trị theo Hội Da liễu Việt Nam được trình bày ở
bảng 1.3 .
Bảng 1.3. Mục tiêu điều trị bệnh vảy nến của Hội Da liễu Việt Nam

Các triệu chứng da
Mục tiêu điều trị (đánh giá
sau 10 - 16 tuần và mỗi 8
tuần sau đó)
Hiệu quả tối thiểu

Chất lượng cuộc sống

∆ PASI = 75
PGA “sạch thương tổn da
hoàn toàn” hoặc “gần sạch

DLQI: 0 hoặc 1

thương tổn da hoàn toàn”
∆ PASI = 50

DLQI < 5 hoặc cải thiện

DLQI giảm ít nhất 5 điểm
Mục tiêu điều trị của hướng dẫn trên trong điều trị bệnh vảy nến là đạt PASI 75
(PASI giảm 75% hay ∆ PASI = 75) hoặc DLQI đạt từ 0 đến 1 điểm, sau 10 - 16 tuần
điều trị và mỗi 8 tuần trong thời gian kế tiếp. Hiệu quả tối thiểu của phác đồ điều trị là
PASI 50 (PASI giảm 50% hay ∆ PASI = 50) hoặc DLQI < 5 hoặc DLQI giảm ít nhất 5
điểm, nếu điểm PASI và DLQI không đạt được mục tiêu trên thì cần thay đổi phác đồ
điều trị cho bệnh nhân.
Mục tiêu điều trị của Hội Da liễu Việt Nam đồng thuận với mục tiêu điều trị của
Hội Da liễu Đức và được trình bày trong hình 1.1 .
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50 ≤ ∆ PASI < 75

∆ PASI ≥ 75

DLQI < 5

DLQI > 5

Tiếp tục phác đồ

Thay đổi phác đồ điều trị
Thay đổi chiến lược điều trị
- Tăng liều

- Giảm
khoảng cách giữa các đợt điều trị
- Bổ
 sung liệu pháp tại chỗ
- Bổ sung liệu pháp toàn thân
- Thay đổi thuốc

Hình 1.1. Mục tiêu điều trị của Hội Da liễu Đức
Điều quan trọng là ngoài việc làm sạch các tổn thương da có thể nhìn thấy các yếu
tố khởi phát hoặc làm nặng thêm tình trạng bệnh cũng cần được quản lý càng sớm
càng tốt. Các mục tiêu điều trị khác có thể được yêu cầu tùy theo đối tượng bệnh nhân
có tổn thương móng hoặc khớp hoặc các bệnh lý đi kèm bệnh vảy nến.
1.2.2. Cách tiếp cận điều trị
Điều trị bệnh vảy nến thường bao gồm cả liệu pháp dùng thuốc và không dùng
thuốc. Các liệu pháp được điều chỉnh theo từng bệnh nhân dựa trên mức độ nghiêm
trọng của bệnh, có hay không các bệnh mắc kèm, đồng thời, cân nhắc đặc biệt các đối
tượng có rối loạn chức năng gan hoặc thận [1], [2].
1.2.3.Liệu pháp không dùng thuốc
Liệu pháp không dùng thuốc bao gồm các liệu pháp hỗ trợ điều trị và quang trị
liệu. Trong khi liệu pháp hỗ trợ nên được sử dụng cho tất cả các bệnh nhân bị bệnh vảy
nến, không phụ thuộc mức độ bệnh. Quang trị liệu được chỉ định như một phương
pháp đơn trị liệu đối với vảy nến mức độ vừa.
Liệu pháp hỗ trợ điều trị
Liệu pháp hỗ trợ điều trị luôn được cân nhắc và sử dụng khi thích hợp. Liệu pháp
này bao gồm các cách giảm căng thẳng tâm lý, sử dụng kem dưỡng ẩm, sữa tắm và
11
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∆ PASI < 50

bảo vệ da bằng kem chống nắng . Giảm căng thẳng tâm lý đã được chứng minh không
chỉ nâng cao chất lượng cuộc sống còn cải thiện cả mức độ nghiêm trọng của bệnh vảy
nến.
Sử dụng các loại kem dưỡng ẩm, giúp duy trì độ ẩm cho da, giảm tình trạng bong
chất làm dịu da giúp giảm thiểu việc sử dụng thuốc chống ngứa toàn thân . Kem chống
nắng, tốt nhất là loại có chỉ số chống nắng (SPF) từ 30 trở lên, nên được sử dụng
thường xuyên do da bị cháy nắng có thể kích thích đợt cấp của bệnh vảy nến. Bệnh
nhân nên giảm thiểu tối đa kích ứng da do sử dụng các loại xà phòng hoặc chất tẩy rửa
mạnh. Da nên được làm sạch bằng nước ấm và tốt nhất nên dùng chất tẩy rửa không
chứa chất béo và không mùi .
Mặt trời phát ra tia cực tím (UV) là bức xạ điện từ trong dải UVA, UVB, UVC,
nhưng do hấp thụ trong tầng ozon khí quyển, 99% bức xạ cực tím chạm tới bề mặt trái
đất là UVA. Tắm nắng và/hoặc tắm biển cũng hữu ích do có tia UV trong ánh nắng và
nước biển có độ mặn cao .
Đối với bệnh nhân có bệnh kèm theo như rối loạn lipid máu, béo phì, hoặc bệnh
tim mạch, ngừng hút thuốc và uống rượu , kiểm soát chế độ ăn uống và tăng hoạt động
thể chất là các can thiệp quan trọng , .
Quang trị liệu
Quang trị liệu là một phương pháp điều trị tại chỗ thường được lựa chọn cho các
bệnh nhân vảy nến thể trung bình, trong trường hợp vảy nến thể nặng kết hợp với các
thuốc tại chỗ hoặc toàn thân tùy theo mức độ bệnh , . Trong đó, UVB và PUVA (UVA
kết hợp với psoralen) là hai phương pháp được sử dụng phổ biến.
UVB
Quang trị liệu UVB sử dụng bước sóng từ 290 - 320 nm, có hiệu quả tốt nhất là ở
bước sóng từ 310 nm - 315nm. UVB nên được sử dụng với tần suất 3 - 5 lần/tuần. Điều
trị bằng UVB cho kết quả thời gian khỏi bệnh kéo dài với tỷ lệ sạch tổn thương cao. Cơ
chế tác dụng của UVB liên quan đến khả năng ức chế tăng sinh biểu bì do tia tử ngoại tác
động lên nucleic của ADN, dẫn đến tế bào không nhân đôi được .
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vảy, kiểm soát triệu chứng liên quan và có thể làm giảm ngứa. Sử dụng thường xuyên

Tác dụng không mong muốn của quang liệu pháp UVB bao gồm: ban đỏ, ngứa,
phồng rộp đặc biệt khi sử dụng liều lượng cao. UVB nên được sử dụng thận trọng ở
bệnh nhân nhạy cảm với ánh sáng. Không sử dụng đồng thời UVB với các thuốc gây
nhạy cảm ánh sáng như: tetracyclin, kháng sinh quinolon…
so với chỉ dùng UVB, hoặc sử dụng bồn tắm có nước muối cô đặc nồng độ thấp (4,5 12%) kết hợp với UVB so với dùng riêng UVB, đều có đáp ứng lâm sàng tốt hơn chỉ
sử dụng UVB .
UVA
Quang trị liệu UVA sử dụng bước sóng từ 320 - 450 nm. Điều trị UVA cho phép
thoái lui nhanh các tổn thương. UVA thường được chiếu với tần suất 3 lần/tuần hoặc
cách ngày. Cơ chế của tia UVA trên tổn thương vảy nến tương tự UVB. Tuy nhiên, do
có khả năng thâm nhập sâu hơn vào lớp hạ bì, nên UVA có tác dụng lên tế bào đuôi
gai, các nguyên bào sợi, tế bào mast và lympho T .
Tác dụng không mong muốn liên quan đến quang liệu pháp UVA bao gồm: tổn
thương da do ánh sáng, lão hóa da sớm, tăng nguy cơ ung thư , .
PUVA (Psoralen + UVA): Psoralen được bôi hoặc uống tại chỗ để tăng nhạy cảm
da khi tiếp xúc với UVA. Cơ chế về tác dụng của psoralen và UVA trong điều trị vảy
nến chưa hoàn toàn sáng rõ nhưng có thể liên quan đến việc tác động vào các tế bào
lympho T, gây bệnh trong tổn thương vảy nến. Thời gian thuyên giảm và làm sạch tổn
thương của PUVA bền hơn so với điều trị UVB, nhưng lại làm tăng nguy cơ ung thư
biểu mô tế bào vảy và đục thủy tinh thể. PUVA thường không khuyến cáo sử dụng cho
trẻ em và thanh thiếu niên, chỉ sử dụng khi các biện pháp điều trị khác không thành
công .
Tia UVA làm mất tác dụng của calcipotriol, nên calcipotriol sử dụng sau khi chiếu
UVA, PUVA , . Việc kết hợp calcipotriol với PUVA cho thấy có hiệu quả hơn khi chỉ
sử dụng PUVA .
1.2.4.Điều trị bằng thuốc
Điều trị bằng thuốc là sử dụng thuốc bôi tại chỗ, thuốc điều trị toàn thân (bao gồm
các thuốc có bản chất sinh học). Việc lựa chọn thuốc điều trị phụ thuộc vào thể bệnh,
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Khi sử dụng các bồn tắm nước muối có nồng độ cao (25 - 27%) kết hợp với UVB

giới, mức độ, vị trí tổn thương có cân nhắc tới tác dụng không mong muốn khi sử dụng
lâu dài ,.
 Thuốc điều trị tại chỗ sử dụng đơn trị liệu với vảy nến thể mảng mức độ nhẹ
 Phối hợp các thuốc điều trị tại chỗ với các thuốc đường toàn thân đối với vảy
Các thuốc điều trị toàn thân mới, như thuốc có bản chất sinh học có thể được lựa
chọn để điều trị vảy nến, đặc biệt với bệnh nhân có bệnh mắc kèm như viêm khớp
hoặc bệnh nhân bị chống chỉ định với các thuốc điều trị toàn thân truyền thống
(methotrexat hoặc ciclosporin). Trong quá trình điều trị, khi bệnh được kiểm soát,
bệnh nhân nên được chuyển sang các thuốc có ít độc tính và đảm bảo duy trì sự kiểm
soát bệnh. Liệu pháp luân phiên và quay vòng có thể giảm thiểu độc tính liên quan đến
thuốc .
a.Thuốc điều trị tại chỗ:
Có nhiều loại thuốc tại chỗ được sử dụng trong điều trị bệnh vảy nến như
nhóm corticosteroid, calcipotriol, dẫn chất calcineurin (tacrolimus)… Việc lựa
chọn các thuốc điều trị tại chỗ, sử dụng thuốc đơn độc hay phối hợp tùy theo thể
bệnh cũng như mức độ bệnh. Bảng 1.4 trình bày tác dụng, cơ chế tác dụng và tác
dụng không mong muốn của các thuốc này , , .
Các thuốc điều trị tại chỗ có thể phối hợp với nhau để tăng tác dụng. Phối hợp
thường gặp nhất và đã được chứng minh tác dụng trên lâm sàng là corticosteroid và
calcipotriol. Hiện nay có nhiều chế phẩm kết hợp hai hoạt chất này để thuận tiện cho
việc sử dụng của bệnh nhân. Corticosteroid kết hợp với calcipotriol bôi 1 lần/ngày,
dạng mỡ dùng để bôi vùng da thân mình và dạng gel để bôi trên da đầu. Kết hợp
corticosteroid với quang trị liệu cũng được sử dụng nhiều trong điều trị vảy nến thể
mảng nhẹ , . Corticosteroid cũng được phối hợp với salicylic để tăng tính thấm của
corticosteroid .
Bảng 1.4. Các thuốc tại chỗ được sử dụng trong điều trị bệnh vảy nến
Thuốc

Tác dụng, cơ chế tác dụng

Tác dụng không mong muốn

Corticosteroid Tác dụng chống viêm, chống Thoái hóa da, làm mỏng lớp biểu
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nến thể vừa và nặng hoặc các thể vảy nến đặc biệt khác

bì, tổn thương kiểu trứng cá, bội
nhiễm vi khuẩn hoặc nấm, dễ tái
phát bệnh.

Gắn vào thụ thể vitamin D
làm ức chế sự tăng sinh của
keratin, ức chế hoạt động của
lympho-T

Gây kích ứng, cảm giác bỏng rát,
viêm da tiếp xúc đặc biệt bôi ở
mặt.

Tác dụng không mong muốn toàn
thân: ức chế tuyến thượng thận và
hội chứng Cushing…

Có thể tăng calci huyết và ức chế
hormon cận giáp khi dùng liều cao
hơn 5mg/tuần

Tazaroten

Bình thường hóa sự biệt hóa Gây mụn, đỏ da, bỏng rát.
bất thường của tế bào sừng,
làm giảm tăng sinh chất sừng
và thâm nhiễm

Tacrolimus

Gắn vào các protein đặc hiệu Viêm da, ban đỏ, kích ứng, đau,
ở bên trong nguyên sinh chất phù nề tại vị trí bôi, nhiễm trùng
của tế bào lympho T
da. Không sử dụng đồng thời với
liệu pháp ánh sáng

Acid salicylic

Bạt sừng do phá vỡ sự kết
dính tế bào sừng của các tế
bào sừng với nhau trên vùng
tổn thương của vảy nến
Corticosteroid là thuốc điều trị tại chỗ được

Kích ứng và hội chứng salicylic
toàn thân (buồn nôn, nôn, tăng
thông khí). Nhiễm toan chuyển
hóa
sử dụng nhiều nhất để điều trị bệnh

vảy nến. Thuốc có tác dụng làm giảm các triệu chứng đỏ da, bong vảy. Các dạng bào
chế khác nhau của thuốc cũng có thể tạo ra hoạt lực khác nhau đối với cùng một hoạt
chất corticosteroid ở cùng một nồng độ. Corticosteroid bào chế dạng mỡ có hiệu quả
điều trị tốt nhất, tăng cường độ thấm và có tác dụng mạnh nhất. Tuy nhiên, có thể lựa
chọn một công thức ít nhờn, bóng hơn như kem dùng ban ngày và dạng mỡ dùng ban
đêm , . Phân loại hoạt lực của corticosteroid của Rosso và Friedlander dựa trên tác
dụng gây co mạch trên da được trình bày trong bảng 1.5 [74].
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Calcipotriol

tăng sinh các tế bào sừng ở
biểu bì, ức chế miễn dịch, gây
co mạch. Tác dụng này thông
qua nhiều cơ chế, bao gồm
liên kết với các thụ thể
corticosteroid nội bào và điều
hòa sự phiên mã gen

Bảng phân loại hoạt lực của corticosteroids theo các mức độ: cực mạnh (I); mạnh
(II), trung bình (III, IV, V); mức độ nhẹ (VI) và yếu (VII). Nhóm VII là nhóm có hiệu
lực thấp nhất nhưng cũng là nhóm an toàn nhất khi sử dụng, thường được sử dụng cho
những vùng da lớn, cho trẻ em và người trẻ tuổi. Nhóm có hiệu lực trung bình điều trị
Các thuốc có hoạt lực cực mạnh (nhóm I) thường được sử dụng để thay thế liệu
pháp toàn thân khi tổn thương vẫn còn đáp ứng với thuốc điều trị tại chỗ. Các
corticosteroid hoạt lực cao thường được dành riêng cho những bệnh nhân có mảng rất
dày hoặc bệnh tái phát, như mảng bám trên lòng bàn tay và lòng bàn chân. Việc sử
dụng corticosteroid nên được giới hạn trong thời gian 2 đến 4 tuần. Nguy cơ tác dụng
không mong muốn trên da và toàn thân tăng lên khi tiếp tục sử dụng kéo dài các
corticosteroid này .
Bệnh vảy nến thường điều trị trong khoảng thời gian dài, trong trường hợp này một
số vùng da nhạy cảm như mặt, cổ, các nếp gấp, tacrolimus thường được sử dụng thay
thế corticosteroid. Tacrolimus 0,1% có tác dụng chống viêm ngang với hydrocortison
butyrat 0,1% (costicosteroid nhóm V), tacrolimus 0,03% có tác dụng chống viêm kém
hydrocortison butyrat 0,1% nhưng mạnh hơn hydrocortison acetat 1%. (costicosteroid
nhóm VII) .
Calcipotriol được cho là có hiệu quả hơn so với thuốc mỡ corticosteroid nhóm III
như thuốc mỡ betamethason valerat 0,1 % .

Bảng 1.5. Phân loại các corticosteroid dùng tại chỗ theo hoạt lực

STT
1
2
3
4

Corticosteroid
Betamethason dipropionat
Clobetasol propionat
Halobetasol propionat
Betamethason dipropionat

Dạng bào chế

Nồng độ

Mỡ
Kem, mỡ, gel
Kem, dung dịch, mỡ
Kem, gel

0,05
0,05
0,05
0,05
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những tổn thương viêm tế bào, có thể dùng ở mặt nhưng chỉ trong thời gian ngắn [54].

Betamethason benzoat
Betamethason valerat
Fluocinonid acetonid
Fluocinonid acetonid
Mometason furoat
Betamethason benzoat
Hydrocortison valerat
Mometason furoat
Triamcinolon acetonid
Betamethason dipropionat
Betamethason valerat
Hydrocortison butyrat
Hydrocortison valerat
Triamcinolon acetonid
Betamethason valerat
Desonide
Hydrocortison

Kem, gel
Mỡ
Mỡ
Kem
Mỡ
Mỡ
Mỡ
Kem
Mỡ
Dung dịch
Kem, dung dịch
Kem
Kem
Kem, dung dịch
Kem, mỡ
Kem, mỡ
Kem, mỡ, dung dịch

0,025
0,1
0,025
0,2
0,1
0,025
0,2
0,1
0,1
0,05
0,1
0,1
0,2
0,5
0,05
0,05
0,5;1;2;2,5

III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
V
VI
VI
VII

b.Thuốc điều trị toàn thân
Thuốc điều trị toàn thân được sử dụng trong vảy nến mức độ trung bình và nặng
khi thuốc điều trị tại chỗ đơn độc ít hiệu quả.
Thuốc có bản chất sinh học
Các thuốc bản chất sinh học hiện nay được chia làm 3 nhóm lớn là: các thuốc tác
động lên tế bào lympho, các thuốc ức chế interleukin và các thuốc kháng TNF-α. Các
thuốc tương tác với phân tử tham gia phản ứng miễn dịch dị ứng, làm thay đổi đáp
ứng miễn dịch, từ đó, tạo ra hiệu quả điều trị thoái triển và điều trị tận gốc tổn
thương .
Infliximab (Thuốc kháng TNF- α) là thuốc có bản chất sinh học đang được sử
dụng trong điều trị vảy nến tại bệnh viện.
Cơ chế tác dụng: Infliximab là một kháng thể đơn dòng thể khảm (phân tử này
chứa 25% acid amin chuột và 75% acid amin người). Thuốc có ái lực mạnh gắn với cả
dạng hòa tan và xuyên màng của TNF- α, nhờ đó, giảm thiểu tình trạng viêm và các
dấu hiệu rối loạn do viêm có liên quan đến TNF- α .
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Chỉ định trong điều trị vảy nến: Điều trị vảy nến thể mảng và vảy nến thể khớp từ
trung bình đến nặng .
Liều dùng: Infliximab sử dụng mức liều là 5mg/kg/lần, truyền tĩnh mạch trong ít
nhất 2 giờ, vào tuần thứ 2, thứ 6 sau liều đầu tiên và sau đó lặp lại điều trị mỗi 8
Tác dụng không mong muốn:
Một trong số các tác dụng không mong muốn thường gặp khi sử dụng thuốc sinh
học là tăng nguy cơ nhiễm trùng, phổ biến nhất là nhiễm trùng đường hô hấp trên. Các
nhiễm trùng nghiêm trọng ít gặp hơn bao gồm nhiễm trùng huyết, lao mới hoặc lao tái
hoạt động hoặc nhiễm nấm Candida. Sử dụng infliximab cũng gây khởi phát hoặc làm
nặng hơn các bệnh tự miễn như: bệnh xơ cứng rải rác, hội chứng Lupus do thuốc.
Thuốc cũng có khả năng gây bệnh ác tính như viêm túi mật, u lympho, ung thư da
không sắc tố. Ngoài ra, một số tác dụng bất lợi khác trên da cũng được kể đến như
viêm mạch, nhiễm trùng da…. Đã có báo cáo về tác dụng không mong muốn gây suy
tim và làm nặng thêm suy tim khi sử dụng thuốc ở các bệnh nhân có tiền sử.
Infliximab gây ly giải tế bào qua trung gian bổ thể nên cần thực hiện xét nghiệm lao ở
tất cả bệnh nhân điều trị bằng thuốc này .
Sử dụng thuốc trên các đối tượng đặc biệt: Infliximab được cho là an toàn để sử
dụng trong thai kỳ, tuy nhiên thuốc qua được hàng rào rau thai nên thai nhi có thể chịu
ảnh hưởng của thuốc. Trẻ sơ sinh phơi nhiễm với thuốc từ người mẹ bị chống chỉ định
sử dụng vacxin trong vài tháng sau sinh . Tuy nhiên, theo khuyến cáo về sử dụng thuốc
sinh học trong điều trị vảy nến của Nhật, độ an toàn của infliximab đối với thai nhi và
trẻ sơ sinh chưa chắc chắn, do đó, nên tránh mang thai và cho con bú trong khi điều trị
bằng thuốc sinh học .
Nhiều hướng dẫn điều trị đã đưa ra các xét nghiệm cùng tần suất thực hiện để theo
dõi tác dụng không mong muốn liên quan đến infliximab. Các khuyến cáo của Hội Da
liễu Đức , Tổ chức Quốc gia về Vảy nến của Hoa kỳ và Hội Da liễu Việt nam đều
đồng thuận các chỉ tiêu cần thực hiện. Khuyến cáo về việc thực hiện các xét nghiệm
khi sử dụng infliximab được trình bày trong bảng 1.6:
Bảng 1.6. Các xét nghiệm cần thực hiện khi sử dụng infliximab
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tuần , .

Thời gian (tuần)
Trước điều trị

2

6

Trước mỗi lần truyền

Công thức máu

x

x

x

x

Enzym gan

x

x

x

x

Creatinin

x

x

x

x

Phân tích nước tiểu

x

x

x

x

Thử thai (nước tiểu)

x

x

x

x

ESR/CRP

x

x

x

x

HBV/HCV

x

-

-

-

Mantoux/IGRAs

x

-

-

-

HIV
x
Có thể cần thực hiện thêm các xét nghiệm cụ thể tùy thuộc vào các dấu hiệu lâm sàng,
yếu tố nguy cơ và tình trạng phơi nhiễm của bệnh nhân.
Tương tác thuốc: Hiện nghiên cứu chuyên biệt về tương tác thuốc của infliximab
chưa được thực hiện. Không khuyến cáo kết hợp infliximab với các thuốc sinh học
khác .
Thuốc điều trị toàn thân khác
Các thuốc có bản chất sinh học là nhóm thuốc có hiệu quả cao nhất hiện nay trong
điều trị vảy nến. Tuy nhiên, việc sử dụng còn hạn chế do giá thành cho một đợt điều trị
cao so với khả năng chi trả của BHYT hay của người bệnh. Các thuốc điều trị toàn
thân truyền thống, có giá thành thấp hơn hiện vẫn đang được sử dụng rộng rãi trong
lâm sàng.
Acitretin
Cơ chế tác dụng: Acitretin là dẫn chất retinoid và là chất chuyển hóa của etretinat.
Acitretin giúp bình thường hóa quá trình biệt hóa tế bào, làm mỏng lớp sừng ở biểu bì
do làm giảm tốc độ tăng sinh của tế bào sừng. Tác dụng chống viêm, chống tăng sinh
của acitretin giúp làm giảm viêm ở da, giảm bong biểu bì, ban đỏ và độ dày của các tổn
thương vảy nến. Acitretin làm tróc lớp sừng da do thuốc ngăn cản giai đoạn biệt hóa
cuối cùng của lớp tế bào sừng .
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Thông số

Chỉ định trong điều trị vảy nến: Điều trị vảy nến thể nặng khi bệnh nhân đã kháng
với phương pháp điều trị tại chỗ hay quang trị liệu .
Liều dùng: Liều khởi đầu thông thường của acitretin là 25 - 30mg (có thể cho phép
tới 50mg) 1 lần/ngày, dùng trong 2 - 4 tuần. Liều hàng ngày sau đó được điều chỉnh tùy
tối ưu thường đạt được với liều 25 - 50mg/ngày dùng thêm trong vòng 6 - 8 tuần. Mặc
dù liều thấp acitretin (25mg/ngày) an toàn và dung nạp tốt hơn so với liều cao
(50mg/ngày) nhưng liều thấp không được khuyến cáo cho phác đồ đơn trị liệu .
Tác dụng không mong muốn:
Tác dụng không mong muốn của acitretin xuất hiện ở hầu hết các bệnh nhân khi sử
dụng thuốc, tuy nhiên, đa số thường thoái triển khi dừng thuốc trừ chứng rối loạn cốt
hóa xương. Nếu điều trị kéo dài bằng acitretin, cần theo dõi định kỳ khả năng xuất
hiện rối loạn cốt hóa xương .
Các tác dụng không mong muốn của acitretin đã được ghi nhận bao gồm: Viêm
quanh móng, tăng tiết mồ hôi, bong tróc da ở mí mắt, dị cảm, u hạt sinh mủ, môi khô
nứt nẻ, kích ứng miêm mạc mũi, đau cơ, chứng dày cơ, đau khớp . Acitretin làm da
tăng nhạy cảm với ánh sáng nên trong thời gian điều trị, bệnh nhân cần tránh tiếp xúc
với ánh nắng mặt trời và sử dụng kem chống nắng thường xuyên. Thuốc có khả năng
gây rụng tóc nhưng có thể phục hồi khi ngừng điều trị .
Acitretin có thể gây tăng enzym gan, rối loạn lipid huyết thanh. Để dự phòng tác
dụng không mong muốn này bệnh nhân cần kiêng rượu, chế độ ăn ít lipid và ít
carbohydrat. Do rượu làm kéo dài thời gian bán thải của acitretin nên không được uống
rượu trong suốt thời gian dùng thuốc và 2 tháng sau khi đã ngừng thuốc . Trong trường
hợp có tăng lipid huyết thanh, enzym gan, bệnh nhân cần được theo dõi các chỉ số sinh
hóa này thường xuyên. Nếu các chỉ số xét nghiệm này có xu hướng tăng cao, có thể
ngừng điều trị acitretin .
Hội Da liễu Đức , Tổ chức Quốc gia về vảy nến của Hoa kỳ và Hội Da liễu Việt
nam đã đưa ra khuyến cáo các loại xét nghiệm cần làm trước và trong quá trình điều
trị bằng acitretin. Khuyến cáo về việc thực hiện các xét nghiệm này được trình bày
trong bảng 1.7.
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theo đáp ứng lâm sàng của người bệnh và tác dụng không mong muốn gặp phải. Kết quả

Bảng 1.7. Các xét nghiệm cần thực hiện khi sử dụng acitretin
Khoảng thời gian (tuần)
Trước điều trị

4

8

12

16

Công thức máu

x

-

x

-

x

Enzym gan

x

x

x

-

-

Creatinin huyết thanh

x

-

-

-

-

Lipid huyết thanh

x

x

-

-

x

Đường huyết lúc đói

x

-

-

-

-

Hàng tháng cho đến 2 năm sau khi kết
thúc điều trị
Có thể cần thực hiện thêm các xét nghiệm cụ thể tùy thuộc vào các dấu hiệu lâm sàng,

Thử thai (nước tiểu)

x

yếu tố nguy cơ và tình trạng phơi nhiễm của bệnh nhân.
Sử dụng thuốc trên các đối tượng đặc biệt: Thuốc gây quái thai, cần sử dụng phương
pháp tránh thai hiệu quả liên tục ít nhất 1 tháng trước khi bắt đầu điều trị, trong điều trị
và 3 năm sau khi ngừng điều trị bằng acitretin. Người bệnh không được hiến máu
trong khi điều trị và 3 năm sau khi ngừng điều trị bằng acitretin, nhất là cho phụ nữ
mang thai và phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ do nguy cơ quái thai. Do thuốc được bài tiết
vào sữa mẹ, acitretin không được khuyên dùng cho phụ nữ cho con bú. Không cho trẻ
bú mẹ ít nhất trong 3 năm sau khi đã ngừng thuốc do acitretin có thể gây tác dụng bất
lợi ở trẻ bú mẹ .
Thuốc có thể gây đóng sớm đầu xương, do đó, không khuyến cáo dùng acitretin
cho trẻ em và chỉ dùng cho trẻ em khi các thuốc khác không hiệu quả và cần định kỳ
kiểm tra X-quang xương, bao gồm cả đầu gối .
Tương tác thuốc: Tương tác của acitretin với một số thuốc được trình bày ở bảng
1.8 , .
Bảng 1.8. Các tương tác thuốc - thuốc của acitretin
Thuốc

Hậu quả

Tetracyclin

Tăng áp lực nội sọ nguyên phát

Phenytoin

Tăng độc tính của phenytoin

Vitamin A

Tăng độc tính của retinoid
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Thông số

MTX

Tăng độc tính trên gan

Progesteron liều thấp

Giảm tác dụng tránh thai

Thuốc điều trị rối loạn lipid máu Tăng nguy cơ độc tính trên cơ
Tăng nguy cơ độc tính trên gan

Cơ chế tác dụng: Ciclosporin là thuốc ức chế miễn dịch, có khả năng ức chế giai
đoạn đầu tiên của quá trình hoạt hoá tế bào lympho T. Ngoài ra, thuốc còn có khả năng
ức chế sự giải phóng chất trung gian hóa học gây viêm từ bạch cầu ưa bazơ, bạch cầu
đa nhân trung tính , .
Chỉ định trong điều trị vảy nến: Điều trị vảy nến từ trung bình đến nặng. Thuốc
cũng có hiệu quả trong điều trị mụn mủ và vảy nến có kèm theo tổn thương móng .
Liều dùng: Liều khởi đầu của ciclosporin là 2,5mg/kg/ngày dùng đường uống, chia
2 lần. Dựa vào đáp ứng lâm sàng, người bệnh có thể tăng dần liều sau 4 tuần đến mức
tối đa 4mg/kg mỗi ngày . Đối với bệnh nhân sử dụng liều ciclosporin 3,0 mg/kg/ ngày,
tỷ lệ tái phát là 42% và một nửa số bệnh nhân ngừng thuốc sẽ tái phát trong vòng 4
tháng. Do đó, nên có phương pháp điều trị thay thế thích hợp cho bệnh nhân ngay
trước hoặc sau khi ngừng điều trị ciclosporin .
Ciclosporin thường được sử dụng liên tục trong thời gian lên đến 12 tuần với hầu
hết các bệnh nhân vảy nến, mặc dù có khuyến cáo có thể sử dụng trong thời gian 1
năm hoặc lên đến 3 năm. Nguy cơ độc tính tăng lên theo thời gian điều trị. Điều trị
ngắn hạn liên tục (ít hơn 12 tuần) thích hợp hơn do làm giảm đáng kể nguy cơ độc tính
trên thận so với điều trị liên tục .
Tác dụng không mong muốn: Các tác dụng không mong muốn thường gặp bao gồm
buồn nôn, tiêu chảy, đau cơ, đau đầu, run. Các tác dụng không mong muốn khác như:
độc tính thận tích lũy, tăng huyết áp, tăng glycerid máu, tăng enzym gan, tăng nguy cơ
nhiễm trùng cũng có thể xảy ra khi sử dụng ciclosporin. Sử dụng thuốc này cũng có
nguy cơ xuất hiện ung thư da .
Một số khuyến cáo liên quan đến xử trí các tác dụng bất lợi điển hình của ciclosporin,
bao gồm:
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Kháng nấm nhóm azol
Ciclosporin

Độc tính trên thận tích lũy: Trong quá trình điều trị, nếu nồng độ creatinin tăng hơn 30
% so với trước khi điều trị, cân nhắc ngừng sử dụng ciclosporin. Nếu nồng độ creatinin
huyết thanh tăng lên 25 - 30% so với trước điều trị (sau 2 tuần), liều ciclosporin cần
giảm 25% đến 50% và cần kiểm tra creatinin huyết thanh định kỳ mỗi tuần trong vòng
vòng 10% giá trị ban đầu của bệnh nhân, nên xem xét giảm liều ciclosporin thêm từ
25% đến 50%. Trong trường hợp nồng độ creatinin vẫn còn lớn hơn 10% so với giá trị
ban đầu cân nhắc ngừng điều trị , .
Tăng huyết áp: Bệnh nhân có thể xuất hiện tăng huyết áp trong quá trình điều trị
bằng ciclosporin, đặc biệt ở bệnh nhân có tăng huyết áp tâm trương trước điều trị.
Những bệnh nhân tăng huyết áp (đo 2 lần liên tiếp từ 160/90 mmHg trở lên) khi sử
dụng ciclosporin, nên cân nhắc lựa chọn thuốc điều trị tăng huyết áp phù hợp do thuốc
chẹn kênh canxi có thể làm tăng nồng độ ciclosporin trong huyết thanh, thuốc ức chế
men chuyển hoặc đối kháng thụ thể AT1 có thể lại làm tăng nguy cơ tăng kali huyết
thanh. Trong trường hợp bệnh nhân đã dùng thuốc điều trị tăng huyết áp mà huyết áp
bệnh nhân vẫn chưa được kiểm soát, cần giảm 25% liều ciclosporin, thậm chí ngừng
ciclosporin nếu cần . Nếu bệnh nhân được chẩn đoán tăng huyết áp nội sọ vô căn (u
não giả) cùng với các triệu chứng thần kinh tương ứng, nên ngừng sử dụng ciclosporin
do có thể dẫn đến suy giảm thị lực không hồi phục .
Bệnh nhân có nồng độ bilirubin hoặc enzym gan gấp 2 lần giới hạn bình thường
trên cần giảm 25% liều ciclosporin. Các chỉ số sinh hóa này nên được kiểm tra lại sau
30 ngày và ngừng sử dụng ciclosporin nếu các giá trị xét nghiệm vẫn còn cao .
Các hướng dẫn điều trị đã đưa ra các loại xét nghiệm và khuyến cáo thời điểm thực
hiện để theo dõi tác dụng không mong muốn khi sử dụng ciclosporin. Các xét nghiệm
này được trình bày ở bảng 1.9 , .
Bảng 1.9. Các xét nghiệm cần thực hiện khi sử dụng ciclosporin
Thông số

Khoảng thời gian (tuần)
Trước điều trị

2

4

8

12

16

Công thức máu

x

x

x

x

x

x

Enzym gan

x

x

x

x

x

x
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1 tháng. Sau khi giảm liều, nếu nồng độ creatinin huyết thanh không quay trở lại trong

x

x

x

x

x

x

Creatinin huyết thanh

x

x

x

x

x

x

Lipid huyết thanh

x

-

-

x

-

x

Acid uric huyết thanh

x

-

x

x

-

x

Tổng phân tích nước tiểu

x

-

x

-

-

x

Thử thai (nước tiểu)
x
Có thể cần thực hiện thêm các xét nghiệm cụ thể tùy thuộc vào các dấu hiệu lâm sàng,
yếu tố nguy cơ và tình trạng phơi nhiễm của bệnh nhân.
Sử dụng thuốc trên các đối tượng đặc biệt: Do ciclosporin là thuốc chống ức chế
miễn dịch mạnh nên thuốc chống chỉ định với bệnh nhân nhiễm virut viêm gan C, HIV.
Mặt khác, đã ghi nhận trường hợp trẻ sinh ra bị dị tật khi mẹ sử dụng thuốc này nên
ciclosporin chống chỉ định ở phụ nữ có thai. Thuốc cũng được tìm thấy trong sữa mẹ
nên cần ngừng cho trẻ bú trước khi mẹ dùng thuốc .
Tương tác thuốc: Ciclosporin được chuyển hóa qua CYP450 nên có tương tác với
các thuốc khác cũng chuyển hóa qua enzym này. Tổng hợp các tương tác thuốc với
ciclosporin được trình bày ở bảng 1.10 , .
Bảng 1.10. Các tương tác thuốc - thuốc của ciclosporin
Thuốc

Hậu quả

Allopurinol, thuốc chẹn kênh canxi, amiodaron, Tăng nồng độ của ciclosporin
kháng sinh nhóm macrolid, nhóm tetracyclin, trong huyết thanh
nhóm quinolon, azol chống nấm, thuốc tránh
thai đường uống, methylprednisolon, thuốc
kháng thụ thể H2 (ranitidin, cimetidin).
Carbamazepin,
metamizol.

phenytoin,

barbiturat,

Giảm nồng độ ciclosporin trong
huyết thanh

Kháng sinh nhóm aminoglycosid, amphotericin Tăng độc tính trên thận
B, aciclovir
Methotrexat (MXT)
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Điện giải huyết thanh

Cơ chế tác dụng: methotrexat là thuốc điều trị toàn thân được sử dụng phổ biến
nhất trong điều trị vảy nến. Thuốc có tác dụng chống viêm do tác động trực tiếp lên tế
bào lympho T và cũng có tác dụng ức chế tăng sinh tế bào .
Chỉ định trong điều trị vảy nến: Điều trị vảy nến từ trung bình đến nặng
tuần uống 3 lần. Trong trường hợp cần thiết, có thể tăng 2,5 mg mỗi lần sau 2 - 4 tuần tăng
1 lần, cho tới liều tối đa 25mg/tuần. Hoặc ban đầu dùng 10mg mỗi tuần 1 lần, nếu cần, có
thể tăng tới 25mg mỗi tuần 1 lần và có thể dùng liều này khi tiêm bắp hoặc tiêm tĩnh mạch
.
Tác dụng không mong muốn: Các tác dụng không mong muốn thường gặp khi sử
dụng methotrexat bao gồm nôn, buồn nôn, loét niêm mạc, viêm dạ dày, mệt mỏi, đau
đầu, thiếu máu nguyên hồng cầu khổng lồ, giảm tế bào máu. Thuốc có thể gây tăng
men gan, viêm gan, xơ gan, xuất hiện u lympho khi sử dụng dài ngày . Bổ sung acid
folic 1mg/ngày được khuyến cáo vì làm giảm tác dụng phụ như: buồn nôn, tăng enzym
gan mà không làm thay đổi hiệu quả của methotrexat đồng thời giảm nguy cơ gây
thiếu máu hồng cầu khổng lồ do thiếu hụt acid folic .
Tác dụng không mong muốn đáng lưu ý nhất của methotrexat là nhiễm độc gan
tích lũy. Sinh thiết gan là tiêu chuẩn vàng để đánh giá những thay đổi mô học và cho
phép chẩn đoán xác định xơ gan. Trước đây, bệnh nhân được sinh thiết gan trước điều
trị và sau khi đạt liều tích lũy methotrexat 1,5 g. Hiện nay, sinh thiết gan trước điều trị
chỉ được xem xét cho những bệnh nhân có nguy cơ xơ gan. Sinh thiết gan ở bệnh
nhân có nguy cơ cao nên được lặp lại với sau mỗi lần tổng liều tích lũy tăng thêm của
methotrexat đạt từ 1,0g – 1,5g methotrexat . Đối với những bệnh nhân không có yếu tố
gây nguy cơ xơ gan, không cần sinh thiết gan trước điều trị, việc sinh thiết chỉ thực
hiện sau khi đạt 3,5 đến 4,0 g tổng liều tích lũy (hoặc 6 tháng), dự định tiếp tục sử
dụng methotrexat. Lần sinh thiết tiếp theo được cân nhắc sau khi bệnh nhân sử dụng
thêm 1,5g kể từ lần sinh thiết trước , . Hiện có một số xét nghiệm không xâm lấn nhằm
xác định mức độ xơ hóa gan, bao gồm đo nồng độ procollagen loại III N-propeptide
(P3NP hoặc PIIINP) huyết thanh. Định lượng PIIINP được khuyến cáo trước khi bắt
đầu methotrexat và định kỳ 3 tháng sau đó .
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Liều dùng: Liều khởi đầu của methotrexat từ 2,5 - 5mg, mỗi liều cách nhau 12h, mỗi

Các hướng dẫn điều trị đã đưa ra các loại xét nghiệm và khuyến cáo thời điểm thực
hiện để theo dõi tác dụng không mong muốn khi sử dụng methotrexat , , . Các xét
nghiệm này được trình bày ở bảng 1.11.
Sử dụng thuốc trên các đối tượng đặc biệt:
nhân nam và bệnh nhân nữ có ý định có con cần ngừng sử dụng thuốc trước ít nhất 3
tháng .
Kinh nghiệm sử dụng và độ an toàn khi sử dụng liều thấp methotrexat ở bệnh nhân
nhi còn hạn chế. Nhìn chung, có thể sử dụng liều 0,2 -0,4 mg/kg/tuần cho bệnh nhi
nhưng cần theo dõi chặt chẽ trong quá trình dùng thuốc. Điều trị methotrexat liều thấp
dường như không ảnh hưởng đến tăng trưởng hoặc không liên quan đến tăng nguy cơ
mắc bệnh lý ác tính .
Bảng 1.11. Các xét nghiệm cần thực hiện khi sử dụng MTX
Trước điều

Thông số

Thời gian (tuần/tháng)
Sau tuần
2 tuần/ 1 lần 2- 3 tháng/ lần

trị
đầu tiên
(2 tháng đầu)
(sau đó)
Công thức máu
x
x
x
x
Enzym gan
x
x
x
Creatinin huyết thanh
x
x
x
Albumin huyết thanh
x
x
x
PIIINP
x
Mỗi 3 tháng
HBV/HCV
x
Phân tích nước tiểu
x
x
x
Thử thai (nước tiểu)
x
Có thể cần thực hiện thêm các xét nghiệm cụ thể tùy thuộc vào các dấu hiệu lâm sàng,
yếu tố nguy cơ và tình trạng phơi nhiễm của bệnh nhân.
Tương tác thuốc: Tương tác của methotrexat với một số thuốc được trình bày ở
bảng 1.12 , .
Bảng 1.12. Các tương tác thuốc - thuốc của methotrexat
Thuốc

Cơ chế

Colchicin, ciclosporin, NSAID, penicilin,
probenecid, salicylat, sulfonamid

Giảm thải trừ methotrexat qua thận

Chloramphenicol, co-trimoxazol, hóa chất

Tăng nguy cơ độc tính trên tủy xương
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Methotrexat bị chống chỉ định tuyệt cho phụ nữ mang thai và cho con bú. Cả bệnh

gây độc tế bào, ethanol, NSAID,
pyrimethamin, sulfonamid

và độc tính trên tiêu hóa

Barbiturat, co-trimoxazol, phenytoin,
probenecid, NSAID, sulfonamid

Tăng nồng độ methotrexat trong huyết
tương

Ethanol, leflunomid, retinoid, tetracyclin

Tăng độc tính trên gan

Các khuyến cáo của Hội Da liễu Việt Nam về việc phối hợp các thuốc điều trị toàn
thân được trình bảy trong bảng 1.13 .
Bảng 1.13. Khả năng phối hợp các thuốc toàn thân khi điều trị vảy nến
Cách phối hợp
Retinoid

Khuyến cáo

Quang trị liệu

++

MTX
Ciclosporin

-

Adalimumab

+/-

Ciclosporin
Quang trị liệu

-

MTX

-

Adalimumab
Infliximab
MTX

+/-

Nhận xét
Tăng hiệu quả cho phép giảm liều tích lũy của tia
cực tím
Tăng độc tính trên gan
Không có bằng chứng về tăng hiệu quả
Bằng chứng được giới hạn trong các báo cáo có
tính chất chia sẻ kinh nghiệm
Tăng nguy cơ nhiễm độc ánh sáng
Giảm tác dụng ức chế miễn dịch nhưng có thể
phối hợp được
Tăng nguy cơ ức chế miễn dịch
Tăng nguy cơ ức chế miễn dịch
Đang được nghiên cứu trong điều trị bệnh vảy
nến, nhưng đã được sử dụng tương đối phổ biến

Thuốc sinh học

+/-

trong điều trị bệnh viêm khớp dạng thấp.
Sử dụng cùng adalimumab làm giảm sự hình
thành kháng thể hơn dùng adalimumab đơn

Quang trị liệu

+

thuần
PUVA hoặc UVB, tăng nhạy cảm với ánh sáng
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Phối hợp các thuốc điều trị toàn thân

Nhìn chung, các thuốc toàn thân cổ điển không được khuyến cáo sử dụng kết hợp
trong điều trị vảy nến. Việc phối hợp các thuốc toàn thân cổ điển với thuốc sinh học
chưa có những nghiên cứu đầy đủ, mới chỉ giới hạn ở các báo cáo nên cần thận trọng
khi kết hợp. Acitretin và methotrexat thường được kết hợp quang trị liệu khi điều trị
khi điều trị vảy nến .
1.2.5. Phác đồ điều trị vảy nến thể mảng của Hội Da liễu Việt Nam
Hiện nay, lựa chọn thuốc điều trị vảy nến đã được các Hội Da liễu ở nhiều nước
chuẩn hóa bằng các phác đồ điều trị, tùy theo thể bệnh, mức độ, vị trí tổn thương, giới
tính, độ tuổi có phác đồ cụ thể. Hội Da liễu Việt Nam cũng đã đưa ra các phác đồ điều
trị theo thể bệnh vào năm 2016 .
Vảy nến thể mảng

Thể nhẹ:
PASI <10 và
DLQI <10 và
BSA <10

Thuốc bôi tại chỗ:
corticosteroid/calcipotriol/taz
aroten /tacrolimus*

Thể vừa và nă ăng:
PASI ≥ 10, hoặc
DLQI ≥ 10, hoặc
BSA ≥ 10

Thuốc bôi tại chỗ
+
NBUVB/UVB/P
UVA

Tại chỗ + Thuốc toàn thân
cổ điển (MTX, acitretin,
ciclosporin)

Thuốc sinh học: adalimumab,
etanercept, infliximab, ustekinumab,
secukinumab
Điều trị ánh sáng tại chỗ
hoă ăc kết hợp thuốc bôi
với điều trị ánh sáng tại
chỗ

Chuyển sang thuốc sinh học khác hoă ăc điều
trị kết hợp thuốc sinh học với MTX

(*: chỉ định đối với vảy nến ở mă ăt, các nếp kẽ)

28

Trung tâm DI & ADR Quốc gia - Tài liệu được chia sẻ miễn phí tại website CANHGIACDUOC.ORG.VN

vảy nến thể nặng. Hiện ciclosporin vẫn là thuốc được khuyến cáo chỉ sử dụng đơn độc

Hình 1.2 . Sơ đồ điều trị vảy nến thể mảng theo Hướng dẫn điều trị của
Hội Da liễu Việt Nam
Hướng dẫn của Hội Da liễu Việt Nam tương đối đồng thuận với các hướng dẫn
điều trị của Tổ chức Quốc gia về vảy nến của Hoa Kỳ , Hội Da liễu Đức và Hội Da
Hướng dẫn điều trị vảy nến của Việt Nam và các nước trên thế giới đồng thuận về
nhiều điểm cả về thuốc và phương pháp điều trị. Đầu tiên, dựa vào việc đánh giá mức
độ bệnh (qua các thang điểm PASI hoặc BSA và qua chỉ số chất lượng cuộc sống
DLQI)) và đối tượng bệnh nhân để lựa chọn phương pháp điều trị cho phù hợp. Với
bệnh nhân mức độ tổn thương nhẹ, trước tiên, sử dụng các liệu pháp tại chỗ. Với tổn
thương mức độ trung bình hoặc kém đáp ứng với liệu pháp tại chỗ nên cân nhắc kết
hợp liệu pháp tại chỗ và quang trị liệu. Với bệnh nhân chống chỉ định với quang trị
liệu hoặc bệnh ở mức độ trung bình, kết hợp thuốc dùng tại chỗ với thuốc điều trị toàn
thân cổ điển. Khi điều trị bằng thuốc dùng tại chỗ và thuốc điều trị toàn thân cổ điển
giảm đáp ứng, chuyển sang điều trị bằng thuốc sinh học. Việc kết hợp giữa thuốc điều
trị toàn thân cổ điển và thuốc sinh học là liệu pháp cuối cùng, chỉ sử dụng trong trường
hợp bệnh rất nặng và các phương pháp điều trị khác không còn hiệu quả.
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liễu Canada . (Các phác đồ này được trình bày cụ thể ở phụ lục 3).

Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1.Đối tượng nghiên cứu
Tiêu chuẩn lựa chọn:
-

Bệnh án của bệnh nhân được chẩn đoán vảy nến, đến khám và điều trị bệnh vảy
nến lần đầu trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2016 đến hết 31/12/2016 tại Phòng
khám chuyên đề, Bệnh viện Da liễu Trung ương. Những bệnh án này được theo dõi
trong vòng 1 năm kể từ ngày bắt đầu điều trị.

-

Bệnh án của bệnh nhân được kê đơn thuốc điều trị vảy nến đường toàn thân
và/hoặc tại chỗ.

Tiêu chuẩn loại trừ:
-

Bệnh án của bệnh nhân là phụ nữ có thai; cho con bú.

-

Bệnh nhân có mắc kèm HIV; lao phổi và các bệnh nhiễm trùng cơ hội khác.

-

Bệnh án không tiếp cận được trong quá trình thu thập thông tin.

2.1.2. Đối tượng nghiên cứu của mục tiêu 2.
Tiêu chuẩn lựa chọn:
Bệnh án của bệnh nhân thu được từ mục tiêu 1 sử dụng thuốc điều trị toàn thân.
2.1.3. Đối tượng nghiên cứu của mục tiêu 3.
Tiêu chuẩn lựa chọn:
-

Bệnh án của bệnh nhân thu được từ mục tiêu 1 mắc vảy nến thể mảng.

-

Bệnh án của bệnh nhân có đánh giá hiệu quả điều trị theo cả hai thang điểm PASI
và DLQI.
Tiêu chuẩn loại trừ:
Bệnh án của bệnh nhân không tuân thủ điều trị, dùng thêm các thuốc khác hoặc tự
ý bỏ tái khám trong thời gian theo dõi.

2.2.Phương pháp nghiên cứu
2.2.1.Thiết kế nghiên cứu:
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2.1.1. Đối tượng nghiên cứu của mục tiêu 1:

Phương pháp hồi cứu, theo dõi dọc bệnh nhân qua thu thập thông tin từ hồ sơ bệnh
án tại các thời điểm tái khám. Các số liệu thu thập được từ bệnh án được điền vào
mẫu phiếu thu thập thông tin bệnh nhân (Phụ lục 5)
2.2.2.Phương pháp thu thập dữ liệu:

Bệnh án của bệnh nhân đến khám và điều trị
lần đầu tại phòng khám chuyên đề trong thời
gian 1/1/2016 đến hết 31/12/2016
Thu thập danh sách, thông tin chung

Loại bệnh án không
đạt tiêu chuẩn lựa
chọn

Theo dõi bệnh án
Thu thập dữ liệu: thông tin về bệnh nhân, thuốc và
phác đồ điều trị, chi phí điều trị.

Bệnh án của bệnh nhân
sử dụng các thuốc điều trị
vảy nến theo đường toàn thân
Thu thập dữ liệu: liều dùng các
thuốc toàn thân, các xét nghiệm
thường quy bệnh nhân được làm
trước và trong quá trình điều trị

Bệnh án của bệnh nhân vảy nến
thể mảng bệnh nhân có đánh giá hiệu
quả điều trị theo cả hai thang điểm
PASI và DLQI
Thu thập dữ liệu: điểm PASI, điểm DLQI
tại các thời điểm trước điều trị, 1,2,3,4, 5,
6 tháng sau điều trị và thời điểm kết thúc
theo dõi.

Hình 2.1. Quy trình thu thập dữ liệu nghiên cứu
2.2.3. Một số quy ước trong nghiên cứu
Bệnh án trong nghiên cứu là bệnh án ngoại trú của bệnh nhân đến khám và điều
trị tại Phòng khám chuyên đề, Bệnh viện Da liễu Trung ương. Mỗi bệnh nhân chỉ có
một mã bệnh án và một bệnh án ngoại trú trong suốt quá trình điều trị tại bệnh viện.
Mỗi bệnh án này gồm các đơn thuốc và các kết quả xét nghiệm thường quy được chỉ
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Từ hồ sơ bệnh án lưu trữ tổng hợp dữ liệu vào phiếu thu thập dữ liệu (Phụ lục 5)

định thực hiện tương ứng ở mỗi lần tái khám. Đơn thuốc của bệnh nhân là đơn thuốc
được kê ở mỗi lần bệnh nhân đến khám và điều trị tại phòng khám. Lượt kê đơn thuốc
là mỗi lần chỉ định một thuốc trong một đơn.
Trong trường hợp bệnh nhân vào viện trong quá trình theo dõi, dựa vào mã thu
điều trị nội trú được tổng hợp tương tự như một lần tái khám.
Số bệnh nhân được kê đơn thuốc điều trị vảy nến toàn thân cần theo dõi tác
dụng không mong muốn thông qua xét nghiệm thường quy ở mỗi mốc thời gian, bao
gồm các bệnh nhân đang sử dụng thuốc toàn thân đó cộng thêm số bệnh nhân thay đổi
từ thuốc khác sang thuốc toàn thân đang theo dõi.
2.2.4. Các chỉ tiêu nghiên cứu
2.2.4.1. Các chỉ tiêu nghiên cứu mục tiêu 1:
 Đặc điểm chung về bệnh nhân:
-

Tuổi: Độ tuổi trung bình.

-

Giới tính: Tỷ lệ % giới tính nam hoặc nữ.

-

Thể bệnh vảy nến: Tỷ lệ % các thể bệnh vảy nến.

-

Tiền sử bệnh nhân: Độ tuổi trung bình khởi phát bệnh; tỷ lệ % bệnh nhân đã điều
trị trước đây tại cơ sở khám, chữa bệnh khác.

-

Tiền sử gia đình: Tỷ lệ % bệnh nhân có tiền sử gia đình.

-

Đặc điểm bệnh mắc kèm: Số bệnh mắc kèm; tỷ lệ % các bệnh mắc kèm thường
gặp.

 Đặc điểm về thuốc điều trị bệnh vảy nến:
-

Số thuốc trong đơn điều trị bệnh vảy nến: Số lượng trung bình của các loại thuốc
tại chỗ, toàn thân, thuốc hỗ trợ điều trị và thuốc điều trị bệnh mắc kèm trong đơn
điều trị vảy nến.

-

Tỷ lệ các thuốc sử dụng ở bệnh nhân điều trị vảy nến: Tỷ lệ % bệnh án có sử dụng
các loại thuốc điều trị vảy nến (tại chỗ hoặc toàn thân), thuốc hỗ trợ điều trị vảy
nến và thuốc điều trị bệnh mắc kèm.

-

Các loại thuốc corticosteroid: Tỷ lệ % bệnh án có sử dụng các loại thuốc
corticosteroid được sử dụng trong điều trị vảy nến.
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được từ bệnh án điều trị nội trú tương ứng. Thông tin về sử dụng thuốc trong một đợt

 Đánh giá về phác đồ khởi đầu điều trị bệnh vảy nến:
-

Phương pháp điều trị trong phác đồ khởi đầu: Tỷ lệ % bệnh án có sử dụng các
phương pháp điều trị vảy nến, bao gồm: thuốc điều trị đơn thuần (tại chỗ và/hoặc
toàn thân) hay thuốc điều trị kết hợp quang điều trị.
Phác đồ khởi đầu điều trị vảy nến đường toàn thân: Tỷ lệ % các loại phác đồ thuốc
điều trị vảy nến sử dụng theo đường toàn thân (đơn độc hoặc phối hợp) và cụ thể tỷ
lệ % của từng loại phác đồ.

-

Phác đồ khởi đầu điều trị vảy nến đường tại chỗ: Tỷ lệ % các loại phác đồ thuốc
điều trị vảy nến sử dụng tại chỗ (đơn độc hoặc phối hợp) và cụ thể tỷ lệ % của từng
loại phác đồ.

-

Tính phù hợp của phác đồ khởi đầu: Tỷ lệ % bệnh án có phác đồ khởi đầu phù hợp
với khuyến cáo của Hội Da liễu Việt Nam (2016) .

 Đặc điểm thay đổi thuốc trong quá trình điều trị vảy nến
-

Thay đổi thuốc trong quá trình điều trị vảy nến: Tỷ lệ % thuốc điều trị tại chỗ,
thuốc điều trị toàn thân có thay đổi trong quá trình điều trị.

-

Thay đổi thuốc điều trị toàn thân: Tỷ lệ % các cách thay đổi trong sử dụng thuốc
điều trị toàn thân

-

Lý do thay đổi thuốc điều trị toàn thân: Tỷ lệ % các lý do thay đổi điều trị toàn
thân

 Đặc điểm tương tác thuốc trong điều trị vảy nến
-

Tương tác thuốc: Tỷ lệ % bệnh án có ít nhất 1 tương tác thuốc; Tỷ lệ % các loại
tương tác theo các mức độ chống chỉ định, nặng, trung bình và nhẹ; Tỷ lệ % các
loại tương tác thuốc liên quan đến thuốc điều trị vảy nến sử dụng đường toàn thân.

 Đặc điểm về chi phí điều trị:
-

Chi phí điều trị chung: Tổng chi phí trung bình cho một năm điều trị (bao gồm chi
phí tiền thuốc, xét nghiệm, quang trị liệu và các chi phí khác).

-

Tỷ trọng của thuốc điều trị vảy nến: Tỷ trọng trung bình của chi phí dành cho các
loại thuốc điều trị vảy nến so tổng chi phí chí chung.

2.2.4.2. Các chỉ tiêu nghiên cứu mục tiêu 2:
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-

-

Liều dùng của các thuốc dùng đường toàn thân: Liều dùng nhỏ nhất, lớn nhất và
liều trung bình của methotrexat, acitretin, ciclosporin và infliximab.

-

Thời gian sử dụng: Thời gian dùng ngắn nhất, dài nhất và thời gian sử dụng trung
bình của methotrexat, acitretin, ciclosporin và infliximab.
Việc thực hiện các chỉ số xét nghiệm theo khuyến cáo của Hội Da liễu Việt Nam
(2016): tỷ lệ % bệnh án có chỉ định thực hiện các chỉ số xét nghiệm tại các thời
điểm theo dõi tương ứng với thuốc điều trị vảy nến đường toàn thân mà bệnh nhân
được kê đơn.

-

Việc thực hiện các chỉ số xét nghiệm được làm theo đúng thời gian khuyến cáo: tỷ
lệ % các bệnh án có chỉ định thực hiện các chỉ số xét nghiệm theo đúng thời gian
khuyến cáo.

2.2.4.3. Các chỉ tiêu nghiên cứu mục tiêu 3:
-

Hiệu quả điều trị đánh giá qua điểm PASI: Tỷ lệ % bệnh án được đánh giá đạt hiệu
quả tối thiểu và đạt mục tiêu điều trị tại từng thời điểm.

-

Hiệu quả điều trị đánh giá qua điểm DLQI: Tỷ lệ % bệnh án được đánh giá hiệu
quả tối thiểu và đạt mục tiêu điều trị tại từng thời điểm.

2.2.5. Tiêu chí đánh giá
2.2.5.1. Đánh giá tính phù hợp về phác đồ và liều dùng của thuốc điều trị vảy nến
Việc lựa chọn phác đồ của các loại thuốc điều trị vảy nến được đánh giá theo
“Hướng dẫn chăm sóc và điều trị bệnh vảy nến” của Hội Da liễu Việt Nam (2016)
tương ứng với từng thể bệnh và mức độ nặng của bệnh ở bệnh nhân . Trong đó, mức
độ nặng của bệnh ở thời điểm ban đầu được đánh giá dựa trên thang điểm PASI hoặc
DLQI.
2.2.5.2. Đánh giá tương tác thuốc của thuốc điều trị vảy nến
Nhóm nghiên cứu sử dụng phần mềm tra cứu trực tuyến Drug interactions –
IBM Micromedex® truy cập tại Trung tâm DI và ADR Quốc gia để tra cứu tương tác
thuốc trong bệnh án [73]. Trong đó, mức độ nặng của tương tác được phân loại theo 4
mức độ được trình bảy ở bảng 2.1:
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-

Bảng 2.1. Phân loại mức độ nặng tương tác thuốc
Mức độ nặng của

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.

2.2.5.3. Đánh giá hiệu quả điều trị của thuốc điều trị vảy nến
Thang PASI và DLQI là 2 thang điểm được sử dụng rộng rãi nhất để đánh giá hiệu
quả điều trị bệnh vảy nến , , . Tại Phòng khám chuyên đề, Bệnh viện Da liễu Trung
ương, hai thang điểm này cũng đang được sử dụng để đánh giá hiệu quả điều trị bệnh
lý này. Chỉ số PASI, DLQI được đánh giá tại các thời điểm: trước điều trị, sau mỗi
tháng điều trị và kết thúc thời gian theo dõi trên bệnh án.
Mức độ hiệu quả điều trị của bệnh nhân được xác định dựa trên (1) phần trăm giảm
điểm PASI phân loại theo 5 mức độ: kém, vừa, khá, tốt và rất tốt (bảng 1.2) và (2) tổng
điểm DLQI phân loại theo 5 mức độ: không ảnh hưởng, ảnh hưởng ít, ảnh hưởng vừa,
ảnh hưởng rất lớn, ảnh hưởng cực kỳ lớn (bảng 1.1).
Bệnh nhân được đánh giá đạt hiệu quả điều trị tối thiểu khi có điểm PASI giảm
trên 50% (PASI 50 hoặc ∆ PASI = 50) và/hoặc cải thiện được 5 điểm DLQI nếu điểm
DLQI ban đầu > 5 và điểm DLQI bằng 0 hoặc 1 nếu điểm DLQI ban đầu ≤ 5. Bệnh
nhân được đánh giá đạt mục tiêu điều trị trong thực hành có điểm PASI giảm trên
75% (PASI 75 hoặc ∆ PASI = 75 ) và/hoặc DLQI bằng 0 hoặc 1 , , .
2.3. Xử lý số liệu:
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tương tác

Số liệu xử lý bằng phần mềm Microsoft Excel 2010 và SPSS 20.0. Kết quả được
biểu diễn dưới dạng là trung bình và độ lệch chuẩn (TB± SD) với mẫu phân bố chuẩn.
Với các mẫu phân bố không chuẩn dữ liệu được biểu diễn dưới dạng trung vị và tứ
phân vị (25%, 75%). Với các biến phân hạng, dữ liệu được biểu diễn dưới dạng tỷ lệ
đạt hiệu quả điều trị tối thiểu hoặc đạt mục tiêu điều trị theo thời gian.
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(%). Biểu đồ Kaplan - Meier được sử đụng để mô tả việc xác suất tích lũy bệnh nhân

Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Trong tổng số 1176 bệnh án của bệnh nhân đến khám và điều trị vảy nến tại phòng
khám chuyên đề, Bệnh viện Da liễu Trung ương trong năm 2016, có 419 bệnh án thỏa
mãn các tiêu chuẩn lựa chọn và loại trừ, với tổng số 1716 đơn thuốc của các bệnh nhân
mục tiêu 3, có 140 bệnh án được đánh giá PASI và/ hoặc DLQI và chỉ 32 bệnh án có
đánh giá đầy đủ cả PASI và DLQI trong ít nhất 6 tháng liên tiếp được tiếp tục đánh
giá. Số lượng bệnh nhân thu thập được theo thời gian được trình bày trong hình 3.1

Hình 3.1. Biểu đồ số lượng bệnh nhân thu dung và theo dõi được trong mẫu
nghiên cứu
Bệnh án đã thu thập tiếp tục được xử lý theo quy trình ở hình 3.2. Quy trình xử lý
dữ liệu tương ứng với cỡ mẫu bệnh án của từng mục tiêu nghiên cứu được trình bày
trong hình 3.2.
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này thu thập trong 1 năm. Dữ liệu này được đưa vào phân tích mục tiêu 1 và 2. Với

Bệnh án của bệnh nhân đến khám và điều trị
vảy nến lần đầu: 480 bệnh án

Loại bệnh án không đạt tiêu
chuẩn lựa chọn: 61 bệnh án

Bệnh án có sử dụng các thuốc
điều trị vảy nến theo đường
toàn thân : 195 bệnh án

Bệnh án thu thập được:
Tổng số: 419 bệnh án

Bệnh án của bệnh nhân vảy
nến thể mảng đánh giá PASI và/hoặc
DLQI: 140 bệnh án (32 bệnh án đánh
giá đầy đủ và liên tục 6 tháng)

Hình 3.2. Quy trình xử lý dữ liệu nghiên cứu
3.1. Đặc điểm bệnh nhân của mẫu nghiên cứu
Đặc điểm bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu được trình bày ở bảng 3.1.
Nhận xét:
Chủ yếu bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu là nam giới (283 bệnh nhân, chiếm
67,5%). Phần lớn bệnh nhân ở độ tuổi trung niên, với tuổi trung bình là 42,1 ± 18,2
năm. Tuổi khởi phát của các bệnh nhân này thường sớm hơn, trung bình là 38,9 ± 17,9
năm. Có 12 bệnh nhân (2,7%) có tiền sử gia đình. Tỷ lệ bệnh nhân đã từng điều trị
bệnh trước đây chiếm đến 30,1% mặc dù đây là những đối tượng lần đầu khám và điều
trị tại Phòng khám chuyên đề, Bệnh viện Da liễu Trung ương.
Các thể bệnh vảy nến trong mẫu nghiên cứu khá đa dạng. Trong đó, vảy nến thể
mảng chiếm tỷ lệ chủ yếu (chiếm 82,1%). Thể nặng của bệnh vảy nến như thể đỏ da
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Bệnh án của bệnh nhân đến khám và điều trị tại
phòng khám chuyên đề trong thời gian 1/1/2016 đến
hết 31/12/2016 : 1176 bệnh án

toàn thân ít gặp nhất, chỉ chiếm 2,4%. Khoảng 10,3% bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu
có bệnh mắc kèm, trong đó, phổ biến nhất là tăng huyết áp.

Nội dung

Số lượng (tỷ lệ %) hoặc TB ± SD

Giới: Nam giới

283 (67,5)

Tuổi (năm)

42,1 ± 18,2

Tuổi khởi phát (năm)

38,9 ± 17,9

Bệnh nhân có tiền sử gia đình

12 (2,7)

Bệnh nhân từng điều trị trước đây

126 (30,1)

Đặc điểm thể bệnh
Thể mảng

344 (82,1)

Thể khác

24 (5,7)

Thể mủ

22 (5,3)

Thể giọt

19 (4,5)

Thể đỏ da toàn thân

10 (2,4)

Bệnh nhân có bệnh mắc kèm

43 (10,3)

Các bệnh mắc kèm
Tăng huyết áp

12 (27,9)

Cơ địa dị ứng

8 (18,6)

Loét đường tiêu hóa

7 (16,3)

Bệnh lý gan

6 (14,0)

Đái tháo đường tuýp 2

5 (11,6)

Bệnh lý cơ xương khớp

5 (11,6)

Bệnh lý thận

3 (7,0)

Tổng số bệnh nhân trong nghiên cứu

419 (100,0)

3.2. Đặc điểm về thuốc điều trị bệnh vảy nến
3.2.1. Số thuốc trong đơn điều trị bệnh vảy nến
Các bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu được theo dõi trong 1 năm, với tổng số 1716
đơn thuốc được kê. Số thuốc trung bình trong đơn và số thuốc trung bình theo từng
nhóm điều trị được trình bày trong bảng 3.2.
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Bảng 3.1. Đặc điểm bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu

Bảng 3.2. Số thuốc trong đơn điều trị bệnh vảy nến
Số lượng thuốc trung bình trong đơn
(TB±SD)

Số thuốc trung bình trong đơn

5,3 ± 2,7

Số thuốc điều trị vảy nến

4,2 ± 2,2

Số thuốc sử dụng tại chỗ

3,8 ± 1,5

Số thuốc sử dụng toàn thân

0,4 ± 0,2

Số thuốc hỗ trợ điều trị vảy nến

0,6 ± 0,3

Số thuốc điều trị bệnh mắc kèm

0,1± 0,1

Tổng số đơn thuốc
Nhận xét:

1.716

Trong 1.716 đơn thuốc được kê, trung bình trong 1 đơn có hơn 5 thuốc. Trong đó, có
khoảng 4 thuốc đóng vai trò điều trị bệnh vảy nến, với 3 thuốc trong đơn được sử dụng tại
chỗ. Các thuốc hỗ trợ điều trị được kê với tỷ lệ cứ khoảng 2 đơn thuốc kê sẽ có 1 thuốc hỗ
trợ điều trị được sử dụng. Thuốc điều trị bệnh mắc kèm chỉ được kê đơn hạn chế.
3.2.2. Tỷ lệ sử dụng các loại thuốc điều trị vảy nến
Kết quả tổng kết tỷ lệ các loại thuốc được kê cho 419 bệnh nhân điều trị vảy nến
được trình bày trong bảng 3.3.
Nhận xét:
Toàn bộ bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu đều được kê đơn thuốc điều trị vảy nến
tại chỗ nhưng chỉ 46,5% bệnh nhân sử dụng thuốc điều trị vảy nến theo đường toàn
thân. Trong các thuốc điều trị toàn thân, phổ biến nhất vẫn là methotrexat (33,4%), tiếp
đến acitretin (16,7%). Thuốc sinh học mới được đưa vào sử dụng nên số lượng dùng
còn hạn chế (1,7%).
Trong các thuốc điều trị tại chỗ, corticosteroid vẫn là nhóm thuốc được sử dụng
nhiều nhất, với đa số bệnh nhân đều sử dụng thuốc này (99,3%). Calcipotriol cũng
được sử dụng phổ biến trong mẫu nghiên cứu, với tỷ lệ chỉ đứng sau corticosteroid
(90,0%).
Khoảng 2/3 bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu có sử dụng thuốc hỗ trợ điều trị,
trong đó, tỷ lệ bệnh nhân sử dụng các thuốc kháng histamin H1 sử dụng đường toàn
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Nội dung

thân và kẽm oxyd lần lượt là 66,8 và 25,1%. Thuốc điều trị bệnh mắc kèm chỉ chiếm
tỷ lệ nhỏ (12,2%). Khoảng 42,3% các bệnh nhân được sử dụng các thuốc khác, bao
gồm các vitamin và khoáng chất, sắt, acid folic và thuốc hướng gan.
Bảng 3.3. Tỷ lệ sử dụng các loại thuốc điều trị vảy nến
Số bệnh nhân (tỷ lệ %)

Thuốc điều trị vảy nến

419 (100)

Thuốc sử dụng toàn thân

195 (46,5)

Metrotrexat

140 (33,4)

Acitretin

70 (16,7)

Ciclosporin

16 (3,8)

Infliximab

7 (1,7)

Thuốc sử dụng tại chỗ

419 (100)

Corticosteroid

416 (99,3)

Calcipotriol

377 (90,0)

Tacrolimus

165 (39,4)

Acid salicylic

135 (32,2)

Thuốc hỗ trợ điều trị vảy nến

294 (70,2)

Kháng histamin H1

280 (66,8)

Kẽm oxyd 10%

105 (25,1)

Thuốc điều trị bệnh mắc kèm

51 (12,2)

Kháng sinh

28 (6,7)

NSAIDs

22(5,3)

Thuốc điều trị rối loạn lipid máu

15 (3,6)

Thuốc điều trị tăng huyết áp

4 (1,0)

Thuốc chống loét đường tiêu hóa

3 (0,7)

Thuốc khác

173 (42,3)

Phối hợp đa vitamin và khoáng chất

159 (37,9)

Thuốc hướng gan

138 (32,9)

Sắt + acid folic

129 (30,8)

Tổng số

419 (100,0)
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Đặc điểm sử dụng thuốc

3.2.3. Các loại thuốc corticosteroid điều trị tại chỗ
Trong các thuốc điều trị tại chỗ, corticosteroid là nhóm thuốc được sử dụng nhiều
nhất. Bảng 3.4 tổng kết tỷ lệ sử dụng các loại thuốc corticosteroid điều trị tại chỗ của
bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu.

Hoạt chất

Dạng bào
chế

Nồng độ
(%)

Phân loại
hoạt lực

Số bệnh nhân
(tỷ lệ %)

Bethamethason
dipropionat

Mỡ

0,05%

I

337 (80,4)

Clobethason propionat

Mỡ, kem

0,05%

I

40 (9,5)

Bethamethason
dipropionat

Kem, gel

0,05%

II

333 (79,5)

Mometason furoat

Kem

0,1%

III

3 (0,7)

Clobetason butyrat

Kem

0,05%

IV

16 (3,8)

Desonid

Kem

0,05%

VI

30 (7,2)

Betamethason valerat

Kem, gel

0,05%

VI

34 (8,1)

Hydrocortison acetat

Kem

1%

VII

3 (0,7)

Tổng số bệnh nhân
Nhận xét:

419 (100,0)

Các thuốc corticosteroid tại chỗ được sử dụng trong đơn thuốc điều trị vảy nến đa
dạng kể cả về số lượt sử dụng, số hoạt chất sử dụng và dạng bào chế. Có 8 hoạt chất
được sử dụng, ở các mức độ hoạt lực khác nhau từ mức độ hoạt lực cực mạnh (nhóm I)
đến hoạt lực yếu (nhóm VII). Các hoạt chất có hoạt lực cực mạnh (nhóm I) và mạnh
(nhóm II) được sử dụng với tỷ lệ cao nhất, với tỷ lệ tương ứng lần lượt là 89,9% và
79,5%. Các hoạt chất có hoạt lực yếu nhất (nhóm VII) chiếm tỷ lệ thấp nhất (0,7%).
Dạng bào chế của corticosteroid khá đa dạng bao gồm cả kem, mỡ, gel, thậm chí cùng
một hoạt chất bethamethason dipropionat hoặc clobethason propionat có cả 2 dạng bào
chế khác nhau. Một bệnh nhân có thể được sử dụng nhiều loại corticosteroid khác
nhau trong quá trình điều trị.
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Bảng 3.4. Các loại thuốc corticosteroid tại chỗ

3.2.4. Phân tích về lựa chọn thuốc trong phác đồ khởi đầu
Lựa chọn phác đồ khởi đầu luôn được các thầy thuốc quan tâm do ảnh hưởng tới cả
quá trình điều trị sau đó của bệnh nhân. Chúng tôi tiến hành phân tích cụ thể về phác
đồ khởi đầu của bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu lần đầu đến khám và điều trị tại
Các phương pháp điều trị vảy nến trong phác đồ khởi đầu
Các phương pháp điều trị vảy nến trong phác đồ khởi đầu khá đa dạng từ đơn trị
liệu, đến phối hợp các thuốc điều trị và có cả kết hợp với quang trị liệu. Kết quả
khảo sát các phương pháp điều trị vảy nến trong phác đồ khởi đầu được trình bày ở
bảng 3.5.
Bảng 3.5. Các phương pháp điều trị vảy nến phác đồ khởi đầu tại bệnh viện
STT Phương pháp
1

Số bệnh nhân (Tỷ lệ %)

Điều trị thuốc

397 (94,7)

Thuốc sử dụng tại chỗ

221 (52,7)

Thuốc sử dụng toàn thân

6 (1,4)

Thuốc sử dụng tại chỗ + toàn thân
2

170 (40,6)

Điều trị thuốc + quang trị liệu

22 (5,3)

Thuốc sử dụng tại chỗ + quang trị liệu

18 (4,3)

Thuốc tại chỗ + Thuốc sử dụng toàn thân + quang
trị liệu

4 (1,0)

Tổng số bệnh nhân
Nhận xét:

419 (100,0)

Đại đa số bệnh nhân được điều trị bằng thuốc trong phác đồ khởi đầu (94,7%). Trong
đó, phác đồ thuốc điều trị tại chỗ chiếm tỷ lệ cao nhất (52,7%), tiếp theo là sử dụng thuốc
tại chỗ kết hợp với thuốc toàn thân (40,6%). Phác đồ chỉ sử dụng thuốc toàn thân chiếm tỷ
lệ thấp nhất (1,4%). Phương pháp điều trị kết hợp giữa thuốc và quang trị liệu cũng được
sử dụng nhưng tỷ lệ không cao, chỉ chiếm 5,3%.
Tỷ lệ thuốc điều trị vảy nến trong phác đồ khởi đầu
Tỷ lệ lựa chọn các thuốc trong phác đồ khởi đầu điều trị bệnh vảy nến được trình
bày ở bảng 3.6.
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Phòng khám chuyên đề.

Bảng 3.6. Tỷ lệ thuốc điều trị vảy nến trong phác đồ khởi đầu tại bệnh viện
Số bệnh nhân (tỷ lệ %)

1. Thuốc toàn thân

180 (42,9)

Phác đồ đơn độc

180 (42,9)

Methotrexat

117 (27,9)

Acitretin

54 (12,9)

Ciclosporin

9 (2,1)

2. Thuốc tại chỗ

413 (98,6)

Phác đồ đơn độc

15 (3,6)

Costicosteroid

10 (2,4)

Tacrolimus

3 (0,7)

Calcipotriol

2 (0,5)

Phác đồ phối hợp

398 (95,0)

Phối hợp 2 thuốc

183 (43,7)

Corticosteroid + calcipotriol

158 (37,7)

Corticosteroid + salicylic

21 (5,0)

Corticosteroid + tacrolimus

4 (1,0)

Phối hợp 3 thuốc

147 (35,1)

Corticosteroid + calcipotriol + tacrolimus

91 (21,7)

Corticosteroid + calcipotriol + salicylic

52 (12,4)

Corticosteroid + tacrolimus + salicylic

4 (1,0)

Phối hợp 4 thuốc

68 (16,2)

Corticosteroid + calcipotriol + tacrolimus +
salicylic

68 (16,2)

Tổng số bệnh nhân
Nhận xét:

419 (100,0)

Trong phác đồ khởi đầu, 180 bệnh nhân (42,9%) được kê đơn thuốc điều trị toàn
thân và 413 bệnh nhân (98,6%) được sử dụng thuốc tại chỗ. Toàn bộ các thuốc điều trị
toàn thân đều được sử dụng đơn độc, không ghi nhận sự phối hợp giữa các thuốc toàn
thân. methotrexat là thuốc được sử dụng với tỷ lệ cao nhất trong các thuốc điều trị toàn
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Cách sử dụng

thân (27,9%), tiếp theo acitretin (12,9%) và sử dụng ít nhất là ciclosporin (2,1%).
Thuốc sinh học không được sử dụng trong phác đồ khởi đầu.
Trái ngược với thuốc toàn thân, kết hợp các thuốc tại chỗ là cách sử dụng phổ biến
trong phác đồ khởi đầu (chiếm 96,4%). Tỷ lệ kết hợp 2 thuốc hoặc 3 thuốc điều trị tại chỗ
cùng được sử dụng cũng chiếm tỷ lệ không nhỏ (16,2%).
Đánh giá phác đồ khởi đầu theo hướng dẫn điều trị của Hội Da liễu Việt Nam
Hội Da liễu Việt Nam đã hướng dẫn lựa chọn thuốc và phương pháp cho điều trị
vảy nến dựa vào điểm PASI ban đầu. Nếu PASI < 10, phương pháp điều trị tại chỗ
được ưu tiên sử dụng, có thể kết hợp tại chỗ với quang trị liệu; nếu PASI ≥ 10, mới sử
dụng đến các thuốc điều trị toàn thân. Bảng 3.7 trình bày kết quả đánh giá phác đồ
khởi đầu theo Hướng dẫn điều trị của Hội Da liễu Việt Nam .
Bảng 3.7. Đánh giá phác đồ khởi đầu theo Hướng dẫn điều trị của
Hội Da liễu Việt Nam
Số bệnh nhân đã từng
điều trị tại cơ sở khác
(tỷ lệ %)

Số bệnh nhân lần
đầu điều trị
(tỷ lệ %)

116 (92,0)

285 (97,2)

2 (1,6)

2 (0,7)

Methotrexat

5 (5,6)

4 (1,4)

Acitretin

1 (0,8)

2 (0,7)

0

0

126

293

Nội dung
Phác đồ khởi đầu phù hợp về
lựa chọn thuốc
Phác đồ khởi đầu không phù
hợp về lựa chọn thuốc
PASI ban đầu >10 dùng thuốc tại
chỗ
PASI ban đầu < 10 dùng thuốc
toàn thân

Ciclosporin
Tổng số bệnh nhân (n = 419)
Nhận xét:

Đa số các bệnh nhân được lựa chọn phác đồ khởi đầu phù hợp với Hướng dẫn điều
trị của Hội Da liễu Việt Nam. Tỷ lệ lựa chọn phác đồ khởi đầu phù hợp ở bệnh nhân
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lần lượt là 43,7% và 35,1%. Thậm chí, trong 1 đơn thuốc có thể có tới 4 thuốc tại chỗ

lần đầu đến khám và điều trị tại phòng khám lên đến 97,2% và tỷ lệ này là 92% ở bệnh
nhân đã điều trị tại cơ sở khác và lần đầu khám tại đây. Phác đồ khởi đầu được lựa
chọn không phù hợp chủ yếu liên quan đến việc sử dụng thuốc điều trị toàn thân khi
PASI ban đầu < 10. Trong đó, thuốc được sử dụng không phù hợp nhiều nhất là
Đặc điểm thay đổi phác đồ khởi đầu
Bệnh nhân được theo dõi trong thời gian 1 năm kể từ lần khám đầu tiên tại Phòng
khám chuyên đề. Chúng tôi tiến hành khảo sát tỷ lệ, cách thức và lý do thuốc thay đổi
thuốc trong quá trình điều trị. Tỷ lệ thay đổi thuốc được trình bảy ở bảng 3.8.
Bảng 3.8. Tỷ lệ thay đổi thuốc điều trị vảy nến
Thuốc điều trị
tại chỗ

Thuốc điều trị
toàn thân

Số bệnh nhân
(tỷ lệ %)

Số bệnh nhân
(tỷ lệ %)

Không thay đổi

147 (35,6)

113 (62,7)

Thay đổi 1 lần

82 (19,8)

45 (25,0)

Thay đổi 2 lần

77 (18,6)

16 (8,9)

Thay đổi 3 lần

52 (12,6)

5 (2,8)

Thay đổi ≥ 4 lần

58 (14,0)

1 (0,6)

413 (100,0)

180 (100,0)

Tiêu chí

Tổng số bệnh nhân
Nhận xét:

Trong thời gian theo dõi, phần lớn bệnh nhân không được thay đổi thuốc điều trị
toàn thân (113 bệnh nhân, chiếm 62,7%) trong khi đó, một tỷ lệ lớn bệnh nhân lại được
thay đổi thuốc điều trị tại chỗ (266 bệnh nhân, chiếm 64,4%). Đối với thuốc điều trị tại
chỗ, tỷ lệ các lần thay đổi thuốc gần tương đương nhau. Số lượng bệnh nhân được
chuyển đổi trên 4 lần chiếm tới 14,0%. Trong khi đó, với thuốc điều trị toàn thân, đa số
bệnh nhân chỉ được chuyển đổi 1 lần (chiếm 24,7%), chỉ có 1 bệnh nhân chuyển đổi
tới 4 lần thuốc trong quá trình điều trị. Các cách thay đổi cụ thể đối với thuốc sử dụng
đường toàn thân được trình bày ở bảng 3.9.
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methotrexat ở 5 bệnh nhân (5,6%) đã từng điều trị tại cơ sở khác.

Bảng 3.9. Các cách thay đổi thuốc toàn thân trong điều trị bệnh vảy nến
Phác đồ thay thế

Số lần (tỷ lệ %)

Thay đổi về cách sử dụng thuốc

26 (27,1)

Thuốc tại chỗ sang thuốc toàn thân

19 (19,2)

Tại chỗ

Methotrexat

11 (11,5)

Tại chỗ

Acitretin

4 (4,2)

Thuốc toàn thân sang thuốc tại chỗ
Methotrexat

Tại chỗ

6 (6,3)

Acitretin

Tại chỗ

4 (4,2)

Ciclosporin

Tại chỗ

1 (1,0)

Thay đổi về loại thuốc

38 (39,6)

Methotrexat

Acitretin

10 (10,4)

Acitretin

Methotrexat

10 (10,4)

Methotrexat

Ciclosporin

6 (6,3)

Methotrexat

Infliximab

6 (6,3)

Acitretin

Infliximab

2 (2,1)

Ciclosporin

Methotrexat

2 (2,1)

Ciclosporin

Infliximab

1 (1,0)

Methotrexat

Methotrexat + acitretin

2 (2,1)

Acitretin

Acitretin + ciclosporin

1 (1,0)

Thay đổi về liều thuốc

32 (33,3)

Tăng liều khi sử dụng thuốc toàn thân

10 (10,1)

Methotrexat

11 (11,5)

Acitretin

6 (6,3)

Ciclosporin

1(1,0)

Giảm liều khi sử dụng thuốc toàn thân

15 ( 15,1)

Methotrexat

7 (7,3)

Acitretin

4 (4,2)

Ciclosporin

3 (3,1)

Tổng số thay đổi

96 (100,0)
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Phác đồ ban đầu

Nhận xét:
Trong các cách thay đổi thuốc điều trị toàn thân, thay đổi giữa các thuốc đường
toàn thân với nhau chiếm tỷ lệ cao nhất (38 bệnh nhân, 39,6%). Methotrexat là thuốc
được thay đổi nhiều nhất trong các thuốc điều trị toàn thân, với tỷ lệ thay đổi từ thuốc
bệnh nhân, 6,3%) và infliximab (6 bệnh nhân, 6,3%). Thay đổi về liều để phù hợp với
từng cá thể bệnh nhân cũng đã được áp dụng cho 32 bệnh nhân, chiếm tỷ lệ 33,3%.
Thay đổi về cách sử dụng thuốc ít được thực hiện nhất (26 bệnh nhân, 27,1%).
Các lý do dẫn đến việc thay đổi thuốc điều trị toàn thân được trình bày ở bảng 3.10.
Bảng 3.10. Các lý do thay đổi thuốc điều trị toàn thân
TT

Lý do thay đổi phác đồ

Số lần (tỷ lệ%)

1

Tăng hiệu quả điều trị

39 (40,6)

2

Hạn chế biến cố bất lợi

21 (21,9)

3

Xuất hiện biến cố bất lợi

19 (19,8)

4

Điều trị trở lại sau tự ý ngừng thuốc

12 (12,5)

5

Giảm chi phí điều trị

3 (3,1)

6

Bệnh nhân có thai

2 (2,1)

Tổng số
Nhận xét:

96 (100,0)

Đa số lý do dẫn đến thay đổi phác đồ điều trị toàn thân là để tăng hiệu quả điều trị
(39 bệnh nhân, 40,6%) và hạn chế biến cố bất lợi của thuốc (21 bệnh nhân, 21,9%).
Tuy nhiên, có một tỷ lệ không nhỏ (19 bệnh nhân, 19,8%) bệnh nhân xuất hiện biến cố
bất lợi dẫn đến cần ngừng thuốc đang điều trị. Các thuốc điều trị vảy nến đường toàn
thân được khuyến cáo có ảnh hưởng bất lợi trên thai nhi dẫn đến 2 bệnh nhân (2,1%)
cần dừng thuốc do có thai trong quá trình điều trị. Ngoài ra, thời gian điều trị vảy nến
kéo dài nên các bác sỹ cũng chú ý đến vấn đề kinh tế khi kê đơn thuốc, với 3 bệnh
nhân (3,1%) thay đổi thuốc để giảm chi phí điều trị.
3.2.5. Đặc điểm các tương tác thuốc trong điều trị vảy nến
Các thuốc điều trị vảy nến sử dụng theo đường toàn thân đều là những thuốc có
phạm vi điều trị hẹp, mặt khác, bệnh nhân thường mắc kèm một số bệnh lý khác, đòi
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này sang các thuốc khác lần lượt với acitretin (10 bệnh nhân, 10,4%), ciclosporin (6

hỏi cần dùng đồng thời nhiều thuốc, dẫn đến nguy cơ gặp tương tác thuốc. Bảng 3.11
trình bày tỷ lệ xuất hiện tương tác trong mẫu nghiên cứu.
Bảng 3.11. Tỷ lệ xuất hiện tương tác thuốc trong nghiên cứu
Số lượng (tỷ lệ%)

Số bệnh nhân gặp tương tác thuốc (N = 419)

4 (0,9)

Số đơn xuất hiện tương tác (N= 452)
Nhận xét:

10 (2,2)

Trong tổng số 1716 đơn thuốc đơn kê, có 452 đơn thuốc có tối thiểu 2 thuốc sử
dụng theo đường toàn thân. Trong đó, tỷ lệ gặp tương tác thuốc rất thấp, chỉ chiếm
2,2% và tương ứng với 0,9% bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu.
Các tương tác thuốc được phát hiện trong đơn thuốc của bệnh nhân điều trị vảy nến
được trình bày trong bảng 3.12.
Bảng 3.12. Các tương tác được phát hiện trong nghiên cứu
Cặp
tương tác
Methotrexat meloxicam

Mức độ
Trung
bình

Methotrexat ciprofloxacin

Trung
bình

Itraconazoltramadol

Trung
bình

Cơ chế

Hậu quả

Tăng nồng độ
methotrexat
trong huyết
thanh
Tăng nồng độ
methotrexat
trong huyết
thanh do cạnh
tranh thải trừ
methotrexat ở
ống thận
Tăng nồng độ
tramadol do ức
chế CYP3A4

Tăng nguy cơ độc tính
trên tủy xương và tiêu
hóa

6 (60,0)

Tăng nguy cơ độc tính
trên tủy xương và các tác
dụng không mong muốn
khác của methotrexat

3 (30,0)

Tăng nguy cơ suy hô hấp

Tổng số tương tác thuốc

Nhận xét:
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1 (10,0)
10
(100,0)
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Nội dung

Các tương tác được phát hiện chủ yếu liên quan methotrexat. Trong đó, tương tác
gặp phổ biến nhất methotrexat dùng đồng thời với meloxicam, chiếm tỷ lệ 60% tổng
số tương tác thuốc ghi nhận được.
3.2.5. Chi phí trong điều trị bệnh vảy nến
điều trị vảy nến ảnh hưởng tới không chỉ kinh tế của người bệnh mà cả khả năng chi
trả của BHYT. Trong nghiên cứu này chúng tôi tiến hành tính toán chi phí điều trị vảy
nến cho cả 2 phương pháp: sử dụng thuốc cổ điển và dùng thuốc sinh học. Đến thời
điểm khảo sát, infliximab là thuốc sinh học duy nhất được BHYT thanh toán 50% và
được sử dụng cho bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu. Chi phí trung bình 1 tháng điều trị
bệnh vảy nến theo 2 phương pháp được trình bày trong bảng 3.13.
Bảng 3.13. Chi phí trung bình 1 tháng điều trị bệnh vảy nến
Bằng thuốc cổ điển
Chi phí điều trị

Giá trị
(nghìn
đồng)

Bằng thuốc sinh học
(infliximab)

Tỷ trọng
(%)

Giá trị
(nghìn
đồng)

Tỷ trọng
(%)

Chi phí trung bình cho
thuốc

711,7

62,5

23.648,6

98,4

Chi phí trung bình cho thuốc
điều trị vảy nến

694,6

61,0

23.648,6

98,4

Chi phí trung bình cho thuốc
hỗ trợ điều trị vảy nến

17,1

1,5

0

0,0

Chi phí trung bình cho xét
nghiệm

187,9

16,5

352,5

1,5

Các chi phí khác

240,0

21,0

30

0,1

1.139,6

100,0

24.031,1

100,0

Tổng chi phí
Nhận xét:

Ở cả hai phương pháp, chi phí điều trị vảy nến chủ yếu tập chung vào tiền thuốc.
Tuy nhiên, với phương pháp sử dụng thuốc sinh học, tỷ lệ chi phí cho thuốc (98,4%)
cao hơn đáng kể so với thuốc cổ điển (62,5%). Ngược lại, tỷ lệ chi phí cho thuốc hỗ
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Với tính chất là bệnh mạn tính, tiến triển dai dẳng, tái phát thất thường, chi phí cho

trợ điều trị vảy nến và chi phí dành cho xét nghiệm đối với thuốc sinh học đều thấp
hơn so với thuốc cổ điển. Tính trên mức chi phí trung bình cho một năm điều trị, tổng
chi phí khi sử dụng thuốc cổ điển là 1.139,6 nghìn đồng/tháng (1,1 triệu đồng/tháng),
thấp hơn rất nhiều so với thuốc sinh học là 24.031,1 nghìn đồng/tháng (24,0 triệu
3.3. Phân tích liều dùng của thuốc điều trị vảy nến đường toàn thân và theo dõi tác
dụng không mong muốn thuốc toàn thân thông qua các xét nghiệm thường quy
3.3.1. Liều dùng và thời gian sử dụng thuốc điều trị toàn thân
Liều dùng các thuốc điều trị toàn thân
Các thuốc điều trị vảy nến sử dụng theo đường toàn thân đều có phạm vi điều trị
hẹp, do đó, liều điều trị cần được theo dõi và điều chỉnh phù hợp với từng đối tượng
bệnh nhân. Vì vậy, chúng tôi thực hiện khảo sát các mức liều của thuốc điều trị toàn
thân đã được sử dụng cho 195 bệnh nhân được kê đơn các thuốc này trong mẫu nghiên
cứu. Kết quả liều dùng các thuốc được trình bày ở bảng 3.14.
Bảng 3.14. Liều dùng các thuốc điều trị toàn thân
Tên thuốc

Acitretin

Ciclosporin

Methotrexat

Infliximab

Liều khuyến cáo

Liều
nhất

thấp Liều
nhất

cao

TB ± SD

Số
bệnh
nhân

Ban đầu

25-50
mg/ngày

25 mg/ngày

100 mg/ngày 60,9 ± 13,5

70

Thay
đổi

25-50
mg/ngày

25 mg/ngày

100 mg/ngày 62,5 ± 23,1

56

Ban đầu

2,5-5
mg/kg/ngày

1,1
mg/kg/ngày

4,4
mg/kg/ngày

2,6 ± 1,0

16

Thay
đổi

2,5-4
mg/kg/ngày

1,1
mg/kg/ngày

4,4
mg/kg/ngày

2,5 ± 0,1

12

Ban đầu

Thấp
nhất
2,5 mg/tuần
2,5mg/tuần

15 mg/tuần

8,9 ± 3,1

140

Thay
đổi

5-30 mg/tuần 5 mg/tuần

20 mg/tuần

9,8 ± 3,5

112

4,6 ± 0,3

7

5mg/kg/lần truyền

4,3 mg/kg

5,0 mg/kg

/lần truyền

/lần truyền
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đồng/tháng).

Nhận xét:
Có 70/195 bệnh nhân được kê đơn acitretin trong mẫu nghiên cứu, với mức liều
dao động từ 25mg/ngày đến 100mg/ngày. Mức liều 100mg/ngày cao hơn mức liều
được khuyến cáo khi sử dụng thuốc này.
trị xu hướng giảm liều chiếm ưu thế (liều ban đầu 2,6 ± 1,0 mg/kg/ngày; liều thay đổi
2,5 ± 0,1mg/kg/ngày). Liều dùng thấp nhất được sử dụng còn thấp hơn liều khuyến cáo.

Methotrexat được kê đơn liều theo tuần và không có sự thay đổi lớn về liều
methotrexat giữa các bệnh nhân. Liều dùng của methotrexat cho tất cả bệnh nhân trong
mẫu nghiên cứu đều không tính theo cân nặng nhưng đều nằm trong mức liều khuyến
cáo. Trong quá trình sử dụng, có xu hướng tăng liều methotrexat, với liều trung bình
ban đầu 8,9 ± 3,1 mg/ tuần và liều trung bình sau thay đổi 9,8 ± 3,5 mg/tuần.
Mức liều infliximab theo khuyến cáo là 5mg/kg/lần truyền. Thực tế, bệnh án của
bệnh nhân chỉ ghi nhận thấy cách sử dụng 2 lọ/lần truyền đối với nữ và 3 lọ/lần truyền
đối với nam (100mg/1 lọ). Dựa vào cân nặng trong bệnh án chúng tôi chuyển liều trên
sang đơn vị mg/kg/lần truyền. Số lượng sử dụng infliximab còn hạn chế, chỉ có 7 bệnh
nhân trong mẫu nghiên cứu sử dụng thuốc này. Mức liều trung bình của bệnh nhân khi
được tính theo cân nặng là 4,6 ± 0,1 mg/kg/lần truyền.
Thời gian sử dụng các thuốc điều trị toàn thân
Ngoài liều dùng, thời gian sử dụng đối với các thuốc toàn thân cũng được nhiều
khuyến cáo lưu tâm. Kết quả khảo sát thời gian sử dụng các thuốc điều trị toàn thân,
được trình bày ở bảng 3.15
Nhận xét:
Thời gian sử dụng các thuốc toàn thân tương đối tương đồng, đều có thời gian dùng
ít nhất 1 tháng và trung bình khoảng 4 tháng sử dụng. Tuy nhiên với acitretin và
methotrexat, thời gian dùng nhiều nhất dài hơn, có bệnh nhân dùng 12 tháng. Trong
quá trình theo dõi, với ciclosporin có bệnh nhân dùng kéo dài trên 4 tháng và không
ghi nhận được lý do sử dụng thuốc kéo dài. Với methotrexat có bệnh nhân sử dụng
thuốc trên 6 tháng (tương đương với liều tích lũy khoảng 3,5 - 4g) nên thực hiện định
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Chỉ có 16 bệnh nhân trong nghiên cứu có sử dụng ciclosporin, trong quá trình điều

lượng NIIIP hoặc sinh thiết gan, nhưng chúng tôi cũng không ghi nhận được việc thực
hiện các xét nghiệm hay thủ thuật này đối với bệnh nhân.

Thời gian sử
dụng trung
bình (tháng
hoặc lần
truyền)

Khoảng
thời
gian Tổng số
cần lưu ý
bệnh
khi sử dụng
nhân

Tên thuốc

Thời gian Thời gian
dùng ngắn dùng dài
nhất
nhất

Acitretin

1 tháng

12 tháng

4,4 ± 2,8

Ciclosporin

1 tháng

6 tháng

3,6 ± 1,6

Sau 4 tháng

16

Methotrexat

1 tháng

12 tháng

4,1 ± 3,0

Sau 6 tháng

140

Infliximab

3 lần truyền

70

5
lần
3,9 ± 0,3
7
truyền
3.3.2. Theo dõi các thuốc điều trị toàn thân thông qua các xét nghiệm thường quy
Các thuốc điều trị vảy nến đường toàn thân đều là những thuốc có phạm vi điều trị
hẹp, có khả năng gây biến cố bất lợi trong quá trình điều trị nên việc theo dõi tác dụng
không mong muốn thông qua các xét nghiệm thường quy rất cần thiết. Năm 2016, Hội
Da liễu Việt nam đã đưa ra những khuyến cáo về các xét nghiệm cần thực hiện khi sử
dụng thuốc toàn thân điều trị vảy nến. Chúng tôi thống kê các xét nghiệm đã thực hiện
trong quá trình điều trị theo mốc thời gian và đánh giá việc theo dõi tác dụng không
mong muốn thông qua xét nghiệm thường quy dựa trên khuyến cáo của Hội Da liễu
Việt nam.
3.3.2.1. Theo dõi điều trị acitretin bằng các xét nghiệm thường quy
Số lần xét nghiệm tối thiểu cần làm được ước tính dựa trên thời gian điều trị của
mỗi bệnh nhân. Trên 70 bệnh nhân được điều trị bằng acitretin, tỷ lệ bệnh nhân thực
hiện và các chỉ số xét nghiệm theo dõi tương ứng được trình bày trong bảng 3.16.
Nhận xét:
Số lượng bệnh nhân được thực hiện các xét nghiệm thường quy theo dõi trong quá
trình điều trị bằng acitretin theo đúng khuyến cáo chỉ đạt khoảng 40% - 50%.
Trên những bệnh nhân được theo dõi xét nghiệm trong quá trình điều trị bằng
acitretin, các chỉ số xét nghiệm được thực hiện khá đầy đủ. Tỷ lệ thực hiện xét nghiệm
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Bảng 3.15. Thời gian sử dụng các thuốc điều trị toàn thân

trước điều trị thực hiện thấp hơn so với trong quá trình điều trị, thậm chí có các chỉ số
xét nghiệm mặc dù không khuyến cáo vẫn được thực hiện. Riêng xét nghiệm thử thai
không được thực hiện đối với toàn bộ bệnh nhân nữ trong mẫu nghiên cứu. Bệnh nhân
chỉ được khuyến cáo không mang thai trong quá trình sử dụng thuốc.

Thời điểm

Trước
Sau 4
Sau 8
Sau 12
Loại
điều
tuần
tuần
tuần
xét nghiệm
trị
Công thức máu
88,2
92,6
95,8
85,7
Enzym gan
85,3
96,3
95,8
100,0
Creatinin huyết thanh
85,3
85,2
91,7
100,0
Lipid huyết thanh
79,4
85,2
91,7
95,2
Đường huyết lúc đói
73,5
77,8
83,3
81,0
Thử thai (nước tiểu)
0
0
0
0
Chỉ định xét nghiệm chung
51,4
47,5
45,6
44,2
Chú ý: các chỉ số in đậm là các xét nghiệm cần thực hiện theo các mốc

Sau 16
tuần
100,0
94,7
94,7
100,0
84,2
0
47,7
thời gian

khuyến cáo
3.3.2.2. Theo dõi điều trị ciclosporin bằng các xét nghiệm thường quy
Chỉ có 16 bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu được sử dụng ciclosporin. Trên các
bệnh nhân này, tỷ lệ bệnh nhân được làm xét nghiệm và tỷ lệ các chỉ số theo dõi tương
ứng được trình bày trong bảng 3.17. Do bệnh nhân được khám và điều trị theo lịch hẹn
tái khám hàng tháng nên các xét nghiệm yêu cầu thực hiện sau 2 tuần sử dụng thuốc
không được thực hiện trên bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu.
Nhận xét:
Khác với acitretin, đa số bệnh nhân được thực hiện xét nghiệm trước điều trị
(93,8%). Tuy nhiên, tỷ lệ thực hiện ở các tháng tiếp theo giảm đi đáng kể, thậm chí có
đợt chỉ có 60,0% bệnh nhân được theo dõi xét nghiệm.
Các chỉ số xét nghiệm về công thức máu hay enzym gan được thực hiện khá đầy
đủ, trước và trong quá trình điều trị. Riêng chỉ số về điện giải đồ được thực hiện ít
nhất, có tháng chỉ có 40% bệnh nhân được thực hiện xét nghiệm này. Xét nghiệm thử
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Bảng 3.16. Tỷ lệ % xét nghiệm được thực hiện khi dùng acitretin theo khuyến cáo

thai trước điều trị cũng không được thực hiện trước điều trị cho toàn bộ bệnh nhân nữ
trong mẫu nghiên cứu.
Bảng 3.17. Tỷ lệ % xét nghiệm được thực hiện khi dùng ciclosporin theo
Thời điểm

Trước
điều trị

Tháng
đầu tiên

Tháng
thứ 2

Tháng
thứ 3

Tháng
thứ 4
trở đi
100,0
100,0
100,0
66,7
66,7
66,7
66,7

Loại
xét nghiệm
Công thức máu
100,0
100,0
100,0
100,0
Enzym gan
100,0
100,0
100,0
100,0
Creatinin huyết thanh
100,0
100,0
100,0
100,0
Lipid huyết thanh
93.3
75,0
87,5
80,0
Acid uric huyết thanh
86,7
75,0
75,0
60,0
Điện giải đồ
60,0
62,5
62,5
40,0
Phân tích nước tiểu
66,7
87,5
37,5
60,0
Thử thai (nước tiểu)
0,0
Chỉ định xét nghiệm
93,8
61,5
72,7
62,5
60,0
chung
Chú ý: các chỉ số in đậm là các xét nghiệm cần thực hiện theo các mốc thời gian
khuyến cáo
3.3.2.3. Theo dõi điều trị methotrexat bằng các xét nghiệm thường quy
Methotrexat là thuốc được sử dụng phổ biến nhất trong các thuốc điều trị toàn thân.
Trong khảo sát chúng tôi, có 140 bệnh nhân được điều trị bằng thuốc này. Trên các
bệnh nhân này, số lượng cần làm xét nghiệm theo từng tháng và tỷ lệ được làm xét
nghiệm theo dõi tương ứng được trình bày trong bảng 3.18. Do bệnh nhân được khám
và điều trị theo lịch hẹn tái khám hàng tháng nên các xét nghiệm yêu cầu thực hiện sau
1 tuần sử dụng thuốc không được thực hiện trên bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu.

Bảng 3.18. Tỷ lệ % xét nghiệm được thực hiện khi dùng methotrexat theo
khuyến cáo
Thời điểm

Trước

Tháng
55

Tháng

Tháng

Tháng
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khuyến cáo

thứ 4
trở đi
56,3
56,3
53,1
31,3
34,4
6,3
83,9
thời gian

khuyến cáo
Nhận xét:
Khoảng 60% - 80% bệnh nhân được thực hiện xét nghiệm thường quy trong quá
trình điều trị bằng methotrexat. Đáng lưu ý, xét nghiệm trước khi sử dụng thuốc chỉ
được thực hiện ở 64,3% bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu. Tỷ lệ thực hiện từng loại xét
nghiệm trong quá trình sử dụng methotrexat được trình bày trong bảng 3.18.
Tỷ lệ thực hiện các chỉ số xét nghiệm khi điều trị bằng methotrexat không cao. Các
chỉ số xét nghiệm được thực hiện giảm rõ rệt từ tháng thứ 4 trở đi. Mặt khác, theo
khuyến cáo của Hội Da liễu Việt Nam, bệnh nhân nên được thực hiện xét nghiệm Xquang phổi trước khi điều trị bằng methotrexat nhưng tỷ lệ thực hiện chỉ số này rất
thấp (8,9%).
Tương tự với acitretin và ciclosporin, toàn bộ bệnh nhân nữ không được thực hiện
thử thai trước điều trị. Thay vào đó, bác sỹ chỉ dặn dò và ghi vào đơn bệnh nhân về
việc không mang thai trước và sau khi dùng thuốc. Mặt khác, bệnh viện chưa thực hiện
được xét nghiệm định lượng PIIINP hay sinh thiết gan nên các bệnh nhân cũng không
được làm các xét nghiệm này.
3.3.2.4. Theo dõi điều trị infliximab bằng các xét nghiệm thường quy
Trong nghiên cứu của chúng tôi, infliximab là thuốc sinh học duy nhất được sử
dụng. Có 9 bệnh nhân được điều trị bằng infliximab và tất cả các bệnh nhân trước mỗi
lần truyền đều được thực hiện các xét nghiệm. Số lượng bệnh nhân cần làm xét
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Loại
điều trị
đầu tiên
thứ 2
thứ 3
xét nghiệm
Công thức máu
74,4
61,8
75,5
84,4
Enzym gan
73,3
57,4
73,6
82,2
Creatinin huyết thanh
70,0
61,8
75,5
84,4
Albumin huyết thanh
46,7
41,2
37,7
51,4
HBV/HCV
3,7
Phân tích nước tiểu
38,9
29,4
43,4
48,9
Thử thai (nước tiểu)
0,0
X – quang phổi
8,9
4,4
9,4
6,7
Chỉ định xét nghiệm
64,3
70,1
79,1
83,3
chung
Chú ý: các chỉ số in đậm là các xét nghiệm cần thực hiện theo các mốc

nghiệm theo các mốc thời gian và tỷ lệ bệnh nhân được làm xét nghiệm theo dõi tương
ứng được trình bày trong bảng 3.19.
Bảng 3.19. Tỷ lệ % xét nghiệm được thực hiện khi dùng infliximab
Thời điểm

Trước điều
Loại
trị
xét nghiệm
Công thức máu
100,0
Enzym gan
100,0
Creatinin huyết thanh
100,0
ESR/CRP
100,0
Mantoux/IRGAs
100,0
HBV/HCV
100,0
Phân tích nước tiểu
100,0
Thử thai (nước tiểu)
0,0
HIV
100,0
Chỉ định xét nghiệm
100
chung
Chú ý: các chỉ số in đậm là các xét nghiệm

Sau 2
tuần

Sau 6
tuần

Lần truyền
tiếp theo

100,0
77,8
100,0
77,8

100,0
55,6
88,9
44,4

100,0
55,6
88,9
55,6

77,8

44,4

44,4

100

100

100

cần thực hiện theo các mốc thời gian

khuyến cáo
Nhận xét:
Trước khi khởi đầu điều trị bằng infliximab, tất cả các xét nghiệm đều được thực
hiện theo khuyến cáo. Đồng thời, trong quá trình điều trị, tại các thời điểm sau 2 tuần,
6 tuần và ở lần truyền tiếp theo, xét nghiệm công thức máu và creatinin huyết thanh
cũng được thực hiện tương đối đầy đủ. Riêng chỉ số phân tích nước tiểu được thực
hiện ít dần, thậm chí sau 6 tuần và ở lần truyền sau, tỷ lệ thực hiện xét nghiệm này chỉ
đạt 44,4%. Xét nghiệm thử thai trước điều trị vẫn bị bỏ qua khi bệnh nhân được kê đơn
thuốc sinh học này.
3.4. Bước đầu đánh giá hiệu quả điều trị vảy nến thể mảng
Hiện nay, các bệnh nhân đến khám và điều trị tại Phòng khám chuyên đề đều được
đánh giá hiệu quả điều trị bằng thang điểm PASI và DLQI. Trong nghiên cứu của
chúng tôi có 344 bệnh nhân mắc bệnh vảy nến thể mảng, tuy nhiên, chúng tôi chỉ thu
thập được 140 bệnh nhân có đánh giá hiệu quả điều trị theo cả hai thang điểm PASI và
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theo khuyến cáo

DLQI. Trong đó có 32 bệnh nhân đánh giá đầy đủ, đồng thời và liên tục cả 2 thang
trong ít nhất 6 tháng.
Chúng tôi tiến hành đánh giá hiệu quả điều trị theo cả 2 phương pháp
3.4.1. Đánh giá hiệu quả điều trị qua mức giảm điểm PASI và DLQI
tục, hiệu quả điều trị phân loại theo các mức 5 mức % giảm điểm PASI được trình bày
trong hình 3.3.

Hình 3.3. Hiệu quả điều trị phân loại theo các mức % giảm điểm PASI
Nhận xét :
Tỷ lệ bệnh nhân đạt hiệu quả khá, tốt, rất tốt theo tỷ lệ % giảm điểm PASI chỉ đạt
tối đa là 40%. Có đến 50% bệnh nhân có hiệu quả điều trị kém mặc dù có cải thiện chỉ
số PASI so với trước điều trị.
Tương tự, trên 32 bệnh nhân này, hiệu quả điều trị theo các mức 4 mức điểm DLQI
được trình bày trong hình 3.4.
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Trên 32 bệnh nhân được đánh giá đầy đủ cả điểm PASI và DLQI trong 6 tháng liên

Nhận xét:
Khác với kết quả đánh giá theo thang điểm PASI, tỷ lệ bệnh nhân đạt hiệu quả
bệnh ảnh hưởng ít hoặc không ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống theo thang điểm
DLQI, lên đến khoảng 80% sau 5 tháng. Tuy nhiên, tỷ lệ này ở tháng thứ 6 lại giảm
đột ngột so với tháng trước đó.
3.4.2. Đánh giá hiệu quả điều trị qua xác xuất tích lũy đạt hiệu quả
Đánh giá xác xuất tích lũy đạt hiệu quả điều trị tối thiểu
Trên 140 bệnh nhân được đánh giá PASI và/ hoặc DLQI, xác xuất tích lũy đạt hiệu
quả tối thiểu theo cả thang PASI và DLQI được trình bày trong hình 3.5
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Hình 3.4. Hiệu quả điều trị phân loại theo các mức điểm DLQI

Nhận xét:
Xác suất tích lũy bệnh nhân đạt hiệu quả điều trị tối thiểu theo cả thang PASI và
DLQI đều tăng dần theo thời gian. Những tháng đầu độ dốc của đồ thị lớn chứng tỏ
mức độ giảm PASI và DLQI chủ yếu đạt được giai đoạn đầu điều trị. Sau một khoảng
thời gian điều trị, bệnh qua giai đoạn cấp tính và chuyển sang giai đoạn ổn định. Xác
suất tích lũy đạt hiệu quả điều trị tối thiểu tăng chậm đi. Sau 6 tháng hiệu quả điều trị
tối thiểu mới đạt được ở thang PASI khoảng 62% và tỷ lệ này với thang DLQI là 65%.
Xác suất bệnh nhân đạt hiệu quả điều trị tối thiểu theo thang điểm DLQI cao hơn so
với thang điểm PASI.
Đánh giá xác xuất tích lũy đạt hiệu quả điều trị
Trên 140 bệnh nhân này, xác xuất tích lũy đạt mục tiêu điều trị theo cả thang
PASI và DLQI được trình bày trong hình 3.6
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Hình 3.5. Xác xuất tích lũy đạt hiệu quả tối thiểu

Nhận xét:
Xác suất tích lũy đạt mục tiêu điều trị tăng dần theo thời gian tính theo cả thang
PASI và DLQI. Tuy nhiên, xác suất đạt mục tiêu điều trị theo thang điểm PASI thấp
hơn so với thang điểm DLQI. Theo thang điểm PASI, tỷ lệ bệnh nhân đạt mục tiêu
điều trị sau 6 tháng chỉ khoảng 30% và tỷ lệ này sau 12 tháng mới đạt khoảng 40%.
Trong khi đó, với thang điểm DLQI, tỷ lệ đạt mục tiêu điều trị sau 6 tháng khoảng
50% và sau 12 tháng tỷ lệ này đạt khoảng 60%.
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Hình 3.6. Xác xuất tích lũy đạt mục tiêu điều trị

Chương 4: BÀN LUẬN
Các bệnh lý ngoài da dễ nhận thấy, ảnh hưởng đến thẩm mỹ nên gây mặc cảm cho
người bệnh, đặc biệt là những bệnh mạn tính, tái phát thất thường, trong đó có vảy
nến. Ở những người bệnh vảy nến khởi phát sớm, thời gian điều trị bệnh kéo dài tác
nến ngoài mục đích giảm các triệu chứng, giảm khả năng tái phát còn gắn liền với cải
thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân. Trước đây, việc điều trị bệnh vảy nến
phần lớn dựa trên kinh nghiệm của bác sĩ. Đến năm 2016, Hội Da liễu Việt Nam đã
chuẩn hóa việc chẩn đoán và điều trị bệnh vảy nến thông qua “Hướng dẫn chăm sóc
và điều trị bệnh vảy nến” . Sau khi Hướng dẫn điều trị trên ra đời, chúng tôi thực
hiện đề tài này với mong muốn rà soát lại tình hình sử dụng thuốc và theo dõi tác
dụng không mong muốn cho bệnh nhân điều trị ngoại trú tại Phòng khám chuyên đề,
Bệnh viện Da liễu Trung ương. Ngoài ra, việc đánh giá hiệu quả điều trị của một
bệnh mạn tính, ngoài da thường gặp nhiều khó khăn do việc định lượng chỉ bằng mắt
thường hoặc qua bộ câu hỏi phỏng vấn bệnh nhân. Phòng khám chuyên đề, Bệnh
viện Da liễu Trung ương hiện đang sử dụng thang điểm PASI và DLQI để đánh giá
mức độ bệnh cũng như hiệu quả điều trị. Với đề tài này, chúng tôi cũng hy vọng bước
đầu đánh giá được hiệu quả điều trị của các bệnh nhân được khám và điều trị tại đây
dựa trên 2 thang điểm trên.
4.1.Đặc điểm chung bệnh nhân
Bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu chủ yếu là nam giới (chiếm 67,5%). Kết quả này
tương đồng với kết quả khảo sát của chúng tôi năm 2010 và của Nguyễn Hữu Sáu năm
2007 - 2009 , . Những nhân tố ban đầu khởi phát bệnh vảy nến như hút thuốc, uống
rượu, sinh hoạt không điều độ thường gặp ở nam giới, có thể góp phần dẫn đến tỷ lệ
bệnh vảy nến xuất hiện ở nam nhiều hơn so với nữ giới.
Độ tuổi trung bình của bệnh nhân tại thời điểm khảo sát là 42,1 ± 18,2 năm và tuổi
khởi phát là 38,9 ± 17,9 năm. Kết quả này cũng tương đồng với kết quả khảo sát năm
2015 của Nguyễn Đức Phong, với tuổi bệnh nhân và tuổi khởi phát lần lượt là 44,5 ±
15,9 và 37,1 ± 16,9 năm . Đây là nhóm tuổi trong độ tuổi lao động, có nhu cầu giao
tiếp lớn và hoạt động xã hội nhiều. Bệnh vảy nến ảnh hưởng tới thẩm mỹ, khả năng
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động nhiều đến kinh tế, khả năng lao động và sinh hoạt của bệnh nhân. Điều trị vảy

lao động, tâm lý, sinh hoạt và cuộc sống của bệnh nhân. Trên thế giới, ước tính tỷ lệ
mắc vảy nến là 1 - 3% và ở Việt Nam, vảy nến chiếm 2,2% trong số các bệnh về da , .
Vì vậy, có thể thấy, bệnh lý này gây ảnh hưởng ít nhiều đến lực lượng lao động của
cộng đồng nói chung.
đa số vẫn là vảy nến thể mảng (82,1%). Trong khảo sát năm 2010 của chúng tôi, vảy
nến thể mảng cũng chiếm tỷ lệ cao nhất (60,1%) trong số bệnh án nội trú của mẫu
nghiên cứu . Mặt khác, nghiên cứu này được thực hiện trên đối tượng bệnh nhân ngoại
trú nên tỷ lệ mắc các thể nặng như thể mủ, đỏ da toàn thân thấp hơn so với khảo sát
năm 2010 trên bệnh nhân điều trị nội trú tại khoa, phòng.
Vảy nến là bệnh lý mạn tính, dai dẳng và dễ tái phát. Vì vậy, mặc dù các bệnh nhân
được đưa vào nghiên cứu đều là các đối tượng khám và điều trị lần đầu tại Bệnh viện
Da liễu Trung ương nhưng có đến 30,1% bệnh nhân đã từng điều trị trước đó tại các cơ
sở điều trị khác.
Ngày nay, dưới sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, các yếu tố miễn dịch liên quan
đến bệnh vảy nến được biết đến nhiều hơn, qua đó, lý giải phần nào các bệnh mà bệnh
nhân vảy nến thường mắc kèm. Trong mẫu nghiên cứu, một số bệnh nhân có mắc kèm
tình trạng cùng liên quan đến cơ địa bệnh nhân (cơ địa dị ứng, 1,9%) hoặc cùng ảnh
hưởng hệ thống miễn dịch (viêm khớp, 1,2%). Mẫu nghiên cứu cũng có một tỷ lệ nhỏ
bệnh nhân có bệnh lý gan (1,4%) hoặc thận (0,7%). Việc sử dụng thuốc điều trị vảy
nến toàn thân trên các đối tượng này cần được cân nhắc lựa chọn cẩn thận và theo dõi
chặt chẽ hơn các biến cố bất lợi có thể xảy ra. Theo hướng dẫn điều trị vảy nến của
Hội Da liễu Châu Âu, khi sử dụng methotrexat, với bệnh nhân có yếu tố nguy cơ xơ
gan, cần sinh thiết gan trước điều trị; hoặc với ciclosporin cần sử dụng thận trọng ở
bệnh nhân vảy nến có chức năng thận bất thường . Trong mẫu nghiên cứu của chúng
tôi, bệnh mắc kèm phổ biến nhất là tăng huyết áp (2,9%) và đái tháo đường tuýp 2
(1,2%). Các bệnh lý phối hợp này làm tăng nguy cơ tim mạch ở bệnh nhân vảy nến.
Nhiều nghiên cứu cũng đã chỉ ra bệnh nhân vảy nến thể mảng tăng nguy cơ mắc hội
chứng chuyển hóa , . Khuyến cáo sử dụng cicplosporin của Canada và đồng thuận
quốc tế trong điều trị vảy nến bằng ciclosporin lưu ý thận trọng khi sử dụng thuốc này
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Các thể bệnh được khám và điều trị tại phòng khám chuyên đề khá đa dạng, nhưng

cho bệnh nhân tăng huyết áp và đái tháo đường . Tương tự, cũng cần thận trọng với
methotrexat khi sử dụng trên bệnh nhân tăng huyết áp và đái tháo đường . Những vấn
đề này cho thấy việc lựa chọn thuốc trong điều trị vảy nến không chỉ cân nhắc mức độ
bệnh, mà còn cần lưu tâm đến những bệnh mắc kèm của bệnh nhân.
4.2.1. Đặc điểm về thuốc trong điều trị vảy nến
Trong nghiên cứu của chúng tôi, số lượng thuốc trung bình trong đơn thường
khoảng 5 thuốc. Trong đó, có khoảng 4 thuốc đóng vai trò điều trị bệnh vảy nến, với 3
thuốc trong đơn được sử dụng tại chỗ. Kết quả này tương đương với nghiên cứu tại Ấn
Độ của Bylappa Bhuvana Kolar khi số lượng thuốc tại chỗ trong đơn ở đây trung bình
là 3,6 thuốc . Nghiên cứu của Perrone Valentina và cộng sự khảo sát số lượng thuốc
dùng tại chỗ trong một đơn thuốc điều trị vảy nến tại hai đơn vị điều trị da liễu tại
Italia. Kết quả cho thấy, đơn thuốc điều trị vảy nến luôn có ít nhất một thuốc dùng tại
chỗ và nếu đơn thuốc có nhiều hơn hai loại thuốc dùng tại chỗ, mức độ tuân thủ điều
trị của bệnh nhân sẽ cao hơn. Đồng thời, việc kết hợp các loại thuốc bôi ngoài da làm
giảm khả năng bệnh nhân phải chuyển sang điều trị bằng thuốc dùng đường toàn thân
như methotrexat hoặc thuốc có bản chất sinh học, với nguy cơ cao gây biến cố bất lợi
và giá thành điều trị cũng cao hơn rất nhiều so với điều trị tại chỗ . Ngoài việc phối
hợp các thuốc để hiệp đồng tác dụng, khi sử dụng trên hai thuốc tại chỗ, bệnh nhân có
thể được bác sỹ hướng dẫn chi tiết hơn về cách sử dụng khiến người bệnh chú ý và
tuân thủ tốt hơn.
Toàn bộ bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu đều được kê đơn thuốc điều trị vảy nến
tại chỗ nhưng chỉ 46,5% bệnh nhân sử dụng thuốc điều trị vảy nến theo đường toàn
thân. Trong các thuốc điều trị tại chỗ, corticosteroid chiếm tỷ lệ chủ yếu (99,3%)
Thuốc sinh học (infliximab) mới chỉ được sử dụng trên một số lượng nhỏ bệnh nhân (7
bệnh nhân, chiếm 1,7%). Cơ cấu thuốc này phù hợp với các nghiên cứu của Pearce
Daniel tại Mỹ và Nast tại Đức , . Trong cả hai nghiên cứu, các thuốc điều trị toàn thân
đều được sử dụng với tỷ lệ thấp hơn so với corticosteroid tại chỗ. Trong nghiên cứu tiến
hành tại Mỹ, vào thời điểm năm 2006, thuốc điều trị toàn thân đã gồm cả 2 thuốc sinh học
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4.2.Đặc điểm thuốc điều trị bệnh vảy nến

được sử dụng là etanercept và infliximab. Trong nghiên cứu tại Đức, tại thời điểm 2008,
tỷ lệ sử dụng thuốc sinh học mới là 2%.
Đặc điểm sử dụng các thuốc điều trị tại chỗ
Từ các nghiên cứu trên, dễ dàng nhận thấy, thuốc sử dụng tại chỗ luôn chiếm tỷ
hội vảy nến ở các nước Bắc Âu (Đan Mạch, Phần Lan, Ireland, Thụy Điển) cũng cho
thấy corticosteroid tại chỗ là thuốc được sử dụng với tỷ lệ lớn nhất (49,4 - 89,7%), tiếp
đến calcipotriol (35,8 -73,1%) . Trong khảo sát của chúng tôi năm 2010, thuốc điều trị
tại chỗ chủ yếu là corticosteroid và salicylic, calcipotriol đã đưa vào sử dụng nhưng số
lượng còn thấp. Đến thời điểm 2016, thuốc điều trị tại chỗ nhiều nhất là corticosteroid
(99,3%), tiếp theo là calcipotriol (90,0%), đồng thời, có thêm tacrolimus. Acid
salicylic được sử dụng ít nhất trong các thuốc sử dụng tại chỗ. Việc có thêm thuốc
tacrolimus trong các thuốc tại chỗ làm tăng thêm lựa chọn cho vùng da bị tổn thương ở
mặt, nếp gấp nơi mà corticosteroid khuyến cáo không nên sử dụng trong thời gian dài.
Trong nhóm thuốc corticosteroid tại chỗ, corticosteroid có hoạt lực cực mạnh thường
chiếm tỷ lệ lớn. Cụ thể, theo Bylappa Bhuvana Kolar và cộng sự, tại Ấn Độ,
corticosteroid dùng tại chỗ chiếm 42% số thuốc được kê đơn, chủ yếu là corticosteroid
tại chỗ có hoạt lực rất mạnh (73%) và mạnh (14%) . Nghiên cứu của Pearce và cộng sự
tại Mỹ năm 2004 cũng cho kết quả tương tự, với 79% thuốc điều trị tại chỗ được kê
trong đơn là corticosteroid, trong các thuốc corticosteroid tại chỗ đó, 58% là
corticosteroid có hoạt lực rất mạnh . Kết quả của chúng tôi cũng tương đồng với các
nghiên cứu này, trong đó tỷ lệ bệnh nhân được kê đơn corticosteroid hoạt lực cực
mạnh mạnh lần lượt là 89,9% và 79,5%. Như vậy, mặc dù các thuốc điều trị tại chỗ
được sử dụng với tỷ lệ và phác đồ ở mỗi nước khác nhau nhưng corticosteroid, đặc
biệt là corticosteroid hoạt lực cực mạnh (nhóm I) vẫn là một trong những thuốc được
sử dụng phổ biến nhất trong điều trị vảy nến.
Chúng tôi cũng nhận thấy số lượng hoạt chất corticosteroid tăng lên đáng kể khi so
sánh giữa 2 mốc khảo sát năm 2010 và năm 2016. Trong khảo sát năm 2010, tổng số
hoạt chất corticosteroid được sử dụng là 3, đến năm 2016, số lượng này đã tăng lên 8
hoạt chất. Năm 2010, chỉ có 1 hoạt chất clobethason propionat có hoạt lực cực mạnh
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trọng lớn trong các thuốc điều trị vảy nến. Khảo sát trên 5739 bệnh nhân là thành viên

chiếm 69,1% ; năm 2016 có hai hoạt chất có hoạt lực cực mạnh lần lượt là
bethamethason dipropionat chiếm 91,8% và clobethason propionat chiếm 3,7%. Đến
năm 2016, ngoài 2 hoạt chất có hoạt lực cực mạnh, 6 hoạt chất corticosteroid khác
được dàn đều ở các mức độ hoạt lực khác nhau (từ II đến VII). Đồng thời các dạng bào
thêm dạng gel, tạo ra sự lựa chọn phù hợp hơn cho các mức độ bệnh, cá thể bệnh nhân
và vị trí tổn thương.
Đặc điểm sử dụng các thuốc điều trị toàn thân
Trong các thuốc điều trị toàn thân, methotrexat được sử dụng phổ biến nhất
(33,4%), tiếp đến là dẫn chất acitretin (16,7%) và ciclosporin (3,8%). Kết quả này
khá tương đồng với tỷ lệ các thuốc sử dụng đường toàn thân trong nghiên cứu của
Augustin tại Anh năm 2011 và Boffa tại Châu Âu năm 2005 , . Tỷ lệ sử dụng các
thuốc ở hai nghiên cứu này lần lượt là methotrexat (61% và 44%), theo sau là
retinoid (8% và 32%), thấp hơn là ciclosporin (7% và 16%). Các nghiên cứu này đều
chỉ ra methotrexat là thuốc được kê đơn nhiều nhất. Điều đó chứng tỏ mặc dù
methotrexat có phạm vi điều trị hẹp và hiện có nhiều thuốc mới ra đời, nhưng đây
vẫn là lựa chọn của nhiều bác sĩ do chi phí điều trị thấp và hiệu quả cho bệnh vảy
nến. So với khảo sát năm 2010, ngoài tỷ lệ sử dụng acitretin đã tăng lên, ciclosporin
và thuốc sinh học đã được đưa vào sử dụng. Điều này cho thấy việc sử dụng thuốc
toàn thân trong điều trị vảy nến tại bệnh viện ngày càng bắt kịp với các nước trên thế
giới. Thuốc sinh học (infliximab) đã được đưa vào điều trị từ năm 2016. Đây là
nhóm thuốc mới, được đánh giá rất có hiệu quả điều trị, cải thiện không chỉ mức độ
nặng của tổn thương mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống của bệnh nhân do đưa
nhanh vùng da tổn thương về giống như vùng da lành . Tuy nhiên đây là nhóm thuốc
tác động trực tiếp vào hệ miễn dịch, nên có nhiều nguy cơ gây bất lợi cho bệnh nhân,
nhất là ảnh hưởng đến sức đề kháng. Việc có nhiều hơn 2 thuốc toàn thân cho điều trị
vảy nến, tạo ra nhiều cơ hội lựa chọn thuốc phù hợp với bệnh nhân hơn và việc luân
chuyển giữa các thuốc toàn thân để giảm nguy cơ gây biến cố bất lợi được dễ dàng
hơn.
Đặc điểm sử dụng các thuốc khác
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chế cũng phong phú hơn rất nhiều. Ngoài dạng mỡ, kem, hiện nay bệnh viện đã có

Với bệnh nhân vảy nến, vị trí tổn thương thường ngứa, rát đỏ nên việc sử dụng các
kháng histamin hay kẽm oxyd để giảm các triệu chứng này là cần thiết. Trong những
năm trước, việc sử dụng các thuốc này rất phổ biến. Trong khảo sát năm 2010, tất cả
các bệnh nhân đều được sử dụng thuốc kháng histamin H1 và 33,8% bệnh nhân có
kẽm oxyd giảm xuống còn 66,8% và 25,1%. Điều này có thể xuất phát từ việc hiện có
nhiều sản phẩm dược mỹ phẩm đã được đưa vào sử dụng. Các sản phẩm này đa dạng
về dạng bào chế từ xà phòng, sữa tắm, dầu gội, kem làm ẩm… có tác dụng giữ ẩm, có
mùi dịu nhẹ, thuận tiện lại giảm ngứa, giảm rát đỏ cho bệnh nhân. Đồng thời, việc sử
dụng các sản phẩm dược mỹ phẩm cũng có thể tránh được tác dụng không mong muốn
có thể xảy ra khi sử dụng kháng histamin toàn thân.
Kháng sinh cũng là thuốc thường được dùng kèm trong quá trình điều trị vảy nến
do da của bệnh nhân đang bị tổn thương dễ mắc nhiễm khuẩn ngoài da. Nhiễm khuẩn
thông thường cũng có khả năng làm bùng phát bệnh vảy nến. Năm 2010, tất cả bệnh
nhân đều được kê đơn kháng sinh, có thể do bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu điều trị
nội trú thường mắc các thể nặng hơn, khả năng nhiễm khuẩn cao hơn. Trong khi đó,
nghiên cứu này tiến hành trên đối tượng bệnh nhân ngoại trú nên chỉ một tỷ lệ nhỏ
bệnh nhân có dùng kèm thuốc kháng sinh (6,7%). Với các bệnh lý mắc kèm như tăng
huyết áp, đái tháo đường, bệnh nhân thường có đơn riêng kèm theo của các bác sỹ
chuyên khoa nên tỷ lệ thuốc điều trị bệnh mắc kèm khá thấp.
4.2.2. Phân tích về lựa chọn thuốc trong phác đồ khởi đầu
Nhờ việc cập nhật các hướng dẫn điều trị, phương pháp điều trị vảy nến tại bệnh
viện cũng có chuyển biến tích cực. Trong khảo sát năm 2010, phương pháp điều trị chủ
yếu là phối hợp thuốc điều trị tại chỗ và thuốc toàn thân (chiếm 89,9%), quang trị liệu
mới sử dụng kết hợp đồng thời thuốc tại chỗ và thuốc toàn thân (chiếm 3,3%). Trong
năm 2016, đã có thêm kết hợp quang trị liệu với thuốc tại chỗ (4,3%). Kết hợp này làm
trì hoãn việc sử dụng thuốc toàn thân. Điều này càng có ý nghĩa khi các thuốc toàn
thân trong điều trị vảy nến là những thuốc có phạm vi điều trị hẹp. Đây cũng là kết
hợp được nhiều khuyến cáo đưa ra. Tuy nhiên, trong quá trình dùng quang liệu pháp
không sử dụng thuốc calcipotriol , . Mặt khác, do chúng tôi thực hiện nghiên cứu này
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dùng kẽm oxyd . Còn trong nghiên cứu này, tỷ lệ dùng thuốc kháng histamin H1 và

thực hiện tại phòng khám chuyên đề trên bệnh nhân điều trị ngoại trú nên mức độ bệnh
của bệnh nhân tại đây nhẹ hơn bệnh nhân điều trị nội trú trong khảo sát năm 2010. Do
đó, tỷ lệ kết hợp thuốc tại chỗ và toàn thân thấp hơn đáng kể, chỉ chiếm 42,0%.
Khi so sánh tỷ lệ sử dụng thuốc trong toàn bộ thời gian theo dõi và trong phác đồ
điều trị nhưng nhóm thuốc được sử dụng phổ biến nhất vẫn là corticosteroid, tiếp đến
là calcipotriol. Kết quả phù hợp với tổng quan hệ thống của Svendsen (2016) khi tổng
kết 54 nghiên cứu được công bố trên thế giới đã khái quát tình hình chung sử dụng
thuốc điều trị tại chỗ cho bệnh nhân vảy nến . Kết quả cho thấy, có 8 phương pháp
điều trị tại chỗ được sử dụng cho bệnh nhân vảy nến. Mức độ sử dụng các thuốc, nhóm
thuốc và phương pháp điều trị tại chỗ dao động rất lớn giữa các nghiên cứu và khác
nhau giữa các nước hoặc khu vực trên thế giới. Tỷ lệ sử dụng các phương pháp điều trị
tại chỗ là: corticosteroid (16,0 -79,0%); calcipotriol (4,2 -73,0%); corticosteroid kết
hợp với calcipotriol (3,3 -71,0% và quang trị liệu (0,4-75,0%) . Trong phác đồ khởi
đầu của chúng tôi, tỷ lệ này lần lượt là corticosteroid (2,4 - 95,0%), calcipotriol (0,5 87,3%), corticosteroid kết hợp calcipotriol (37,7 - 88,0%).
Ở phác đồ khởi đầu trong nghiên cứu của chúng tôi, có 10 cách sử dụng thuốc
điều trị tại chỗ khác nhau, từ đơn độc đến phối hợp 2 thậm chí 4 thuốc điều trị tại chỗ.
Nhiều loại thuốc tại chỗ được sử dụng để phù hợp cho nhiều vị trí thương tổn của bệnh
vảy nến, ví dụ các corticosteroid, calcipotriol thường sử dụng để điều trị những nơi tổn
thương nhiều, vảy dày. Trong khi đó, tacrolimus lại sử dụng ở mặt, nếp kẽ, khi bệnh
nhân bị nhiều vị trí khác nhau sử dụng nhiều thuốc để phù hợp với các vị trí tổn
thương. Trong các phác đồ phối hợp thuốc điều trị tại chỗ, phối hợp corticosteroid và
calcipotriol chiếm tỷ lệ cao nhất (37,7%). Đây cũng là phối hợp được khuyến cáo nên
sử dụng do tạo tác dụng hiệp đồng của 2 thuốc , , . Acid salicylic có tác dụng làm bạt
sừng, bong vảy, làm tăng tính thấm của corticosteroid. Phối hợp acid salicylic và
corticosteroid chiếm đa số (83,7%) trong phác đồ phối hợp thuốc tại chỗ vào năm
2010. Tuy nhiên, hiện nay, phối hợp này chỉ chiếm tỷ lệ thấp (5,0%) do ngoài kết hợp
2 thuốc này, các bác sĩ thường kết hợp thêm với cả calcipotriol và/hoặc tacrolimus để
hiệp đồng tác dụng và phù hợp với vị trí tổn thương.
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khởi đầu, chúng tôi nhận thấy mặc dù có sự thay đổi giữa các loại thuốc qua các đợt

Trong phác đồ khởi đầu, chỉ 180 bệnh nhân (42,9%) bệnh nhân được kê đơn thuốc
điều trị toàn thân. Trong đó, cơ cấu sử dụng các thuốc điều trị toàn thân vẫn tương tự
như tỷ lệ sử dụng các thuốc khi xét trong cả quá trình theo dõi, với methotrexat là
thuốc được sử dụng phổ biến nhất (chiếm 27,9%). Các thuốc điều trị toàn thân đều
khởi đầu. Infliximab đã được đưa vào điều trị cho bệnh nhân vảy nến nhưng chỉ nằm
trong phác đồ thay thế khi việc sử dụng các thuốc cổ điển không đem lại hiệu quả.
Việc sử dụng phương pháp điều trị tại chỗ hay toàn thân hoặc kết hợp với quang trị
liệu dựa theo chỉ số PASI ban đầu của bệnh nhân. Theo các khuyến cáo điều trị của
Việt Nam và nhiều nước trên thế giới, điểm PASI >10 là thời điểm bắt đầu dùng thuốc
toàn thân hoặc kết hợp tại chỗ và toàn thân; khi PASI < 10 vẫn sử dụng thuốc tại
chỗ , , . Theo kết quả khảo sát của chúng tôi, phần lớn bệnh nhân được lựa chọn phác
đồ khởi đầu phù hợp với Hướng dẫn điều trị của Hội Da liễu Việt Nam. Với bệnh nhân
lần đầu đến khám và điều trị tại phòng khám, tỷ lệ này đạt 97,2% và 92,0% ở bệnh
nhân điều trị tại cơ sở khác và lần đầu khám tại đây. Phác đồ khởi đầu được lựa chọn
không phù hợp chủ yếu liên quan đến việc sử dụng thuốc điều trị toàn thân khi PASI
ban đầu < 10. Trong đó, thuốc được sử dụng không phù hợp nhiều nhất là methotrexat,
xảy ra nhiều nhất ở 5 bệnh nhân (5,6%) đã từng điều trị tại cơ sở khác. Điều này có thể
do trước đây có thể bệnh nhân đã được điều trị bằng methotrexat và bệnh thuyên giảm
nên dừng thuốc. Trong trường hợp bệnh bùng phát trở lại, nhiều khuyến cáo khuyên
dùng lại ngay thuốc có hiệu quả ở lần điều trị trước đó.
4.2.3. Thay đổi thuốc trong điều trị vảy nến
Thay đổi thuốc trong quá trình điều trị phụ thuộc vào đáp ứng của bệnh nhân và
diễn biến của bệnh. Trong nghiên cứu của chúng tôi, tỷ lệ thay đổi thuốc điều trị tại
chỗ là 64,4% và 37,3% với thuốc điều trị toàn thân. Thay đổi thuốc điều trị thuốc tại
chỗ cũng xảy ra thường xuyên hơn so với thuốc điều trị toàn thân, với tỷ lệ các lần
thay đổi thuốc tại chỗ gần tương đương nhau trong khi với thuốc điều trị toàn thân,
phần lớn bệnh nhân chỉ được chuyển đổi 1 lần.
Nghiên cứu năm 2010 tiến hành trên bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú, thời gian
theo dõi ngắn, vì vậy, chúng tôi mới chỉ khảo sát được đặc điểm thay đổi thuốc điều trị
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được sử dụng đơn độc và không ghi nhận sự phối hợp các thuốc này trong phác đồ

tại chỗ . Với nghiên cứu này, các bệnh nhân được theo dõi trong 1 năm nên việc thay
đổi các thuốc trong quá trình điều trị cũng được ghi nhận đầy đủ hơn. Ngoài thay đổi
của các thuốc điều trị tại chỗ, chúng tôi đã theo dõi được mức độ thay đổi thuốc điều
trị toàn thân. Mặc dù bệnh nhân được thay đổi thuốc điều trị toàn thân 1 lần chiếm tỷ
lần. Tỷ lệ bệnh nhân có 2 và 3 lần thay đổi thuốc là 8,8% và 2,7%. Sự luân chuyển
giữa các thuốc điều trị toàn thân có thể làm tăng hiệu quả điều trị, mặt khác, giúp giảm
tích lũy thuốc gây biến cố bất lợi nguy hại cho bệnh nhân. Các bệnh nhân có thời gian
điều trị càng dài, mức độ luân chuyển thuốc càng tăng. Điều đó chứng tỏ việc điều trị
vảy nến khó khăn, lâu dài, các thuốc điều trị trong phạm vi hẹp đòi hỏi sự quan tâm,
theo dõi không chỉ của người bệnh mà cả nhân viên y tế.
Để tìm hiểu sâu hơn về việc thay đổi thuốc điều trị toàn thân, chúng tôi đã tìm hiểu
về cả cách thức và các lý do thay đổi. Kết quả cho thấy, việc luân chuyển các thuốc
toàn thân với nhau nhằm quay vòng thuốc được thực hiện nhiều nhất (39,6%). Thay
đổi này chủ yếu nhằm tăng hiệu quả điều trị (40,6%) và hạn chế yếu tố bất lợi (21,9%).
Các thuốc điều trị toàn thân không chỉ được thay đổi lẫn nhau mà còn được thay đổi về
liều dùng thuốc (33,3%) hoặc dạng thuốc dùng tại chỗ hoặc toàn thân (27,1%). Bệnh
nhân có thể được chuyển từ dạng bôi tại chỗ sang thuốc toàn thân khi bệnh diễn biến
nặng hơn hoặc ngược lại, khi bệnh đã thuyên giảm lại chuyển từ thuốc toàn thân sang
thuốc tại chỗ. Trong quá trình điều trị, cũng có 19,8% bệnh nhân cần thay đổi thuốc do
xuất hiện tác dụng không mong muốn của thuốc. Chúng tôi cũng ghi nhận 12 trường
hợp bệnh nhân khi điều trị ổn định đã tự ý bỏ thuốc dẫn đến việc điều trị trở lại gặp
khó khăn hơn, bệnh nặng hơn và phải nhập viện. Yếu tố kinh tế cũng đã được ghi nhận
khi chúng tôi tìm hiểu lý do thay đổi thuốc. Điều đó chứng tỏ việc điều trị vảy nến gắn
liền với điều kiện kinh tế của bệnh nhân, đặc biệt bệnh nhân không có BHYT.
4.2.4. Tương tác thuốc trong điều trị vảy nến
Tương tác thuốc làm thay đổi tác dụng dược lý, tăng độc tính và gây ra các phản
ứng có hại hoặc làm giảm hiệu quả điều trị trên bệnh nhân. Trong nghiên cứu của
chúng tôi, khi duyệt đơn thuốc bằng phần mềm Micromedex, 10 tương tác thuốc
(tương ứng 3 cặp tương tác) đã được phát hiện trong 542 đơn thuốc (chiếm 1,8 % tổng
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lệ lớn nhất nhưng cũng có cả bệnh nhân được thay đổi thuốc điều trị toàn thân đến 4

số đơn thuốc có từ 2 thuốc toàn thân trở lên). Cặp tương tác được phát hiện nhiều nhất
là methotrexat - meloxicam, chiếm 60% trong tổng số các tương tác. Với bệnh nhân
vảy nến kèm viêm khớp, phối hợp thuốc trên có tác dụng chống viêm, giảm cơn đau
khớp nhưng có nguy cơ giảm độ thanh thải methotrexat và tăng độc tính của thuốc này.
không làm tăng rõ ràng nguy cơ tổn thương thận và gan ở bệnh nhân viêm khớp dạng
thấp hơn so với khi sử dụng methotrexat đơn độc .
Tương tác methotrexat – ciprofloxacin làm giảm độ thanh thải methtrexat ở thận,
làm tăng nồng độ methotrexat trong huyết thanh và tăng nguy cơ xảy ra độc tính của
thuốc này. Nguy cơ trên thấp hơn khi dùng methotrexat mỗi tuần một lần , . Tại bệnh
viện, sử dụng methotrexat mỗi tuần một lần nên nguy cơ này tương đối thấp. Tuy
nhiên, Dalle và cộng sự đã báo cáo 2 ca ngộ độc nặng khi sử dụng đồng thời
ciprofloxacin và methotrexat để điều trị vảy nến. Vì vậy, việc sử dụng kháng sinh
ciprofloxacin trong trường hợp này cần được cân nhắc cẩn thận và theo dõi bệnh nhân
chặt chẽ trong trường hợp phối hợp thuốc .
Tương tác ít gặp nhất cũng là tương tác duy nhất không liên quan đến thuốc điều trị
bệnh vảy nến là itraconazol – tramadol. Tương tác này làm tăng nồng độ tramadol do
ức chế CYP3A4, dẫn đến tăng nguy cơ suy hô hấp ở bệnh nhân dùng đồng thời hai
thuốc này. Do đây là những thuốc điều trị bệnh mắc kèm ở bệnh nhân vảy nến, nên bác
sĩ có thể cân nhắc chuyển sang đổi thuốc giảm đau khác không dùng tramadol trong
trường hợp này.
4.2.5. Chi phí trong điều trị vảy nến
Việc sử dụng thuốc điều trị vảy nến có liên quan đến hiệu quả điều trị và chi phí
tiền thuốc . Việc sử dụng các thuốc có bản chất sinh học làm tăng hiệu quả điều trị và
cải thiện chất lượng sống của bệnh nhân. Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc này làm chi
phí của bệnh nhân dành cho thuốc điều trị vảy nến tăng cao . Kết quả nghiên cứu của
chúng tôi phù hợp với kết luận trên, khi tổng chi phí trung bình mà người bệnh và
BHYT chi trả cho 1 tháng điều trị vảy nến theo phương pháp cổ điển là 1.139,6 nghìn
đồng/tháng so với 24.031,1 nghìn đồng/tháng khi sử dụng thuốc sinh học. Đây thực sự
là gánh nặng kinh tế cho bệnh nhân và BHYT. Nghiên cứu của Eedy và cộng sự cũng
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Tuy nhiên, việc sử dụng đồng thời methotrexat – meloxicam đã được chứng minh

cho thấy vấn đề tương tự. Theo đó, phần lớn thuốc có bản chất sinh học chưa được kê
đơn bởi các bác sỹ đã qua tập huấn cẩn thận và lý do kinh tế là những rào cản cho việc
sử dụng các thuốc này. Ngoài ra, tình hình tuân thủ phác đồ điều trị vảy nến ở các
phòng khám da liễu rất khác nhau, việc theo dõi điều trị và giám sát tác dụng không
Trong nghiên cứu của chúng tôi, chúng tôi nhận thấy, mức chi phí trung bình cho
một tháng điều trị khi sử dụng thuốc cổ điển là 1.139,6 nghìn đồng/tháng, thấp hơn rất
nhiều so với thuốc sinh học là 24.031,1 nghìn đồng/tháng. Khi tính cụ thể các loại chi
phí cần thanh toán ở cả 2 phương pháp, chúng tôi nhận thấy, chi phí điều trị bệnh vảy
nến tập chung chủ yếu vào tiền thuốc, kể cả khi sử dụng thuốc cổ điển (58,7% tổng chi
phí) lẫn khi sử dụng thuốc sinh học (98,4% tổng chi phí). Tuy nhiên, tỷ lệ này chênh
lệch khá lớn giữa 2 cách sử dụng xuất phát từ việc chi phí tiền thuốc sinh học cao hơn
rất nhiều so với thuốc cổ điển. Khi sử dụng thuốc sinh học, chi phí trung bình dành
cho xét nghiệm cao gần gấp đôi so với khi dùng thuốc cổ điển. Tuy nhiên, do chi phí
cho thuốc sinh học quá cao, khi xét về tỷ trọng, tỷ trọng chi phí trung bình cho xét
nghiệm khi dùng thuốc sinh học (1,5%) lại thấp hơn nhiều so với khi dùng thuốc cổ
điển (16,5%). Ngoài ra, khi dùng thuốc cổ điển, còn khoảng 20% chi phí dành cho các
chi phí khác (thuốc khác ngoài thuốc điều trị/hỗ trợ điều trị vảy nến, các loại dược mỹ
phẩm…). Trong khi đó, khi sử dụng thuốc sinh học, chi phí này và kể cả chi phí cho
thuốc hỗ trợ điều trị vảy nến đều rất thấp. Carrascosa và cộng sự cũng đã thực hiện
một nghiên cứu về chi phí điều trị bệnh vảy nến. Nghiên cứu được thực hiện tiến cứu
trong thời gian 12 tháng tại Tây Ban Nha trên 797 bệnh nhân với các mức độ bệnh
khác nhau. Tổng chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp cho quá trình điều trị bệnh vảy
nến khoảng 1079 euro/bệnh nhân/năm ~ 2.337 nghìn đồng/tháng .
Hiện nay, tại Việt Nam đã có nhiều hoạt chất sinh học được đưa vào để điều trị
bệnh vảy nến như: adalimumab, ustekinumab… Tuy nhiên, mới chỉ có duy nhất
infliximab được BHYT thanh toán 50% nên việc sử dụng thuốc sinh học còn nhiều
hạn chế. Do đó, mặc dù thuốc sinh học là nhóm thuốc được chứng minh nhanh đưa
vùng da tổn thương về giống vùng da lành nhất nhưng với chi phí lớn như trên, kinh tế
là lý do chính để thuốc này chưa được sử dụng rộng rãi trên bệnh nhân .
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mong muốn còn nhiều bất cập .

Ở bệnh nhân khởi phát bệnh sớm, thời gian điều trị có thể lên tới hơn 50 năm. Do
đó, việc kiểm soát bệnh vảy nến có hiệu quả sẽ góp phần giảm chi phí cho bệnh nhân
và giảm gánh nặng cho xã hội. Tỷ lệ thất bại điều trị vảy nến tương đối cao khi sử
dụng các phương pháp điều trị truyền thống bằng thuốc sử dụng tại chỗ hoặc toàn
đóng vai trò quan trọng trong việc lựa chọn phương pháp điều trị vảy nến. Lựa chọn
thuốc phù hợp với mức độ bệnh giúp giảm kéo dài khoảng thời gian giữa hai lần tái
phát, từ đó, góp phần giảm chi phí cho điều trị cho bệnh nhân.
4.3. Phân tích về liều dùng của thuốc điều trị toàn thân và theo dõi tác dụng
không mong muốn của thuốc thông qua các xét nghiệm thường quy.
4.3.1. Phân tích liều dùng của thuốc điều trị toàn thân
Methotrexat được dùng điều trị vảy nến từ những năm 60 của thế kỷ trước . Theo
nhiều tài liệu hướng dẫn điều trị vảy nến, methotrexat được ưu tiên sử dụng đường
uống, với mức liều khởi đầu thấp nhất là 2,5mg/tuần, sau đó, tăng đến liều 25
-30mg/tuần tùy theo đáp ứng của bệnh nhân , , . Trong nghiên cứu của chúng tôi vào
năm 2010, methotrexat được sử dụng chủ yếu qua đường tiêm, với mức liều
10mg/tuần. Tại thời điểm đó, chúng tôi cũng không ghi nhận được sự hiệu chỉnh liều
trong quá trình điều trị . Trong nghiên cứu này, vào năm 2016, methotrexat đều được
sử dụng theo đường uống. Việc này phù hợp với khuyến cáo hơn và mức liều sử dụng
cũng đa dạng hơn từ 2,5 -20mg/tuần. Đã có những bệnh nhân khởi đầu, với liều thấp
nhất 2,5mg/tuần và mức liều sử dụng sau đó nằm trong khoảng liều cho phép.
Một số tác giả đã tìm hiểu mức độ quan tâm của các bác sỹ về liều và cách sử dụng
methotrexat trong thực hành lâm sàng. Gyulai và cộng sự tổng kết các câu trả lời từ 481
bác sỹ tại 63 quốc gia trên toàn thế giới. Kết quả cho thấy, liều ban đầu của methotrexat
được các bác sĩ lựa chọn nhiều nhất là 7,5mg/tuần (27,0%). Đa số các bác sỹ đều sử
dụng liều ban đầu và liều duy trì ≤ 10mg/tuần, với tỷ lệ lần lượt là 67,0% và 42,0%.
Mức liều tối đa thường được sử dụng > 20mg/tuần. Nghiên cứu cũng chỉ ra liều
methotrexat ở khu vực Châu Á được sử dụng thấp hơn đáng kể so với các nước ở khu
vực khác. Liều trung bình ban đầu (tuần 1) ở Châu Á 8,6 ± 4,6mg/tuần, đồng thời liều
duy trì và tối đa là 9,3mg ± 4,1mg/tuần và 18,2 ± 5,8mg . Kết quả của chúng tôi cũng
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thân, trước khi có sự ra đời của các thuốc có bản chất sinh học. Vì vậy, yếu tố kinh tế

phù hợp với nghiên cứu trên khi liều trung bình ban đầu là 8,9 ± 3,1mg và liều trung
bình sau khi thay đổi 9,8 ± 3,5mg.
Có sự khác biệt trong nhận thức của các bác sỹ về liều tích lũy methotrexat khi có
38% bác sĩ dừng điều trị khi liều tích lũy 2g và 36% bác sĩ không xem liều tích lũy
liều methotrexat trong điều trị vảy nến tại Iran. Theo khảo sát này, khoảng 50% các
bác sỹ (trong tổng số 39 bác sỹ) dùng liều ban đầu <7,5mg/tuần, liều trung bình <
10mg/tuần và liều tối đa < 20mg/tuần. Việc sinh thiết gan được đa số các bác sỹ thực
hiện ở 2 mức liều tích lũy 1,0-1,5g (44%) và 33% ở mức liều tích lũy 3,5g . Trong các
nghiên cứu trên, methotrexat được sử dụng chế độ liều theo tuần và mức liều nằm
trong khoảng khuyến cáo điều trị. Trong nghiên cứu này, chúng tôi cũng đã ghi nhận
được việc hiệu chỉnh liều methotrexat trong quá trình điều trị để tăng hiệu quả và giảm
nguy cơ gây tác dụng không mong muốn. Tuy nhiên, các hồ sơ bệnh án cũng đều
không đề cập đến liều tích lũy. Một số bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu có thời gian
sử dụng methotrexat kéo dài đến 12 tháng. Ở những bệnh nhân này, chúng tôi cũng
không ghi nhận được việc thực hiện xét nghiệm PIIINP hay sinh thiết gan khi điều trị
được 6 tháng và trong suốt quá trình dùng thuốc.
Trong quá trình sử dụng methotrexat, chúng tôi nhận thấy đa số bệnh nhân được
bổ sung acid folic, với tỷ lệ 129 bệnh nhân dùng acid folic/140 bệnh nhân điều trị bằng
methotrexat. Kết quả này phù hợp với nghiên cứu của Kirdy và cộng sự thực hiện tại
Anh . Việc sử dụng acid folic trong các ngày không dùng methotrexat đã được nhiều
hướng dẫn điều trị đề cập để làm giảm tác dụng không mong muốn của methotrexat và
không làm ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị của methotrexat , . Kirdy (2000) và cộng
sự tìm hiểu qua khảo sát 600 bác sỹ da liễu bằng bộ 15 câu hỏi . Các tác giả đã nhận
được 153 phản hồi, trong đó, 75% bác sỹ có chỉ định bổ sung acid folic cho bệnh nhân
điều trị vảy nến bằng methotrexat. Tuy nhiên, chỉ 26% bác sỹ kê đơn bổ sung acid
folic hàng ngày ở tất cả các bệnh nhân sử dụng methotrexat và có đến 74% bác sỹ chỉ
bổ sung acid folic cho một số trường hợp nhất định có dấu hiệu của bệnh thiếu máu
hồng cầu khổng lồ. Các bác sỹ cũng cho rằng việc bổ sung acid folic làm giảm buồn
nôn (46% bác sỹ) và không ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị methotrexat (60% bác sỹ).
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quan trọng . Kết quả này phù hợp với nghiên cứu của Zargari Omid khi nghiên cứu về

Ngoài methotrexat, acitretin cũng là thuốc được sử dụng tương đối phổ biến trong
mẫu nghiên cứu. So với khảo sát năm 2010, mức độ sử dụng acitretin tại bệnh viện
hiện đã tăng lên, với 70/419 bệnh nhân sử dụng thuốc này so với 14/246 bệnh nhân
vào năm 2010. Theo hướng dẫn điều trị của Hội Da liễu Việt Nam, Hội Da liễu Châu
và mức liều duy trì là 25 -50 mg/ngày , . Mức liều tối đa chỉ sử dụng trong đợt bùng
phát bệnh là 1mg/kg/ngày. Mức liều acitretin trong nghiên cứu này dao động từ 25 100mg/ngày tương đối phù hợp với các khuyến cáo 25 - 75 mg/ngày. Riêng mức liều
100mg/ngày trong nghiên cứu được sử dụng cho bệnh nhân thể mủ. Bác sĩ cần theo
dõi chặt chẽ bệnh nhân khi sử dụng mức liều này hoặc có thể cân nhắc để hiệu chỉnh
lại liều phù hợp hơn, tránh vượt quá liều tối đa cho phép. Điều này càng cần lưu ý khi
đa số các tác dụng bất lợi của acitretin có liên quan đến liều dùng. Ngay ở mức liều 25
mg/ngày, hầu hết bệnh nhân đã trải qua một số tác dụng bất lợi như khô môi, tăng lipid
máu… trong thời gian điều trị ban đầu. Rất may mắn, các tác dụng không mong muốn
của acitretin thường mất đi khi giảm liều, ngừng điều trị hoặc thực hiện điều trị gián
đoạn , .
Ciclosporin là thuốc mới được đưa vào sử dụng điều trị vảy nến tại bệnh viện. Khi
đánh giá hiệu quả điều trị vảy nến bằng ciclosporin tại Bệnh viện Da liễu Trung ương,
Hoàng Thị Ngọc Lý so sánh hiệu quả điều trị vảy nến thể thông thường mức độ vừa và
nặng khi điều trị bằng ciclosporin 2mg/kg/ngày hoặc methotrexat 10mg/tuần, cho hiệu
quả điều trị tương đương . Trong nghiên cứu chúng tôi chỉ ghi nhận được mức liều
theo dạng viên/ngày (viên 25mg). Dựa vào cân nặng bệnh nhân, chúng tôi quy đổi
được mức liều thấp nhất là 1,1mg/kg/ngày và mức liều cao nhất 4,4mg/ngày đều nằm
trong khoảng mức liều cho phép 2,5mg - 5mg/kg/ngày, với liều 5mg/kg/ngày chỉ phù
hợp với bệnh nhân nặng , . Ciclosporin được khuyến cáo chỉ sử dụng trong 12 tuần do
nguy cơ gây độc tính tăng theo thời gian sử dụng. Bệnh nhân sử dụng thuốc trên 12
tuần nên được đánh giá chức năng thận, huyết áp, đặc biệt với những bệnh nhân có
tăng huyết áp, béo phì, tuổi cao…, . Thời gian dùng ciclosporin dài nhất trong nghiên
cứu của chúng tôi lên tới 6 tháng (khoảng 24 tuần). Các bệnh nhân này cần được theo
dõi chặt chẽ nồng độ creatinin và chỉ số huyết áp hoặc chuyển đổi sang thuốc điều trị
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Âu, mức liều tối ưu đạt được hiệu quả điều trị khi sử dụng acitretin là 50 -75mg/ngày

toàn thân khác để giảm thiểu độc tính trên thận. Thực tế, trong nghiên cứu này, các
bệnh nhân trên cũng đều được theo dõi huyết áp và thực hiện kiểm tra nồng độ
creatinin tại mỗi lần tái khám đầy đủ.
Thuốc sinh học duy nhất được sử dụng trong mẫu nghiên cứu của chúng tôi là
hợp bệnh nhân không sử dụng được hoặc không đáp ứng với các thuốc toàn thân cổ
điển . Liều infliximab được khuyến cáo là 5mg/kg/lần truyền. Trong khảo sát của
chúng tôi, mức liều trong mỗi lần truyền là 2 lọ (200mg/lần đối với nữ) và 3 lọ
(300mg/lần đối với nam). Dựa trên cân nặng của bệnh nhân, chúng tôi xác định mức
liều trung bình của bệnh nhân là 4,6 mg/kg/lần truyền. Mức liều này thấp hơn so với
mức liều được khuyến cáo (5 mg/kg/lần truyền). Tuy nhiên, trong quá trình khảo sát
chúng tôi chưa ghi nhận được trường hợp nào giảm đáp ứng điều trị liên quan đến mức
liều thấp này, dẫn đến bệnh nhân cần ngừng điều trị bằng infliximab.
4.3.2.Theo dõi tác dụng không mong muốn các thuốc toàn thân thông qua xét
nghiệm thường quy
Trong quá trình điều trị vảy nến, việc theo dõi tác dụng không mong muốn của các
thuốc toàn thân thông qua xét nghiệm thường quy đã được các hướng dẫn điều trị
trong và ngoài nước khuyến cáo thực hiện , , . Dựa trên Hướng dẫn điều trị của Hội Da
liễu Việt Nam, chúng tôi rà soát khoảng thời gian và các thông số xét nghiệm thực tế
được thực hiện trên bệnh nhân. Kết quả cho thấy, với acitretin, số lượng bệnh nhân
được thực hiện xét nghiệm theo khuyến cáo mới chỉ đạt khoảng 50%. Tuy nhiên, với
hầu hết các bệnh nhân được chỉ định xét nghiệm, các chỉ số được thực hiện gần như
đầy đủ. Thậm chí, có những xét nghiệm được thực hiện không thực sự cần thiết, ví dụ
glucose huyết hoặc creatinin huyết thanh trong quá trình điều trị. Điều đó cho thấy, các
chỉ số xét nghiệm cần được thực hiện đầy đủ và đúng thời điểm hơn để theo dõi tác
dụng không mong muốn chặt chẽ hơn, đồng thời, tránh lãng phí chi phí xét nghiệm.
Ngoài ra xét nghiệm thử thai trước, trong và sau 2 năm dùng thuốc đều chỉ được bác
sỹ dặn dò và ghi trên đơn thuốc và không có bệnh nhân nào thực hiện xét nghiệm tại
bệnh viện. Acitretin gây quái thai nên không được sử dụng cho bệnh nhân mang thai
hoặc đang có kế hoạch có thai. Các biện pháp thử thai, ngừa thai trước, trong và sau
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infliximab. Trong hầu hết các khuyến cáo, thuốc sinh học chỉ nên sử dụng trong trường

quá trình điều trị cần chính xác và rõ ràng hơn để tăng cường tuân thủ của bệnh nhân,
đặc biệt đối với bệnh nhân dừng thuốc và mong muốn có thai sớm.
So với acitretin, tỷ lệ bệnh nhân được thực hiện xét nghiệm trong quá trình điều trị
bằng ciclosporin cao hơn nhưng vẫn chưa đầy đủ. Hầu hết bệnh nhân đã được thực
dụng không mong muốn nghiêm trọng khi sử dụng ciclosporin cao hơn so với acitrerin
nên được các bác sỹ chú ý hơn. Đối với các chỉ số xét nghiệm cụ thể, bệnh nhân được
thực hiện gần như đầy đủ các xét nghiệm công thức máu, enzym gan và creatinin
huyết thanh. Tuy nhiên, các chỉ số xét nghiệm khác còn chưa được thực hiện đủ theo
khuyến cáo và được thực hiện ở thời điểm khác so với khuyến cáo.
Methotrexat là thuốc được sử dụng phổ biến nhất trong mẫu nghiên cứu, trong đó,
nhiều bệnh nhân dùng thuốc trong thời gian dài có thể lên đến hàng năm. Mặt khác, là
thuốc có cửa sổ điều trị hẹp, vì vậy, việc theo dõi tác dụng không mong muốn bằng các
xét nghiệm thường quy rất cần thiết. Trong nghiên cứu của chúng tôi, tỷ lệ bệnh nhân
sử dụng methotrexat được thực hiện xét nghiệm dao động từ 64,3 - 83,9%. Trong đó,
tỷ lệ xét nghiệm trước điều trị chỉ đạt 64,3%. Tỷ lệ này thấp hơn cả kết quả ghi nhận
trong khảo sát năm 2010, với toàn bộ bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu được xét
nghiệm trước điều trị đầy đủ. Mặt khác, do việc khám và điều trị tại phòng khám theo
lịch hẹn hàng tháng, bệnh nhân không được theo dõi chặt chẽ hàng ngày nên việc xét
nghiệm ban đầu lại càng cần thiết. Tuy nhiên, trái với xét nghiệm trước điều trị, tỷ lệ
bệnh nhân được thực hiện xét nghiệm trong quá trình điều trị ở nghiên cứu này lại cao
hơn so với năm 2010. Khoảng hơn 50% bệnh nhân được thực hiện các chỉ số xét
nghiệm cơ bản như công thức máu, enzym gan và creatinin huyết thanh theo đúng thời
điểm khuyến cáo. Mặc dù vậy, tỷ lệ này vẫn thấp hơn so với kết quả nghiên cứu được
thực hiện tại Châu Âu, với hầu hết bệnh nhân được thực hiện các xét nghiệm cơ bản
này , , . Với các chỉ số xét nghiệm khác như albumin, phân tích nước tiểu, tỷ lệ thực
hiện trong nghiên cứu của chúng tôi cao hơn so với kết quả nghiên cứu của Dam
Tomas và cộng sự tại Đan mạch (25%) nhưng vẫn thấp hơn ở nhiều các nghiên cứu
khác tại Châu Âu , . Bệnh nhân vẫn không được thực hiện xét nghiệm thử thai khi
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hiện các xét nghiệm trước khi điều trị bằng thuốc. Điều này có thể do nguy cơ gặp tác

được kê đơn methotrexat. Tương tự như các thuốc khác, bác sỹ chỉ căn dặn bệnh nhân
và ghi lưu ý trên đơn. Hiện nay, do bệnh viện chưa thực hiện được các xét nghiệm
PIIINP hay sinh thiết gan nên bệnh nhân không được thực hiện. Tuy nhiên, xét nghiệm
chức năng gan cơ bản và cần thiết nhất là đo nồng độ enzym ALT cũng chưa được chỉ
Infliximab là thuốc sinh học duy nhất đã được đưa vào điều trị. Tất cả bệnh nhân sử
dụng thuốc này đều được thực hiện xét nghiệm ban đầu và tại lần xét nghiệm đầu tiên,
tất cả các chỉ số xét nghiệm đều được thực hiện. Đồng thời, ở những lần xét nghiệm
tiếp theo, xét nghiệm công thức máu cũng luôn được ưu tiên thực hiện trên 100% bệnh
nhân. Trong các chỉ số còn lại, creatinin huyết thanh cũng được thực hiện tương đối
đầy đủ. Riêng chỉ số phân tích nước tiểu được thực hiện ít dần, thậm chí sau 6 tuần và
ở lần truyền sau, tỷ lệ thực hiện xét nghiệm này chỉ đạt 44,4%. Mặc dù vậy, đây là
thuốc điều trị toàn thân có việc theo dõi tác dụng không mong muốn thông qua các xét
nghiệm được thực hiện đầy đủ nhất.
Nhìn chung, mặc dù các xét nghiệm theo dõi độc tính của thuốc điều trị toàn thân
đều nằm trong phạm vi thanh toán của BHYT nhưng chưa được thực hiện hoàn toàn
đầy đủ và đúng thời gian khuyến cáo. Ngược lại, một số xét nghiệm lại được thực hiện
nhiều hơn không cần thiết, dẫn đến lãng phí chi phí điều trị. Từ đó có thể thấy việc chỉ
định xét nghiệm cho bệnh nhân cần tuân thủ chặt chẽ hơn theo khuyến cáo của Hội Da
liễu Việt Nam. Ngoài ra, đối với các thuốc điều trị toàn thân, xét nghiệm thử thai được
yêu cầu thực hiện trước khi bắt đầu sử dụng thuốc nhưng toàn bộ bệnh nhân nữ cũng
đều không được thực hiện xét nghiệm đúng khuyến cáo mà chỉ có trong lời dặn của
bác sỹ. Điều đó có thể xuất phát từ việc xét nghiệm thử thai bằng nước tiểu không nằm
trong phạm vi thanh toán của BHYT, dẫn đến bác sĩ không chỉ định xét nghiệm mà chỉ
trao đổi, tư vấn về độc tính của thuốc và ghi cụ thể trong đơn cho bệnh nhân.
4.4. Bước đầu đánh giá hiệu quả điều trị thông qua chỉ số PASI và DLQI
Đánh giá hiệu quả điều trị nhằm xác định phác đồ phù hợp đóng vai trò quan
trọng, nhất là với bệnh lý có tính chất dai dẳng, dễ tái phát, điều trị lâu dài và phức tạp
như bệnh vảy nến. Kết quả tổng hợp dữ liệu từ 2095 bệnh nhân vảy nến tại Hoa Kỳ
của Bruce Strober và cộng sự cho thấy, khi mức độ nghiêm trọng của bệnh vảy nến
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định đầy đủ, đặc biệt có xu hướng giảm mạnh từ tháng thứ 4 điều trị.

tăng lên thì khả năng làm việc và hoạt động hàng ngày của bệnh nhân càng suy giảm .
Tương tự, nghiên cứu của Rafael Augusto và cộng sự trên 138 bệnh nhân vảy nến điều
trị ngoại trú đã chỉ ra rằng, tình trạng lâm sàng được phản ánh qua chất lượng cuộc
sống của bệnh nhân . Như vậy, hiệu quả điều trị vảy nến không chỉ thể hiện ở việc
kiểm soát các triệu chứng, giảm khả năng tái phát của bệnh còn gắn liền với cải thiện
công cụ được sử dụng phổ biến trên thế giới để đánh giá mức độ nặng của bệnh cũng
như hiệu quả điều trị. Trong nghiên cứu này, chúng tôi cũng sử dụng hai thang điểm
trên để bước đầu đánh giá hiệu quả điều trị của bệnh nhân được khám và điều trị ngoại
trú tại Phòng khám chuyên đề, Bệnh viện Da liễu Trung ương. Qua đó, chúng tôi hy
vọng thăm dò được những thay đổi về mặt lâm sàng (thể hiện qua mức giảm điểm
PASI) có ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân (thể hiện
qua tổng điểm DLQI).
Dựa vào mức giảm điểm PASI và tổng điểm DLQI, chúng tôi tiến hành phân loại
hiệu quả điều trị theo các mức độ, đồng thời, tính xác suất tích lũy đạt hiệu quả điều trị
tối thiểu và đạt mục tiêu điều trị ở bệnh nhân vảy nến thể mảng. Trên 32 bệnh nhân
được đánh giá đầy đủ cả điểm PASI và DLQI trong tối thiểu 6 tháng, tỷ lệ đạt hiệu quả
điều trị tăng dần theo thời gian. Tuy nhiên, tỷ lệ bệnh nhân đạt hiệu quả điều trị theo
phần trăm giảm điểm PASI chỉ khoảng 40%. Có đến 50% bệnh nhân có hiệu quả điều
trị kém mặc dù có cải thiện chỉ số PASI so với trước điều trị. Kết quả này cho thấy, tỷ
lệ phác đồ khởi đầu của bệnh nhân tuân thủ hướng dẫn điều trị của Hội Da liễu Việt
Nam tương đối cao (trên 90%) nhưng hiệu quả đạt được còn khá hạn chế. Điều đó có
thể lý giải do việc tuân thủ điều trị của bệnh nhân còn thấp, chỉ có 32/344 bệnh nhân
vảy nến thể mảng tái khám đầy đủ. Thậm chí, có 12 bệnh nhân tự ý bỏ thuốc, dẫn đến
cần nhập viện điều trị nội trú. Việc đánh giá hiệu quả điều trị bằng các thang điểm
PASI và DLQI được thực hiện ngay từ khi thành lập Phòng khám chuyên đề vào
tháng 9/2014. Tuy nhiên, hiện nay, việc này vẫn chưa được tiến hành thường quy, với
chỉ 140/344 bệnh nhân vảy nến thể mảng được đánh giá điểm PASI và DLQI ít nhất 2
lần. Rõ ràng, hiệu quả điều trị của bệnh nhân cần được theo dõi chặt chẽ hơn dựa trên
các thang điểm định lượng, qua đó, xác định phương pháp điều trị tối ưu để nâng cao
hiệu quả cho bệnh nhân.
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chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân. Thang điểm PASI và bộ câu hỏi DLQI là hai

Mặc dù tỷ lệ đạt hiệu quả theo thang điểm PASI thấp nhưng với thang DLQI, tỷ lệ
này đạt đến 80%. Như vậy, trên cùng một bệnh nhân khi đánh giá ở cùng một thời
điểm, mức độ giảm triệu chứng lâm sàng có thể ít hơn so với mức độ giảm ảnh hưởng
của bệnh đến cuộc sống. Tuy nhiên, đến tháng thứ 6, tỷ lệ bệnh nhân đạt hiệu quả điều
trị về mặt chất lượng cuộc sống lại thấp hơn so với các tháng trước đó. Điều này có thể
như các tháng trước hoặc chưa đạt như kỳ vọng của bệnh nhân, dẫn đến tỷ lệ đạt hiệu
quả điều trị tính theo tổng điểm DLQI ở tháng này giảm đi.
Sự chênh lệch rõ rệt giữa tỷ lệ đạt hiệu quả điều trị theo thang điểm PASI và DLQI
trong nghiên cứu của chúng tôi khác biệt so với các nghiên cứu khác trên thế giới.
Theo đó, Mohammad I và cộng sự nhận thấy mối tương quan rõ ràng giữa mức độ
nghiêm trọng của bệnh trên lâm sàng và ảnh hưởng của bệnh đến cuộc sống ở 79 bệnh
nhân vảy nến tại Ả Rập. Mức độ tương quan này phụ thuộc vào tuổi và giới bệnh nhân
. Trong nghiên cứu này, tỷ lệ bệnh nhân nữ nhiều hơn (chiếm 51,9%) và ở độ tuổi trẻ
hơn (trung bình là 35 năm) so với nghiên cứu của chúng tôi, với bệnh nhân có độ tuổi
trung bình là 42,1 năm và chủ yếu là nam giới (67,5%). Đây có thể là nguyên nhân dẫn
đến yêu cầu về chất lượng cuộc sống của bệnh nhân trong nghiên cứu tại Ả Rập cao
hơn. Từ đó, mối tương quan giữa cải thiện triệu chứng bệnh và nâng cao chất lượng
cuộc sống được thể hiện rõ rệt hơn so với nghiên cứu của chúng tôi. Điều này cũng có
thể xuất phát từ mức thu nhập tại Việt Nam thấp hơn nhiều so với Ả rập. Bệnh nhân có
mức sống thấp hơn dễ đạt được mức hài lòng trong cuộc sống hơn. Tương tự, nghiên
cứu của Tung Yi Lin và cộng sự trên 480 bệnh nhân vảy nến tại Bắc Đài Loan cũng
cho thấy, mối tương quan giữa hai thang điểm PASI và DLQI, với điểm DLQI trung
bình là 9,1 thì điểm PASI trung bình là 10,5. Tuổi là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng
đến cuộc sống bệnh nhân. Với người lớn tuổi, bệnh tác động chủ yếu đến sức khỏe thể
chất, trong khi với người trẻ tuổi, tâm lý lại là yếu tố bị ảnh hưởng nhiều hơn. Tổng
điểm DLQI ở người trẻ tuổi trong nghiên cứu này luôn lớn hơn tổng điểm đánh giá ở
người cao tuổi . Zorica Sojivic Timotijevic và cộng sự đánh giá 100 bệnh nhân sau 4
tuần điều trị bằng PUVA cũng nhận thấy có mối tương quan thuận giữa cải thiện điểm
PASI tại các vị trí đầu, chân, tay đến giảm tổng điểm DLQI. Đây là những vùng tổn
thương dễ nhìn thấy nên khi triệu chứng bệnh thuyên giảm, sẽ làm tăng sự tự tin của
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do sau một thời gian điều trị, mức độ của tổn thương vẫn giảm nhưng không nhanh

người bệnh, nhờ đó, chất lượng cuộc sống bệnh nhân được cải thiện . Maria Flávia
Pereira da Silva và cộng sự cho rằng tác động của bệnh đến chất lượng cuộc sống đối
với bệnh nhân vảy nến thể trung bình đến nặng lớn hơn so với bệnh nhân thể nhẹ .
Dựa vào biểu đồ xác suất tích lũy, chúng tôi cũng dễ dàng nhận ra, xác suất đạt
hiệu quả điều trị tăng dần theo thời gian khi tính theo cả 2 thang điểm PASI và DLQI.
DLQI chủ yếu đạt được giai đoạn đầu điều trị. Sau thời gian đầu, bệnh nhân qua giai
đoạn cấp tính sang giai đoạn giữ ổn định nên hiệu quả điều trị không đạt nhanh như
trước. Xác suất tích lũy đạt hiệu quả điều trị tối thiểu thường rõ rệt sau 4 - 6 tháng điều
trị. Sau 6 tháng, hiệu quả điều trị tối thiểu mới đạt được ở thang PASI khoảng 62% và
DLQI là 65%. Với xác suất tích lũy đạt mục tiêu điều trị, có khảng 30% bệnh nhân đạt
được sau 6 tháng với thang điểm PASI và tỷ lệ này sau 12 tháng là khoảng 40%. Với
theo thang DLQI, tỷ lệ đạt mục tiêu điều trị sau 6 tháng và sau 12 tháng cao hơn, lần
lượt là khoảng 50% và 60%.
Hiệu quả đạt được trên theo thang DLQI cao hơn so với thang PASI. Điều này có
thể do hoạt động tư vấn của bác sĩ giúp bệnh nhân hiểu rõ hơn về bệnh, về phương
pháp điều trị và về thuốc. Bệnh nhân có thể tự điều chỉnh cuộc sống để chấp nhận bệnh
hơn. Vì vậy, mặc dù mức độ giảm tổn thương của bệnh nhân chưa cao nhưng cuộc
sống bệnh nhân đã cải thiện, ảnh hưởng của bệnh tới chất lượng cuộc sống giảm. Điều
này càng có ý nghĩa khi Tổ chức Y tế Thế giới đo lường mức độ bệnh tật hoặc mất sức
khỏe do các bệnh tật khác nhau gây ra, đã chỉ ra rằng gánh nặng bệnh tật ở bệnh nhân
vảy nến cao . Như vậy, ở bệnh nhân vảy nến, gánh nặng bệnh tật ảnh hưởng nhiều tới
cuộc sống của họ, do đó, cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân luôn là mục
tiêu quan trọng trong điều trị.
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Độ dốc của cả 2 đồ thị trong những tháng đầu đều lớn, chứng tỏ mức độ giảm PASI và

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
KẾT LUẬN
Qua phân tích tình hình sử dụng thuốc trong điều trị vảy nến ở 419 bệnh nhân
được khám và điều trị năm 2016 tại phòng khám chuyên đề, Bệnh viện Da liễu Trung
Về đặc điểm bệnh nhân
-

Bệnh nhân chủ yếu ở độ tuổi lao động (42,1 ± 18,2 tuổi), đa số là nam giới
(67,5%).

-

Các thể bệnh được điều trị tại phòng khám rất đa dạng, trong đó, chủ yếu là vảy
nến thể mảng (chiếm 82,1%).

Về đặc điểm sử dụng thuốc
-

Trung bình có hơn 5 thuốc trong 1 đơn thuốc điều trị vảy nến, chủ yếu là thuốc
điều trị, đặc biệt số lượng thuốc điều trị tại chỗ (gần 4 thuốc).

-

Trong các thuốc điều trị tại chỗ, corticosteroid là thuốc sử dụng nhiều nhất
(99,3%), sau đó đến calcipotriol (90,0%), tacrolimus đã được đưa vào sử dụng. Các
thuốc corticosteroid được dùng đa dạng cả về số lượng hoạt chất, dạng bào chế và
mức độ hoạt lực. Trong các thuốc corticosteroid, loại thuốc có hoạt lực cực mạnh
(I) và mạnh (II) được sử dụng nhiều nhất, với tỷ lệ lần lượt là 89,9% và 79,5%.

-

Methotrexat là thuốc được sử dụng nhiều nhất trong các thuốc điều trị đường toàn
thân (33,4%), tiếp đến là acitretin (16,7%) và ciclospoin (3,8%). Thuốc sinh học
infliximab là thuốc được dùng ít nhất, chỉ chiếm 1,7%.

-

Đại đa số bệnh nhân chỉ được điều trị bằng thuốc trong phác đồ khởi đầu (94,7%),
Trong đó, phác đồ thuốc điều trị tại chỗ chiếm tỷ lệ cao nhất (52,7%), tiếp theo là
sử dụng thuốc tại chỗ kết hợp với thuốc toàn thân (40,6%).

-

Trong phác đồ ban đầu, các thuốc điều trị toàn thân đều được sử dụng đơn độc,
ngược lại, đa số các thuốc tại chỗ được phối hợp với nhau.

-

Đa số phác đồ khởi đầu đa số phù hợp với hướng dẫn điều trị của Hội Da liễu Việt
Nam (96,2%). Phác đồ khởi đầu chưa phù hợp chủ yếu liên quan đến việc sử dụng
thuốc điều trị toàn thân khi điểm PASI < 10.
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ương chúng tôi rút ra một số kết luận sau:

-

Chi phí điều trị bệnh vảy nến khác biệt giữa 2 phương pháp dùng thuốc cổ điển và
thuốc sinh học infliximab. Trong khi chi phí dành cho thuốc với phương pháp cổ
điển chỉ chiếm 58,7%, còn với infliximab, chi phí này lên đến 98,4%.

Liều dùng và thời gian sử dụng các thuốc điều trị toàn thân
Các thuốc điều trị toàn thân được sử dụng ở các mức liều khác nhau, đa số trong
mức liều khuyến cáo. Tuy nhiên vẫn còn một số điểm cần lưu ý như với liều
infliximab dùng thấp hơn liều khuyến cáo, liều tích lũy của methotrexat chưa được
tính đến và việc sử dụng ciclosporin còn kéo dài tới 12 tháng.
Theo dõi tác dụng không mong muốn thuốc điều trị toàn thân thông qua các xét
nghiệm thường quy
-

Tỷ lệ bệnh nhân được theo dõi bằng các xét nghiệm thường quy trước và trong
quá trình điều trị với ciclosporin và acitretin chưa đầy đủ (đạt khoảng 60 - 93,8%).

-

Tỷ lệ thực hiện các chỉ số xét nghiệm khi sử dụng methotrexat thấp nhất, kể cả với
xét nghiệm cơ bản như đo nồng độ enzym gan. Ngược lại, infliximab là thuốc
được theo dõi tác dụng không mong muốn thông qua các xét nghiệm đầy đủ nhất,
mặc dù xét nghiệm nước tiểu và thử thai vẫn chưa tuân thủ theo khuyến cáo.

Bước đầu đánh giá hiệu quả điều trị thông qua PASI và DLQI
Trong 6 tháng theo dõi liên tục, tỷ lệ bệnh nhân đạt hiệu quả khá, tốt, rất tốt theo
phần trăm giảm PASI chỉ đạt tối đa là 40%. Còn theo thang điểm DLQI, tỷ lệ bệnh
nhân đạt hiệu quả bệnh ảnh hưởng ít hoặc không ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống
lên đến khoảng 80% sau 5 tháng.
Xác suất tích lũy đạt hiệu quả điều trị và mục tiêu điều tăng dần theo thời gian điều
trị khi tính theo cả thang PASI và DLQI. Với thang điểm PASI, xác xuất tích lũy đạt
mục tiêu điều trị sau 6 tháng là khoảng 30% và sau 12 tháng là khoảng 40%. Với theo
thang DLQI, xác suất này cao hơn, lần lượt là khoảng 50% và 60%.
ĐỀ XUẤT
Từ thực tế phân tích tình hình sử dụng thuốc trong điều trị bệnh vảy nến tại Bệnh
viện Da liễu Trung ương chúng tôi xin đề xuất một số ý kiến sau:
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-

Đề xuất với bác sỹ điều trị
-

Lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp cho từng cá thể bệnh nhân, ở các giai đoạn
bệnh khác nhau để nâng cao hiệu quả điều trị.

-

Thực hiện các xét nghiệm thường quy hệ thống và đầy đủ hơn nhằm theo dõi chặt

-

Đánh giá đầy đủ, thường xuyên việc điều trị vảy nến thông qua thang điểm PASI và
DLQI để kiểm soát hiệu quả phương pháp đang điều trị cho bệnh nhân, từ đó kịp
thời điều chỉnh thuốc, phương pháp sử dụng cho phù hợp.

Đề xuất với dược sỹ lâm sàng
Phối hợp với bác sỹ để tăng cường tư vấn cho bệnh nhân về cách sử dụng thuốc và
theo dõi tác dụng không mong muốn qua xét nghiệm thường quy, hướng đến sử dụng
an toàn, hợp lý và hiệu quả các thuốc điều trị vảy nến.
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chẽ tác dụng không mong muốn của thuốc sử dụng theo đường toàn thân.
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PHỤ LỤC 1. BẢNG ĐIỂM PASI CHO BỆNH NHÂN VẢY NẾN
Họ tên bệnh nhân:………………………………………………………….

Đặc điểm

Đầu

Chi trên

Thân

Chi dưới

0,1

0,2

0,3

0,4

Mức độ đỏ da (E)
Mức độ dày da hay mức độ
thâm nhiễm (I)
Mức độ bong vảy (D)
Vùng da bị tổn thương (A)
Tổng điểm
Điểm hệ số
Kết quả (Tổng điểm x hệ số)
Điểm PASI
Chỉ số PASI (Psoriasis Area and Severity Index).
Công thức tính điểm PASI như sau:
PASI = 0.1 (Eh + Ih + Dh) Ah + 0.2 (Eu + Iu + Du) Au + 0.3 (Et + It + Dt)
At + 0.4 (El + Il + Dl) Al
Trong công thức trên:





E (erythema): Mức độ đỏ da
I (infiltration): Mức độ dày da hay mức độ thâm nhiễm
D (desquamation): Mức độ bong vảy
Thang điểm như sau:
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Mã bệnh án:………………………………………………………………..

A (Area): vùng, phạm vị bị vảy nến

o

h (head): Vùng đầu

o

u (upper extremities): Chi trên

o

t (trunk): Thân

o

l (lower extremities): Chi dưới



Quy định tính điểm theo diện tích như sau:
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Bệnh nhân trả lời các câu hỏi với mức điểm từ: 0 điểm đến 3 điểm trong đó:
0đ: Không liên quan

1đ: ít

2đ: nhiều

3đ: Rất nhiều.

1. Tuần qua bạn thấy da ngứa, đau, nhức, nhiều như thế nào?
0đ

1đ

2đ

3đ

2. Tuần qua bạn cảm thấy bối rối hay mặc cảm về bệnh da của mình như thế nào?
0đ

1đ

2đ

3đ

3. Tuần qua vảy nến đã làm trở ngại đến cuộc sống hàng ngày của bạn ntn?
0đ

1đ

2đ

3đ

4. Tuần qua vảy nến ảnh hưởng như thế nào đến đến trang phục của bạn (kiểu, cỡ,
mầu sắc)?
0đ

1đ

2đ

3đ

5. Tuần qua vảy nến đã ảnh hưởng đến hoạt động xã hội hay giải trí của bạn như thế
nào?
0đ

1đ

2đ

3đ

6. Tuần qua vảy nến đã khiến bạn khó khăn trong chơi thể thao đến mức nào?
0đ

1đ

2đ

3đ

7. Tuần qua vảy nến có khiến bạn phải nghỉ làm hay nghỉ học?
0đ

1đ

2đ

3đ

8. Tuần qua vảy nến gây trở ngại trong các mối quan hệ; vợ/chồng, bạn bè.. như thế
nào?
0đ

1đ

2đ

3đ

9. Tuần qua vảy nến có ảnh hưởng đến đời sống tình dục của bạn như thế nào?
0đ

1đ

2đ

3đ
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PHỤ LỤC 2. BẢNG CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG

10. Tuần qua vấn đề điều trị vảy nến gây ảnh hưởng ntn đến cuộc sống của bạn?
0đ

1đ

2đ

3đ

PHỤ LỤC 3: MỘT SỐ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VẢY NẾN THỂ MẢNG
Ức chế Calcineurin

Vảy nến thể
mảng mạn tính

Dithranol
Liệu pháp cơ
bản
Nhẹ
BSA<10%
PASI<10

Corticosteroid

Liệu pháp tại
chỗ

Liệu pháp tia laser
Tazarotene
Hắc ín
Vitamin D3
Hỗ trợ:
Liệu pháp
khí hậu

Trung bình
BSA>10%
PASI>10

Hỗ trợ:
Liệu pháp
tâm lý

Ciclosporin

Nặng

Liệu pháp
toàn thân

Fumaric
Acid esters
Methotrexat
Chiếu tia:
UVB, PUVA
Retinoid

+Liệu pháp
tại chỗ
Adalimumab
Entanercept
Infliximab
Ustekinumab
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Tổng điểm………………………..
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Sơ đồ hướng dẫn điều trị vảy nến thể mảng theo Hội Da liễu Đức

Hướng dẫn điều trị vảy nến thể mảng theo Canada
Tên thuốc

Phân loại/

Nhận xét

Cơ chế hoạt động

Thuốc cổ điển

Ciclosporin

Đường uống của retinoid
Đường uống dẫn chất
calcineurin

Thuốc lựa chọn đầu tiên của vảy nến
mạn tính và mụn mủ
Thuốc tác dụng nhanh, thường sử dụng

liên tục trong 12 tuần để kiểm soát
Liệu pháp
tại chỗ
bệnh
trong giai đoạn bùng phát
Lựa chọn đầu tiên của vảy nến thể

MTX

Cóchế
thể tổng
dùnghợp
tia UV
Ức
folate

mảng. So với ciclosporin, thuốc này tác
Không thể dùng tia UV
dụng khiêm tốn hơn nhưng có thể sử
dụng trong nhiều năm

Thuốc sinh học
Bước một
Adalimumab Thuốc kháng INF
Quang liệu pháp
UVB đơn
trị (dải
Etanercept
hẹp hoặc dải rộng)
UVB +Infliximab
acitretin
Psoralen + UVA
(PUVA)
UVB +Ustekinumab
MTX

Quang liệu pháp
UVB kháng
đơn trịINF
Thuốc
(dải hẹp hoặc
dải rộng)
Thuốc
kháng INF
UVB +
Kháng
thể đơn dòng gắn
isotretinoin
UVBtiểu
+ MTX
vào
đơn vị protein
p40 của IL12 và IL23
Tương tác với protein bề
mặt tế bào T, hoạt động

Alefacept

từng phần bằng cách

Có thể sử dụng như điều trị toàn thân
Bước một theo thứ tự ABC
của vảy nến thể mảng. Có hiệu quả cao
hơn vàAcitretin
ít tác dụng phụ hơnAdalimumab
MTX
Sử dụng
cho thuốc điều trịAlefacept
vảy nến thể
Adalimumab
Ciclosporin
mảng Alefacept
ThuốcCiclosporine
tác dụng nhanh thường
được sử
Etanercept
Infliximab
Etanercept
dụng lựa
chọn thứ 2 hoặc thứ
3
MTX
Infliximab
Tốt hơn
Etanercept về hiệu
quả và tính
PUVA
MTX
an toànUstekinumab
Ustekinumab

Thường dùng cách quãng và được sử

dụng trong phác đồ phối hợp
khởi đầu sự chết tế Bước
bào hai theo thứ tự ABC
lymphoAcitretin
T gây bệnh
+ Thuốc sinh
học
Ciclosporin + Thuốc sinh
học
Ciclosporin + MTX
MTX + Thuốc sinh học
UVB + Thuốc sinh học
Infliximab
MTX
Ustekinumab

Thuốc sinh học + UVB
Isotretinoin + Thuốc sinh
học
MTX + Thuốc sinh học
MTX + Ciclosporin
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Acitretin

Phụ nữ trong độ tuổi mang thai (Có dùng liệu pháp ngừa thai *)
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Sơ đồ hướng dẫn điều trị vảy nến thể mảng của Tổ chức quốc gia về vảy
nến của Hoa Kỳ (không kèm theo viêm khớp vảy nến)
Nam giới trưởng thành

