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ĐẶT VẤN ĐỀ
Kể từ ca nhiễm đầu tiên được phát hiện vào năm 1981 cho đến nay, đại
dịch HIV/AIDS đã ngày càng lan rộng và có nhiều diễn biến phức tạp [60].
Theo số liệu thống kê đến hết năm 2018 của Chương trình phối hợp của Liên
Hợp Quốc về HIV/AIDS (UNAIDS), trên toàn thế giới có khoảng 37,9 triệu
người hiện đang nhiễm HIV [66].
Trong khi đó, tại Việt Nam, tính đến tháng 12/2018, số người nhiễm
HIV/AIDS còn sống là 210.450 trường hợp và khoảng 70% trong số đó đã
được tiếp cận với thuốc kháng retrovirus (hay còn được gọi tắt là thuốc ARV)
[15], [59]. Trong số những bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở điều trị
trong cả nước, tỷ lệ bệnh nhân được kê phác đồ bậc 2 là khoảng 5% [12]. Các
phác đồ điều trị trong Hướng dẫn Quốc gia về Điều trị và Chăm sóc
HIV/AIDS được liên tục cập nhật theo khuyến cáo của Tổ chức y tế thế giới
(WHO) với khởi đầu điều trị bằng phác đồ bậc 1 và tùy thuộc đáp ứng của
từng bệnh nhân mà bác sỹ sẽ cân nhắc mở rộng sang phác đồ bậc 2 và bậc 3.
Tuy nhiên, do hạn chế về nguồn lực, tính đến thời điểm hiện tại thuốc điều trị
cung cấp miễn phí cho bệnh nhân trong Chương trình phòng, chống
HIV/AIDS mới đang chỉ dừng lại ở phác đồ bậc 2.
So với phác đồ bậc 1, giá thành của phác đồ bậc 2 cao hơn khoảng 7 lần
và sự chênh lệch này chủ yếu đến từ chi phí của các thuốc thuộc nhóm ức chế
men protease (nhóm PI) [9]. Từ năm 2017 trở về trước, các thuốc ARV tại
Việt Nam đa phần đến từ nguồn viện trợ nước ngoài. Tuy nhiên, kể từ cuối
năm 2018, khi Việt Nam được xếp vào nhóm quốc gia có mức thu nhập trung
bình, nguồn ngân sách viện trợ cho thuốc ARV bị các nhà tài trợ chủ động cắt
giảm theo thời gian. Vì vậy, việc định hướng lựa chọn các loại thuốc phù hợp
với điều kiện kinh tế và nguồn lực trong nước là một yếu tố quan trọng cần
được cân nhắc trong quá trình tiếp nhận chuyển giao từ các đối tác nước ngoài.

1

Trước năm 2016, lopinavir/ritonavir (LPV/r) là thuốc bậc 2 thuộc nhóm
PI duy nhất được cung cấp trong Chương trình phòng, chống HIV/AIDS và
do các tổ chức quốc tế tài trợ. Bên cạnh đó, biệt dược gốc của thuốc này đang
trong thời gian bảo hộ bản quyền nên thuốc generic không có mặt trên thị
trường Việt Nam. Theo khuyến cáo của WHO về việc sử dụng thuốc ARV
cho các nước có thu nhập trung bình và thấp, việc sử dụng kết hợp
atazanavir/ritonavir (ATV/r) cho hiệu quả điều trị tương đương với LPV/r,
đồng thời chi phí thuốc cho atazanavir kết hợp với ritonavir (ATV/r) rẻ hơn so
với lopinavir kết hợp với ritonavir (LPV/r) [58]. Năm 2009, thuốc atazanavir
đã được đưa vào danh mục thuốc thiết yếu của Tổ chức Y tế thế giới [58]. Vì
vậy, Bộ Y tế đã đưa ATV/r vào Hướng dẫn Quốc gia về Điều trị và Chăm sóc
HIV/AIDS từ năm 2009 với vai trò là thuốc bậc 2 lựa chọn thay thế hoặc sử
dụng song song với LPV/r [2], [4], [6], [7], [22]. Đến năm 2016, thuốc đã
chính thức được đưa vào sử dụng tại một số tỉnh/thành phố và được kê cho
bệnh nhân mới bắt đầu điều trị bằng phác đồ bậc 2 và được quy định là thuốc
lựa chọn ưu tiên khi bệnh nhân thất bại điều trị bậc 1 được chuyển sang phác
đồ bậc 2 thay thế [16], [17]. Tuy nhiên, mặc dù atazanavir có những ưu điểm
như trên nhưng qua các báo cáo sử dụng thuốc nhận thấy số lượng bệnh nhân
thực tế sử dụng atazanavir ở các tỉnh/thành chưa đạt như mong muốn ban đầu
và hiện tại chưa có một nghiên cứu nào đánh giá việc sử dụng atazanavir trên
đối tượng bệnh nhân HIV/AIDS tại Việt Nam.
Xuất phát từ nhu cầu thực tế trên, chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài:
“Phân tích thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng
atazanavir trong chương trình phòng, chống HIV/AIDS” với 2 mục tiêu sau:
1. Phân tích thực trạng sử dụng thuốc atazanavir (ATV) trên bệnh nhân
HIV/AIDS được điều trị tại một số cơ sở điều trị trong Chương trình phòng
chống HIV/AIDS.
2. Phân tích một số yếu tố liên quan đến việc kê đơn thuốc atazanavir
(ATV) trên bệnh nhân điều trị HIV/AIDS.
2

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
KẾT LUẬN

Về cơ bản, đề tài đã thực hiện được các mục tiêu đã đề ra và rút ra một
số kết luận như sau:
1. Thực trạng sử dụng thuốc Atazanavir
1.1.

Đặc điểm chung của mẫu nghiên cứu

Bệnh nhân nam chiếm 66,4%, bệnh nhân nữ chiếm 33,6%. Tỷ lệ nam/nữ
là 1,9. Độ tuổi trung bình của bệnh nhân là 37,9±7,0. Trong đó, số bệnh nhân
có độ tuổi từ 30 đến 50 tuổi chiếm 84,8%.
Trước khi được chuyển đổi sang phác đồ có chứa ATV: (1) Bệnh nhân ở
giai đoạn lâm sàng 1 chiếm tỷ lệ 77,3%, giai đoạn lâm sàng 2 chiếm tỷ lệ
4,5%, giai đoạn lâm sàng 3 chiếm tỷ lệ 6,3%, giai đoạn lâm sàng 4 chiếm tỷ lệ
5,6%. (2) Bệnh nhân có số lượng CD4 trên 200 tế bào chiếm 31,6%, bệnh
nhân có số lượng CD4 từ 100 đến dưới 200 tế bào chiếm 22,4%, bệnh nhân
có số lượng CD4 từ 50 đến dưới 100 tế bào chiếm 14,8% và bệnh nhân có số
lượng CD4 dưới 50 tế bào chiếm 19,7%.
Thời gian từ khi bắt đầu điều trị ARV đến khi bệnh nhân được chẩn đoán
chuyển đổi sang phác đồ có chứa ATV là 65,6 ± 41,8 (tháng). Thời gian ngắn
nhất là 0,4 tháng, thời gian dài nhất là 204,9 tháng.
1.2.

Việc sử dụng ATV trong mẫu nghiên cứu

Tại thời điểm kết thúc nghiên cứu, 85,5% bệnh nhân vẫn duy trì phác
đồ có chứa ATV, 12,5% bệnh nhân đã phải chuyển sang sử dụng phác đồ có
chứa LPV/r. Trong số bệnh nhân chuyển phác đồ có 4,9% do gặp ADR, 3,9%
do hết thuốc ritonavir, 1,3% do hết thuốc ATV, 1% do trong quá trình điều trị
có sử dụng rifampicin. Số lượng bệnh nhân tử vong và bỏ trị chiếm 2% trên
tổng số bệnh nhân.
ADR của phác đồ có chứa ARV: Tỷ lệ bệnh nhân gặp ADR chung là
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27,6%. Tỷ lệ bệnh nhân gặp rối loạn hệ gan-mật (20,1%), rối loạn về da và
mô dưới da (2,3%), rối loạn huyết học (3,0%), rối loạn trên hệ tiêu hóa
(5,6%), rối loạn toàn than (2,0%) và rối loạn chuyển hóa và dinh dưỡng
(0,3%).
Các ADR gây đổi phác đồ nhiều nhất là thiếu máu (2,3%), vàng da –
vàng mắt (1,3%), tăng bilirubin (1,0%) và viêm da – khó thở (0,3%).
2. Một số yếu tố liên quan đến việc kê đơn thuốc atazanavir
(ATV) trên bệnh nhân điều trị HIV/AIDS.
2.1.

Các yếu tố liên quan thu được qua khảo sát bệnh án bệnh
nhân

Qua khảo sát bệnh án của hai nhóm bệnh nhân sử dụng ATV và LPV/r,
các yếu tố có liên quan đến khả năng kê đơn ATV gồm:
(1) Kết quả xét nghiệm bilirubin trực tiếp và toàn phần; (2) Kết quả xét
nghiệm AST, ALT; (3) Giai đoạn lâm sàng; (4) Thời gian từ khi bắt đầu điều
trị HIV đến khi chẩn đoán chuyển đổi phác đồ chứa ATV; (5) Thời gian từ
khi chẩn đoán chuyển đổi phác đồ đến khi nhận thuốc bậc 2 (ATV hoặc
LPV/r)).
2.2.

Các yếu tố liên quan thu được qua phỏng vấn bác sỹ điều trị

Qua phỏng vấn bác sỹ ở cơ sở điều trị, các yếu tố liên quan đến khả
năng kê đơn ATV gồm:
- Hoạt động cung ứng thuốc còn bị gián đoạn ảnh hưởng đến việc kê đơn
ATV.
- Các yếu tố thuộc về bác sỹ (thói quen sử dụng LPV/r), các yếu tố thuộc
về bệnh nhân (tuân thủ điều trị, nhiều bệnh mắc kèm, khó thu được ý kiến
phản hồi của bệnh nhân về phản ứng của thuốc) và các yếu tố thuộc về thuốc
ATV (hiệu quả điều trị, tương tác thuốc, tính thuận tiện khi sử dụng, tính kinh tế)
cũng được ghi nhận có ảnh hưởng tới việc kê đơn ATV tại các cơ sở điều trị.
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ĐỀ XUẤT
1. Đối với ATV: Cần phải có hướng dẫn cụ thể về các xét nghiệm trước
khi sử dụng thuốc liên quan đến men gan và bilirubin, sử dụng viên thuốc kết
hợp ATV/r thay thì viên rời ATV và viên rời ritonavir để thuận tiện trong quá
trình cung ứng và sử dụng cho bệnh nhân.
2. Đối với các chương trình triển khai thuốc mới trong giai đoạn tới: Ban
hành hướng dẫn chi tiết và tập huấn khi thí điểm thuốc mới cho cơ sở y tế.
Tăng cường kiểm tra giám sát, hỗ trợ kỹ thuật tại cơ sở điều trị
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