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suốt quá trình thực hiện luận văn.
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Bảng 3.15

ĐẶT VẤN ĐỀ
Bệnh bạch cầu hay còn gọi là lơ xê mi, là một trong những bệnh ung
thƣ phổ biến nhất ở trẻ em trên thế giới. Đây là bệnh của hệ thống tạo máu do
sự tăng sinh không kiểm soát đƣợc của một hay nhiều dòng tế bào non ác
leukemia: ALL) chiếm khoảng 75% trong số tất cả các loại ung thƣ máu.
Bệnh tiến triển nhanh và thƣờng gây tử vong trong vài tuần hoặc vài tháng
nếu không đƣợc điều trị. Theo thống kê, năm 2015 có khoảng 876.000 ngƣời
trên thế giới đƣợc chẩn đoán ALL và khoảng 111.000 ngƣời tử vong [34]. Tỷ
lệ mắc mới của ALL gặp nhiều nhất ở lứa tuổi từ 2-5 tuổi [46], [101]. Tại Hoa
Kỳ, ALL là nguyên nhân phổ biến nhất gây ung thƣ và tử vong do ung thƣ ở
trẻ em [45].
Trong những năm gần đây, chẩn đoán và điều trị ALL đạt đƣợc nhiều
thành tựu mới, khiến ALL trở thành căn bệnh ung thƣ phổ biến đầu tiên đƣợc
chữa khỏi [89]. Tỷ lệ sống sau 5 năm của trẻ tăng từ dƣới 10% vào những
năm 1960 đã tăng lên 90% vào năm 2015 [45]. Có đƣợc kết quả này là nhờ
vào những tiến bộ về phân loại bệnh, ứng dụng những tiến bộ về miễn dịch
học, di truyền học, sinh học phân tử trong việc đánh giá, điều trị, hiểu và nắm
rõ các yếu tố tiên lƣợng, theo dõi tiến triển bệnh và phát triển các phác đồ hóa
trị. Phác đồ điều trị có methotrexat liều cao là một trong những phác đồ đƣợc
sử dụng trong điều trị ALL nhi đặc biệt đối với những bệnh nhân nguy cơ
trung bình, nguy cơ cao. Bên cạnh hiệu quả điều trị, việc sử dụng methotrexat
liều cao thƣờng kèm theo nhiều tác dụng không mong muốn nghiêm trọng
bao gồm: độc tính trên thần kinh trung ƣơng, suy tủy, viêm niêm mạc miệng,
tổn thƣơng thận cấp. Vì vậy, việc cân bằng giữa đảm bảo hiệu quả điều trị với
dự phòng, theo dõi, xử trí các độc tính thƣờng gặp của thuốc trở thành yêu
cầu cấp thiết nhƣng cũng là thách thức lớn trong thực hành lâm sàng. Việc sử
dụng chế độ liều phù hợp, kiểm soát các biến cố bất lợi gặp phải và dùng các
1
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tính. Trong đó, bệnh bạch cầu cấp dòng lympho (Acute Lymphoblastic

biện pháp giải cứu phù hợp đã và đang đƣợc nghiên cứu ở nhiều cơ sở điều trị
trên thế giới [76], [77], [78].
Theo hiểu biết của chúng tôi, hiện nay ở Việt Nam chƣa có nghiên cứu
chuyên biệt nào về các biến cố bất lợi của methotrexat liều cao đƣợc thực hiện
phần cung cấp thông tin về các biến cố bất lợi gặp phải cũng nhƣ các yếu tố
ảnh hƣởng nhằm hỗ trợ trong công tác điều trị của các bác sĩ lâm sàng, chúng
tôi thực hiện đề tài « Phân tích biến cố bất lợi của phác đồ methotrexat
liều cao ở bệnh nhân nhi mắc bệnh bạch cầu cấp dòng lympho tại Viện
Huyết học – Truyền máu Trung ƣơng », với các mục tiêu sau:
1. Khảo sát tần suất, đặc điểm của biến cố bất lợi khi sử dụng methotrexat
liều cao trên bệnh nhân nhi mắc bạch cầu cấp dòng lympho tại Viện Huyết
học – Truyền máu Trung ương.
2. Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến sự xuất hiện biến cố bất lợi khi
sử dụng methotrexat liều cao trên bệnh nhân nhi mắc bệnh bạch cầu cấp
dòng lympho tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.
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trên nhóm bệnh bạch cầu cấp dòng lympho ở trẻ em. Với mong muốn góp

CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN
1.1. Tổng quan về ALL nhi khoa và phác đồ điều trị
1.1.1. Tổng quan về ALL nhi khoa
Bệnh bạch cầu cấp dòng lympho là bệnh lý tăng sinh ác tính của các tế bào
dòng lympho chƣa trƣởng thành của hệ thống tạo máu [102]. Cơ chế chính liên
bào lympho chƣa trƣởng thành phát triển quá mức trong tủy xƣơng gây ảnh hƣởng
tới việc sản sinh tế bào dòng hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu. Bệnh thƣờng gặp ở
nhóm từ 2-5 tuổi [2], [46], [101]. Hầu hết các trƣờng hợp bệnh bạch cầu cấp không
có nguồn gốc từ một di truyền báo trƣớc mà từ thay đổi di truyền tế bào bất kỳ của
cơ thể (loại đột biến sinh dƣỡng), trong hầu hết trƣờng hợp nguyên nhân không rõ
[102].
Các triệu chứng lâm sàng ban đầu có thể không đặc hiệu, đặc biệt ở trẻ em
bao gồm cảm giác mệt mỏi, màu da nhợt nhạt, sốt, dễ chảy máu hoặc bầm tím, hạch
to, hoặc đau xƣơng [102]. Ngoài các hội chứng thiếu máu, xuất huyết, ngƣời bệnh
cũng dễ gặp các hội chứng nhiễm trùng, hội chứng thâm nhiễm một số cơ quan và
biểu hiện toàn thân do bệnh lý ác tính nhƣ mệt mỏi, gầy sút, suy sụp nhanh [2].
Chẩn đoán ALL thƣờng dựa trên xét nghiệm máu và kiểm tra tủy xƣơng. Xét
nghiệm tế bào máu ngoại vi thƣờng gặp hồng cầu có kích thƣớc bình thƣờng, hồng
cầu lƣới giảm gây thiếu máu bình sắc; số lƣợng bạch cầu thƣờng tăng, nhƣng cũng
có thể bình thƣờng hoặc giảm, xuất hiện một tỷ lệ tế bào non (tế bào blast) – ác tính;
số lƣợng tiểu cầu giảm. Tủy đồ là xét nghiệm quyết định chẩn đoán. Xét nghiệm tủy
đồ cho phép xác định tỷ lệ % blast trong tủy từ đó đánh giá và chẩn đoán phân loại
bệnh. Sinh thiết tủy xƣơng đƣợc chỉ định trong trƣờng hợp chọc hút tủy không chẩn
đoán xác định đƣợc do tủy nghèo tế bào. Các xét nghiệm dấu ấn miễn dịch tủy, di
truyền sinh học phân tử giúp tìm ra các đột biến di truyền cũng nhƣ các bất thƣờng
về số lƣợng nhiễm sắc thể có giá trị trong phân loại và tiên lƣợng bệnh [26]. Một số
đặc điểm di truyền tế bào và sinh học phân tử: Có thể gặp ở 85% các trƣờng hợp và
có giá trị tiên lƣợng độc lập [2], [17].
- Bất thƣờng về số lƣợng NST:
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quan đến nhiều đột biến di truyền dẫn đến sự phân chia tế bào nhanh chóng. Các tế

Giảm bội (hypodiploid) < 46NST;
46 NST với cấu trúc bất thƣờng (pseudodiploid);
Đa bội 47-50 NST (hyperdiploid);
> 50 NST (hyper-hyperdiploid).

Tel-AML1 gen lai t(12;21) (p13q22). t(12;21), 22% của Pre-B ALL;
BCR-ABL gen lai t(9;22) (q34q11). t(9;22), 3% ALL trẻ em;
Tái sắp xếp gen MLL tại vị trí 11q23 ảnh hƣởng 80% của trẻ nhũ nhi, 3% của
ALL trẻ lớn;
ALL tế bào B chuyển đoạn liên quan gen MYC trên NST 8q24. 80% B-ALL
có t(8;14) (q24q32);
> 50% trƣờng hợp ALL tế bào T có đột biến hoạt động liên quan đến gen
NOTCH1.
1.1.2. Phác đồ điều trị ALL tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương
Tại Viện Huyết học-Truyền máu Trung ƣơng, phác đồ điều trị ALL đƣợc sử
dụng chủ yếu theo hƣớng dẫn điều trị của Bộ Y tế: Quyết định 1494/QĐ-BYT năm
2015 ban hành Tài liệu chuyên môn Hƣớng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh
lý huyết học [2]. Phác đồ của Bộ Y tế chủ yếu dựa trên tài liệu FRALL 2000 B/T
phiên bản năm 2003 [6]. Ngoài ra, tại Viện còn có sử dụng các phác đồ CCG 1961,
ALL-BFM 85, O2P2 [33], [64], [67], [70], [84].
Phác đồ điều trị bệnh bạch cầu cấp dòng lympho đƣợc phân chia điều trị
thành 5 giai đoạn khác nhau, có tính liên tục, bắt buộc phải tuân thủ chính xác và
chặt chẽ; mỗi giai đoạn chuyển đổi đều đƣợc đánh giá và có tiêu chuẩn để bắt đầu
sử dụng thuốc, các giai đoạn điều trị bao gồm: điều trị tấn công, điều trị củng cố,
điều trị tăng cƣờng 1, điều trị trung gian; điều trị tăng cƣờng 2 và điều trị duy trì.
Tại Viện Huyết học-Truyền máu Trung ƣơng, các phác đồ điều trị ALL trƣớc
đây chủ yếu dựa vào các phác đồ (CCG 1881, CCG 1882), thƣờng sử dụng
methotrexat liều thấp và trung bình (<500mg/m2) thăm dò sau đó tăng dần liều,
nhằm hạn chế độc tính do chƣa có phƣơng pháp hỗ trợ điều trị thích hợp để giảm
thiểu độc tính. Các phác đồ điều trị ALL đƣợc sử dụng những năm gần đây theo
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- Các đột biến di truyền:

FRALLE (Pháp), ALL-BFM 85 (Đức), đều sử dụng methotrexat liều cao
(>500mg/m2) trong điều trị tăng cƣờng sau điều trị cảm ứng.
Chúng tôi xin đƣợc trình bày chi tiết hơn phác đồ điều trị theo FRALL-2000
[2], [6]:
a.Nhóm A: Nguy cơ chuẩn (Standard risk)
- Bệnh nhân bệnh bạch cầu cấp dòng lympho B tuổi từ 1-10 tuổi có số lƣợng bạch
cầu ≤ 50G/L và có đủ các yếu tố sau:
+ Không có thâm nhiễm thần kinh trung ƣơng;
+ Không có t(9;22), t(4;11) hoặc bộ nhiễm sắc thể < 44;
+ BCR-ABL hay MLL-AF4 âm tính;
+ Không hiện diện sự tái sắp xếp gen MLL phát hiện bằng kỹ thuật Southern blot
hay FISH cho trƣờng hợp CD10 (+) yếu;
+ CD10 (+);
- Nhóm A sẽ đƣợc chia ra 3 phân nhóm A1, A2, A3 ở ngày 21 dựa vào sự đánh giá
tế bào blast trong tủy vào ngày 21 (bất kể có nhạy cảm với corticoid vào ngày 8 hay
không). Ngƣời bệnh có MRD (+) (≥ 10-2) vào ngày 35-42 sẽ đƣợc chuyển sang
nhóm A3 bất kể lúc đầu thuộc nhóm nào.
b. Nhóm B: Nguy cơ cao (high risk)
- Bệnh nhân bệnh bạch cầu cấp dòng lympho B de novo và có một trong những tiêu
chuẩn sau:
+ Tuổi > 10;
+ Có thâm nhiễm hệ thần kinh trung ƣơng;
+ Bạch cầu > 50G/L;
+ Có t(9;22), t(4;11) hoặc bộ NST < 44;
+ BCR-ABL hay MLL-AF4 dƣơng tính;
+ Hiện diện sự tái sắp xếp gen MLL phác hiện bằng kỹ thuật Southern blot hay
FISH cho trƣờng hợp CD10 (+) yếu;
- Phân nhóm B1 và B2 vào ngày 21 của điều trị tấn công dựa vào sự nhạy cảm với
corticoid vào ngày 8 và nhạy cảm hóa trị vào ngày 21.
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Phác đồ điều trị BCC dòng lympho B: gồm 2 phác đồ điều trị nhóm A và nhóm B

Phác đồ điều trị BBC dòng lympho B – nhóm A [2], [6].
Prednisone + IT MTX (1)
(Ngày 1-7)

Tấn công
VCR, DEX, L-Aspa

Tủy M1: A1

Tủy M2: A2

± DNR Ngày 22 và 29

Tủy M3: A3

DNR Ngày 22 và 29

Đánh giá tủy: Ngày 35 - Ngày 42, Xác định MRD
(2)
Củng cố nhóm A1/A2
(12 tuần)
VCR, DEX, 6MP, MTX

MRD
≥ 10-2

Củng cố nhóm A3
(9 tuần/ 3 đợt)
VEDA/COPADM/VEDA

Tăng cƣờng lần 1 (tất cả nhóm)- (8 tuần)
VB, DEX, DOXO, L-Aspa/ VP-16, Ara-C, 6MP

Trung gian
(8 tuần)
VCR, DEX, 6-MP, MTX

Trung gian
(8 tuần)
VCR, DEX, 6-MP, MTX+ MTX-HD x 3

Tăng cƣờng 2
(6 tuần)
(không có anthracyclin)
VCR, MTX-DI, L-Aspa

Tăng cƣờng 2
(8 tuần)
VCR, PRED, DNR, L-Aspa, Endox, ...
Cyclophosphamid, Ara-C, 6 MP

Duy trì 24 tháng: 12 tháng (VCR/Dex x 5 ngày) và 6 MP/MTX

(1) Làm tiêu bản máu ngoại vi và xác định số lƣợng tế bào non (blasts) vào ngày 8;
(2) Đánh giá MRD (xét nghiệm tồn dƣ tối thiểu của bệnh) tủy vào ngày 35 hoặc
ngày 42.
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Tủy đồ ngày 21

Phác đồ điều trị BBC dòng lympho B – Nhóm B [2], [6].
Test corticoid: Ngày 1-7
Methylprednisolon + IT MTX

NHÓM B1
Tiếp tục tấn công
VCR , PRED + DNR ngày 22
+ L-Aspa x 3 (ngày 22-26)
Chú ý: MRD Ngày 35-42 >10-2,
chuyển nhóm B2

NHÓM B2
Tiếp tục tấn công
VCR, PRED + DNR ngày 22 và 23
+ L-Aspa x 3 (Ngày 22-26) +
Cyclophosphamid (ngày 22)

Củng cố (8 tuần)
VP16, ARAC, 6TG rồi đến VCR,
PRED, 6MP,MTX
+ 2 đợt MTX-HD (5.000 mg/m2)

Củng cố (9 tuần)
3 đợt: VEDA, COPADM2000,
VEDA

Tăng cƣờng 1 (8 tuần)
VDS/ ADRIA/ PRED/ L-Aspa
rồi đến 6-TG/ AraC/ VP-16
Trung gian (8 tuần)
VCR, PRED, 6-MP, MTX
+ 3 đợt MTX-HD (5.000 mg/m2)
XẠ TRỊ (*)

Trung gian (8 tuần)
VCR, PRED, 6-MP, MTX
+ 2 đợt MTX-HD (5.000 mg/m2)

Tăng cƣờng 2 (8 tuần)
VCR, PRED, DNR, L-ASPA rồi đến 6-TG, Cyclophosphamid, AraC
Duy trì 24 tháng
6-MP + MTX cùng với 12 RI: VCR + PRED
*Những ngƣời bệnh thuộc nhóm B2 và nhỏ hơn 4 tuổi: Không xạ trị dự phòng trên
hệ thần kinh trung ƣơng.
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Ngày 8-21: Tấn công
VCR, PRED, DNR (Ngày 8 và 15), L-Aspa x 6 (ngày 8
- 20)

Ngày 8-21: Tấn công
VCR, PRED, DNR ngày 8, 9,10 và15,
Cyclophosphamid 1 g/m2 N8
+ L-Aspa x 9
NHÓM T1
Chú ý: MRD N35-42 > 10-2,
chuyển nhóm T2
Củng cố (8 tuần)
Cyclophosphamid, ARAC, 6TG
rồi đến VCR, PRED, 6MP, MTX
+ 2 đợt MTX-HD (5.000 mg/m2)

NHÓM T2
Củng cố (9 tuần)
3 đợt : VEDA, COPADM2000,
VEDA

Tăng cƣờng 1 (8 tuần)
VDS/ ADRIA/ PRED/ L-Aspa rồi đến 6-TG, AraC, VP-16
Trung gian (8 tuần)
VCR, PRED, 6-MP, MTX
+ 3 đợt MTX-HD (5.000 mg/m2)
Xạ trị

Trung gian (8 tuần)
VCR, PRED, 6-MP, MTX
+ 4 đợt MTX-HD (5.000 mg/m2)

Tăng cƣờng 2 (8 tuần)
VCR, PRED, DNR, L-ASPA rồi đến 6-TG, Cyclophosphamid, AraC

Duy trì 18 tháng
6-MP + MTX cùng với 12 RI : VCR + PRED
1.2. Tổng quan về dƣợc lý của methotrexat
1.2.1. Dược lý của methotrexat
Chất đối kháng folat đƣợc coi là một trong những thuốc chống ung thƣ đầu
tiên đƣợc nghiên cứu phát triển. Từ năm 1948, aminopterin đã đƣợc sử dụng nhằm
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Phác đồ điều trị BBC dòng lympho T [2], [6].
Test corticoid: Ngày 1-7
Methylprednisolon + IT MTX

gây thuyên giảm trên bệnh nhân nhi mắc bệnh bạch cầu cấp dòng lympho (ALL).
Dẫn chất của thuốc này là methotrexat đƣợc coi là thành phần quan trọng trong
phác đồ điều tri hiện tại của ALL cũng nhƣ cho một số bệnh máu ác tính khác [29].
Methotrexat là thuốc đầu tiên đã từng đƣợc sử dụng đơn trị liệu trong điều trị ung
tính tế bào mầm trong thai kỳ [98].
1.2.2. Cấu trúc hóa học
Methotrexat là một chất đối kháng pyrimidin có công thức C20H22N8O5 , có
phân tử lƣợng là 454,4. Tên khác: Metotressato; methotrexate; Mexate; Ambitrexat;
Emthexat; Metrexan. Tên khoa học: Acid-4-amino-4-deoxy-10-methylpteroyl-L–
glutamic.

1.1: Công thức cấu tạo của methotrexat
1.2.3. Cơ chế tác dụng của methotrexat
Methotrexat là chất kháng acid folic có tác dụng chống ung thƣ. Thuốc ức
chế acid folic chuyển thành acid tetrahydrofolic, do có ái lực gắn với enzym
dihydrofolat reductase mạnh hơn acid folic nội sinh. Sinh tổng hợp ADN bị ức chế
và gián phân bị ngừng lại, do vậy methotrexat ức chế đặc hiệu ở pha S. Các mô tăng
sinh mạnh nhƣ các tế bào ác tính phân chia nhanh, tủy xƣơng, tế bào thai nhi, biểu
mô da, biểu mô miệng và màng nhày ruột là những tế bào nhạy cảm nhất với
methotrexat [37].
Cơ chế xâm nhập tế bào của methotrexat phụ thuộc vào năng lƣợng, thƣờng
qua cùng một kênh vận chuyển protein với folat nội sinh và leucovorin [14]. Trên tế
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thƣ, và đơn trị liệu methotrexat cũng đƣợc coi nhƣ một nền tảng của điều trị bệnh ác

bào khối u thƣờng bị giảm hoặc không có kênh vận chuyển, trong trƣờng hợp này
nồng độ ngoại bào methotrexat cao cho phép thuốc đi vào tế bào bởi cơ chế khuếch
tán thụ động [7], [51]. Cơ chế thứ 3 giúp methotrexat thâm nhập vào bên trong tế
bào là qua ẩm bào, thông qua các protein liên kết folat thƣờng phát triển quá mức ở

Hình 1.2: Cơ chế xâm nhập và tác động của methotrexat trên tế bào
Methotrexat can thiệp vào quá trình trao đổi folat
Hoạt tính chống tăng sinh của các chất đối kháng folat nhƣ methotrexat là
kết quả của can thiệp trên sự trao đổi chất folat. Một tế bào phân chia bình thƣờng
sử dụng lƣợng lớn tetrahydrofolat là folat hoạt động để duy trì liên tục tổng hợp
purin và thymidin. Nhu cầu này thậm chí còn lớn hơn để phân chia nhanh ở các tế
bào ác tính. Một số enzym quan trọng của các con đƣờng tổng hợp này là các mục
tiêu của methotrexat:
Enzym chủ chốt trong quá trình này là dihydrofolat reductase (DHFR), giúp
chuyển đổi dihydrofolat thành tetrahydrofolat, giúp bổ sung liên tục nguồn cung cấp
folat đã bị giảm của tế bào. Sự ức chế cạnh tranh của DHFR là cơ chế tác dụng
chính chống ung thƣ của methotrexat. Ngoài ra một số enzym tổng hợp khác cũng
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các tế bào ác tính so với tế bào bình thƣờng [48].

bị ức chế bởi polyglutamat hóa.
Trong quá trình tổng hợp thymidin, enzym thymidylat synthetase (TS) sử
dụng một nhóm methyl từ folat reductase, 5-methylenetetrahydofolat, để tổng hợp
deoxythymidylat monophosphat (dTMP) từ deoxyuridylat monophosphat (dUMP).

transformylase

(GARFT)

và

aminoimidazol

carboxamid

transformylase

(AICARFT) đều sử dụng các nhóm formyl của [N(10) –formyltetrahydrofolat] để
bắt đầu tổng hợp adenosin và guanosin.
Trong tế bào, methotrexat cạnh tranh ức chế enzym DHFR do có ái lực cao
hơn so với dihydrofolat nội sinh. Sự suy giảm của tetrahydrofolat gây chấm dứt đột
ngột tổng hợp thymidin, tổng hợp DNA, và cuối cùng gây chết tế bào. Quá trình
này đƣợc thể hiện rõ hơn tế bào đang trong giai đoạn phân chia nhanh chóng (ví dụ,
trong pha S của chu trình tế bào), đòi hỏi nhiều tiền chất ADN hơn. Methotrexat
đƣợc coi là một loại thuốc độc tế bào đặc hiệu pha S. Mức độ DHFR trong tế bào
phân chia vƣợt quá mức cần thiết để cung cấp mức tetrahydrofolat bình thƣờng
[48].
Tầm quan trọng của polyglutamat hóa
Phản ứng này đóng vai trò quan trọng trong sinh lý tế bào bình thƣờng, quá
trình đƣợc gọi là polyglutamat hóa là quá trình các đoạn glutamat đƣợc gắn vào
carboxyfolat bởi enzym folyl polyglutamate synthetase (FPGS) (hình 1.2).
Polyglutamat hóa làm tăng folat nội bào. Folat bị polyglutamat hóa không dễ dàng
di chuyển ra khỏi tế bào vì kích thƣớc và mức năng lƣợng của chúng. Folat bị
polyglutamat hóa cũng ảnh hƣởng đến sự cân bằng có lợi cho sự hấp thu liên tục
vào tế bào của folat [37], [40]. Đuôi monoglutamat/methotrexat cho phép vận
chuyển tích cực vào trong tế bào. Khi vào bên trong tế bào, methotrexat trải qua
phản ứng polyglutamat bổ sung thêm các nhóm anion carboxylat để giữ thuốc ở vị
trí hoạt động. Quá trình polyglutamat hóa đƣợc thực hiện hiệu quả hơn ở tế bào ác
tính so với các tế bào bình thƣờng, giải thích độc tính chọn lọc trên tế bào ác tính
của thuốc. Các tế bào ung thƣ có thể kháng với methotrexat theo thời gian do vận
chuyển qua màng tế bào khối u bị lỗi, tạo bơm đẩy thuốc khỏi tế bào khối u và giảm
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Trong quá trình tổng hợp purin, các enzym glycinamid ribonucleotid

tỷ lệ polyglutamat hóa.
Khi đạt đƣợc nồng độ thích hợp trong nội bào, methotrexat đƣợc
polyglutamat hóa bởi cùng enzym [22]. Tuy nhiên, trên hầu hết các dòng tế bào ung
thƣ đƣợc nghiên cứu, polyglutamat hóa methotrexat không xảy ra cho đến khi các tế
lít (2 microM, 2 X 10-6M) [51], [87]. Nồng độ này có thể dễ dàng đạt đƣợc trong
huyết tƣơng khi sử dụng liều cao methotrexat nhƣng không thể đạt nếu sử dụng
mức liều trung bình hoặc liều thấp của thuốc.
Cơ chế khác
Ngoài việc can thiệp trên các con đƣờng chuyển hóa folat, một số dữ liệu
mới hơn đã gợi ý sự gia tăng lên các enzym ty thể liên quan đến trao đổi serin và
glycin cũng có thể ảnh hƣởng đến độ nhạy tế bào khối u đối với methotrexat [36].
Mặc dù phát hiện này đã đƣợc ghi nhận đến tất cả các dòng tế bào ung thƣ, đặc biệt
trên sarcom cơ xƣơng, tuy nhiên ý nghĩa lâm sàng chƣa thật sự rõ ràng.
Đề kháng methotrexat
Kháng methotrexat có thể xảy ra và liên quan đến sự giảm hấp thu thuốc của
tế bào, tăng hoạt tính của dihydrofolat reductase (do protein dihydrofolat reductase
đột biến) và giảm nồng độ các chất chuyển hóa polyglutamylat của thuốc trong tế
bào. Tế bào ung thƣ có thể kháng tự nhiên hoặc đề kháng mắc phải với methotrexat
xảy ra trong quá trình điều trị. Do đó, methotrexat không phải lựa chọn phù hợp để
điều trị bệnh bạch cầu tủy cấp tính do tế bào bạch cầu không thể polyglutamat hóa
sau khi thuốc xâm nhập vào trong tế bào [39].
Cơ chế kháng methotrexat bao gồm một hoặc nhiều cơ chế sau đây [39],
[48], [63], [100]:
- Giảm vận chuyển thuốc do đột biến gen hoặc thay đổi tốc độ dịch mã tổng
hợp protein kênh vận chuyển folat
- Tăng hoạt tính của DHFR, thƣờng do khuếch đại gen
- Đột biến thay đổi cấu trúc DHFR, làm giảm ái lực gắn của enzym với
methotrexat
- Giảm mức độ polyglutamat hóa của methotrexat do tăng hoạt tính của enzym
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bào đã đƣợc tiếp xúc với thuốc trong ít nhất sáu giờ ở nồng độ ít nhất 2 micromol/

folyl polyglumat hydrolase hoặc giảm hoạt tính FPGS
- Giảm hoạt tính TS hoặc giảm ái lực với chất đối kháng folat (hình 1.3).
Do sự phát triển đề kháng mắc phải, methotrexat thƣờng không đƣợc sử
dụng nhƣ đơn trị liệu trong điều trị ung thƣ ác tính tiến triển ngoại trừ u lympho
cổ.

1.3: Cơ chế đề kháng methotrexat
1.2.4. Dược động học
Methotrexat có thể hấp thu qua đƣờng tiêu hóa và đƣờng tiêm. Thuốc đƣợc
hấp thu tốt qua đƣờng uống, khi dùng liều thấp, nhƣng có thể hấp thu không hoàn
toàn khi dùng liều cao do bão hòa cơ chế vận chuyển qua niêm mạc ruột. Có sự thay
đổi lớn về nồng độ methotrexat giữa các cá thể ngƣời bệnh và trên từng ngƣời bệnh,
đặc biệt khi sử dụng lâu dài. Ngay cả khi dùng cùng một liều cao methotrexat, giữa
các bệnh nhân vẫn có sự khác biệt đáng kể về dƣợc động học, độc tính và đáp ứng
với điều trị. Sự biến đổi này có thể liên quan đến biến đổi trình tự các gen liên quan
đến hấp thu thuốc, chuyển hóa, thải trừ và vận chuyển thuốc vào trong tế bào [71].
Sau khi dùng đƣờng tiêm, methotrexat đƣợc phân bố rộng khắp cơ thể. Tỷ lệ
liên kết với protein huyết tƣơng khoảng 50%-60%. Thuốc phân bố tốt vào các mô,
đạt nồng độ cao nhất ở gan và thận, ít vào dịch não tuỷ (< 10%) [40]. Nồng độ trong
huyết thanh cao (thƣờng đòi hỏi phải dùng liều tiêm truyền methotrexat> 1000
mg/m2) giúp đạt đƣợc nồng độ điều trị trong dịch não tủy. Nồng độ methotrexat
trong huyết tƣơng đạt đỉnh sau khi sử dụng liều methotrexat > 1000 mg/m2 nằm
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thần kinh trung ƣơng nguyên phát (primary CNS lymphoma), ung thƣ vùng đầu và

trong khoảng 500 đến 1500 µmol (50 đến 150 X 10 [-5] M) [23]. Methotrexat đƣợc
chuyển hoá ở tế bào ung thƣ và ở gan. Thuốc đƣợc loại khỏi huyết tƣơng sau quá
trình thải trừ 3 pha. Phần lớn thuốc thải trừ qua nƣớc tiểu (90%) trong vòng 24 giờ.
Thời gian bán thải của methotrexat kéo dài ở ngƣời suy thận, có thể gây tích lũy và
1.2.5. Đường dùng
Methotrexat phát huy tác dụng chỉ 1 giờ sau khi sử dụng đƣờng uống, và chỉ
tác dụng khi dùng ở liều thấp (5-10 mg). Ở liều 30mg trở lên sự hấp thu thuốc
không tăng mà độc tính lại tăng, do đó phải dùng đƣờng tiêm khi sử dụng liều cao.
Methotrexat hàm lƣợng 10mg, 50mg và 500mg có thể tiêm bắp, tiêm tĩnh
mạch, tiêm động mạch, tiêm khoang dƣới nhện và tiêm vào não thất.
Methotrexat loại 500mg, 1000mg, 5000mg đƣợc sử dụng truyền tĩnh mạch
sau khi pha với dung môi thƣờng dùng nhƣ NaCl 0,9%, glucose 5%. Dung dịch
methotrexat có thể giữ ở nhiệt độ phòng dƣới 25ºC. Liều cao hơn 100mg/m2 da
đƣợc chỉ định truyền tĩnh mạch. Chỉ dùng dung dịch mới pha và trong suốt, dùng
một lần, tránh tiếp xúc với da và niêm mạc.
1.3. Methotrexat liều cao trong thực hành lâm sàng
1.3.1. Định nghĩa methotrexat liều cao
Hầu hết các chuyên gia lâm sàng đều định nghĩa methotrexat liều cao là liều
≥ 500mg/m2, và đƣợc sử dụng cho dự phòng thâm nhiễm thần kinh trung ƣơng
(CNS) ở bệnh nhân mắc bệnh bạch cầu và u lympho có nguy cơ cao, đồng thời sử
dụng để điều trị một số bệnh lý có nguy cơ thâm nhiễm thần kinh trung ƣơng [44].
Trong các phác đồ này, bệnh nhân đƣợc sử dụng một liều cao methotrexat (liều gây
độc) truyền từ 4h đến 36h kết hợp với calci folinat đa liều trong vòng 2-3 ngày
nhằm hạn chế độc tính của methotrexat (tạm gọi là “giải cứu” leucovorin). Kết quả
của điều trị “giải cứu” calci folinat phụ thuộc vào tốc độ thải trừ nhanh hay chậm
của methotrexat qua thận, do thận là cơ quan chính bài tiết tới 90% methotrexat và
sản phẩm chuyển hóa của thuốc. Do vậy, bên cạnh điều trị calci folinat cần phải bù
nƣớc và kiềm hóa nƣớc tiểu trƣớc và sau điều trị. Các độc tính chính phác đồ
methotrexat liều cao nhƣ tăng nồng độ transaminase huyết thanh và suy thận, có thể
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ngộ độc nếu không điều chỉnh thích hợp.

làm giảm tốc độ thải trừ thuốc [29], [72], [94].
1.3.2. Ý nghĩa khi sử dụng methotrexat liều cao trong thực hành lâm sàng
Methotrexat liều cao là thành phần quan trọng của các phác đồ điều trị hiện
tại đối với một số bệnh bạch cầu có nguy cơ cao và nguy cơ thâm nhiễm thần kinh
bệnh và từng phác đồ cụ thể.
Trong bệnh bạch cầu và u lympho, viêm màng não do thâm nhiễm bạch cầu
và tế bào lympho là khá phổ biến; tỷ lệ mắc từ 3% đến 5%. Hơn nữa, tỷ lệ tái phát
thâm nhiễm hệ thần kinh trung ƣơng (CNS) chiếm từ 5% đến 10 % bệnh nhân
[104].
Đối với u lympho không Hodgkin, nguy cơ thâm nhiễm thần kinh trung ƣơng
lớn nhất ở những bệnh nhân có u lympho xâm lấn có bệnh tiến triển. Các yếu tố
nguy cơ cụ thể đối với u lympho thâm nhiễm thần kinh trung ƣơng, có thể liên quan
đến nhu mô não và/hoặc ung thƣ leptomeninges, bao gồm chỉ số tiên lƣợng quốc tế
(IPI) cao, nhiều hạch ở vị trí ngoại biên, có bệnh thận hoặc tuyến thƣợng thận, có
các bệnh liên quan đến tinh hoàn, và bệnh lý suy giảm miễn dịch ở ngƣời (HIV)
[104].
Với bệnh bạch cầu cấp dòng lympho, methotrexat liều cao thƣờng đƣợc sử
dụng khi chuyển từ xạ trị cho dự phòng thâm nhiễm thần kinh trung ƣơng, hầu nhƣ
tất cả các phác đồ điều trị bệnh bạch cầu cấp dòng lympho (ALL) đều kết hợp
methotrexat liều cao để có đủ các tác dụng gây độc tế bào trên toàn thân và trên
thần kinh trung ƣơng.
Không có phƣơng pháp "chuẩn" trong quản lý điều trị với methotrexat liều
cao ở bệnh nhân ALL. Liều lƣợng, thời gian tiêm truyền và thời gian giải cứu calci
folinat khác nhau rõ rệt giữa các phác đồ (Bảng 1.1). Mối tƣơng quan giữa nồng độ
đỉnh của methotrexat trong huyết tƣơng lớn hơn và đạt đƣợc trong một thời gian
ngắn hơn hoặc giá trị AUC lớn hơn với hiệu quả lâm sàng hiện vẫn còn là một vấn
đề tranh cãi [18], [38]. Bệnh nhân có đột biến tam bội nhiễm sắc thể 21 (hội chứng
Down) có nguy cơ tăng độc tính quá mức khi dùng methotrexat liều cao do có hiện
tƣợng đa hình trên enzym chuyển hóa folat SLC191A, do đó liều dùng của thuốc
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trung ƣơng. Liều và chế độ liều cụ thể của methotrexat liều cao thay đổi theo từng

Bảng 1.1. Một số phác đồ sử dụng methotrexat liều cao
trên thế giới điều trị bệnh bạch cầu cấp dòng lympho [44], [103]
Thời gian
Thời điểm bắt
Liều của
Liều giải cứu
Tác giả
truyền
đầu dùng
methotrexat
Calci folinat
methotrexat
Calci folinat*
DCLSG ALL
25-75 mg mỗi 6
VI Veerman, A;
2g/m2
24 giờ
36 giờ
giờ
1996 [54]
BFM/DCLSG/A 2 g/m2 với nhóm
LL 8
nguy cơ chuẩn
15 mg/m2mỗi 6
24 giờ
36-48 giờ
2
Kamps, W;
5 g/m với nhóm
giờ
2002 [53]
nguy cơ trung bình
JALSG-ALL 93 100 mg/m2 tiêm
4 giờ
15 mg mỗi 6 giờ x
Takeuchi, J;
bolus sau đó 500
28 giờ
8 liều
2002 [83]
mg/m2
220 mg/m2 tiêm
UCSF 8707
tống sau đó 60
Linker, C; 2002
36 giờ
50 mg mỗi 6 giờ
36 giờ
mg/m2 mỗi giờ x
[28]
36 giờ
10 % truyền
15 mg/m2 mỗi 3
tiêm bolus,
giờ, sau đó mỗi 6
MRC UKALL
2
6 g/m ( <4 tuổi)
nghỉ ngơi,
giờ khi nồng độ
Hill, F; 2004
36 giờ
8 g/m2 (>4 tuổi)
phần còn lại
huyết thanh
[43]
truyền trong
methotrexat
23 giờ
<0,2µmol
MDACC
15 mg mỗi 6 giờ
Kantarjian, H;
1 g/m2
24 giờ
36 giờ
2004 [90]
St Jude XIIIB
10 mg/m2 mỗi 6
2
Pui, C; 2004
2 g/m
2 giờ
44 giờ
giờ
[69]
Pui et al., 2007
10 mg/m2 mỗi 6
2g/m2
2 giờ
44 giờ
[68]
giờ
15 mg/m2 mỗi 6
giờ, sau đó sử
dụng dƣợc động
Zhang et al.,
học hƣớng dẫn
3-5g/m2
24
36 giờ
2014 [99]
đƣa nồng độ
methotrexat huyết
thanh về mức
0,1µmol/L
*Thời gian sau khi bắt đầu truyền methotrexat

1.4. Các biến cố bất lợi thƣờng gặp khi sử dụng methotrexat liều cao
Sử dụng methotrexat liều cao có thể gây ra nhiều tác dụng không mong
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nên giảm ở những bệnh nhân này [47].

muốn tiềm tàng. Một số liên quan đến liều và thời gian sử dụng thuốc; một số tác
dụng không mong muốn khác lại theo cơ chế riêng biệt.
1.4.1. Độc tính trên gan
Methotrexat có khả năng gây độc tính trên gan ở tất cả các mức liều. Mối
rộng rãi ở bệnh nhân đang dùng liều thấp kéo dài methotrexat điều trị bệnh vẩy nến
và viêm khớp dạng thấp. Độc tính trên gan có thể đƣợc biểu hiện dƣới dạng viêm
nhiễm nhẹ, nhƣng đối với bệnh nhân đang có nguy cơ xơ hóa và xơ gan, khi tổng
liều methotrexat vƣợt quá 1,5 đến 2 gram có thể gây tăng transaminase huyết thanh
cấp tính từ hai đến hai mƣơi lần giới hạn trên bình thƣờng, ngay cả khi bệnh nhân
đƣợc giải cứu dự phòng với calci folinat [107]. Tăng transaminase cấp tính xảy ra ở
khoảng 60% đến 80% bệnh nhân và thƣờng tự hồi phục trong vòng một đến hai
tuần. Nếu mức alanin transferase (ALT) không trở lại dƣới 180 IU/L vào đầu chu kỳ
điều trị tiếp theo, nên giảm liều tiếp theo và/hoặc trì hoãn điều trị. Việc sử dụng
methotrexat liều cao hiếm khi gây tăng bilirubin huyết thanh, thƣờng là tăng tạm
thời và trở lại bình thƣờng trong vòng vài ngày. Khi đó, chu kỳ tiếp theo của
methotrexat không yêu cầu giảm liều trừ khi nồng độ bilirubin đỉnh trong huyết
thanh vƣợt quá 3 mg/dL [40]. Biến cố xơ hóa gan ở bệnh nhân dùng methotrexat
truyền tĩnh mạch để điều trị ung thƣ hiếm khi đƣợc ghi nhận trong các báo cáo. Nên
tránh các thuốc gây độc tính cho gan trong khi điều trị bằng methotrexat liều cao
[106].
1.4.2. Buồn nôn, nôn và viêm loét niêm mạc miệng
Liều methotrexat trên 250 mg/m2 có thể gây buồn nôn, nôn ở mức độ vừa
phải; liều nhỏ hơn thƣờng không gây buồn nôn. Theo hƣớng dẫn của Hiệp hội Ung
thƣ lâm sàng Hoa Kỳ (ASCO), bệnh nhân dùng methotrexat > 250 mg/m2 nên đƣợc
điều trị bằng thuốc đối kháng thụ thể serotonin và dexamethason, có hoặc không kết
hợp với aprepitant [41]. Viêm loét miệng thƣờng có thể phòng tránh đƣợc ở những
bệnh nhân đƣợc giải cứu với calci folinat thành công. Viêm loét miệng có thể trở
nên nghiêm trọng hơn sau khi dùng methotrexat liều cao nếu việc giải cứu calci
folinat bị trì hoãn hoặc để nồng độ thuốc trong huyết thanh tăng cao kéo dài [36].
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tƣơng quan giữa methotrexat và các rối loạn chức năng gan đã đƣợc nghiên cứu

1.4.3. Độc tính với thận
Ở liều thấp, methotrexat không gây độc cho thận. Tuy nhiên, methotrexat
liều cao có thể ảnh hƣởng đến thận theo hai cách khác nhau [94]:
- Methotrexat có thể kết tủa và trực tiếp gây tổn thƣơng ống thận. Nguy cơ tăng lên
hòa tan ở pH axit), giảm thể tích nƣớc tiểu (làm giảm tốc độ dòng nƣớc tiểu và tăng
nồng độ methotrexat trong ống thận) và nồng độ methotrexat huyết tƣơng tăng cao
kéo dài.
- Methotrexat cũng gây ra giảm thoáng qua về mức lọc cầu thận (GFR) sau mỗi
liều, thƣờng phục hồi hoàn toàn trong vòng sáu đến tám giờ. Cơ chế của suy giảm
chức năng thận này liên quan đến co thắt động mạch thận hoặc co thắt tế bào gian
bào (mesangial cell). Ảnh hƣởng có thể lớn hơn khi dùng đồng thời thuốc gây độc
cho thận (nhƣ cisplatin).
Suy thận cấp do methotrexat thƣờng hồi phục trong hầu hết các trƣờng hợp.
Nồng độ creatinin huyết thanh tăng cao nhất trong tuần đầu tiên, sau đó trở về mức
cơ bản trong vòng một đến ba tuần.
Rối loạn chức năng thận do methotrexat gây ra dẫn tới giảm thải trừ
methotrexat, giảm thải trừ thuốc, tăng nồng độ thuốc trong huyết tƣơng và tăng độc
tính toàn thân.
Nguy cơ rối loạn chức năng thận do methotrexat ở bệnh nhân dùng
methotrexat liều cao có thể giảm thiểu (nhƣng không đƣợc loại bỏ hoàn toàn) thông
qua kiềm hóa nƣớc tiểu lên mức pH trên 7,0. Nâng pH nƣớc tiểu từ 5,0 lên 7,0 làm
tăng độ hòa tan của methotrexat hơn mƣời lần [21], [94].
Mặc dù áp dụng các biện pháp dự phòng, nguy cơ suy thận sau khi dùng
methotrexat liều cao vẫn còn khoảng 2%. Trong các tài liệu và báo cáo lâm sàng ở
trẻ bị ung thƣ xƣơng đƣợc điều trị bằng methotrexat liều cao, bệnh nhân đƣợc bù
nƣớc và kiềm hóa nƣớc tiểu thƣờng xuyên trong thời gian điều trị, tỷ lệ rối loạn
chức năng thận là 1,8%, tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân có rối loạn chức năng thận là
4,4% [42]. Tỷ lệ này có thể cao hơn ở ngƣời lớn.
Nếu bệnh nhân có xuất hiện độc tính thận liên quan đến methotrexat liều cao
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khi nƣớc tiểu có tính axit (vì methotrexat và hai chất chuyển hóa chính của nó kém

trong quá trình điều trị, nên theo dõi thƣờng xuyên creatinin huyết thanh, trì hoãn
điều trị tiếp theo cho đến khi creatinin huyết thanh trở về giá trị ban đầu.
1.4.4. Độc tính huyết học
Trái ngƣợc với điều trị methotrexat liều thấp đƣờng uống, độc tính huyết học
methotrexat kèm theo giải cứu bằng calci folinat có ít bằng chứng về suy tủy. Suy
tủy có thể trở nên rõ ràng hơn nếu trì hoãn việc điều trị với calci folinat hoặc khi
nồng độ thuốc trong huyết tƣơng tăng cao và kéo dài [108].
1.4.5. Độc tính trên phổi
Độc tính phổi thƣờng gặp nhất ở những bệnh nhân đƣợc điều trị bằng
methotrexat là viêm phổi quá mẫn. Mặc dù biến cố này thƣờng xảy ra sau khi điều
trị bằng đƣờng uống kéo dài, độc tính trên phổi cũng có thể xảy ra sau khi dùng
methotrexat liều cao. Khác với độc tính trên tủy xƣơng và độc tính với biểu mô tiêu
hóa, bổ sung folat không làm giảm nguy cơ độc tính trên phổi của methotrexat. Cho
thấy độc tính này liên quan tới một cơ chế riêng biệt không thông qua đối kháng
folat[110].
Phần lớn bệnh nhân xuất hiện độc tính trên phổi trong năm đầu tiên điều trị,
trong đó các trƣờng hợp đƣợc báo cáo sớm nhất là 12 ngày và muộn nhất là 18 năm
sau khi bắt đầu dùng thuốc. Biểu hiện của độc tính có thể cấp tính, bán cấp hoặc
mạn tính, phổ biến nhất là khó thở, ho khan, sốt, phổi có rale nổ, thiếu oxy máu, và
tăng bạch cầu ƣa ƣa eosin trong máu ngoại vi. Viêm phổi kẽ là dấu hiệu phát hiện
sớm và có thể tiến triển nhanh, thƣờng dùng trong củng cố chẩn đoán.
Đối với bệnh nhân xuất hiện viêm phổi trong quá trình điều trị, nên ngừng
thuốc, loại trừ nguyên nhân nhiễm trùng gây viêm phổi. Nếu các triệu chứng lâm
sàng, tổn thƣơng trên chẩn đoán hình ảnh hoặc xét nghiệm bất thƣờng vẫn tồn tại
dai dẳng sau khi đã ngừng thuốc hoặc nếu diễn biến tiến triển nặng hơn, cần chỉ
định glucocorticoid, tuy nhiên đáp ứng điều trị với corticoid có thể khác nhau giữa
các bệnh nhân.
1.4.6. Độc tính thần kinh
Bệnh não cấp tính hoặc bán cấp là độc tính thần kinh quan trọng nhất khi
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tăng có thể là tác dụng phụ hạn chế sử dụng liều cao đƣờng uống. Điều trị

điều trị methotrexat liều cao. Biến chứng này đƣợc đặc trƣng bởi các triệu chứng
nhƣ: buồn ngủ, lú lẫn và co giật trong vòng 24 giờ sau khi điều trị. Các triệu chứng
thƣờng tự biến mất một cách tự nhiên không để lại di chứng [109].
1.4.7. Độc tính trên da
là ban đỏ, điểm vàng, ngứa và giới hạn ở vùng da cổ và thân [8], [82]. Trƣờng hợp
nặng có thể tiến triển tạo thành bọng nƣớc hoặc đóng vẩy. Methotrexat cũng có thể
gây nhạy cảm với ánh sáng và tăng sắc tố da. Đôi khi gặp phải rụng tóc nhƣng
thƣờng không rụng hoàn toàn.
1.4.8. Quá mẫn
Các phản ứng quá mẫn với methotrexat rất hiếm [96].
Bảng 1.2. Tỷ lệ bệnh nhân xuất hiện độc tính trong các nghiên cứu với
methotrexat liều cao[44]
Tham số

Widemann và
cộng sự (1995)
[93]

Widemann và cộng
sự (2010) [95]
Widemann và cộng
sự (1997) [92]

Buchen và
cộng sự
(2005)
[19]

Nghiên cứu
dƣợc lực học
(chƣa đƣợc
công bố)a

Số bệnh
nhân (n)

43

262

65

68

Tuổi trung
bình (năm)

52(10-78)

17(0-82)

16 (0-72)

20 (2-84)

Bạch cầu cấp,
ung thƣ hạch
không hodgkin,
Loại ung thƣ
lympho thần kinh
trung ƣơng
nguyên phát

Chủ yếu ung thƣ
xƣơng

Chủ yếu ung
thƣ xƣơng

Chủ yếu ung thƣ
xƣơng

Tiêu chuẩn
>5 hoặc >1 tại 42
đánh giá:
giờ;
nồng độ
>0,4 tại 48 giờ
MTX (mM)

>2 lần độ lệch
chuẩn, thƣờng thải
trừ >12 giờ;
>10 sau 42 giờ

>2 lần độ lệch
chuẩn thƣờng
thải trừ >12
giờ,
>10 lúc 36
giờ;
>5 lúc 42 giờ;
>3 lúc 48 giờ

>2 lần độ lệch
chuẩn thƣờng
thải trừ >12 giờ,
>50 lúc 24 giờ;
>10 lúc 42 giờ;
>5 lúc 48 giờ

Nồng độ
methotrexat 5 (0,4-166),
trƣớc xử lý n = 24 bệnh nhân
(mM)

35(1-849);
n = 70 bệnh nhân

12 (0,5-902);
n = 65 bệnh
nhân

40 (3-708);
n = 23 bệnh
nhân
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Khoảng 14% đến 15% bệnh nhân xuất hiện phát ban không đặc hiệu, thƣờng

Huyết học (70,5)
Độc tính gan
Độc tính liên
(45,5)
quan đến
Viên niêm mạc
methotrexat
miệng (43,2)
(%)
Độc tính thận
(29,5)
a

Widemann và cộng
sự (2010) [95]
Widemann và cộng
sự (1997) [92]
Thận (35,5)
Viêm niêm mạc
(32,2)

Buchen và
cộng sự
(2005)
[19]
Gan (45,5)
Đƣờng ruột
(45,5)
Thận (30)

Nghiên cứu
dƣợc lực học
(chƣa đƣợc
công bố)a
Thận (38,9);
Tiêu hóa (29,5)
Viên niêm mạc
(27,5)

: dữ liệu trên hồ sơ, công ty BTG International, West Conshohocken, Pennsylvania

1.5. Theo dõi, dự phòng, xử trí TDKMM khi sử dụng methotrexat liều cao
Nhƣ đã trình bày ở trên, chi tiết cụ thể về liều dùng methotrexat, thời gian
tiêm truyền, và điều trị giải cứu với calci folinat phụ thuộc vào từng thể bệnh và
từng phác đồ cụ thể. Sau đây là một số nguyên tắc chung trong điều trị methotrexat
liều cao và giám sát sau điều trị áp dụng cho tất cả các phác đồ.
1.5.1. Đánh giá trước điều trị methotrexat liều cao
Methotrexat liều cao cần sử dụng đƣờng tĩnh mạch trung tâm hoặc sử dụng
đƣờng tĩnh mạch ngoại vi lớn và cần đƣợc giám sát ít nhất hai đến ba ngày trong
điều kiện chăm sóc nội trú. Mặc dù việc giám sát ngoại trú của methotrexat liều cao
có thể khả thi, tuy nhiên việc này đòi hỏi bệnh nhân cần hợp tác kèm theo thăm
khám ngoại trú hàng ngày, chú ý theo dõi chặt chẽ tình trạng bù nƣớc, kiềm hóa và
pH nƣớc tiểu [9]. Buồn nôn, nôn hoặc tiêu chảy có thể dẫn đến giảm thể tích tuần
hoàn làm cho việc quản lý giám sát trong điều trị ngoại trú không phù hợp.
Bệnh nhân có cổ trƣớng hoặc tràn dịch màng phổi có thể gây tích tụ
methotrexat trong khoang dịch này, dẫn đến chậm thải trừ methotrexat, đặc biệt nếu
kèm theo suy giảm chức năng thận. Các vấn đề này cần phải đƣợc giải quyết trƣớc
điều trị liều methotrexat đầu tiên. Nếu không, khả năng nồng độ methotrexat trong
huyết tƣơng tăng cao kéo dài sau hơn 72 giờ sau khi kết thúc dùng thuốc có thể xảy
ra [71].
1.5.2. Đánh giá chức năng thận
Do methotrexat đƣợc thải trừ chủ yếu bởi thận, nên cần đánh giá chức năng
thận trƣớc mỗi lần sử dụng methotrexat liều cao. Nếu creatinin huyết thanh ban đầu
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Tham số

Widemann và
cộng sự (1995)
[93]

tăng cao, cần tiến hành bù đủ nƣớc và kiểm tra xét nghiệm lại. Nếu creatinin huyết
thanh vẫn còn tăng, có thể cân nhắc giảm liều thuốc.
Hiện không có các hƣớng dẫn chung về giảm liều dựa trên chức năng thận.
Giản đồ giảm liều sau đây đã đƣợc đề xuất bởi các nhóm chuyên gia:
- ClCr 10 đến 50 mL/phút/1,73 m2 - Giảm liều tới 50% liều thông thƣờng
- ClCr <10 mL/phút/1,73 m2 - Tránh sử dụng methotrexat
- Lọc máu/điều trị thay thế thận liên tục - Dùng 50% liều (một số tài liệu khác cho
rằng chỉ dùng 25% liều sau khi chạy thận nhân tạo) [49]
Kintzel cung cấp các khuyến nghịClCr khác [58]:
- ClCr 46-60 mL/phút/1,73 m2 - Giảm liều tới 65% liều thông thƣờng
- ClCr từ 31 đến 45 mL/phút/1,73 m2 - Giảm liều tới 50% liều thông thƣờng
- ClCr <30 mL/phút/1,73 m2 - Tránh sử dụng methotrexat
Một số ý kiến khác cho rằng giảm liều methotrexat bằng cách giảm tỷ lệ % tƣơng
ứng khi ClCr dƣới 100 mL/phút/1,73 m2 (ví dụ, đối với ClCr 60 mL/phút/1,73 m2,
liều sẽ giảm 40%) [35].
Một thử nghiệm trên ngƣời lớn sử dụng methotrexat cho bệnh bạch cầu cấp
khuyến cáo rằng liều dùng khi điều trị methotrexat liều cao dựa trên creatinin huyết
thanh vào ngày điều trị [55]:
- Creatinin huyết thanh < 1,5 mg/dL – Sử dụng 100% liều thông thƣờng
- Creatinin huyết thanh 1,5 đến 2,0 mg/dL - Giảm liều tới 75% liều thông thƣờng
- Creatinin huyết thanh > 2,0 mg/dL - Giảm liều tới 50% liều thông thƣờng
Tuy nhiên không có sự đồng thuận ý kiến về một lƣợc đồ giảm liều tối ƣu
(đối với cả trẻ em và ngƣời lớn) và có thể thay đổi để phù hợp trong thực hành lâm
sàng. Trong thực tế, đặc biệt khi methotrexat liều cao đƣợc dùng với mục đích tăng
cƣờng điều trị, việc giảm liều hiếm khi đƣợc thực hiện kể cả khi chức năng thận suy
giảm. Mặt khác, nếu bệnh nhân có xuất hiện độc tính liên quan đến methotrexat liều
cao trong quá trình điều trị, cần theo dõi creatinin huyết thanh và trì hoãn liều tiếp
theo cho đến khi creatinin huyết thanh trở lại giá trị ban đầu.
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Aronoff khuyến cáo các thay đổi liều sau cho người lớn [12]:

Cũng không có sự thống nhất về cách đánh giá định kỳ ClCr trong các phác
đồ điều trị có chứa các thuốc phụ thuộc vào thanh thải thận. Một số phác đồ yêu cầu
lấy mẫu nƣớc tiểu 24 giờ và đo creatinin niệu để tính ClCr mỗi lần trƣớc khi sử
dụng methotrexat liều cao. Tuy nhiên, việc lấy mẫu nƣớc tiểu 24 giờ có thực sự cần
cứu cho thấy có độ chính xác cao hơn tính ClCr (hay GFR) khi dùng công thức
Wright [62], công thức Cockcroft-Gault [35], hoặc công thức MDRD (Modification
of Diet in Renal Disease) [81].
Tuy nhiên, ƣớc tính GFR dựa trên việc lấy mẫu nƣớc tiểu 24 giờ hoặc đƣợc
tính từ creatinin huyết thanh có thể mắc sai số độc tính khi mức lọc cầu thận thấp.
Cần cân nhắc nguy cơ tiềm tàng của việc tăng độc tính của thuốc ở bệnh nhân có
giảm mức lọc cầu thận so với lợi ích có đƣợc từ điều trị.
1.5.3. Đánh giá chức năng gan cơ bản trước khi chỉnh liều
Hiệu chỉnh liều methotrexat theo chức năng gan đã đƣợc đề xuất bởi một
nhóm chuyên gia nhƣ sau [30]:
- Nồng độ bilirubin huyết thanh 3,1 đến 5 mg/dL hoặc nồng độ enzym
transaminase> gấp 3 lần giới hạn trên của bình thƣờng: Dùng 75% liều thông
thƣờng.
- Nồng độ bilirubin huyết thanh> 5 mg / dL: Tránh sử dụng.
1.5.4. Đánh giá ảnh hưởng của thuốc sử dụng đồng thời
Nhiều loại thuốc nên tránh sử dụng trong quá trình sử dụng methotrexat liều
cao, bao gồm thuốc chống viêm không steroid (NSAID), phenytoin, ciprofloxacin,
kháng sinh penicillin, probenecid, amiodaron và thuốc ức chế bơm proton, các
thuốc này gây ức chế thải trừ methotrexat [13], [40], [50], [52], [75], [79], [105].
Các báo cáo cũng cho thấy sử dụng đồng thời levetiracetam có thể làm thay đổi
mức độ thanh thải của thận, mặc dù các dữ liệu còn chƣa thống nhất [13], [79]. Đặc
biệt việc sử dụng đồng thời sulfamethoxazol-trimethoprim có nguy cơ làm tăng độc
tính liên quan đến điều trị và ảnh hƣởng đến hiệu quả chống ung thƣ do ức chế bài
tiết ở thận và cạnh tranh các vị trí gắn trên phân tử DHFR [14], [16], [85]. Không
dùng kèm với các loại vitamin có chứa acid folic vì có thể làm giảm hiệu lực của
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thiết hay không cho tất cả bệnh nhân vẫn còn đang tranh cãi [81]. Một số nghiên

thuốc.
1.5.5. Bù đủ nước và kiềm hóa nước tiểu
Hầu hết các phác đồ đều khuyến cáo sử dụng ít nhất 2,5 đến 3,5 lít /m2 dịch
truyền tĩnh mạch mỗi ngày, bắt đầu từ 4 đến 12 giờ trƣớc khi bắt đầu truyền
pH của nƣớc tiểu nên đƣợc đo tại thời điểm ban đầu trƣớc khi sử dụng
methotrexat liều cao. Nhƣ đã đề cập, methotrexat kết tủa trong môi trƣờng nƣớc tiểu
có tính axit, vì vậy việc duy trì nƣớc tiểu pH 7,0 hoặc cao hơn làm tăng khả năng
hòa tan methotrexat, ngăn chặn kết tinh thuốc trong ống thận, và làm giảm đáng kể
nguy cơ tổn thƣơng thận. Trong thực hành lâm sàng, chỉ bắt đầu truyền methotrexat
khi pH nƣớc tiểu > 7,0 và duy trì trong phạm vi này cho đến khi nồng độ
methotrexat huyết tƣơng giảm xuống dƣới 0,1 µmol.
Kiềm hóa nƣớc tiểu có thể đạt đƣợc dễ dàng bằng việc sử dụng dung dịch
natri bicarbonat truyền tĩnh mạch. Điều này giúp đạt đƣợc 2 mục đích là cả bù nƣớc
và kiềm hóa nƣớc tiểu. Một lựa chọn thông thƣờng khác là truyền tĩnh mạch
glucose 5% với 100 đến 150 mEq natri bicarbonat mỗi lít dịch, đƣợc sử dụng bằng
cách truyền liên tục từ 125 đến 150 mL/giờ. Lƣợng natri bicarbonat trong mỗi lít
dịch và thành phần dịch truyền tĩnh mạch sau đó có thể đƣợc thay đổi tùy theo giá
trị pH nƣớc tiểu và natri trong huyết thanh. Nếu chỉ thêm 50 mEq natri bicarbonat
vào mỗi lít dịch truyền tĩnh mạch, cần chú ý bệnh nhân có thể có nguy cơ bị hạ
huyết áp nếu sử dụng glucose 5%.
Natri bicarbonat có thể đƣợc sử dụng đƣờng truyền tĩnh mạch hoặc đƣờng
uống:
- 50 ml glucose 5% chứa natri bicarbonat 1 mEq/kg có thể truyền tĩnh mạch trong
30 phút mỗi bốn hoặc sáu giờ.
- Uống natri bicarbonat cũng có thể đƣợc bắt đầu với 2 viên x 650 mg và tăng tối đa
5 viên mỗi 2-4 giờ.
Với việc duy trì uống hoặc truyền dung dịch chứa natri bicarbonat, pH nƣớc
tiểu phải đạt > 7,0 trƣớc khi bắt đầu truyền methotrexat, và cần theo dõi chặt chẽ pH
nƣớc tiểu cho đến khi nồng độ methotrexat huyết thanh xuống dƣới 0,1 µmol để
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methotrexat [44].

đảm bảo nƣớc tiểu vẫn đƣợc kiềm hóa đầy đủ.
Một vài phác đồ yêu cầu chế độ ăn uống hạn chế thực phẩm có tính axit (ví
dụ: nƣớc cam, thực phẩm chứa cà chua) trong quá trình điều trị methotrexat liều cao
cho đến khi nồng độ dƣới 0,1 µmol. Một số phác đồ khác khuyến cáo ngƣời bệnh
khi nồng độ methotrexat trong huyết tƣơng nhỏ hơn 0,1 µmol.
1.5.6. Sử dụng calci folinat
Trong hơn 30 năm qua, việc sử dụng dự phòng bằng calci folinat đƣợc coi là
một yếu tố quan trọng của điều trị methotrexat liều cao. Calci folinat đặc biệt hiệu
quả trong công tác dự phòng suy tủy, độc tính trên đƣờng tiêu hóa và độc tính trên
thần kinh trong khi điều trị bằng methotrexat liều cao. Các phác đồ hóa trị bao gồm
methotrexat liều cao cũng thƣờng đề cập các khuyến cáo về liều lƣợng và thời gian
dùng calci folinat để bảo vệ các tế bào bình thƣờng không bị tổn thƣơng bởi
methotrexat. Calci folinat có khả năng trung hòa hiệu quả methotrexat, không bắt
đầu sử dụng quá sớm bởi có thể sẽ làm giảm không chỉ độc tính mà còn giảm hiệu
quả chống ung thƣ. Trong tế bào bình thƣờng, calci folinat cạnh tranh với
methotrexat tự do chƣa polyglutamat hóa để gắn với DHFR [63]. Ngƣợc lại các tế
bào ác tính, ở biểu mô ruột và tủy xƣơng bình thƣờng, có tƣơng đối ít methotrexat
đƣợc polyglutamat hóa khi sử dụng methotrexat [27], [31]. Giả thuyết cho rằng vì
methotrexat đƣợc polyglutamat hóa trong nội bào ở mức độ thấp hơn, calci folinat
trở nên đặc hiệu hơn trong ức chế DHFR ở tế bào bình thƣờng so với các tế bào ác
tính [10], [20], [27], [31], [40], [59].
Calci folinat chỉ có thể « giải cứu » các tế bào bình thƣờng mà chƣa có tổn
thƣơng ADN do độc tính của methotrexat. Vì vậy, để có hiệu quả, điều trị với calci
folinat phải đƣợc bắt đầu trong vòng 24 đến 36 giờ sau khi bắt đầu methotrexat liều
cao [7]. Nếu một bệnh nhân đang dùng calci folinat tại thời điểm điều trị
methotrexat liều cao đƣợc lên kế hoạch để sử dụng, nên dừng calci folinat và việc
sử dụng methotrexat liều cao cần trì hoãn cho đến ngày hôm sau. Súc miệng bằng
dung dịch acid folinic có thể giúp giảm viêm loét miệng.
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tránh sử dụng aspirin, các NSAIDs và vitamin khác (đặc biệt là vitamin C) cho đến

Nghiên cứu,
tác giả

Charlotte
Rask và
cộng sự ,
1995 [73]

Cỡ mẫu Phác đồ dùng
MTX trong nghiên cứu

Thời điểm lấy mẫu

Mẫu máu cho nghiên cứu
đƣợc thu thập trong ống
Bệnh nhân nhi chẩn đoán
heparin ở 0, 20 (trạng thái ổn
và điều trị ALL, cỡ mẫu13,
định), 28, 36, 42, 54, 66 và
nam/nữ (8/5), tuổi (3,3-12,6)
168 giờ sau khi bắt đầu truyền
Phác đồ the Nordic
dịch. Sau khi ly tâm, plasma
Association for Paediatric
đƣợc bảo quản ở - 80 ° C
Haematology and Oncology
trong các ống polyprolyene
1992 5-8 g/m2
cho đến khi phân tích.
một phần mƣời đƣợc truyền
Mẫu nƣớc bọt thu đƣợc bằng
tĩnh mạch (IV.) trong giờ
cách đặt cạnh tuyến mang
đầu tiên và chín phần mƣời
trong 5 phút ở 20,42,66 và
còn lại trong 23 giờ
168 giờ sau khi bắt đầu truyền
MTX

Hồi cứu trên 37 bệnh nhân
Irene
(19 nam, 18 nữ) với 227 đợt
Aquerreta và
truyền.
cộng sự
Liều trung bình 4,87g/m2
(2002) [11]
truyền trong 4 giờ
T. Skàrby và Tổng số 264 bệnh nhân nhi
cộng sự,
chẩn đoán và điều trị ALL
2002 [80]
(91%) , còn lại u lympho

Các yếu tố ảnh
hƣởng đƣa vào
phân tích mối liên
quan độc tính

Các thông số
DDH phân tích

Điện giải, nồng độ
creatinin huyết
thanh, BUN đo
hàng ngày
Công thức máu đầy
đủ, Bilirubin,
ALT,AST đo 3
lần/tuần

AUC, Nồng độ
MTX nƣớc bọt,
nồng độ MTX, 7OHMTX trong
máu,
Clss, t1/2 ban đầu,
t1/2 thải trừ

Giới, tuổi, cân nặng,
24h ,36h, 48h và 72h sau khi chiều cao, cân nặng
bắt đầu truyền MTX, theo dõi lý tƣởng, BSA, chẩn
và đánh giá đến khi nồng độ
đoán, loại ung thƣ,
xuống dƣới 0,05 µmol/L
vị trí ung thƣ, ,Scr,
Số lƣợng bạch cầu
23 và 36 giờ sau khi bắt đầu
Nồng độ creatinin
truyền và sau đó cứ sau 6 giờ huyết thanh đƣợc đo
cho đến khi mức S-MTX dƣới hàng ngày
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Độ thanh thải
MTX, AUC,
Liều, Nồng độ
đỉnh, Nồng độ
đáy

Tiêu chí chậm
thải trừ

Nồng độ MTX
>0,05 µmol/L
sau 72 giờ
Nồng độ MTX
trên 0,2 µM
sau 36 giờ
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Bảng 1.3. Một số nghiên cứu giám sát điều trị bằng nồng độ thuốc khi sử dụng methotrexat liều cao

Cỡ mẫu Phác đồ dùng
MTX trong nghiên cứu
không hogkin tại Thụy
Điển, tỷ lệ nam/nữ
(151/113), tuổi trung bình
6,5 (0,7-18) với 1164 mẫu
định lƣợng
Phác đồ NOPHO-92 (95%)
hoặc ALL BFM-90 với liều
5 hoặc 8 g MTX/m2, truyền
trong 24 h: một phần mƣời
đƣợc truyền tĩnh mạch trong
giờ đầu tiên và chín phần
mƣời còn lại trong 23 giờ

Akitoshi và
cộng sự,
2003 [57]

N. Martelli
và cộng sự

Bệnh nhân nhi chẩn đoán
và điều trị ALL, cỡ mẫu 30,
nam/nữ (14/16), tuổi trung
bình 6 (2-13 )
Phác đồ L95-14 protocol of
the Tokyo Children’s
Cancer Study Group:3 g
MTX/m2, truyền trong 12 h
(đợt đầu); truyền trong 24 h
(đợt 2,3)
Hồi cứu trên 69 bệnh nhân
dƣới 15 tuổi.

Thời điểm lấy mẫu

Các yếu tố ảnh
hƣởng đƣa vào
phân tích mối liên
quan độc tính

Các thông số
DDH phân tích

Tiêu chí chậm
thải trừ

0,2 µM

24, 48 và 72 giờ kể từ khi bắt
đầu MTX. Lặp lại sau mỗi 24
giờ cho đến khi nồng độ
MTX huyết tƣơng giảm
xuống dƣới 0,1 µM

24h ,36h, 48h và 72h sau khi
bắt đầu truyền MTX và tiếp
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Nồng độ MTX
trên 0,1 µM
sau 72 giờ

Giới, tuổi, cân nặng, Cl(mL/min/m2)
chiều cao, nồng độ
Vd(1/m2)

Nồng độ MTX
> 0,2 µmol sau
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Nghiên cứu,
tác giả

Cỡ mẫu Phác đồ dùng
MTX trong nghiên cứu

Thời điểm lấy mẫu

Dùng liều MTX 5 g /m2
trong 24 h (500mg truyền
trong giờ đầu, 4500 mg
truyền trong 23 giờ)

tục mỗi 24 h đến khi nồng độ
MTX xuống dƣới 0,2 µmol

Katalin
Csordas và
cộng sự
(2013)[24]

Hồi cứu 65 trẻ đƣợc điều trị
với 5 g/m2/24 giờ MTX và
88 trẻ đƣợc điều trị với
2g/m2/24h MTX theo ALLBFM 95 và ALL IC-BFM
2002 protocol (trung bình
6,4 tuổi, 1,0- 17,9 tuổi)

Katalin
Csordas và
cộng sự
(2014)[25]

Hồi cứu 118 trẻ đƣợc điều
trị với 5g/m2/24 giờ MTX
hoặc 2g/m2/24h MTX theo
ALL-BFM 95 và ALL ICBFM 2002 protocol (trung
bình 6,4 tuổi, 1,1- 18 tuổi)

Maurizio

Hồi cứu trên 8 trẻ dùng liều

Nồng độ MTX trọng máu
24h, 36h, 48h và Nồng độ
dịch não tủy 24h. Các thời
điểm đo bổ sung 66, 72, 96 và
120 h nếu mức MTX có thể
đo đƣợc sau 48h lớn hơn
0,25 hoặc 0,5 µmol/l.
Nồng độ MTX trọng máu
24h, 36h, 48h và nồng độ
dịch não tủy 24h sau khi
truyền MTX. Các thời điểm
đo bổ sung 66, 72, 96 và 120
h nếu mức MTX có thể đo
đƣợc sau 48h lớn hơn 0,25
hoặc 0,5 µmol/l.
Theo thói quen lâm sàng tại

(2011)
[61]
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Các yếu tố ảnh
hƣởng đƣa vào
phân tích mối liên
quan độc tính
creatinin huyết
thanh, số lƣợng
bạch cầu, phân loại
miễn dịch ALL,
chẩn đoán dấu hiện
lâm sang, kháng
corticoid, kháng trị
cảm ứng và kết quả
lâm sàng

Các thông số
DDH phân tích

Tiêu chí chậm
thải trừ

Từ đó tính AUC
và t1/2

72 giờ

nồng độ MTX
Tuổi,Scr, nhóm
trong máu tại
điều trị, yếu tố nguy 24h, 36h, 48h ;
cơ
nồng độ dịch não
tủy 24h, AUC

Nồng độ MTX
sau 48h lớn
hơn 0,25 hoặc
0,5 µmol/l.

Đa hình đơn
nucleotid (SNP),
tuổi, giới, phác đồ,
Nồng độ MTX,
phân loại miễn dịch, AUC
phân loại nguy cơ,
liều MTX,

mức MTX có
thể đo đƣợc
sau 48h lớn
hơn 0,25 hoặc
0,5 µmol/l.

Tuổi, cân nặng

Nồng độ MTX

Nồng độ MTX,
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Nghiên cứu,
tác giả

Cỡ mẫu Phác đồ dùng
MTX trong nghiên cứu

Lucchesi và
cộng sự
(2014)[60]

MTX 8g/m2, tuổi trung bình
4,5 tháng (0-9 tháng)

Priya Tiwari
và cộng sự,
2015[86]

Thời điểm lấy mẫu

Các yếu tố ảnh
hƣởng đƣa vào
phân tích mối liên
quan độc tính

đơn vị : Nồng độ MTX trọng
máu 24h, 48h, 72h (Tại các
điểm kiểm tra này, mức MTX
phải thấp hơn 10, 1 và 0,2 µM
/ L tƣơng ứng.)

ALL = 9 bệnh nhân, 23 chu
kỳ; NHL = 41 bệnh nhân, 99
chu kỳ , tổng số 50 bệnh
nhân, tuổi trung bình 9 (3Mẫu máu đƣợc lấy tại
17)
12,24,36,48,60 và 72 giờ sau
Liều MTX 5 g/m2, một phần
khi dùng MTX liều cao
mƣời đƣợc truyền tĩnh mạch
(IV.) trong 0,5 giờ đầu tiên
và chín phần mƣời còn lại
trong 23,5 giờ

29

Nồng độ creatinin
huyết thanh ban đầu
và 24, 48, 72 giờ từ
khi bắt đầu truyền
MTX

Các thông số
DDH phân tích

Tiêu chí chậm
thải trừ

mức độ thải trừ
MTX

trong máu 24h,
48h, 72h (Tại
các điểm kiểm
tra này, mức
MTX phải thấp
hơn 10, 1 và
0,2 µM / L
tƣơng ứng.)

Nồng độ MTX
> 1 µmol/L tại
48 giờ hoặc
µmol/L tại 72
giờ
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Nghiên cứu,
tác giả

CHƢƠNG 2. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tƣợng nghiên cứu
Tất cả bệnh nhân và hồ sơ bệnh án (HSBA) của bệnh nhân điều trị tại
Khoa Bệnh máu trẻ em, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ƣơng trong

chọn và loại trừ sau:
2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn
Bệnh nhân đƣợc chỉ định methotrexat liều cao lần đầu tiên điều trị bạch
cầu cấp dòng lympho trong khoảng thờ
(*)

Định nghĩa phác đồ methotrexat liều cao là methotrexat được sử dụng

đường truyền tĩnh mạch với mức liều ≥ 500 mg/m2 trong khoảng thời gian từ
4-36 giờ.
2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ
- Bệnh nhân trên 18 tuổi.
- Phụ nữ có thai và cho con bú.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu
Nghiên cứu đƣợc thiết kế tiến cứu, can thiệp. Đề cƣơng nghiên cứu đã
đƣợc thông qua về khía cạnh khoa học và đạo đức bởi Hội đồng Khoa học tại
Viện Huyết học - Truyền máu Trung ƣơng trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu
khoa học cấp cơ sở tại bệnh viện. Sơ đồ thiết kế nghiên cứu đƣợc trình bày
trong hình 2.1.
Thuốc được sử dụng trong nghiên cứu
Các chế phẩm methotrexat đƣợc sử dụng trong nghiên cứu là
Methotrexate-Belmed hàm lƣợng 50mg hoặc 1000mg, đƣợc sản xuất bởi
Belmedpreparaty Rue (số đăng ký lƣu hành là VN2-344-15 và VN3-19-18),
nằm trong danh mục thuốc sử dụng tại bệnh viện trong thời gian thực hiện
nghiên cứu.
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khoảng thời gian từ ngày 1/7/2018 - 31/1/2019 thỏa mãn các tiêu chuẩn lựa

Quy trình định lượng methotrexat được sử dụng trong nghiên cứu
Việc định lƣợng methotrexat đƣợc thực hiện trong khoảng thời gian từ
01/10/2018 -31/1/2019.
Thời điểm thu thập mẫu máu làm xét nghiệm
Hình 2.2. Mẫu dƣợc động học đƣợc thu theo bộ mẫu, bao gồm:
- Đối với bệnh nhân truyền methotrexat trong 24 giờ: lấy máu định lƣợng vào
thời điểm 30 phút sau khi kết thúc truyền methotrexat (C1) và hàng ngày cho
đến khi nồng độ methotrexat < 0,1µmol/L (đƣợc kí hiệu lần lƣợt C2, C3,… ).
- Đối với bệnh nhân truyền methotrexat trong 36 giờ: lấy máu định lƣợng vào
thời điểm 48 giờ tính từ thời điểm bắt đầu truyền methotrexat (C1) và hàng
ngày sau đó cho đến khi nồng độ methotrexat < 0,1µmol/L (đƣợc kí hiệu lần
lƣợt C2, C3,…).
Thu thập mẫu và xử lý mẫu
Lấy 3 mL máu tĩnh mạch cho vào ống nghiệm có chất chống đông
Lithium – Heparin, vận chuyển trong hộp tránh ánh sáng và gửi lên khoa Hóa
sinh của bệnh viện. Ly tâm tách huyết tƣơng. Huyết tƣơng đƣợc tách ra cho
vào ống nghiệm nút kín, có dán nhãn, mã hóa và tiến hành xét nghiệm. Trong
trƣờng hợp chƣa tiến hành xét nghiệm ngay, bảo quản tránh ánh sáng và ở
nhiệt độ – 10oC cho đến khi định lƣợng.
Định lượng methotrexat
Đƣợc thực hiện tại khoa Hóa sinh, Viện Huyết học – Truyền máu
Trung ƣơng, sử dụng kĩ thuật xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang
(CMIA) để định lƣợng methotrexat trong mẫu huyết thanh/huyết tƣơng trên
hệ thống máy ARCHITECT i System có quy trình STAT, thuốc thử là Kit số
lô 88016M800 của hãng Abbott Diagnostics, Mỹ. Giới hạn định lƣợng: 0.040
µmol/L - 1.500 µmol/L (0.018 - 0.682 µg/mL).
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Thời điểm thu mẫu dƣợc động học tại các lần lấy mẫu đƣợc mô tả trong

Đơn vị kết quả mặc định là µmol/L. Khi chọn sử dụng đơn vị thay thế
là µg/mL, hệ số chuyển đổi sau đƣợc sử dụng:
0,45444 = µg/mL

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

Nồng độ µmol/L

Hình 2.1. Sơ đồ thiết kế nghiên cứu
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Hình 2.2. Sơ đồ thiết kế lấy mẫu dƣợc động học

2.2.2. Nội dung và chỉ tiêu nghiên cứu
2.2.2.1. Mục tiêu 1: Khảo sát tần suất, đặc điểm của các biến cố bất lợi khi sử
dụng Methotrexat liều cao trên bệnh nhân nhi mắc bạch cầu cấp dòng lympho
tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương
- Về đặc điểm chung: tuổi (tính theo tháng và năm), giới, cân nặng, chiều cao,
BMI, BSA (diện tích da) đƣợc thu thập tại thời điểm lần đầu tiên điều trị
methotrexat liều cao.
Công thức tính BMI [91]:
BMI =
Công thức tính diện tích da [32]:
BSA (m2) =
- Về đặc điểm về bệnh lý ung thƣ huyết học, mô tả số lƣợng và tỷ lệ theo các
tiêu chí: bệnh nhân mới chẩn đoán hay tái phát, phân loại miễn dịch (lơ xê mi
cấp tế bào B hoặc tế bào T), phân loại nguy cơ (nguy cơ chuẩn hoặc nguy cơ
cao) tại thời điểm chẩn đoán áp dụng đối với bệnh bạch cầu cấp dòng tế bào B
[2]
- Đặc điểm liên quan đến phác đồ điều trị methotrexat liều cao của bệnh nhân:
số lƣợng, tỷ lệ của các phác đồ đƣợc sử dụng điều trị ung thƣ trong nghiên
cứu.
- Tình trạng bệnh nhân tại thời điểm trƣớc điều trị với methotrexat và thời
điểm trƣớc mỗi chu kỳ điều trị với methotrexat.
Các chỉ số huyết học: nồng độ hemoglobin, số lƣợng tiểu cầu và bạch
cầu trung tính
Chức năng thận: nồng độ creatinin huyết thanh nền và độ thanh thải
creatinin.
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a. Đặc điểm bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu:

Công thức tính độ thanh thải creatinin nhi khoa [1]:

Hệ số K: Hệ số K = 39 với trẻ 1-6 tháng tuổi, K=44 với trẻ 7-12 tháng tuổi,
K=47 với trẻ 13 tháng tới 12 tuổi, K=44 với trẻ nữ > 12 tuổi, K=48 với trẻ
nam > 12 tuổi.
Chức năng gan: nồng độ bilirubin toàn phần, nồng độ enzym
transaminase (bao gồm AST và ALT).
Chỉ số hóa sinh khác: protein, albumin huyết thanh.
b. Mô tả đặc điểm các biến cố bất lợi gặp phải trong mẫu nghiên cứu
Các biến cố bất lợi xuất hiện trên bệnh nhân sử dụng methotrexat liều
cao đƣợc ghi nhận và phân loại mức độ nghiêm trọng theo “Tiêu chí thuật
ngữ thƣờng dùng đối với biến cố bất lợi” – CTCAE (Common Terminology
Criteria for Adverse Events) phiên bản 4.0 năm 2009 của Viện sức khỏe quốc
gia (National Health Institute) và Viện Ung bƣớu quốc gia (National Cancer
Institute) của Hoa Kỳ. Cụ thể với các tiêu chí đƣợc trình bày trong Phụ lục 4.
Các độc tính đƣợc theo dõi trong vòng 2 tuần (14 ngày) sau tính từ khi bắt
đầu truyền methotrexat liều cao.
Các biến có bất lợi đƣợc mô tả theo từng chu kỳ methotrexat liều cao.
Các độc tính trên huyết học, bất thƣờng chức năng gan và các độc tính ghi
nhận trực tiếp trên lâm sàng đƣợc xác định là xuất hiện khi đáp ứng các điều
kiện trên (theo Phụ lục 4) và có mức độ nghiêm trọng cao hơn so với thời
điểm trƣớc khi điều trị (đối với bệnh nhân có tình trạng tƣơng ứng với biến cố
bất lợi độ 4 trở lên thì không tiếp tục đánh giá khả năng gặp biến cố bất lợi ở
những bệnh nhân này). Mức độ nghiêm trọng của độc tính đƣợc xác định là
mức cao nhất ghi nhận đƣợc trong vòng 14 ngày theo dõi. Đặc điểm tỷ lệ phát
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= Creatinin máu (mg%) x 88,4

sinh của từng biến cố bất lợi đƣợc xác định bằng tỷ lệ % số biến cố bất lợi đó
trên tổng số đợt sử dụng methotrexat liều cao. Ngày xuất hiện biến cố bất lợi
đƣợc đƣợc tính từ ngày bắt đầu truyền methotrexat đến ngày bắt đầu ghi nhận
đƣợc biến cố đó trên lâm sàng hoặc xét nghiệm. Các biến cố bất lợi đƣợc lựa
- Độc tính trên huyết học:
Thiếu máu: Đƣợc đánh giá dựa trên chỉ số huyết sắc tố
Giảm tiểu cầu: Đƣợc đánh giá dựa trên chỉ số tiểu cầu
Giảm bạch cầu trung tính: Đƣợc đánh giá dựa trên chỉ số bạch cầu trung
tính
- Độc tính trên thận: Đƣợc đánh giá bằng mức độ tổn thƣơng thận cấp dựa
trên chỉ số creatinin huyết thanh và mức lọc cầu thận của bệnh nhân theo công
thức [1].
- Bất thƣờng xét nghiệm chức năng gan: Đƣợc đánh giá dựa trên chỉ số AST,
ALT, billirubin toàn phần huyết thanh. Bệnh nhân đƣợc đánh giá có bất
thƣờng xét nghiệm chức năng gan khi ghi nhận đƣợc biến cố bất lợi trên ít
nhất 1 xét nghiệm AST, ALT hoặc bilirubin toàn phần.
- Độc tính gây viêm niêm mạc miệng: Đƣợc đánh giá dựa trên kết quả thăm
khám lâm sàng hàng ngày.
- Độc tính trên đƣờng tiêu hóa bao gồm nôn, buồn nôn, tiêu chảy: Đƣợc đánh
giá dựa trên kết quả thăm khám lâm sàng hằng ngày.
- Đặc điểm liên quan tới thời gian xuất hiện các biến cố bất lợi tính từ thời
điểm bắt đầu sử dụng methotrexat liều cao (ngày xuất hiện độc tính tính từ
thời điểm bắt đầu dùng thuốc).
c. Đặc điểm việc dự phòng biến cố bất lợi do methotrexat trên bệnh nhân
nghiên cứu
- Đặc điểm bù dịch: tổng thể tích dịch truyền mỗi ngày (ml/ngày) và thể tích
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chọn để theo dõi bao gồm:

dịch truyền tính theo diện tích da mỗi ngày (ml/m2/ngày) trong 24 giờ trƣớc
truyền và 3 ngày sau thời điểm bắt đầu truyền methotrexat.
- Đặc điểm kiềm hóa: liều kiềm hóa (tính theo mEq Natri carbonat và
mEq/m2 da) hằng ngày trong 24 giờ trƣớc truyền và 3 ngày sau truyền

tiểu.
- Đặc điểm sử dụng calci folinat:
Tổng liều calci folinat trong mỗi chu kỳ điều trị (theo mg và mg/m2 da).
Liều calci folinat theo ngày (mg/m2 da/ngày), đƣợc tính bằng tích của
liều dùng một lần và số lần dùng trong ngày.
Số lần dùng trong ngày.
Khoảng thời gian dùng calci folinat (theo ngày): đƣợc tính bằng số ngày
từ lúc bắt đầu sử dụng calci folinat đến ngày cuối cùng sử dụng calci folinat.
2.2.2.2. Mục tiêu 2: Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến sự xuất hiện các
biến cố bất lợi khi sử dụng methotrexat liều cao trên bệnh nhân nhi mắc bạch
cầu cấp dòng lympho tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương
a. Phân tích một số yếu tố ảnh hƣởng về đặc điểm bệnh nhân, đặc điểm sử
dụng methotrexat và xử trí calci folinat dự phòng lên nguy cơ xuất hiện biến
cố bất lợi
Phân tích ảnh hƣởng của các yếu tố tới việc xuất hiện các biến cố bất
lợi và mức độ nghiêm trọng của biến cố theo mỗi chu kỳ điều trị methotrexat,
cụ thể bao gồm: thiếu máu độ 2 trở lên; giảm tiểu cầu; giảm bạch cầu trung
tính độ 3 trở lên; bất thƣờng chức năng gan độ 2 trở lên; xuất hiện buồn nôn
hoặc nôn độ 2 trở lên; loét miệng từ độ 2 trở lên.
Để phân tích một số yếu tố ảnh hƣởng đến sự xuất hiện các biến cố bất
lợi khi sử dụng methotrexat liều cao của bệnh nhân nghiên cứu, chúng tôi so
sánh một số chỉ tiêu giữa hai nhóm xuất hiện biến cố bất lợi và nhóm không
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methotrexat), kết quả theo dõi pH và SG từ xét nghiệm tổng phân tích nƣớc

xuất hiện biến cố bất lợi trên 98 chu kỳ điều trị đƣa vào nghiên cứu (phân tích
đơn biến), bao gồm:
- Nhóm yếu tố thuộc về đặc điểm bệnh nhân: tuổi (theo tháng), giới tính, cân
nặng, BMI, phân loại miễn dịch, bệnh nhân mới chẩn đoán hoặc tái phát; xét
năng thận (creatinin), chức năng gan (AST, ALT, bilirubin toàn phần) và các
xét nghiệm khác (protein, albumin).
- Nhóm yếu tố thuộc về đặc điểm sử dụng methotrexat của bệnh nhân: chế độ
liều dùng methotrexat (1g/m2 hoặc 5g/m2), liều methotrexat trong một chu kỳ
điều trị theo cân nặng, sử dụng methotrexat lần đầu, sử dụng phác đồ phối
hợp cyclophosphamid và doxorubicin.
- Nhóm yếu tố thuộc về đặc điểm sử dụng calci folinat của bệnh nhân: tổng
liều calci folinat sử dụng trong chu kỳ điều trị theo diện tích da (mg/m2), liều
trung bình calci folinat hằng ngày sử dụng theo diện tích da (mg/m2/ngày).
- Nhóm yếu tố ảnh hƣởng đến từng độc tính:
Hemoglobin nền (g/l) đối với biến cố bất lợi thiếu máu
Số lƣợng tiểu cầu nền (G/l) đối với biến cố bất lợi giảm tiểu cầu
Số lƣợng bạch cầu trung tính nền (G/l) đối với biến cố bất lợi giảm bạch
cầu trung tính.
Số lƣợng bạch cầu trung tính nền, Số lƣợng bạch cầu trung tính ngày 7,
Số lƣợng bạch cầu trung tính ngày 14 (G/l) đối với biến cố bất lợi loét miệng.
Phân tích hồi quy đa biến logistic với các yếu tố có khác biệt có ý nghĩa
thống kê ở trên (p < 0,05) và các yếu tố hiệu chỉnh bao gồm: tuổi, giới, cân
nặng, BMI, ung thƣ tái phát, liều methotrexat theo cân nặng, liều trung bình
ngày calci folinat theo diện tích da.
b. Phân tích mối liên quan của dƣợc động học methotrexat lên nguy cơ xuất
hiện biến cố bất lợi
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nghiệm sinh hóa tại thời điểm trƣớc khi sử dụng methotrexat thể hiện chức

Mô tả đặc điểm định lượng methotrexat của mẫu nghiên cứu
Mô tả đặc điểm quá trình theo dõi nồng độ methotrexat đã thực hiện:
tổng số mẫu đã lấy, số mẫu định lƣợng trung bình trong một chu kỳ điều trị,
số lƣợng và tỷ lệ đợt đƣợc định lƣợng theo số mẫu định lƣợng.
Đối với những bệnh nhân sử dụng chế độ liều methotrexat 5g/m2, mô tả
đặc điểm nồng độ methotrexat huyết tƣơng của nhóm bệnh nhân nghiên cứu
theo thời điểm lấy mẫu (C1, C2,…) bao gồm: số lƣợng mẫu lấy, tỷ lệ bệnh
nhân đƣợc lấy mẫu, thời gian lấy mẫu (tính từ thời điểm bắt đầu truyền
methotrexat), kết quả định lƣợng methotrexat, tỷ lệ bệnh nhân có kết quả định
lƣợng dƣới 0,1 µmol/L (đƣợc định nghĩa bệnh nhân có kết quả định lƣợng
dƣới 0,1 µmol/L tại thời điểm đó hoặc trƣớc đó).
Kết quả tính toán các thông số dược động học
Chỉ sử dụng những bệnh nhân có ít nhất 02 kết quả định lƣợng có giá
trị trên 0,04 µmol/L trong một chu kỳ điều trị methotrexat để tính thông số
dƣợc động học cá thể của methotrexat trong chu kỳ điều trị đó.
Mô tả số lƣợng, tỷ lệ các bệnh nhân có thể tính toán đƣợc thông số
dƣợc động học cá thể của methotrexat.
Đối với mỗi chu kỳ điều trị methotrexat, các thông số dƣợc động học
đƣợc tính toán bao gồm: AUC của chu kỳ điều trị đó, nồng độ đỉnh (Cmax),
thể tích phân bố (Vd), độ thanh thải (CL), hằng số tốc độ thải trừ (ke) và thời
gian bán thải (t1/2) bằng phần mềm Excel. Cách tính các thông số dƣợc động
học đƣợc trình bày trong Phụ lục 1.
Phân tích mối liên quan giữa đặc điểm dược động học với các biến cố bất lợi
Để phân tích, số liệu từ tất cả bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu đƣợc sử
dụng để khảo sát các biến cố bất lợi. Những bệnh nhân có định lƣợng
methotrexat đủ để tính toán AUC và/hoặc xác định khả năng thải trừ của
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Đặc điểm kết quả định lượng methotrexat của mẫu nghiên cứu

methotrexat đƣợc sử dụng để phân tích các yếu tố ảnh hƣởng đến việc xuất
hiện biến cố bất lợi.
Ngƣỡng nồng độ methotrexat dự đoán chậm thải trừ (sử dụng 2 ngƣỡng
C3 > 0,1 µmol/L và C3 > 0,2 µmol/L) đƣợc xác định khi bệnh nhân có kết
ngƣỡng C3 > 0,1 µmol/L khi có C2 > 1 µmol/L hoặc C3 > 0,1 µmol/L. Bệnh
nhân đƣợc xác định chậm thải trừ ở ngƣỡng C3 > 0,2 µmol/L khi có C2 > 1
µmol/L hoặc C3 > 0.2 µmol/L,
Đối với mỗi độc tính đã đƣợc phân tính yếu tố ảnh hƣởng ở mục tiêu 2,
so sánh AUC của chu kỳ điều trị đó, nồng độ đỉnh (Cmax), thể tích phân bố
(Vd), độ thanh thải (CL), thời gian bán thải (t1/2), tỷ lệ bệnh nhân đƣợc xác
định chậm thải trừ ở ngƣỡng C3 > 0,1 µmol/L, tỷ lệ bệnh nhân đƣợc xác định
chậm thải trừ ở ngƣỡng C3 > 0,2 µmol/L.
2.2.3. Phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu
Phương pháp thu thập số liệu
- Danh sách bệnh nhân sử dụng methotrexat liều cao tại khoa Bệnh máu trẻ
em đƣợc lấy ra từ phần mềm quản lý bệnh viện Medisoft trong giai đoạn từ
ngày 1/7/2018 đến ngày 31/1/2019. Dữ liệu nghiên cứu đƣợc thu thập từ lâm
sàng hàng ngày và hồ sơ bệnh án của bệnh nhân thỏa mãn các tiêu chuẩn
nghiên cứu, theo mẫu “Phiếu thu thập thông tin bệnh nhân” (phụ lục 2).
- Tất cả các dữ liệu về đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm cận lâm sàng, thuốc
dùng kèm của bệnh nhân để theo dõi trong suốt quá trình điều trị methotrexat
liều cao đƣợc ghi nhận tính từ 72 giờ trƣớc khi bắt đầu truyền methotrexat
cho tới 2 tuần sau tính từ thời điểm bắt đầu truyền methotrexat.
Phương pháp xử lý dữ liệu
- Dữ liệu đƣợc quản lý trên Microsoft Excel 2010® và SPSS Statistic 22.
- Thống kê mô tả đƣợc thực hiện bằng phần mềm SPSS Statistic 22. Các biến
liên tục có phân phối chuẩn đƣợc mô tả bằng giá trị trung bình ± độ lệch
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quả định lƣợng C2 hoặc C3. Bệnh nhân đƣợc xác định chậm thải trừ ở

chuẩn. Các biến liên tục có phân phối không chuẩn đƣợc mô tả bằng trung vị,
khoảng tứ phân vị. Các biến định tính đƣợc mô tả theo số lƣợt và tỷ lệ %.
- Các biến liên tục có phân phối chuẩn đƣợc so sánh bằng kiểm định thống kê
t-test cho 2 mẫu độc lập. Các biến liên tục có phân phối không chuẩn đƣợc so
so sánh tỷ lệ bằng kiểm định thống kê χ2 cho 2 mẫu độc lập.
- Phân tích đa biến bằng hồi quy logistic với những tiêu chí đã đƣợc so sánh
có p < 0,05 tính ra tỷ số chênh (OR), khoảng tin cậy 95% (95% CI).
Phương pháp khống chế sai số
- Phiếu thu thập thông tin bệnh nhân: Các phiếu thu thập thông tin bệnh nhân
đƣợc xây dựng theo đúng qui trình xây dựng công cụ nghiên cứu.
- Phiếu thu thập thông tin bệnh nhân đƣợc soạn thảo và cho thu thập thông tin
thử, sau đó chỉnh sửa cho phù hợp trƣớc khi triển khai thu thập số liệu hàng
loạt. Sau mỗi buổi thu thập số liệu, các phiếu đƣợc làm sạch ngay và chỉnh
sửa lại câu hỏi cho phù hợp vớ
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sánh bằng kiểm định phi tham số Mann-Whitney U. Các biến định tính đƣợc

CHƢƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Khảo sát tần suất, đặc điểm của biến cố bất lợi khi sử dụng

methotrexat liều cao trên bệnh nhân nhi mắc bạch cầu cấp dòng lympho
tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ƣơng
3.1.1. Đặc điểm bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu
tuổi, đƣợc điều trị với methotrexat liều cao (≥ 500mg/m2). Nhóm nghiên cứu
loại trừ 5 bệnh nhân không đƣợc chẩn đoán bạch cầu cấp dòng lympho, 44
bệnh nhân đã đƣợc điều trị với methotrexat trƣớc đó, không nằm trong danh
sách tại thời điểm nhập viện. Kết quả chúng tôi thu nhận đƣợc 55 bệnh nhân
đƣợc đƣa vào nghiên cứu với tổng số 98 chu kỳ điều trị methotrexat liều cao.

Hình 3.1. Lưu đồ mô tả quá trình lựa chọn mẫu nghiên cứu
- Giai đoạn chƣa có định lƣợng nồng độ methotrexat (từ 1/7/201830/9/2018): thu nhận 40 chu kỳ điều trị HDMTX/30 bệnh nhân.
- Giai đoạn có định lƣợng nồng độ methotrexat (từ 1/10/2018- 31/1/2019): thu
nhận thêm 58 chu kỳ điều trị HDMTX/31 bệnh nhân (trong đó có 25 bệnh
nhân mới).
Thông tin ban đầu của bệnh nhân đƣợc trình bày trong Bảng 3.1 và
Bảng 3.2
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Trong thời gian thực hiện nghiên cứu, có tất cả 104 bệnh nhân dƣới 18

Bảng 3.1. Đặc điểm chung của bệnh nhân nghiên cứu
Kết quả (n = 55)

37 (67,3)
18 (32,7)
7,5 ± 3,87
95,1 ± 47,98
20,00 [15 - 32]
119,2 ± 22,16
15,82 [14,87 – 18,11]
0,820 [0,653 - 1,112]
39 (70,9)
16 (29,1)
43 (78,2)
19 (34,6)
24 (43,6)
12 (21,8)
6 (10,9)
11 (20,0)
14 (25,5)
8 (14,5)
4 (7,2)
11 (20,0)
1 (1,8)

Bệnh nhân tham gia nghiên cứu có tỷ lệ nam chiếm 67,3%. Độ tuổi trung
bình của bệnh nhân tƣơng đối là 7,5 tuổi, thấp nhất là 3 tháng tuổi và cao nhất
là 15 tuổi, trong đó tỷ lệ bệnh nhân dƣới 10 tuổi chiếm 52,7%. Cân nặng ban
đầu của các bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu khác biệt nhau khá nhiều, dao
động trọng khoảng từ 9 kg đến 67 kg, trung vị là 20 kg.
Bệnh nhân mới chẩn đoán chiếm đa số với tỷ lệ 70,9% so với tỷ lệ tái
phát là 29,1%. Tỷ lệ bạch cầu cấp dòng lympho B chiếm 78,2%, trong đó
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Chỉ tiêu nghiên cứu
Đặc điểm bệnh nhân
Giới tính
Nam
Nữ
Tuổi (năm)
Tuổi (tháng)
Cân nặng (kg)
Chiều cao (cm)
BMI (kg/m2)
BSA (m2)
Đặc điểm bệnh lý ung thư huyết học
Mới chẩn đoán
Mới chẩn
đoán/tái phát
Tái phát
Tế bào B
Nguy cơ chuẩn
Phân loại
Nguy cơ cao
Tế bào T
Đặc điểm phác đồ
FRALL 2000 A3
FRALL 2000 B1
5g/m2
FRALL 2000 B2
truyền 24 giờ
FRALL 2000 T1
FRALL 2000 T2
2
1g/m
BFM 85
truyền 36 giờ
1g/m2
Hyper-CVAD/MA
truyền 24 giờ
Nhận xét:

nguy cơ chuẩn chiếm 34.6% và nguy cơ cao chiếm 43,6%. Bạch cầu cấp dòng
lympho T chiếm tỷ lệ 21,8%. Bệnh nhân trong nghiên cứu chủ yếu đƣợc sử
dụng các phác đồ điều trị thuộc FRALL 2000 với liều methotrexat là 5g/m2
truyền trong 24 giờ với tỷ lệ 78,2%, còn lại chỉ có 11 bệnh nhân điều trị với
lần lƣợt là 20% và 1,8%.
Bảng 3.2. Đặc điểm bệnh nhân trƣớc điều trị với methotrexat và thời
điểm trƣớc mỗi chu kỳ điều trị với methotrexat
Thời điểm bắt đầu điều
Thời điểm trƣớc mỗi chu
Chỉ tiêu nghiên
trị với methotrexat
kỳ điều trị với methotrexat
cứu
(n = 55)
(n = 98)
Chỉ số huyết học
Nồng độ
114 [108,75 - 122,25]
115 [109 – 121]
Hemoglobin (g/l)
Số lƣợng tiểu cầu
274 ± 141,18
292,3 ±121,43
(G/l)
Số lƣợng bạch cầu
2,37 [1,38 - 4,18]
2,23 [1,43 – 4,18]
trung tính (G/l)
Chức năng thận
Creatinin huyết
41 [36,75 - 48,25]
42 [38 - 49]
thanh (µmol/L)
Độ thanh thải
creatinin
142,1 ± 33,65
140,3 ± 28,58
(mL/phút/1,73 m2)
Chức năng gan
Bilirubin toàn phần
8,2 ± 2,54
7,9 [6,2 – 9,3]
AST (IU/L)
27 [22,75 – 34,25]
25 [21 - 32]
ALT (IU/L)
22 [14 – 35,25]
22 [25 - 35]
Chỉ số hóa sinh khác
Protein (g/L)
73,3 [69,75 – 77,35]
73,1 [69,6 – 77,1]
Albumin (g/L)
43 [40,67 – 44,40]
43 [41,2 – 44,6]
Nhận xét:
Trong nghiên cứu này bệnh nhân có độ thanh thải creatinin nền là 142,1
± 33,65 mL/phút/1,73 m2, creatinin huyết thanh nền có trung vị là 41 µmol/L
và khoảng tứ phân vị [36,75 - 48,25]. Các chỉ số cận lâm sàng của bệnh nhân
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phác đồ BFM 85 và 1 bệnh nhân sử dụng phác đồ Hyper-CVAD/MA với tỷ lệ

nhƣ bilirubin toàn phần, AST, ALT, protein, albumin đều nằm trong ngƣỡng
bình thƣờng tại thời điểm bắt đầu điều trị.
3.1.2. Mô tả đặc điểm các biến cố bất lợi gặp phải trong mẫu nghiên cứu

Tổng hợp các biến cố bất lợi đƣợc ghi nhận trong từng chu kỳ đƣợc
3.1.2.1. Đặc điểm biến cố bất lợi trên huyết học của bệnh nhân trong mẫu
nghiên cứu: đƣợc thể hiện trong Bảng 3.3, Bảng 3.4 và Hình 3.2.
Bảng 3.3. Tỷ lệ và mức độ biến cố bất lợi trên huyết học ghi nhận tại thời
điểm trƣớc, sau 7 ngày, sau 14 ngày sử dụng methotrexat liều cao
Chỉ tiêu
Không gặp
Độ 1
Độ 2
Độ 3
Độ 4
nghiên cứu
độc tính
Biến cố thiếu máu
Baseline
51 (52)
37 (37,8)
8 (8,2)
2 (2)
0 (0)
Ngày 7
17 (17,3)
36 (36,7)
36 (36,7)
9 (9,2)
0 (0)
Ngày 14
8 (8,2)
30 (30,6)
42 (42,9)
18 (18,4)
0 (0)
Biến cố giảm tiểu cầu
Baseline
87 (88,8)
5 (5,1)
4 (4,1)
2 (2)
0 (0)
Ngày 7
63 (64,3)
20 (20,4)
10 (10,2)
2 (2)
3 (3,1)
Ngày 14
47 (48)
20 (20,4)
10 (10,2)
13 (13,3)
8 (8,2)
Biến cố giảm bạch cầu trung tính
Baseline
62 (63,3)
8 (8,2)
11 (11,2)
4 (4,1)
13 (13,3)
Ngày 7
45 (45,9)
9 (9,2)
9 (9,2)
24 (24,5)
11 (11,2)
Ngày 14
24 (24,5)
4 (4,1)
10 (10,2)
13 (13,3)
47 (48)
Bảng 3.4. Tỷ lệ xuất hiện biến cố bất lợi trên huyết học
Chỉ tiêu nghiên cứu
Giảm bạch cầu
Thiếu máu
Giảm tiểu cầu
(n = 98)
trung tính*
Xuất hiện thêm biến cố
76 (77)
49 (50)
59 (69,4)
bất lợi (n, %)
Độ 1
20 (20,4)
20 (20,4)
3 (3,1)
Mức độ
Độ 2
40 (40,8)
8 (8,2)
8 (8,3)
nghiêm trọng
Độ 3
16 (16,3)
14 (14,3)
8 (8,3)
(n, %)
Độ 4
0 (0)
8 (8,3)
40 (40,8)
*: (n=85) do có 13 bệnh nhân có độc tính độ 4 từ ban đầu nên loại khỏi đánh giá
Nhận xét:
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trình bày trong Phụ lục 5

Tỷ lệ gặp biến cố bất lợi trên huyết học thƣờng gặp nhất là thiếu máu
với 77%, trong đó mức độ 2 chiếm tới 44,9%. Các biến cố bất lợi giảm tiểu
cầu cũng chiếm tới 50% và giảm bạch cầu trung tính cũng chiếm tới 69,4%.
Trong 98 chu kỳ điều trị đƣợc theo dõi trong nghiên cứu, các bệnh nhân chủ
4, tƣơng ứng tỷ lệ chiếm 44,9% và 40 % số chu kỳ đƣợc lựa chọn vào nghiên
cứu.
50.00%
45.00%
40.00%
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
Tỷ lệ

Baseline

Ngày 7

Ngày 14

4.10%

22.40%

47%

Hình 3.2. Tỷ lệ gặp biến cố bất lợi giảm 3 dòng máu
3.1.2.2. Đặc điểm biến cố bất lợi trên thận của bệnh nhân trong mẫu nghiên
cứu: đƣợc thể hiện đƣợc thể hiện trong Bảng 3.5
Bảng 3.5. Tần suất và thời gian xuất hiện biến cố bất lợi trên thận
Chỉ tiêu nghiên cứu
Số chu kỳ xuất hiện tổn thƣơng thận cấp (n,
%)
Thời gian xuất hiện độc tính thận (ngày)
Độ 1
Mức độ nghiêm
Độ 2
trọng (n, %)
Độ 3
46

Kết quả (n = 98)
9 (9,2)
3 [2 - 4]
4 (4,1)
2 (2,0)
3 (3,1)
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yếu gặp độc tính thiếu máu ở mức độ 2 và giảm bạch cầu trung tính ở mức độ

Nhận xét:
Trong 98 chu kỳ điều trị đƣợc lựa chọn vào nghiên cứu có 9 chu kỳ
xuất hiện tổn thƣơng thận cấp chiếm tỷ lệ 9,2% chu kỳ nghiên cứu, trong đó
có 4 ca tổn thƣơng thận độ 1, 2 ca tổn thƣơng độ 2 và 3 ca tổn thƣơng độ 3.
Thời gian khởi phát độc tính có trung vị là 3 ngày, xuất hiện sớm nhất là ngày
đầu tiên và muộn nhất là 6 ngày.
3.1.2.3. Đặc điểm biến cố bất thường về xét nghiệm chức năng gan của bệnh
nhân trong mẫu nghiên cứu: đƣợc thể hiện trong Bảng 3.6
Bảng 3.6. Tần suất và thời gian xuất hiện biến cố bất thƣờng trên
xét nghiệm chức năng gan
Chỉ tiêu nghiên cứu
Tăng bilirubin
Tăng AST
Tăng ALT
(n = 98)
toàn phần
Số chu kỳ xuất hiện
34 (34,7)
35 (35,7)
8 (8,2)
độc tính (n, %)
Thời gian xuất hiện
5 [4 - 7]
5 ± 2,3
4,1 ± 3,48
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Hình 3.3. Biểu đồ Kaplan Meier tích lũy độc tính thận theo thời gian

Tăng AST

Tăng ALT

Tăng bilirubin
toàn phần

17 (17,3)
6 (6,1)
10 (10,2)
1 (1)

22 (22,4)
6 (6,1)
6 (6,1)
1 (1)

5 (5,1)
2 (2,0)
1 (1)
0 (0)

Trong 98 chu kỳ điều trị đƣợc lựa chọn vào nghiên cứu, các bất thƣờng
xét nghiệm chức năng gan thƣờng xuất hiện nhất là tăng AST và ALT tƣơng
ứng với 34,7% và 35,7%, tăng bilirubin toàn phần chỉ chiếm 8,2%. Các bệnh
nhân chủ yếu gặp biến cố bất lợi ở mức độ thấp.
3.1.2.4. Đặc điểm biến cố bất lợi trên tiêu hóa của bệnh nhân trong mẫu
nghiên cứu: đƣợc thể hiện trong Bàng 3.7 và Bảng 3.8
Bảng 3.7. Tần suất và thời gian xuất hiện biến cố bất lợi trên tiêu hóa
Chỉ tiêu nghiên cứu
(n = 98)
Số chu kỳ xuất hiện
độc tính (n, %)
Thời gian xuất hiện
độc tính (ngày)
Độ 1
Mức độ
Độ 2
nghiêm
trọng
Độ 3
(n, %)
Độ 4
Nhận xét:

Buồn nôn

Nôn

Tiêu chảy

60 (61,2)

55 (56,1)

17 (17,3)

1 [0-2]

1 [0 - 2]

2 [1 - 9]

29 (29,6)
28 (28,6)
3 (3,1)
0 (0)

20 (20,4)
30 (30,6)
4 (4,1)
1 (1)

10 (10,2)
6 (6,1)
1 (1)
0 (0)

Trong 98 chu kỳ điều trị đƣợc lựa chọn vào nghiên cứu số chu kỳ xuất
hiện biến cố bất lợi buồn nôn chiếm 61,2%, nôn chiếm 56,1%, tiêu chảy
chiếm 17,3%. Thời gian khởi phát biến cố nôn và buồn nôn có trung vị là 1
ngày dao động trong khoảng từ 1-8 ngày, đa phần xuất hiện vào ngày truyền
methotrexat và ngày sau đó. Các bệnh nhân chủ yếu gặp biến cố bất lợi ở mức
độ 1 và 2. Ngày xuất hiện tiêu chảy có trung vị là 2 ngày, dao động từ ngày
đầu tiên đến 13 ngày.
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Chỉ tiêu nghiên cứu
(n = 98)
độc tính (ngày)
Độ 1
Mức độ
Độ 2
nghiêm
trọng
Độ 3
(n, %)
Độ 4
Nhận xét:

Chỉ tiêu nghiên cứu
Xuất hiện thêm độc tính loét miệng (n, %)
Thời gian xuất hiện độc tính (ngày)
Độ 1
Mức độ nghiêm trọng (n, %)
Độ 2
Độ 3
Nhận xét:

Kết quả (n = 98)
43 (43,9)
4 [4 - 6]
15 (15,3)
21 (21,4)
7 (7,1)

Độc tính loét miệng xuất hiện tại 43 chu kỳ điều trị, chiếm 43,9% chu
kỳ điều trị nghiên cứu. Mức độ loét thƣờng gặp là độ 1 và độ 2. Thời gian
khởi phát dao động từ 1-13 ngày, tỷ lệ xuất hiện cao vào ngày 4 sau truyền
methotrexat.
3.1.3. Đặc điểm việc dự phòng biến cố bất lợi do methotrexat trên bệnh

nhân nghiên cứu.
- Đặc điểm bù dịch, kiềm hóa và sử dụng calci foliat giải độc của bệnh nhân
trong nghiên cứu đƣợc trình bày trong Bảng 3.9 và Bảng 3.10
Bảng 3.9. Đặc điểm bù dịch và kiềm hóa của
bệnh nhân nghiên cứu (n=98)
Chỉ tiêu
nghiên cứu

24h trƣớc
truyền

Ngày 1

Ngày 2

Ngày 3

Tổng thể tích
dịch (ml/ngày)

500
[0 - 1000]

3900
[3250 - 4900]

2900
[2250 - 3650]

2900
[2250 - 3500]

122,78
[96,2 – 151,5]

120,18
[93,0 – 145,0]

83,30
[41,67 - 83,33]

83,30
[41,67 - 83,33]

66,86
[57,82 – 76,94]

66,86
[57,82 – 76,94]

6,83 ± 0,93

7,24 ± 1,06

1,003 ± 0,03

1,005 ± 0,04

Tổng thể tích
dịch theo diện
21,53
168,18
tích da
[0 – 57,69]
[125,6 –208,3]
(ml/m2/ngày)
Liều kiềm hóa
83,30
0 [0 - 0]
(mEq)
[41,67-83,33]
Liều kiềm hóa
67,08
theo diện tích
0 [0 - 0]
[57,82
–76,94]
da (mEq/m2)
pH nƣớc tiểu*
6,25 ± 0,35
6,57 ± 0,68
Trọng lƣợng
riêng nƣớc
1,009 ± 0,07
1,009 ± 0,07
tiểu*
* Báo cáo các kết quả theo dõi đƣợc.
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Bảng 3.8. Tần suất và thời gian xuất hiện biến cố bất lợi trên niêm mạc miệng

Bảng 3.10. Đặc điểm sử dụng calci folinat của bệnh nhân nghiên cứu
Kết quả (n = 98)
180 [150 - 300]
224,4 [186,2 – 261,7]
58,9 [64,4 – 85,4]
33 (33,7)
25 (25,5)
40 (40,8)
3 [3 – 3,75]

Nhận xét:
Bệnh nhân trong nghiên cứu đa phần đƣợc bù dịch và kiềm hóa trong 3
ngày sau truyền methotrexat. Có tới 80 bệnh nhân không đƣợc kiềm hóa trƣớc
ngày truyền methotrexat, chiếm tỷ lệ 81,6%. pH nƣớc tiểu có xu hƣớng tăng
sau kiềm hóa tuy nhiên phải đến ngày thứ 3 mới đạt trung bình trên 7.
Tổng liều calci folinat đƣợc ghi nhận trong một chu kỳ điều trị có trung
vị là 180 mg, dao động từ 40 mg đến 1600 mg. Số lần dùng trong ngày
thƣờng là 4, 2 và 1 tƣơng ứng cách 6 tiếng, 12 tiếng và 24 tiếng. Thời gian
dùng calci folinat dao động trong khoảng 0,5 đến 7,5 ngày với trung vị là 3
ngày.
3.2. Phân tích một số yếu tố ảnh hƣởng đến sự xuất hiện các biến cố bất

lợi khi sử dụng methotrexat liều cao trên bệnh nhân nhi mắc bạch cấp
dòng lympho tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ƣơng
3.2.1. Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng về đặc điểm bệnh nhân, đặc điểm

sử dụng methotrexat và hỗ trợ giải độc đến nguy cơ xuất hiện biến cố bất
lợi ở bệnh nhân nghiên cứu
3.2.1.1. Thông tin về so sánh đặc điểm trên hai nhóm xuất hiện biến cố bất lợi
và không xuất hiện biến cố bất lợi trên huyết học
đƣợc thể hiện trong Bảng 3.11, Bảng 3.12 và Bảng 3.13.
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Chỉ tiêu nghiên cứu
Tổng liều calci folinat trong 1 chu kỳ điều trị
(mg/đợt)
Tổng liều calci folinat theo diện tích da trong 1
chu kỳ điều trị (mg/m2/đợt)
Liều calci folinat trung bình ngày theo diện tích da
(mg/m2/ngày)
1
Số lần dùng
2
mỗi ngày
4
Thời gian dùng calci folinat trung bình (ngày)

Bảng 3.11. So sánh đặc điểm giữa 2 nhóm xuất hiện biến cố bất lợi và không
xuất hiện biến cố bất lợi thiếu máu
Chỉ tiêu nghiên
cứu

Nhóm không
xuất hiện/độc
tính độ 1 (n = 42)

Xuất hiện độc
tính độ 2 trở
lên
(n = 56)

108 ± 43,9

93 ± 46,0

26 (61,9)

39 (69,6)

32,5
[16,38 – 38,25]
16,8
[15,2 – 19,6]

21
[15,0 – 31,0]
15,7
[14,8 – 17,0]

Phân loại miễn
dịch: lympho B
(n,%)

32 (76,2)

46 (82,1)

Tái phát (n,%)

13 (21,0)

17 (30,4)

Creatinin nền
(µmol/l)

42
[38 – 48]
23
[21 – 30]
20
[14,75 – 28]
8,2
[6,125 – 9,30]
74,5
[71,4 – 78,2]

41
[37,0 – 50,5]
26
[23 – 36,75]
27
[13,25 – 43,5]
7,8
[6,2 – 9,7]
71,7
[67,8 – 76,4]

43,8
[41,3 – 78,2]

42,9
[40,75 -44,17]

34 (81,0)

44 (78,6)

Tuổi (tháng)
Giới: nam (n,%)
Cân nặng (kg)
BMI (kg/m2)

AST nền (IU/l)
ALT nền (IU/l)
Bil TP nền
(µmol/l)
Protein nền (g/l)
Albumin nền
(g/l)
Mức liều
methotrexat:
5g/m2 (n,%)
Liều methotrexat
theo cân nặng
(mg/kg)
Dùng MTX liều
cao lần đầu (n,%)
Sử dụng phác đồ
chứa
cyclophosphamid
và doxorubicin
(n, %)

166
[130,4 – 207,4]

OR
(95% CI)

OR
(95% CI)

0,992
(0,983 – 1,001)
1,412
(0,607 – 3,283)
0,961
(0,930 – 0,992)
0,817
(0,700 – 0,953)

1,010
(0,979 – 1,041)
1,614
(0,546 – 4,774)
0,964
(0,834 – 1,115)
0,723
(0,48 – 1,089)

1,438
(0,536 – 3,853)

-

0,972
(0,408 – 2,315)
0,983
(0,947 – 1,022)
1,062
(1,007 – 1,119)
1,016
(0,999 – 1,034)
1,069
(0,938 – 1,218)
0,973
(0,92 – 1,028)
0,968
(0,882 –
1,063)
0,863
(0,317 – 2,346)

0,639
(0,15 – 2,727)
1,065
(0,985 – 1,151)
-

-

190,8
1,002
[154,3 – 218,3] (0,996 – 1,008)

0,987
(0,973 – 1,001)

18 (42,9)

37 (66,1)

2,596
(1,139 – 5,921)

0,594
(0,189 – 1,865)

4 (9,5)

20 (35,7)

0,189
(0,059 – 0,608)

6,0
(1,3 – 27,9)
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Phân tích đa
biến

Phân tích đơn biến

Phân tích đa
biến

Chỉ tiêu nghiên
cứu

Nhóm không
xuất hiện/độc
tính độ 1 (n = 42)

Xuất hiện độc
tính độ 2 trở
lên
(n = 56)

OR
(95% CI)

OR
(95% CI)

Tổng liều calci
227
222
1,002
2
[171,3
–
261,4]
[186,7
–
269,2]
(0,999
– 1,005)
folinat (mg/m )
Liều calci folinat
trung bình ngày
61,8
65,8
1,011
1,002
theo BSA
[55,5 – 85,7]
[59,4 – 83,9] (0,996 – 1,026) (0,998 – 1,007)
(mg/m2/ngày)
Hemoglobin nền
118,5
113
0,966
0,966
(g/l)
[113,7 – 125,2] [107,3 – 119,0] (0,931 – 1,002) (0,923 – 1,011)
*
Tất cả các biến đƣa vào phân tích đều đƣợc đƣa vào trình bày trong bảng

Nhận xét:
- Với phân tích đơn biến:
Các bệnh nhân trong hai nhóm không có sự khác biệt về tuổi, giới, phân
loại miễn dịch, tỷ lệ bệnh nhân tái phát khi bắt đầu dùng methotrexat. Có sự
khác biệt cân nặng và BMI giữa hai nhóm với tỷ số chênh (OR) và khoảng tin
cậy 95% (CI 95%) lần lƣợt là 0,961 (0,930 – 0,992) và 0,817 (0,700 – 0,953).
Các chỉ số xét nghiệm ban đầu nhƣ creatinin nền, AST nền, ALT nền,
bilirubin toàn phần nền, protein nền, albumin nền, hemoglobin nền không có
sự khác biệt giữa hai nhóm.
Chỉ số liên quan đến sử dụng thuốc và xử trí giải cứu nhƣ mức liều
methotrexat sử dụng, liều methotrexat theo cân nặng, tổng liều calci lolinat sử
dụng, liều calcifolinat trung bình ngày theo BSA không có sự khác biệt giữa
hai nhóm. Tỷ lệ bệnh nhân dùng methotrexat liều cao lần đầu ở nhóm xuất
hiện độc tính huyết học là 66,1%, cao hơn có ý nghĩa thống kê so với 42,9% ở
nhóm không xuất hiện độc tính với tỷ số chênh (OR) và khoảng tin cậy 95%
(CI 95%) là 2,596 (1,139 – 5,921). Tỷ lệ bệnh nhân sử dụng phác đồ chứa
cyclophosphamid và doxorubicin ở nhóm có xuất hiện độc tính độ 2 trở lên là
35,7%, cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm không xuất hiện độc tính
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Phân tích đơn biến

hoặc độc tính độ 1 với tỷ số chênh (OR) và khoảng tin cậy 95% (CI 95%) là
0,189 (0,059 – 0,608).
- Khi sử dụng mô hình hồi quy logistic với các biến tuổi, giới, cân nặng, BMI,
tái phát, AST nền, liều methotrexat theo cân nặng, dùng methotrexat liều cao
nhất một yếu tố nguy cơ độc lập đƣợc xác định có ảnh hƣởng đến nguy cơ
xuất hiện độc tính thiếu máu từ độ 2 trở lên là sử dụng phác đồ chứa
cyclophosphamid và doxorubicin. Trong đó tỷ số chênh (OR) và khoảng tin
cậy 95% (CI 95%) của yếu tố này là 6,0 (1,3 – 27,9).
Bảng 3.12. So sánh đặc điểm giữa 2 nhóm xuất hiện biến cố bất lợi và
không xuất hiện biến cố bất lợi giảm tiểu cầu
Phân tích đa
biến

Phân tích đơn biến
Chỉ tiêu nghiên
cứu

Nhóm không
xuất hiện độc
tính
(n = 49)

Xuất hiện độc
tính
(n = 49)

104 ± 44,7

95 ± 46,4

35 (71,4)

30 (61,2)

24
[15 – 35]
16,3
[14,8 – 19,0]

22
[16 – 38]
15,8
[14,7 – 18,0]

Phân loại miễn
dịch: lympho B
(n,%)

38 (77,6)

40 (81,6)

Tái phát (n,%)

10 (20,4)

20 (40,8)

Creatinin nền
(µmol/l)

41
[37 – 47,5]
24
[21 – 30]
19
[13 – 35]
7,4
[6,0 – 9,0]
72,9
[68,0 – 77,0]
43,6

43
[38 – 49]
26
[21 – 36,5]
23
[14,5 – 41]
8,3
[6,3 – 9,8]
73,7
[69,5 – 77,6]
42,8

Tuổi (tháng)
Giới: nam (n,%)
Cân nặng (kg)
BMI (kg/m2)

AST nền (IU/l)
ALT nền (IU/l)
Bil TP nền
(µmol/l)
Protein nền (g/l)
Albumin nền (g/l)
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OR
(95% CI)

OR
(95% CI)

0,996
(0,987 – 1,005)
0,632
(0,271 – 1,471)
0,982
(0,954 – 1,011)
0,908
(0,787 – 1,048)

0,985
(0,953 – 1,019)
0,755
(0,226 – 2,523)
1,034
(0,881 – 1,214)
0,638
(0,406 – 1,001)

1,287
(0,480 – 3,450)

-

2,69
(1,095 – 6,605)
1,002
(0,965 – 1,040)
1,032
(0,995 – 1,071)
1,011
(0,998 – 1,024)
1,102
(0,964 – 1,258)
0,999
(0,949 – 1,051)
0,968

1,264
(0,249 – 6,431)
-
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lần đầu, liều calci folinat trung bình ngày theo BSA, hemoglobin nền, có duy

Phân tích đa
biến

Chỉ tiêu nghiên
cứu

Nhóm không
xuất hiện độc
tính
(n = 49)

Xuất hiện độc
tính
(n = 49)

OR
(95% CI)

[41,2 – 45,7]
[41,0 – 44,4]
(0,884 – 1,060)
Liều methotrexat
0,183
45 (91,8)
33 (67,3)
(0,056 – 0,599)
5g/m2 (n,%)
Liều methotrexat
182
178
0,993
theo cân nặng
[158,3 –
[40 – 208,7]
(0,987 – 0,999)
(mg/kg)
214,6]
Dùng MTX liều
4,372
19 (38,8)
36 (73,5)
cao lần đầu (n,%)
(1,858 – 10,29)
Sử dụng phác đồ
chứa
7,75
cyclophosphamid
4 (8,2)
20 (40,8)
(2,4 – 25,01)
và doxorubicin
(n, %)
Tổng liều calci
228
221
1,000
[181 – 262]
[190 – 269]
(0,998 – 1,003)
folinat (mg/m2)
Liều calci folinat
trung bình ngày
2,7
2,6
1,124
theo BSA
[2,0 – 3,0]
[2,1 – 3,3]
(0,842 – 1,500)
(mg/m2/ngày)
Số lƣợng tiểu cầu
0,995
323 ± 121,5
255 ± 117,1
nền (G/l)
(0,991 – 0,999)
*
Tất cả các biến đƣa vào phân tích đều đƣợc đƣa vào trình bày trong bảng

OR
(95% CI)

0,977
(0,96 – 0,995)
1,571
(0,472 – 5,228)
12,5
(2,6 – 60,8)

1,006
(0,653 – 1,551)
0,997
(0,992 – 1,002)

Nhận xét:
- Với phân tích đơn biến:
Các bệnh nhân trong hai nhóm không có sự khác biệt về tuổi, giới, cân
nặng, BMI, phân loại miễn dịch. Có sự khác biệt tỷ lệ bệnh nhân tái phát khi
bắt đầu dùng methotrexat giữa hai nhóm với tỷ số chênh (OR) và khoảng tin
cậy 95% (CI 95%) là 2,69 (1,095 – 6,605). Các chỉ số xét nghiệm ban đầu
nhƣ Creatinin nền, AST nền, ALT nền, bilirubin toàn phần nền, protein nền,
albumin nền không có sự khác biệt giữa hai nhóm. Có sự khác biệt số lƣợng
tiểu cầu nền giữa hai nhóm với tỷ số chênh (OR) và khoảng tin cậy 95% (CI
95%) là 0,995 (0,991 – 0,999).
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Phân tích đơn biến

Chỉ số liên quan đến sử dụng thuốc và xử trí giải cứu nhƣ mức tổng liều
calci lolinat sử dụng, liều calcifolinat trung bình ngày theo BSA không có sự
khác biệt giữa hai nhóm. Có sự tỷ lệ khác biệt về tỷ lệ giữa bệnh nhận sử
dụng methotrexat liều 5g/m2, liều methotrexat theo cân nặng, dùng

doxorubicin giữa hai nhóm với tỷ số chênh (OR) và khoảng tin cậy 95% (CI
95%) lần lƣợt là 0,183 (0,056 – 0,599); 0,993 (0,987 – 0,999); 4,372 (1,858 –
10,29) và 7,75 (2,4 – 25,01).
- Khi sử dụng mô hình hồi quy logistic với các biến tuổi, giới, cân nặng, BMI,
tái phát, AST nền, liều methotrexat theo cân nặng, dùng methotrexat liều cao
lần đầu, liều calci folinat trung bình ngày theo BSA, số lƣợng tiểu cầu nền, có
hai yếu tố nguy cơ độc lập đƣợc xác định có ảnh hƣởng đến nguy cơ xuất hiện
biến cố bất lợi giảm tiểu cầu từ độ 2 trở lên là liều methotrexat theo cân nặng
và sử dụng phác đồ chứa cyclophosphamid và doxorubicin. Trong đó tỷ số
chênh (OR) và khoảng tin cậy 95% (CI 95%) của hai yếu tố này lần lƣợt là
0,977 (0,96 – 0,995) và 12,5 (2,6 – 60,8).
Bảng 3.13. So sánh đặc điểm giữa 2 nhóm xuất hiện biến cố bất lợi và
không xuất hiện biến cố bất lợi giảm bạch cầu trung tính
Phân tích đa
biến

Phân tích đơn biến
Chỉ tiêu nghiên cứu

Tuổi (tháng)
Giới: nam (n,%)
Cân nặng (kg)
BMI (kg/m2)
Phân loại miễn dịch:
lympho B (n,%)

Nhóm không
xuất hiện/độc
tính độ 1 – 2
(n = 37)

104 ± 47,1
25 (67,6)
24
[14,75 – 39,0]
16,2
[14,8 – 19,9]
30 (81,1)

Xuất hiện độc
tính độ 3 – 4
(n = 48)

OR
(95% CI)

0,995
101 ± 45,6
(0,885 –
1,117)
0,875
31 (64,6)
(0,353 – 2,169)
25
0,98
[16,5 – 33,75] (0,95 – 1,01)
16,2
0,887
[14,9 – 18,2] (0,758 – 1,037)
1,367
41 (85,4)
(0,433 – 4,31)
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OR
(95% CI)

1,021
(0,989 –
1,053)
0,873
(0,280 – 2,721)
0,901
(0,783 – 1,037)
0,965
(0,645 – 1,443)
-
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methotrexat liều cao lần đầu và sử dụng phác đồ chứa cyclophosphamid,

Nhóm không
xuất hiện/độc
tính độ 1 – 2
(n = 37)

Xuất hiện độc
tính độ 3 – 4
(n = 48)

Tái phát (n,%)

12 (32,4)

13 (27,1)

Creatinin nền
(µmol/l)

41
[36,5 – 47]

43
[38 – 50,5]

AST nền (IU/l)

24
[21 – 29]

26
[21 – 33,75]

ALT nền (IU/l)

19
[13 – 28]
7,6
[6,1 – 9,3]

22
[14 – 38,5]
7,7
[6,2 – 9,6]

Protein nền (g/l)

73,7
[71,5 – 77,9]

72,5
[68,2 –77,85]

Albumin nền (g/l)

43,0 ± 4,20

43,1 ± 2,78

31 (83,8)

38 (79,2)

0,735
(0,241 – 2,249)

-

181
[131 – 217]

179
[154 – 206]

0,999
(0,992 – 1,005)

0,982
(0,965 – 0,998)

12 (32,4)

34 (70,8)

5,06
(2,000 – 12,7)

1,453
(0,443 – 4,758)

2 (5,4)

22 (45,8)

14,8
(3,2 – 68,7)

11,68
(1,89 – 72,1)

232
[175 – 267]

225
[179 – 279]

1,002
(0,999 – 1,006)

1,298
(0,770 –
2,188)

Chỉ tiêu nghiên cứu

Bil TP nền (µmol/l)

Mức liều
methotrexat: 5g/m2
(n,%)
Liều methotrexat
theo cân nặng
(mg/kg)
Dùng MTX liều cao
lần đầu (n,%)
Sử dụng phác đồ
chứa
cyclophosphamid và
doxorubicin (n, %)
Tổng liều calci
folinat (mg/m2)

OR
(95% CI)

OR
(95% CI)

0,774
(0,303 – 1,976)
0,995
(0,957 – 1,036)
1,037
(0,985 –
1,092)
1,016
(0,995 –1,037)
1,054
(0,925 – 1,202)
0,983
(0,916 –
1,056)
1,011
(0,893 – 1,146)

0,267
(0,038 – 1,89)

Liều calci folinat
2,62
2,65
1,191
trung bình ngày theo
[2,02 – 3,33]
[2,01 – 3,33] (0,869 –1,633)
BSA (mg/m2/ngày)
Số lƣợng bạch cầu
2,8
2,3
1,021
trung tính nền (G/l)
[1,83 – 4,52]
[1,54 – 4,39] (0,865 – 1,205)
*
Tất cả các biến đƣa vào phân tích đều đƣợc đƣa vào trình bày trong bảng
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Phân tích đa
biến

Phân tích đơn biến

Nhận xét:
- Với phân tích đơn biến:
Các bệnh nhân trong hai nhóm không có sự khác biệt về tuổi, giới, cân
nặng, BMI, phân loại miễn dịch, tỷ lệ bệnh nhân tái phát khi bắt đầu dùng
ALT nền, bilirubin toàn phần nền, protein nền, albumin nền, Số lƣợng bạch
cầu trung tính nền cũng không có sự khác biệt giữa hai nhóm.
Chỉ số liên quan đến sử dụng thuốc và xử trí giải cứu nhƣ mức liều
methotrexat, liều methotrexat theo cân nặng , tổng liều calci lolinat sử dụng,
liều calcifolinat trung bình ngày theo BSA không có sự khác biệt giữa hai
nhóm. Có sự khác biệt về tỷ lệ dùng methotrexat liều cao lần đầu và sử dụng
phác đồ chứa cyclophosphamid, doxorubicin giữa hai nhóm với tỷ số chênh
(OR) và khoảng tin cậy 95% (CI 95%) lần lƣợt 5,06 (2,000 – 12,7) và 14,8
(3,2 – 68.7).
- Khi sử dụng mô hình hồi quy logistic với các biến tuổi, giới, cân nặng, BMI,
tái phát, dùng methotrexat liều cao lần đầu, tổng liều calci folinat trong ngày,
có hai yếu tố nguy cơ độc lập đƣợc xác định có ảnh hƣởng đến nguy cơ xuất
hiện biến cố bất lợi giảm bạch cầu trung tính từ độ 2 trở lên là liều
methotrexat theo cân nặng và sử dụng phác đồ chứa cyclophosphamid và
doxorubicin. Trong đó tỷ số chênh (OR) và khoảng tin cậy 95% (CI 95%) của
hai yếu tố này lần lƣợt là 0,982 (0,965 – 0,998) và 11,68 (1,89 – 72,1).
3.2.1.2. Thông tin về so sánh đặc điểm trên hai nhóm xuất hiện bất thường
chức năng gan và không xuất hiện bất thường chức năng gan từ độ 2 trở lên
(AST/ALT/bilirubin toàn phần) đƣợc thể hiện trong Bảng 3.14
Bảng 3.14. So sánh đặc điểm giữa 2 nhóm xuất hiện biến cố bất thƣờng
chức năng gan và không xuất hiện biến cố bất lợi trên gan
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methotrexat. Các chỉ số xét nghiệm ban đầu nhƣ Creatinin nền, AST nền,

Chỉ tiêu nghiên
cứu

Nhóm không
xuất hiện/độc
tính độ 1
(n = 77)

Xuất hiện độc
tính độ 2 trở
lên
(n = 21)

Tuổi (tháng)

7,9 ± 3,8

7,3 ± 3,4

Giới: nam (n,%)

49 (63,6)

16 (76,2)

25
[15 – 36]
16,2
[14,8 – 18,6]

22
[15,5 – 36]
15,7
[14,3 – 18,6]

Phân loại miễn
dịch: lympho B
(n,%)

63 (81,8)

15 (71,4)

Tái phát (n,%)

23 (29,9)

7 (33,3)

Creatinin nền
(µmol/l)

41
[37 – 50]
25
[21 – 32]
21
[14 – 33]
7,6
[6,1 – 9,3]
73,7
[70,5 – 77,9]
43,4
[41,4 – 44,9]

45
[41 – 48]
26
[23 – 33]
30
[13,5 – 47]
8,3
[6,7 – 9,8]
68,6
[63,5 – 76,1]
41,9
[38,4 – 44,1]

Cân nặng (kg)
BMI (kg/m2)

AST nền (IU/l)
ALT nền (IU/l)
Bil TP nền
(µmol/l)
Protein nền (g/l)
Albumin nền (g/l)

OR
(95% CI)

OR
(95% CI)

0,996
(0,985 – 1,007)
1,829
(0,605 – 5,528)
0,988
(0,952 – 1,025)
0,987
(0,832 – 1,170)

1,001
(0,97 – 1,034)
1,10
(0,30 – 4,05)
1,001
(0,861 – 1,163)
0,935
(0,62 – 1,41)

0,556
(0,183 – 1,685)

-

1,174
(0,419 – 3,289)
1,001
(0,956 – 1,048)
1,018
(0,995 – 1,041)
1,009
(0,998 – 1,020)
1,061
(0,93 – 1,21)
0,89
(0,827 – 0,958)
0,866
(0,777 – 0,965)

Mức liều
0,556
methotrexat: 5g/m2
63 (81,8)
15 (71,4)
(0,183 – 1,685)
(n,%)
Liều methotrexat
178
191
0,998
theo cân nặng
[132 – 212]
[37 – 214]
(0,991 – 1,005)
(mg/kg)
Dùng MTX liều
1,756
41 (53,2)
14 (66,7)
cao lần đầu (n,%)
(0,639 – 4,83)
Sử dụng phác đồ
chứa
0,444
cyclophosphamid
21 (27,3)
3 (14,3)
(0,119 – 1,666)
và doxorubicin (n,
%)
Tổng liều calci
225
217
1,001
folinat (mg/m2)
[187 – 267]
[174 – 262]
(0,998 – 1,003)
Liều calci folinat
trung bình ngày
2,67
2,5
0,99
theo BSA
[2,05 – 3,27]
[2,05 – 3,2]
(0,701 – 1,396)
(mg/m2/ngày)
*
Tất cả các biến đƣa vào phân tích đều đƣợc đƣa vào trình bày trong bảng
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1,969
(0,245 – 15,8)
0,836
(0,73 – 0,957)
1,1
(0,898 – 1,35)
0,994
(0,979 – 1,01)
-

-

1,098
(0,713 – 1,69)
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Phân tích đa
biến

Phân tích đơn biến

Nhận xét:
- Với phân tích đơn biến:
Các bệnh nhân trong hai nhóm không có sự khác biệt về tuổi, giới, cân
nặng, BMI, phân loại miễn dịch, tỷ lệ bệnh nhân tái phát khi bắt đầu dùng
ALT nền, Bil TP nền, cũng không có sự khác biệt giữa hai nhóm. Protein nền,
Albumin nền giữa hai nhóm có sự khác biệt với tỷ số chênh (OR) và khoảng
tin cậy 95% (CI 95%) lần lƣợt là 0,89 (0,827 – 0,958) và 0,866 (0,777 –
0,965).
Chỉ số liên quan đến sử dụng thuốc và xử trí giải cứu nhƣ , mức liều
methotrexat, liều methotrexat theo cân nặng , tổng liều calci lolinat sử dụng,
liều calcifolinat trung bình ngày theo BSA, tỷ lệ dùng methotrexat liều cao lần
đầu và sử dụng phác đồ chứa cyclophosphamid, doxorubicin không có sự
khác biệt giữa hai nhóm.
- Khi sử dụng mô hình hồi quy logistic với các biến tuổi, giới, cân nặng, BMI,
tái phát, dùng methotrexat liều cao lần đầu, tổng liều calci folinat trong ngày,
liều methotrexat theo cân nặng và sử dụng phác đồ chứa cyclophosphamid và
doxorubicin không có yếu tố nguy cơ độc lập đƣợc xác định có ảnh hƣởng
đến nguy cơ xuất hiện độc tính thiếu máu từ độ 2 trở lên.
3.2.1.3. Thông tin về so sánh đặc điểm trên hai nhóm xuất hiện biến cố bất lợi
và không xuất hiện biến cố bất lợi trên tiêu hóa đƣợc thể hiện trong Bảng
3.15 và Bảng 3.16
Bảng 3.15. So sánh đặc điểm giữa 2 nhóm xuất hiện biến cố bất lợi và
không xuất hiện biến cố bất lợi buồn nôn, nôn
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methotrexat. Các chỉ số xét nghiệm ban đầu nhƣ Creatinin nền, AST nền,

Phân tích đa
biến

Chỉ tiêu nghiên
cứu

Nhóm không xuất
hiện/độc tính độ 1
(n = 62)

Xuất hiện
độc tính độ 2
trở lên
(n = 36)

OR
(95% CI)

Tuổi (tháng)

96 ± 43,1

106 ± 49,5

1,005
(0,995 – 1,014)

Giới: nam (n,%)

40 (64,5)

25 (69,4)

24,5
[14,8 – 37,25]
15,9
[14,9 – 18,9]

20
[16 – 35,5]
15,9
[14,1 – 18,1]

Phân loại miễn
dịch: lympho B
(n,%)

49 (79,0)

29 (80,6)

Tái phát (n,%)

20 (32,3)

10 (27,8)

Creatinin nền
(µmol/l)

41
[37 – 48,3]
25
[21 – 34]
22,5
[14 – 36]
8,2
[6,25 – 9,3]
73,0
[69,7 – 77,1]
43,1
[41,05 – 44,45]

43
[38 – 51,3]
26
[20 – 30]
19,5
[12,3 – 36,5]
7,7
[6,2 – 9,8]
73,0
[67,3 – 77,7]
43
[41,1 – 45,2]

49 (79,0)

29 (80,6)

1,099
(0,393 – 3,070)

180
[132 – 214]

180
[131 – 210]

1,000
(0,994 – 1,006)

0,997
(0,984 – 1,010)

27 (43,5)

28 (77,8)

4,5
(1,8 – 11,5)

2,608
(0,848 – 8,027)

8 (12,9)

16 (44,4)

5,4
(2,0 – 14,6)

3,536
(0,956 –
13,072)

220
[170 – 260]

231
[203 – 315]

1,002
(0,999 – 1,005)

Cân nặng (kg)
BMI (kg/m2)

AST nền (IU/l)
ALT nền (IU/l)
Bil TP nền
(µmol/l)
Protein nền (g/l)
Albumin nền
(g/l)
Mức liều
methotrexat:
5g/m2(n,%)
Liều methotrexat
theo cân nặng
(mg/kg)
Dùng MTX liều
cao lần đầu
(n,%)
Sử dụng phác đồ
chứa
cyclophosphami
d và doxorubicin
(n, %)
Tổng liều calci
folinat (mg/m2)
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1,25
(0,519 – 3,012)
0,998
(0,969 – 1,028)
0,926
(0,797 – 1,077)

OR
(95% CI)

1,020
(0,994 –
1,046)
1,3
(0,46 – 3,678)
0,965
(0,856 – 1,088)
0,898
(0,619 – 1,303)

1,099
(0,393 – 3,070)
0,808
(0,327 – 1,993)
1,01
(0,972 – 1,050)
0,983
(0,954 – 1,014)
0,997
(0,986 – 1,009)
0,946
(0,827 – 1,082)
0,990
(0,939 – 1,044)
0,93
(1,023 – 1,125)

1,035
(0,2 – 5,36)
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Phân tích đơn biến

Phân tích đa
biến

Chỉ tiêu nghiên
cứu

Nhóm không xuất
hiện/độc tính độ 1
(n = 62)

Xuất hiện
độc tính độ 2
trở lên
(n = 36)

OR
(95% CI)

OR
(95% CI)

Liều calci folinat
trung bình ngày
2,5
2,64
1,154
1,111
theo BSA
[2,00 – 3,15]
[2,22 – 3,33] (0,867 – 1,535) (0,754 – 1,636)
(mg/m2/ngày)
*
Tất cả các biến đƣa vào phân tích đều đƣợc đƣa vào trình bày trong bảng

Nhận xét:
- Với phân tích đơn biến:
Các bệnh nhân trong hai nhóm không có sự khác biệt về tuổi, giới, cân
nặng, BMI, phân loại miễn dịch, tỷ lệ bệnh nhân tái phát khi bắt đầu dùng
methotrexat. Các chỉ số xét nghiệm ban đầu nhƣ Creatinin nền, AST nền,
ALT nền, Bil TP nền, Protein nền, Albumin nền cũng không có sự khác biệt
giữa hai nhóm.
Chỉ số liên quan đến sử dụng thuốc và xử trí giải cứu nhƣ mức liều
methotrexat, liều methotrexat theo cân nặng, tổng liều calci lolinat sử dụng,
liều calcifolinat trung bình ngày theo BSA không có sự khác biệt giữa hai
nhóm. Có sự khác biệt về tỷ lệ dùng methotrexat liều cao lần đầu và sử dụng
phác đồ chứa cyclophosphamid, doxorubicin giữa hai nhóm với tỷ số chênh
(OR) và khoảng tin cậy 95% (CI 95%) lần lƣợt 4,5 (1,8 – 11,5) và 5,4 (2,0 –
14,6).
- Khi sử dụng mô hình hồi quy logistic với các biến tuổi, giới, cân nặng, BMI,
tái phát, dùng methotrexat liều cao lần đầu, tổng liều calci folinat trong ngày,
liều methotrexat theo cân nặng và sử dụng phác đồ chứa cyclophosphamid và
doxorubicin không có yếu tố nguy cơ độc lập đƣợc xác định có ảnh hƣởng
đến nguy cơ xuất hiện độc tính thiếu máu từ độ 2 trở lên.
Bảng 3.16. So sánh đặc điểm giữa 2 nhóm xuất hiện biến cố bất lợi và
không xuất hiện biến cố bất lợi loét miệng
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Phân tích đơn biến

Phân tích đơn biến
Xuất hiện độc
tính độ 2 trở
lên
(n = 28)

Tuổi (tháng)

98 ± 44,9

104 ± 47,6

Giới: nam (n,%)

50 (71,4)

15 (53,6)

22,5
[15 – 34,5]
15,7
[14,86 – 18,66]

26,5
[16,4 – 38,8]
16,2
[14,3 – 18,5]

Phân loại miễn
dịch: lympho B
(n,%)

55 (78,6)

23 (82,1)

Tái phát (n,%)

18 (25,7)

12 (42,9)

Creatinin nền
(µmol/l)

41
[37 – 46,25]

Chỉ tiêu nghiên
cứu

Cân nặng (kg)
BMI (kg/m2)

Phân tích đa biến
OR
(95% CI)

OR
(95% CI)

1,003
(0,993 – 1,013)
0,462
(0,187 – 1,142)
1,002
(0,971 – 1,034)
0,994
(0,853 – 1,159)

1,016
(0,986 – 1,046)
0,17
(0,042 – 0,74)
0,982
(0,847 – 1,139)
0,971
(0,636 – 1,484)

1,255
(0,408 – 3,857)

-

2,167
(0,863 – 5,44)
1,024
(0,983 – 1,066)
1,017
(0,994 – 1,04)
1,004
(0,993 – 1,016)
0,995
(0,870 – 1,137)
0,996
(0,941 – 1,053)
0,955
(0,87 – 1,049)

0,305
(0,021 – 4,42)

AST nền (IU/l)

25 [21,8 – 32]

ALT nền (IU/l)

21,5
[14 – 35,3]
7,7
[6,0 – 9,3]
72,9
[69,2 – 76,6]
43,4
[41,2 – 45,2]

47
[39,25 – 53]
25,5
[20,3 – 38,3]
24
[13 – 42]
8,0
[6,4 – 9,7]
73,6
[67,9 – 78,1]
42,6
[40,4 – 44,3]

61 (87,1)

17 (60,7)

0,228
(0,08 – 0,64)

0,017
(0,001 – 0,372)

190
[157 – 214]

161
[40 – 204]

0,992
(0,985 – 0,998)

-

31 (44,3)

24 (85,7)

7,548
(2,37 – 24,05)

7,35
(1,53 – 35,3)

13 (18,6)

11 (39,3)

2,837
(1,077 – 7,47)

4,9
(1,03 – 23,6)

225
[184 – 262]
2,62
[2,08 – 3,25]

222
[187 – 273]
2,65
[2,05 – 3,27]

1,001
(0,998 – 1,003)
1,059
(0,785 – 1,427)

Bil TP nền
(µmol/l)
Protein nền (g/l)
Albumin nền (g/l)
Mức liều
methotrexat:
5g/m2 (n,%)
Liều methotrexat
theo cân nặng
(mg/kg)
Dùng MTX liều
cao lần đầu (n,%)
Sử dụng phác đồ
chứa
cyclophosphamid
và doxorubicin
(n, %)
Tổng liều calci
2
folinat (mg/m )
Liều calci folinat
trung bình ngày
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Nhóm không
xuất hiện/độc
tính độ 1
(n = 70)

Phân tích đơn biến
Xuất hiện độc
tính độ 2 trở
lên
(n = 28)

Phân tích đa biến
OR
(95% CI)

OR
(95% CI)

theo BSA
(mg/m2/ngày)
Số lƣợng BCTT
2,18
2,285
0,901
0,712
nền (G/l)
[1,43 – 4,71]
[0,63 – 3,44]
(0,747 – 1,087)
(0,548 – 0,926)
Số lƣợng BCTT
1,97
1,45
0,787
D7 (G/l)
[0,95 – 3,35]
[0,31 – 2,61]
(0,593 – 1,045)
Số lƣợng BCTT
1,58
0,375
0,98
D14 (G/l)
[0,32 – 2,83]
[0,05 – 1,8]
(0,87 – 1,104)
*
Tất cả các biến đƣa vào phân tích đều đƣợc đƣa vào trình bày trong bảng

Nhận xét:
- Với phân tích đơn biến:
Các bệnh nhân trong hai nhóm không có sự khác biệt về tuổi, giới, cân
nặng, BMI, phân loại miễn dịch, tỷ lệ bệnh nhân tái phát khi bắt đầu dùng
methotrexat. Các chỉ số xét nghiệm ban đầu nhƣ Creatinin nền, AST nền,
ALT nền, Bil TP nền, Protein nền, Albumin nền, Protein nền, Albumin nền,
Số lƣợng BCTT nền, Số lƣợng BCTT D7, Số lƣợng BCTT D14 cũng không
có sự khác biệt giữa hai nhóm.
Chỉ số liên quan đến sử dụng thuốc và xử trí giải cứu nhƣ tổng liều calci
lolinat sử dụng, liều calci folinat trung bình ngày theo BSA không có sự khác
biệt giữa hai nhóm. Có sự khác biệt về tỷ lệ dùng mức liều methotrexat 5g,
liều methotrexat theo cân nặng, tỷ lệ dùng methotrexat liều cao lần đầu và sử
dụng phác đồ chứa cyclophosphamid, doxorubicin giữa hai nhóm với tỷ số
chênh (OR) và khoảng tin cậy 95% (CI 95%) lần lƣợt 0,228 (0,08 – 0,64),
0,992 (0,985 – 0,998), 7,548 (2,37 – 24,05) và 2,837 (1,077 – 7,47).
- Khi sử dụng mô hình hồi quy logistic với các biến tuổi, cân nặng, BMI, tái
phát, dùng methotrexat liều cao lần đầu, liều calci folinat trung bình ngày theo
BSA, có một số yếu tố nguy cơ độc lập đƣợc xác định có ảnh hƣởng đến nguy
cơ xuất hiện độc tính loét miệng từ độ 2 trở lên là mức liều methotrexat
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Chỉ tiêu nghiên
cứu

Nhóm không
xuất hiện/độc
tính độ 1
(n = 70)

(5g/m2), Dùng MTX liều cao lần đầu, sử dụng phác đồ chứa
cyclophosphamid và doxorubicin và số lƣợng BCTT nền. Trong đó tỷ số
chênh (OR) và khoảng tin cậy 95% (CI 95%) của các yếu tố này lần lƣợt là
0,017 (0,001 – 0,372), 7,35 (1,53 – 35,3), 4,9 (1,03 – 23,6), và 0,712 (0,548 –
3.2.2. Phân tích mối liên quan của dược động học methotrexat lên nguy cơ

xuất hiện biến cố bất lợi
a. Mô tả đặc điểm định lượng methotrexat của mẫu nghiên cứu
Trong thời gian theo dõi, 155 mẫu định lƣợng methotrexat của 39 bệnh
nhân tƣơng ứng với 58 chu kỳ điều trị đã đƣợc thu thập (từ 1/10/2018 –
31/1/2019). Trong đó:
- Nhóm dùng liều methotrexat 5g/m2 : có 134 mẫu/46 chu kỳ điều trị
- Nhóm dùng liều methotrexat 1g/m2 : có 21 mẫu/12 chu kỳ điều trị
Nhóm nghiên cứu tiến hành khảo sát đặc điểm các mẫu định lƣợng, kết
quả về số lƣợng mẫu và thời điểm lấy đƣợc của nhóm 5g/m2 trình bày cụ thể
trong Bảng 3.17.
Bảng 3.17. Đặc điểm theo dõi nồng độ methotrexat của mẫu nghiên cứu
Chỉ tiêu nghiên cứu (n = 46)
Nhóm sử dụng MTX liều 5g/m2
Số mẫu định lƣợng (mẫu)
134
Số mẫu định lƣợng trung bình trong một
2,91
chu kỳ điều trị (mẫu/chu kỳ điều trị)
0 mẫu
0 (0)
Số chu kỳ điều trị
1 mẫu
1 (2,1)
đƣợc định lƣợng
2 – 3 mẫu
41 (89,1)
(n, %)
Trên 3 mẫu
4 (8,7)
b. Đặc điểm kết quả định lượng methotrexat của mẫu nghiên cứu
Đặc điểm kết quả định lƣợng nhóm sử dụng chế độ liều dùng
methotrexat 5g/m2 (n = 46) thể hiện trong Bảng 3.18
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0,926).

Chỉ tiêu
nghiên
cứu
(n = 46)
Số lƣợng
mẫu đã
lấy (mẫu,
%)
Thời gian
lấy mẫu
trung
bình (giờ)

41 (89,1)

40 (87,7)

42 (91,3)

7 (15,1)

1 (2,2)

2 (4,4)

24,5
[24,5 – 25]

47,7
[45 – 48,2]

71
[69,3 -72]

95
[92,3 - 95,6]

117**

140,
195,5**

Nồng độ
43,6
MTX* [25,1-58,2]
(µmol/L)

0,289
[0,23-0,54]

0,103

0,388

[0,07-0,176]

[0,113-1,386]

0,911**

0,765,
0,55**

Kết quả
định
33
33
lƣợng
0 (0)
1 (2,1)
30 (65,2)
33 (71,7)
(71,7)
(71,7)
dƣới 0,1
µmol/L
*
Kết quả định lƣợng đƣợc trình bày dƣới dạng trung vị - khoảng tứ phân vị, không bao
gồm các kết quả dƣới ngƣỡng định lƣợng của máy (< 0,04 µmol/L)
**
Trình bày kết quả định lƣợng

Nhận xét:
Nồng độ methotrexat tại C1 có trung vị là 43,6 µmol/L (khoảng dao
động từ 4,62 – 160,4), nhƣng đến C2 nồng độ giảm xuống còn trung vị là
0,289 µmol/L (khoảng dao động từ 0,051 – 16,22) và giảm dần sau C3 còn
trung vị là 0,103 µmol/L (khoảng dao động từ 0,04 – 4,7) khá gần với ngƣỡng
an toàn của methotrexat theo quy ƣớc là 0,1 µmol/L. Còn 7 mẫu không đạt
tiếp tục đƣợc theo dõi tại C4 có kết quả nồng độ methotrexate có trung vị là
0,388 µmol/L (khoảng dao động từ 0,04-1,96), trong đó có 3 mẫu đạt dƣới
ngƣỡng an toàn và 4 mẫu trên ngƣỡng an toàn. Tuy nhiên có 2 mẫu gần
ngƣỡng an toàn nên bác sĩ điều trị cân nhắc dừng tiếp tục định lƣợng
methotrexat. Hai mẫu còn lại sau khi đánh giá đến C5 và C6 mặc dù nồng độ
tiếp tục giảm nhƣng chậm và vẫn không đạt dƣới ngƣỡng an toàn.
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Bảng 3.18. Đặc điểm kết quả nồng độ methotrexat của nhóm 5g/m2

Thời gian lấy mẫu (giờ)

Hình 3.5: Kết quả các mẫu định lượng ở nhóm
dùng methotrexate liều 5g/m2
c. Kết quả tính toán các thông số dược động học
Những bệnh nhân có kết quả định lƣợng methotrexat thỏa mãn điều
kiện để tính toán các thông số dƣợc động học đƣợc đƣa vào tính toán (các
bƣớc tính đƣợc trình bày trong phụ lục 1) với kết quả trình bày trong Bảng
3.19
Bảng 3.19. Đặc điểm lựa chọn mẫu phân tích
dƣợc động học cá thể nhóm 5g/m2
Chỉ tiêu
nghiên cứu
(n= 46)
Chu kỳ
sử dụng
HDMTX

1
2
3
4

Số chu kỳ có
định lƣợng
MTX
(n, %)
20 (43,5)
11 (23,9)
9 (19,6)
5 (10,9)

Số mẫu ĐL sử
Số chu kỳ
dụng tính DĐH cá
tính đƣợc DĐH cá
thể trung bình
thể (n, %)
(mẫu/đợt)
19 (41,3)
2,95
10 (21,7)
2,40
7 (15,2)
2,43
3 (6,5)
2,33
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0.04

Số chu kỳ có
Số mẫu ĐL sử
Số chu kỳ
định lƣợng
dụng tính DĐH cá
tính đƣợc DĐH cá
MTX
thể trung bình
thể (n, %)
(n, %)
(mẫu/đợt)
5
1 (2,2)
1 (2,2)
2
46 (100)
40 (86,9)
2,65
Tổng
Nhận xét: Có 40/46 chu kỳ điều trị thuộc nhóm sử dụng liều 5g/m2 có dữ liệu
phù hợp đƣợc đƣa vào tính toán dƣợc động học cá thể tƣơng ứng với 106 mẫu
định lƣợng.
Đặc điểm thông số dƣợc động học đƣợc trình bày trong Bảng 3.20
Bảng 3.20. Đặc điểm 1 số thông số dƣợc động học cá thể
Chỉ tiêu nghiên cứu (n = 40)
Kết quả
Tỷ lệ chu kỳ tính đƣợc DĐH cá thể
40/46 (86,9)
AUC (µmol*h/L)
843,96 [530,43 – 1180,67]
Cmax (µmol/L)
25,46 [17,86 – 45,00]
Vd (L)
73,99 [37,27 – 188,15]
Các thông số
dƣợc động học Cl (L/h)
10,39 [6,10 – 18,14]
ke (1/h)
0,144 [0,112 – 0,209]
t1/2 (h)
4,82 [3,30 – 6,17]
Nhận xét: Trong 40 chu kỳ tính đƣợc dƣợc động học cá thể, diện tích dƣới
đƣờng cong AUC tính đƣợc dao động trong khoảng từ 40,4 (µmol*h/L) đến
14803,2 (µmol*h/L) với trung vị là 843,96 (µmol*h/L). Nồng độ đỉnh Cmax
có trung vị là 25,46 (µmol/L), dao động trong khoảng từ 1,02 (µmol/L) đến
132,7 (µmol/L). Độ thanh thải Cl có trung vị là 10,39, dao động trong khoảng
từ 1,12 (L/h) đến 226,6 (L/h). t1/2 có trung vị là 4,82 (h), dao động trong
khoảng từ 2,3 (h) đến 158,9 (h).
d. Phân tích mối liên quan giữa đặc điểm dược động học với các biến cố bất
lợi
Các yếu tố dƣợc động học (AUC, Cmax, tmax, Cl, ke ) đƣợc đƣa vào
phân tích độc lập với từng biến cố bất lợi giữa hai nhóm xuất hiện biến cố và
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Chỉ tiêu
nghiên cứu
(n= 46)

không xuất hiện biến cố. Kết quả phân tích này đƣợc trình bày trong Bảng
3.21
Nhận xét:
Các thông số dƣợc động học AUC và Cmax,

> 0,1 µmol/L

hai nhóm không xuất hiện biến cố và xuất hiện biến cố ở các biến cố bất lợi
nhƣ thiếu máu độ 2 trở lên, giảm tiểu cầu, giảm bạch cầu trung tính độ 3 trở
lên, buồn nôn/nôn từ độ 2 trở lên, loét miệng từ độ 2 trở lên và bất thƣờng
chức năng gan từ độ 2 trở lên.
Thông số

> 0,2 µmol/L đƣợc xác định là nhân tố có ảnh

hƣởng đến việc xuất hiện biến cố bất lợi giảm bạch cầu trung tính độ 3 trở
lên, buồn nôn/nôn từ độ 2 trở lên và loét miệng từ độ 2 trở lên với trị số p có ý
nghĩa thống kê <0,05.
Thông số t1/2 đƣợc xác định là nhân tố ảnh hƣởng đến việc xuất hiện
biến cố buồn nôn/nôn từ độ 2 trở lên và loét miệng từ độ 2 trở lên với trị số p
với trị số p có ý nghĩa thống kê <0,05.
Thông số Vd đƣợc xác định là nhân tố ảnh hƣởng đến việc xuất hiện
biến cố thiếu máu từ độ 2 trở lên với trị số p với trị số p có ý nghĩa thống kê
<0,05.
Thông số Cl đƣợc xác định là nhân tố ảnh hƣởng đến việc xuất hiện
biến cố buồn nôn/nôn từ độ 2 trở lên với trị số p với trị số p có ý nghĩa thống
kê <0,05.
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phân tích trong nghiên cứu không xác định đƣợc có ảnh hƣởng khác biệt giữa

Các biến cố so sánh
Thiếu máu độ 2 trở lên
Giảm tiểu cầu
Giảm BCTT độ 3 trở lên
Buồn nôn/nôn từ độ 2 trở
lên
Loét miệng từ độ 2 trở
lên
Bất thƣờng chức năng
gan từ độ 2 trở lên

AUC (µmol*h/L)
Cmax (µmol/L)
Không xuất hiện
Không xuất hiện
Xuất hiện biến cố
p
Xuất hiện biến cố
p
biến cố
biến cố
587 [408 – 1121] 878 [673 – 1332] 0,065 23,0 [16,4 – 46,6] 32,1 [21,6 – 51,5] 0,277
699 [480 – 1153] 886 [534 – 1759] 0,281 26,6 [18,2 – 46,6] 32,1 [19,8 – 62,9] 0,590
627 [446 – 1310] 968 [593 – 1303] 0,291 24,5 [16,7 – 49,0] 32,1 [21,1 – 52,5] 0,338
865 [549 – 1310]

706 [486 – 1119]

0,379 33,0 [20,6 – 52,0] 22,3 [17,1 – 41,4] 0,499

801 [530 – 1180]

899 [530 – 2361]

0,548 30,1 [19,7 – 47,1] 21,5 [16,0 – 54,8] 0,270

879 [564 – 1181]

621 [199 – 1806]

0,589 30,4 [19,7 – 47,1]

t1/2 (giờ)
Các biến cố so sánh
Thiếu máu độ 2 trở lên
Giảm tiểu cầu
Giảm BCTT độ 3 trở
lên
Buồn nôn/nôn từ độ 2

Không xuất
Xuất hiện
hiện biến
biến cố
cố
4,9
4,8
[2,9 – 6,2] [3,5 – 6,8]
4,3
5,4
[3,0 – 5,9] [4,3 – 13,1]
5,3
4,3
[3,1 – 6,4] [2,8 – 6,6]
3,7
6,0

Vd (L)
p
0,625
0,112
0,644
0,005

Không
xuất hiện
biến cố
137
[32 – 206]
70
[32 – 174]
78
[32 – 255]
67

69

Xuất hiện
biến cố
66
[42 – 154]
110
[51 – 219]
67
[33 – 198]
146

25,2 [6,7 – 53,8]

0,565

CL (L/h)
p

Không xuất
hiện biến cố

Xuất hiện
biến cố

16,8
8,2
[8,7 – 26,7] [5,0 – 12,1]
11,1
9,2
0,307
[6,1 – 19,23] [6,2 – 14,6]
11,8
8,9
0,235
[6,0 – 22,0] [5,7 – 17,5]
0,727
10,2
14,4
0,009

p
0,514
0,514
0,575
0,040
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Bảng 3.21. Ảnh hưởng của thông số dược động học đến nguy cơ xuất hiện biến cố bất lợi

Các biến cố so sánh
trở lên
Loét miệng từ độ 2 trở
lên
Bất thƣờng chức năng
gan từ độ 2 trở lên

Không xuất
Xuất hiện
hiện biến
biến cố
cố
[2,9 – 5,6] [4,9 – 17,3]
7,9
4,3
[5,0 –
[2,9 – 5,8]
106,6]
4,6
6,1
[3,0 – 5,9] [4,2 – 17,1]

Các biến cố so sánh
Thiếu máu độ 2 trở lên
Giảm tiểu cầu
Giảm BCTT độ 3 trở lên
Buồn nôn/nôn từ độ 2 trở lên
Loét miệng từ độ 2 trở lên
Bất thƣờng chức năng gan từ
độ 2 trở lên

Vd (L)

CL (L/h)

Không
xuất hiện
biến cố
[28 – 182]

[59 – 256]

0,006

68
[32 – 165]

140
[66 – 374]

0,166

p

Xuất hiện
biến cố

Không xuất
hiện biến cố

Xuất hiện
biến cố

[6,1 – 16,0]

[6,0 – 18,6]

0,279

10,4
[6,1 – 19,0]

8,8
0,105
[5,2 – 13,7]

70
118
0,685
[35 – 165] [55 – 1681]

10,4
[6,3 – 18,1]

9,9
0,327
[3,7 – 68,3]

p

Không xuất hiện
biến cố
5 (25,0)
6 (20,7)
5 (25,0)
6 (20,7)
8 (22,2)

> 0,1 µmol/L
Xuất hiện biến
cố
7 (29,2)
6 (40)
5 (27,8)
6 (40)
4 (50)

0,757
0,173
1,000
0,173
0,185

Không xuất hiện
biến cố
1 (5,0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)

9 (26,5)

3 (30)

1,000

2 (5,9)

70

p

> 0,2 µmol/L
p

Xuất hiện biến cố

p

3 (12,5)
4 (26,7)
3 (16,7)
4 (26,7)
4 (50,0)

0,614
0,01
0,097
0,01
0,001

2 (50,0)

0,218
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t1/2 (giờ)

CHƢƠNG 4. BÀN LUẬN
Methotrexat là một thuốc chống ung thƣ đƣợc sử dụng phổ biến trong
nhiều bệnh ác tính ở trẻ em và là thành phần quan trọng trong các phác đồ
dụng ức chế cạnh tranh hoạt động của dihydrofolat dehydrogenase (DHFR),
gây ra sự cạn kiệt của purin và thymidylat, làm ngừng quá trình tổng hợp
ADN gây chết tế bào [44], [94]. Hiệu ứng này đƣợc khuếch đại trong các tế
bào phân chia nhanh chóng, dẫn đến độc tính tế bào đặc hiệu pha S của
methotrexat [16]. Do sự xuất hiện cao của DHFR trong các tế bào ALL,
methotrexat liều cao là một chiến lƣợc điều trị đƣợc sử dụng để bão hòa
DHFR và gây độc tế bào tối đa [11], [16]. Tuy nhiên, methotrexat liều cao đã
đƣợc ghi nhận có khả năng gây độc thận, nhiễm độc tủy, viêm niêm mạc, biến
chứng thần kinh và các tác dụng không mong muốn khác [44], [103]. Vì vậy,
việc cân bằng giữa đảm bảo hiệu quả điều trị với dự phòng, theo dõi, xử trí
các độc tính thƣờng gặp của thuốc trở thành yêu cầu cấp thiết nhƣng cũng là
thách thức lớn trong thực hành lâm sàng. Điều này đặt ra việc cần thiết phải
giám sát nồng độ thuốc điều trị trong máu (TDM) và chăm sóc hỗ trợ đáng kể
để tránh tiếp xúc quá nhiều với methotrexat. Tại Việt Nam, theo hiểu biết của
chúng tôi chƣa có nghiên cứu nào đánh giá riêng về các biến cố bất lợi gặp
phải khi dùng methotrexat liều cao. Trên bối cảnh đó, chúng tôi thực hiện
nghiên cứu này tập trung trên đối tƣợng bệnh nhi mắc bệnh bạch cầu cấp
dòng lympho lần đầu điều trị với methotrexat liều cao nhằm có một đánh giá
cụ thể về tần suất, đặc điểm của các biến cố bất lợi gặp phải và các yếu tố ảnh
hƣởng đến chúng. Việc hạn chế đối tƣợng nghiên cứu và dùng phƣơng pháp
tiến cứu nhằm giảm các yếu tố nhiễu có thể ảnh hƣởng đến kết quả nghiên
cứu.
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điều trị ALL [44], [94], [103]. Methotrexat là một chất tƣơng tự folat có tác

Đặc điểm bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu
Trong thời gian 7 tháng liên tục thu nhận và theo dõi bệnh nhân tại
khoa bệnh máu trẻ em, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ƣơng, có 55
bệnh nhân với 98 chu kỳ điều trị methotrexat liều cao thỏa mãn điều kiện
trung bình trong mẫu nghiên cứu của chúng tôi là 7,5 tuổi, dao động từ 3
tháng tuổi đến 15 tuổi, tỷ lệ bệnh nhân dƣới 10 tuổi chiếm 52,7%. Tỷ lệ giới
tính và độ tuổi này cũng tƣơng tự với các tác giả nghiên cứu trong và ngoài
nƣớc, bé trai thƣờng nhiều hơn bé nữ. Trong nghiên cứu của Châu Văn Hà và
cộng sự (2013) [3] tại khoa nhi Bệnh viện trung ƣơng Huế với 91 bệnh nhân,
tỷ lệ bé trai chiếm 69%, với tuổi trung bình là 5,2±3,7, dao động từ 7 tháng
đến 15 tuổi. Trong một nghiên cứu khác của Nguyễn Thị Mai Hƣơng và cộng
sự (2015) [4] tại bệnh viện Nhi trung ƣơng với 129 bệnh nhân, tỷ lệ bé trai là
67,4%, với tuổi trung bình là 7,0 ± 4,4, độ tuổi dƣới 10 chiếm 68,2%. Trong
nghiên cứu của Huỳnh Nghĩa và cộng sự [5] tại Bệnh viện Truyền máu và
Huyết học TP. Hồ Chí Minh với 63 bệnh nhân, tỷ lệ bé trai/bé gái là 1,25/1,
với tuổi trung bình là 5,5± 3,6, nhỏ nhất là 7 tháng tuổi, lớn nhất là 14 tuổi, tỷ
lệ trẻ dƣới 10 tuổi/từ 10 tuổi trở lên là 53/10. Ba nghiên cứu tại miền Trung,
miền Bắc, miền Nam của Việt Nam này có tỷ lệ giới tính và độ tuổi khá tƣơng
đồng với nghiên cứu chúng tôi. Nghiên cứu khác của Shi-Long Yang [97] trên
nhóm bệnh nhân Trung Quốc cũng cho thấy tỷ lệ bé trai/bé gái là 33/21 với
độ tuổi trung bình là 5,4 (dao động từ 2,2 tuổi đến 15 tuổi).
Về tình trạng ban đầu trƣớc khi dùng methotrexat, bệnh nhân mới chẩn
đoán chiếm đa số với tỷ lệ 70,9%, tỷ lệ này khá cao đƣợc giải thích một phần
do nghiên cứu chúng tôi lựa chọn các bệnh nhân lần đầu đƣợc tiếp xúc với
điều trị bằng methotrexat chính vì vậy chỉ có một tỷ lệ nhỏ bệnh nhân tái phát
nhƣng chƣa từng điều trị với phác đồ chứa methotrexat liều cao trƣớc đó. Tỷ
lệ bạch cầu cấp dòng lympho B là 70,9%. Bệnh nhân nguy cơ cao cũng chiếm
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nghiên cứu, bệnh nhân nam chiếm chủ yếu với tỷ lệ 67,3%. Tuổi bệnh nhân

65,4%, cao gần gâp đôi bệnh nhân nguy cơ chuẩn. Điều này cũng khá tƣơng
đồng trong nghiên cứu của Nguyễn Mai Hƣơng và cộng sự [4] với dòng tế
bào B có 105 trƣờng hợp (chiếm 81,4%) tuy nhiên tỷ lệ nguy cơ cao thấp hơn
nghiên cứu của chúng tôi. Trong nghiên cứu của Huỳnh Nghĩa và cộng sự [5],
lympho T là 61/2, tuy nhiên không đề cập đến phân loại nguy cơ thấp và nguy
cơ cao mà chỉ phân loại theo lứa tuổi.
Về chức năng thận ban đầu, độ thanh thải creatinin trung bình của bệnh
nhân là 142,1 ± 33,65 mL/phút/1,73 m2, creatinin huyết thanh có trung vị là
41 µmol/L, khoảng tứ phân vị là 36,75 - 48,25. Chỉ số độ thanh thải creatinin
nền và creatinin huyết thanh nền của bệnh nhân nhi khá cao khi so với ngƣời
lớn, tuy nhiên khá tƣơng đồng với một số nghiên cứu nhƣ của Ryan J.
Beechinor (2019) [15] và Daryl J. Murry [65], Shi-Long Yang [97]. Nghiên
cứu của Shi-Long Yang có nồng độ creatinin huyết thanh nền trung bình là
31,7 µmol/L và độ thanh thải creatinin nền trung bình là 131,3 mL/phút/1,73
m2 [97].
Đặc điểm tỷ lệ xuất hiện và mức độ nghiêm trọng của các biến cố bất lợi
gặp phải trong mẫu bệnh nhân nghiên cứu
Chúng tôi đánh giá các biến cố bất lợi xuất hiện trên bệnh nhân sử dụng
methotrexat liều cao và phân loại mức độ nghiêm trọng theo “Tiêu chí thuật
ngữ thƣờng dùng đối với biến cố bất lợi” – CTCAE (Common Terminology
Criteria for Adverse Events) phiên bản 4.0 năm 2009 của Viện sức khỏe quốc
gia (National Health Institute) và Viện Ung bƣớu quốc gia (National Cancer
Institute) của Hoa Kỳ. Đây là tiêu chí đánh giá và phân loại phổ biến thƣờng
dùng trên các bệnh nhân điều trị hóa chất ung thƣ và đƣợc xây dựng khá cụ
thể và chi tiết. Chúng tôi đã lựa chọn các tiêu chí này để đánh giá một số biến
cố bất lợi thƣờng gặp trong y văn, cụ thể: trên huyết học (gồm thiếu máu,
giảm tiểu cầu, giảm bạch cầu trung tính); trên thận (tổn thƣơng thận cấp); bất
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tỷ lệ nhóm bệnh nhân bạch cầu cấp dòng lympho B/bạch cầu cấp dòng

thƣờng xét nghiệm chức năng gan (tăng AST, tăng ALT và tăng bilirubin toàn
phần); trên lâm sàng (nôn, buồn nôn, tiêu chảy và viêm niêm mạc miệng).
Biến cố giảm tiểu cầu đƣợc ghi nhận trong nghiên cứu này chiếm 50%,
cao hơn so với nghiên cứu của Huỳnh Nghĩa và cộng sự [5] là 11.1%. Điều
chúng tôi có tình trạng nặng hơn với tỷ lệ giảm tiểu cầu ngay mức nền là
11,2% và tỷ lệ nguy cơ cao chiếm tới 65.4%. Ngoài ra, nghiên cứu của chúng
tôi có thời gian theo dõi trên bệnh nhân là 14 ngày sau khi dùng methotrexat
dài hơn so với nghiên cứu trên là khoảng 4 ngày sau khi dùng methotrexat.
Giảm bạch cầu trung tính là một biến cố bất lợi khá thƣờng gặp, tỷ lệ
xuất hiện trong nghiên cứu của chúng tôi là 69,4% với độ 4 chiếm tới 40,8%.
Tỷ lệ này khá tƣơng đồng với nghiên cứu cùa Gauri Kapoor [56]. Tỷ lệ gặp
giảm bạch cầu trung tính của nghiên cứu này là 64,96 %, tuy nhiên mức độ 3
và 4 chỉ chiếm 24,82%. Mức giảm tiểu cầu trong nghiên cứu của Gauri
Kapoor là 29,63% cũng thấp hơn so với nghiên cứu của chúng tôi là 50%.
Trong nghiên cứu của Huỳnh Nghĩa [5], tỷ lệ biến cố giảm bạch cầu là 44%
với 10,6% trƣờng hợp có bạch cầu trung tính giảm dƣới 500/mm3 tƣơng ứng
với độ 4. Biến cố giảm bạch cầu hạt trung tính đƣợc đánh giá là có ý nghĩa
lâm sàng vì nguy cơ nhiễm trùng có thể xảy ra.
Có 9 chu kỳ xuất hiện tổn thƣơng thận cấp chiếm 9,2% chu kỳ nghiên
cứu. Các bệnh nhân gặp độc tính cấp từ mức độ 3 trở xuống, với 4 ca tổn
thƣơng độ 1, 3 ca tổn thƣơng độ 2 và 2 ca tổn thƣơng độ 3. Thời gian khởi
phát độc tính có trung vị là 3 ngày dao động trong khoảng từ 1 đến 6 ngày sau
khi dùng methotrexate liều cao. Trong nghiên cứu của Huỳnh Nghĩa [5], biến
chứng tổn thƣơng thận chiếm tỷ lệ rất thấp có 1,8%, trong đó có 3 ca tổn
thƣơng thận độ 1 và 1 ca tổn thƣơng thận độ 2. Thời điểm xảy ra độc tính thận
có thể từ 24 giờ đến 72 giờ sau sử dụng methotrexate liều cao. Sự khác biệt
này theo chúng tôi có thể bởi quần thể nghiên cứu khác nhau và khác biệt
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này có thể giải thích một phần có thể do quần thể bệnh nhân nghiên cứu của

trong lựa chọn tiêu chí đánh giá độc tính trên thận. Trong bài tổng quan về
độc tính methotrexat, Scott C. Howard [44] đã ghi nhận tỷ lệ tổn thƣơng thận
cấp dao động trong các nghiên cứu là từ 2%-12% phụ thuộc vào các biện
pháp hỗ trợ, lịch trình và liều lƣợng sử dụng methotrexat liều cao, vì vậy tỷ lệ
đƣợc.
Các bất thƣờng xét nghiệm chức năng gan thƣờng xuất hiện nhất là
tăng AST và ALT tƣơng ứng với 34,7% và 35,7%, tăng bilirubin toàn phần
chỉ chiếm 8,2% . Trong nghiên cứu của Huỳnh Nghĩa [5], tỷ lệ độc tính gan là
63,1%. Theo Scott C. Howard [44] thống kê tỷ lệ tăng bilirubin toàn phần
vào khoảng 25%. Tỷ lệ tăng bilirubin toàn phần máu của chúng tôi nhƣ vậy là
khá thấp. Các độc tính trên cũng thƣờng đƣợc ghi nhận là thoáng qua và có
khả năng hồi phục trong chu kỳ điều trị tiếp theo.
Tỷ lệ loét miệng của bệnh nhân trong nghiên cứu của chúng tôi là
43,9%, hầu hết chỉ bị viêm niêm mạc nhẹ với mức độ nghiêm trọng là mức 1
(15,3%), mức 2 (21,4%) và thƣờng xuất hiện sau khoảng 4 ngày, thời gian
dao động từ 1 đến 13 ngày. Tỷ lệ này khá tƣơng đồng với một số nghiên cứu
của Widemann [93], Gauri Kapoor[56]. Tỷ lệ loét miệng trong nghiên cứu
của Huỳnh Nghĩa khá thấp với 4,9% và thƣờng xảy ra thời điểm 72 sau
truyền methotrexat. Sự khác biệt này đƣợc tác giả giải thích do giới hạn
nghiên cứu là hồi cứu, chỉ ghi nhận trên hồ sơ bệnh án dẫn đến việc thiếu
thông tin để xác định. Theo Charlotte Rask (1995) [73] viêm niêm mạc miệng
là một độc tính chính thƣờng gặp liên quan đến điều trị methotrexat liều cao
thƣờng đƣợc phát triển đầy đủ 7 ngày sau khi điều trị và lành trong khoảng 14
ngày. Viêm niêm mạc miệng không phải là tác dụng không mong muốn đe
dọa tính mạng tuy nhiên đây là một biến cố bất lợi có thể khiến kéo dài thời
gian nằm viện và ảnh hƣởng đến khả năng ăn uống của bệnh nhân.
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gặp biến cố tổn thƣơng thận cấp ở nghiên cứu chúng tôi là có thể chấp nhận

Đặc điểm việc dự phòng biến cố bất lợi do methotrexat trên bệnh nhân
nghiên cứu
Việc loại bỏ nhanh methotrexat bằng thận là rất quan trọng, nồng độ
methotrexat trong nƣớc tiểu có thể vƣợt quá khả năng hòa tan của thuốc, đặc
gây nhiễm độc thận methotrexat, dẫn đến việc loại bỏ thuốc chậm.
Methotrexat cũng gây viêm loét miệng do thiếu axit folic gây đau, giảm lƣợng
thức ăn và chất lỏng và nguy cơ nhiễm trùng đƣờng miệng cũng nhƣ nhiễm
trùng huyết. Do đó, hầu hết các nghiên cứu hiện nay sử dụng bù nƣớc và kiềm
hóa nƣớc tiểu liều cao kèm điều chỉnh về liều calci folinat đã giúp giảm tỷ lệ
suy thận quá mức và độc tính nghiêm trọng. Nghiên cứu của Akitoshi và cộng
sự [57] bắt đầu quá trình bù nƣớc trƣớc khi truyền methotrexat và sử dụng
liều bù nƣớc tới 3000 ml / m2 mỗi ngày và liều kiềm hóa 70-100 mEq /l và giữ
cho pH nƣớc tiểu luôn trên 6,5, bổ sung liều calci folinat duy trì 15mg/m2 mỗi
6 giờ. Các đặc điểm dự phòng biến cố này cũng khá tƣơng đồng với nghiên
cứu của chúng tôi, tuy nhiên các bệnh nhân trong nghiên cứu của chúng tôi
gần nhƣ không bù nƣớc và kiềm hóa trƣớc mà chủ yếu thực hiện bù nƣớc và
kiềm hóa cùng và sau thời điểm bắt đầu dùng methotrexat liều cao, đây là
điểm khác biệt với nghiên cứu trên. Nghiên cứu trên cũng chỉ ra một số bệnh
nhân vẫn bị chậm thải trừ methotrexat mặc dù chú ý cẩn thận đến các chi tiết
bù nƣớc và kiềm hóa. Trong bài tổng quan của mình, Scott C. Howard [44]
khuyến cáo methotrexat và các chất chuyển hóa của nó, bao gồm 7-OHmethotrexat và 4-deoxy-4-amino-N-10-methylpteroic acid (DAMPA), hòa tan
kém ở pH axit. Việc tăng pH nƣớc tiểu từ 6,0 đến 7,0 làm tăng khả năng hòa
tan của methotrexat và các chất chuyển hóa của nó từ năm đến tám lần, và
kiềm hóa là bắt buộc để làm giảm sự hình thành tinh thể trong tế bào (kết tủa).
Do đó, nên truyền dịch bằng bicarbonat Natri 40 mEq/L trong và sau khi dùng
methotrexat liều cao nhằm đảm bảo pH nƣớc tiểu từ 7 trở lên trƣớc khi dùng
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biệt nếu nƣớc tiểu có tính axit. Kết tủa hình thành của thuốc trong ống thận

methotrexat để giảm sự hình thành tinh thể. Nghiên cứu cũng đề xuất kiểm tra
giá trị pH của nƣớc tiểu liên tục trong quá trình truyền để đảm bảo không có
thời gian kéo dài với nƣớc tiểu có tính axit, điều này có thể làm tăng nguy cơ
kết tủa, nhiễm độc thận và loại bỏ methotrexat chậm. Điều này yêu cầu khả
ngay cho bác sĩ lâm sàng khi pH giảm xuống 7 hoặc ít hơn tạo điều kiện quản
lý methotrexat liều cao an toàn hơn. Ngoài ra có thể cân nhắc điều trị calci
folinat tại chỗ thay vì điều trị cấp cứu toàn thân bằng calci folinat để tránh tác
dụng phụ không mong muốn. Nƣớc súc miệng sát trùng đƣợc cho là giúp
giảm thiểu tần suất viêm niêm mạc và nhiễm trùng miệng nghiêm trọng.
Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng về sinh bệnh lý, dùng thuốc và xử trí
đến nguy cơ xuất hiện biến cố bất lợi ở bệnh nhân nghiên cứu
Về các yếu tố ảnh hƣởng đến biến cố bất lợi khi dùng methotrexat liều
cao, trong các nghiên cứu trƣớc đây xuất hiện sự dao động khá lớn về tần suất
các biến cố bất lợi khi dùng methotrexat. Trong nghiên cứu của Zeynep
Canan Özdemir [66] và Kapoor [56] tỷ lệ giảm bạch cầu trung tính trên mức
độ 3 tƣơng ứng là 20,5% và 24,8% đối với truyền ở bệnh nhân dùng HDMTX
ở mức 5g/m2. Trong nghiên cứu của Shi-Long Yang[97], lại cho thấy nhóm
bệnh nhân có độ thanh thải thận ban đầu tăng cao hơn bình thƣờng lại có tỷ lệ
chậm thải trừ thấp hơn so với nhóm còn lại. Trong nghiên cứu của chúng tôi
không tìm đƣợc sự khác biệt nồng độ creatinin nền giữa hai nhóm xuất hiện
biến cố bất lợi và không xuất hiện biến cố bất lợi. Điều này có thể giải thích
khả năng bù trừ mạnh mẽ của thận, sự xuất hiện bồi thƣờng gắng sức của thận
nhằm duy trì nồng độ creatinin huyết thanh ổn định khiến tác dụng loại bỏ
methotrexat không khác biệt rõ ràng ở một mức độ nhất định trên những bệnh
nhân có mức creatinin khác nhau.
Trong nghiên cứu của Gauri Kapoor [56], bất thƣờng chức năng gan
xảy ra trong 35% chu kỳ và hầu hết là độ 1 và 2 (32%), đƣợc xác định bởi
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năng đáp ứng của phòng xét nghiệm xử lý mẫu nhanh chóng và thông báo

mức ALT huyết thanh lên đến 5 lần so với bình thƣờng (độ 3 và 4 trong 3 chu
kỳ) cấp độ. Trong một nghiên cứu khác của Zeynep Canan Özdemir, mức độ
độc tính trên gan từ mức độ 3 là 11,7% đối với liều methotrexat 5 g / m2,
tƣơng ứng. Tsurasawa và cộng sự [88] trong nghiên cứu của mình đã nhận xét
methotrexat đầu tiên và giảm mạnh tỷ lệ nhiễm độc trong các chu kỳ điều trị
tiếp theo. Trái ngƣợc lại, tỷ lệ nhiễm độc huyết học thƣờng cho thấy thay đổi
đôi chút qua các chu kỳ điều trị methotrexat liều cao. Điều này khá tƣơng
đồng với nghiên cứu của chúng tôi, yếu tố sử dụng methotrexat liều cao lần
đầu tiên đƣợc xác định là yếu tố ảnh hƣởng khi phân tích đơn biến với các
biến cố bất lợi, tuy nhiên sau khi phân tích hồi quy đa biến, yếu tố sử dụng
methotrexat liều cao lần đầu chỉ đƣợc xác định có mối tƣơng quan với các
biến cố bất lợi trên tiêu hóa và bất thƣờng xét nghiệm chức năng gan.
Phân tích mối liên quan của dược động học methotrexat lên nguy cơ xuất
hiện biến cố bất lợi
Có 40/46 chu kỳ thuộc nhóm sử dụng liều 5g/ m2 có dữ liệu phù hợp
đƣợc đƣa vào tính toán dƣợc động học cá thể tƣơng ứng với 106 mẫu định
lƣợng. Các chỉ số dƣợc động học dao động khá lớn giữa các cá thể, điều này
càng chứng minh cho thấy sự phức tạp trong đáp ứng mỗi cá thể với cùng liều
methotrexat nhƣ trong phần tổng quan một số tài liệu đã đánh giá.
Rask và cộng sự [73] xác định mối tƣơng quan đáng kể giữa giảm bạch
cầu và số chu kỳ mặc dù vậy không có sự thay đổi đáng kể giữa giảm bạch
cầu và các thông số lâm sàng và các yếu tố dƣợc động học đƣợc tìm thấy.
Nghiên cứu của Tsururawa và cộng sự [88]cũng đánh giá trên 2 nhóm xuất
hiện biến cố và không xuất hiện biến cố từ độ 2 trở lên với các thông số dƣợc
động học t1/2 và nồng độ tại thời điểm 48 giờ và 72 giờ, tuy nhiên cũng không
tìm đƣợc mối liên quan giữa các thông số dƣợc động học này với việc xuất
hiện các biến cố bất lợi trên gan và trên niêm mạc miệng (p>0,05), điều này
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rằng độc tính trên gan và trên tiêu hóa thƣờng tăng cao hơn sau tại dùng liều

khá tƣơng đồng với nghiên cứu của chúng tôi. Trong nghiên cứu cảu chúng
tôi các thông số dƣợc động học AUC, Cmax,

> 0,1 µmol/L không

xác định đƣợc có ảnh hƣởng khác biệt có ý nghĩa về mặt thống kê giữa 2
nhóm không xuất hiện biến cố và xuất hiện biến cố ở các biến cố bất lợi nhƣ
lên, buồn nôn/nôn từ độ 2 trở lên, loét miệng từ độ 2 trở lên và bất thƣờng
chức năng gan từ độ 2 trở lên. Tuy nhiên nghiên cứu của chúng tôi xác định
thông số

> 0,2 µmol/L đƣợc xác định là nhân tố có ảnh hƣởng đến

việc xuất hiện biến cố bất lợi giảm bạch cầu trung tính độ 3 trở lên, buồn
nôn/nôn từ độ 2 trở lên và loét miệng từ độ 2 trở lên, thông số t1/2 đƣợc xác
định là nhân tố ảnh hƣởng đến việc xuất hiện biến cố buồn nôn/nôn từ độ 2
trở lên và loét miệng từ độ 2 trở lên, thông số Vd đƣợc xác định là nhân tố
ảnh hƣởng đến việc xuất hiện biến cố thiếu máu từ độ 2 trở lên, thông số Cl
đƣợc xác định là nhân tố ảnh hƣởng đến việc xuất hiện biến cố buồn nôn/nôn
từ độ 2 trở lên với trị số p với trị số p có ý nghĩa thống kê <0,05. Theo
Relling và cộng sự [74] nồng độ methotrexat chậm thải trừ liên quan đến độc
tính buồn nôn, điều này cũng đƣợc tìm thấy trong nghiên cứu của chúng tôi.
Nghiên cứu của chúng tôi không xác định đƣợc sự khác biệt của AUC trên
nhóm xuất hiện biến cố bất lợi và không xuất hiện biến cố bất lợi. Trong
nghiên cứu của Relling và cộng sự [74], các yếu tố liên quan đến nồng độ
methotrexat trong huyết thanh > 1 µmol tại 42 giờ sau khi bắt đầu truyền
(nồng độ MTX có nguy cơ cao) đã đƣợc xác định trong phân tích đa biến. Kết
quả của họ cho thấy 47% các chu kỳ điều trị có nồng độ methotrexat có nguy
cơ cao có liên quan đến tăng AUC của methotrexat, pH nƣớc tiểu thấp. Tuy
nhiên, độc tính thận không đƣợc đánh giá trong nghiên cứu và hơn nữa số
lƣợng các chu kỳ điều trị liên quan đến yếu tố tiên đoán này mà không có
nồng độ methotrexat có nguy cơ cao không đƣợc nêu rõ.
Ưu điểm của nghiên cứu
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thiếu máu từ độ 2 trở lên, giảm tiểu cầu, giảm bạch cầu trung tính từ độ 3 trở

Nghiên cứu đƣợc tiến hành bằng phƣơng pháp theo dõi tiến cứu giúp
cho việc đánh giá lợi ích – nguy cơ của thuốc trong thực tế lâm sàng một cách
khách quan nhất, mang lại dữ liệu chính xác và toàn diện hơn, đồng thời loại
trừ đƣợc nhiều yếu tố nhiễu so với đánh giá hồi cứu từ đó có thể định hƣớng
Nhóm nghiên cứu trƣớc khi tiến hành thu dung bệnh nhân đã thống nhất các
biểu mẫu, trong đó định nghĩa các biến cố bất lợi thông qua biểu hiện lâm
sàng và các chỉ số xét nghiệm cụ thể kèm phân loại mức độ nghiêm trọng và
các biện pháp xử trí. Tất cả nhằm hƣớng đến mục tiêu đảm bảo khai thác tối
đa thông tin, tạo điều kiện cho việc phát hiện, xử trí, đánh giá các biến cố bất
lợi đƣợc đầy đủ, kịp thời và thuận tiện. Các dữ liệu thu đƣợc từ nghiên cứu
này đã góp phần bổ sung dữ liệu dịch tễ học về tần suất và các yếu tố nguy cơ
ảnh hƣởng đến các biến cố bất lợi trên quần thể bệnh nhân nhi mắc bạch cầu
cấp dòng lympho điều trị methotrexat liều cao tại một đơn vị điều trị lớn về
huyết học ở Việt Nam cũng nhƣ cung cấp thông tin phục vụ công tác phát
hiện, xử trí và phòng ngừa các biến cố bất lợi, góp phần tăng cƣờng tuân thủ
điều trị, hiệu quả điều trị và chất lƣợng sống của bệnh nhân.
Hạn chế của nghiên cứu
Do nghiên cứu đƣợc thực hiện tiến cứu và lần đầu tiên đƣợc triển khai
tuy nhiên thời gian nghiên cứu có giới hạn, do vậy chƣa có đủ thời gian hoàn
thiện đầy đủ các chu kỳ điều trị nhằm đánh giá đƣợc toàn bộ các chu kỳ điều
trị theo phác đồ điều trị của bệnh nhân về các biến cố bất lợi gặp phải.
Ngoài ra nghiên cứu chƣa tiếp cận đƣợc theo dõi độc tính trên thần kinh
do gặp khó khăn trong việc đánh giá trên đối tƣợng là bệnh nhân nhi mặc dù
đây là một biến cố bất lợi đáng chú ý bởi methotrexat ghi nhận trong y văn.
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quy trình theo dõi và phân loại bệnh nhân nhằm theo dõi, hỗ trợ điều trị.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
KẾT LUẬN
Qua nghiên cứu theo dõi 98 chu kỳ điều trị với methotrexat liều cao
trên 55 bệnh nhân, chúng tôi rút ra một số kết luận sau:
bệnh nhân nhi mắc bạch cầu cấp dòng lympho
Đặc điểm bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu
Bệnh nhân nam chiếm 67,3%. Độ tuổi trung bình 7,5 tuổi (3 tháng tuổi
đến 15 tuổi), tỷ lệ bệnh nhân dƣới 10 tuổi chiếm 52,7%. Cân nặng ban đầu có
trung vị là 20 kg dao động trong khoảng từ 9 kg đến 67 kg. Bệnh nhân mới
chẩn đoán chiếm đa số với tỷ lệ 70,9%. Tỷ lệ bạch cầu cấp dòng lympho B
chiếm tỷ lệ 70,9%. Tỷ lệ bệnh nhân nguy cơ cao chiếm 65,4%. Bệnh nhân
trong nghiên cứu chủ yếu đƣợc sử dụng phác đồ FRALL 2000 với liều
methotrexat là 5g/m2 truyền trong 24 giờ với tỷ lệ 78,2%.
Tỷ lệ xuất hiện và mức độ nghiêm trọng của các biến cố bất lợi gặp phải
Tỷ lệ các biến cố bất lợi dao động từ thấp nhất là 8,2% (tăng bilirubin
toàn phần) đến cao nhất là 90,8% (thiếu máu). Các triệu chứng nghiêm trọng
(mức độ 3 trở lên) thƣờng gặp nhất là độc tính trên huyết học (thiếu máu,
giảm tiểu cầu, giảm bạch cầu trung tính) với tần suất là 18,4%, 22,4% và
62,2%. Một số biến cố nghiêm trọng khác tuy chiếm tỷ lệ nhỏ những cũng rất
đáng chú ý là tổn thƣơng thận cấp mức độ 3 trở lên(8,2%) và viêm niêm mạc
miệng mức độ 3 trở lên(7,1 %).
Đặc điểm việc dự phòng biến cố bất lợi
Bệnh nhân trong nghiên cứu đa phần đƣợc bù dịch và kiềm hóa trong 3
ngày sau truyền methotrexat. Có tới 80 chu kỳ điều trị không đƣợc kiềm hóa
trƣớc ngày truyền methotrexat, chiếm tỷ lệ 81,6%. pH nƣớc tiểu có xu hƣớng
tăng sau kiềm hóa tuy nhiên phải đến ngày thứ 3 mới đạt trung bình trên 7.
Tổng liều calci folinat đƣợc ghi nhận thấp nhất là 40 mg, cao nhất là 1600 mg
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1. Đặc điểm của các biến cố bất lợi khi sử dụng methotrexat liều cao trên

với trung vị là 180 mg. Số lần dùng trong ngày thƣờng là 4, 2 và 1 tƣơng ứng
cách 6 tiếng, 12 tiếng và 24 tiếng. Thời gian dùng calci folinat dao động trong
khoảng 0,5 đến 7,5 ngày với trung vị là 3 ngày.
2. Một số yếu tố ảnh hƣởng đến sự xuất hiện các biến cố bất lợi khi sử

lympho
Một số yếu tố ảnh hưởng về sinh bệnh lý, dùng thuốc và xử trí lên nguy cơ
xuất hiện biến cố bất lợi
Mức liều methotrexat, liều methotrexat theo cân nặng, dùng
methotrexat liều cao lần đầu,

số lƣợng bạch cầu trung tính nền, liều

methotrexat theo cân nặng và sử dụng phác đồ chứa cyclophosphamid và
doxorubicin đƣợc xác định là một số yếu tố nguy cơ độc lập có nguy cơ ảnh
hƣởng đến xuất hiện một số biến cố bất lợi.
Mối liên quan giữa dược động học methotrexat lên nguy cơ xuất hiện biến cố
bất lợi
Mức độ chậm thải trừ

> 0,2 µmol/L đƣợc xác định có ảnh

hƣởng xuất hiện biến cố giảm tiểu cầu, buồn nôn – nôn từ độ 2 trở lên, loét
miệng từ độ 2 trở lên. Thông số t1/2 đƣợc xác định có ảnh hƣởng khác xuất
hiện biến cố buồn nôn, nôn từ độ 2 trở lên, loét miệng từ độ 2 trở lên.
Nghiên cứu đã phân tích một số biến cố bất lợi khi dùng methotrxat
liều cao ở bệnh nhân nhi mắc bệnh bạch cầu cấp dòng lympho tại Viện Huyết
học – Truyền máu Trung ƣơng, từ đó góp phần cung cấp cái nhìn tổng quan
về các biến cố bất lợi thƣờng gặp phải cùng các yếu tố ảnh hƣởng từ đó đề
xuất tiếp cận các quy trình theo dõi các biến cố bất lợi, phân loại bệnh nhân
cũng nhƣ xử trí các biến cố bất lợi gặp phải và định hƣớng cho các nghiên
cứu tiếp theo.
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dụng methotrexat liều cao trên bệnh nhân nhi mắc bạch cấp dòng

KIẾN NGHỊ
- Việc theo dõi nồng độ thuốc là cần thiết, cần duy trì nhằm sớm đánh giá độc
tính khi sử dụng methotrexat vì vậy trong thực hành lâm sàng nên có một quy
trình theo dõi, giám sát và xử trí kịp thời các biến cố bất lợi khi điều trị với
biệt tại thời điểm 48 giờ và 72 giờ sau khi bắt đầu truyền methotrexat nhằm
có đánh giá sớm về quá trình chậm thải trừ và có giải pháp hỗ trợ với các
nguy cơ gặp các biến cố bất lợi.
- Cần tiến hành thêm các nghiên cứu với cỡ mẫu lớn hơn và thời gian dài hơn
nhằm đánh giá đƣợc đầy đủ các chu kỳ và so sánh đƣợc tỷ lệ và mức độ biến
cố bất lợi xảy ra theo từng chu kỳ.
- Nghiên cứu cũng gợi ý về việc nghiên cứu sâu hơn xác định dƣợc động học
quần thể và các yếu tố ảnh hƣởng nhằm tối ƣu hiệu quả và độc tính khi điều
trị với methotrexat liều cao.
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methotrexat liều cao. Nên thực hiện xét nghiệm định lƣợng methotrexat đặc
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PHỤ LỤC
Phụ lục 1: Tính toán các thông số dƣợc động học sử dụng mô hình dƣợc
động học 1 ngăn, thải trừ bậc 1
Phụ lục 3: Bảng đặc điểm các thuốc sử dụng trên các chu kỳ có sử dụng
methotrexate liều cao
Phụ lục 4: Bảng “Tiêu chí thuật ngữ thƣờng dùng đối với biến cố bất lợi –
CTCAE phiên bản 4.0 năm 2009”
Phụ lục 5: Theo dõi độc tính với 98 chu kỳ sử dụng methotrexat liều cao theo
số chu kỳ
Phụ lục 6: Danh sách bệnh nhân nghiên cứu tại khoa Bệnh máu trẻ em – Viện
Huyết học – Truyền máu Trung ƣơng (55 bệnh nhân)
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Phụ lục 2: Mẫu thu thập thông tin bệnh nhân

Phụ lục 1. Tính toán các thông số dƣợc động học sử dụng mô hình
Dƣợc động học 1 ngăn, thải trừ bậc 1

D

: Liều dùng trong 1 lần truyền

T

: Thời gian tại thời điểm t
: Thời gian truyền liều D
: Kết quả định lượng nồng độ thuốc tại thời điểm t, tính từ lúc bắt đầu

truyền
:Nồng độ thuốc tại thời điểm ngừng truyền
: Hằng số tốc độ thải trừ (

)

: diện tích dưới đường cong từ thời điểm ban đầu đến

: diện tích dưới đường cong từ thời điểm

đến

là diện tích dưới đường cong từ thời điểm ban đầu đến

Sau khi kết thúc truyền methotrexat, theo mô hình dƣợc động học 1
ngăn, thải trừ bậc 1

Bằng phƣơng pháp bình phƣơng tối thiểu với các cặp
 Tính đƣợc

và

.

=

dt =

,
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Các chữ viết tắt:

Ta có:
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Theo mô hình truyền IV chậm, dƣợc động học 1 ngăn, thải trừ bậc 1

Phụ lục 2: PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN BỆNH NHÂN
I - THÔNG TIN BỆNH NHÂN
Họ và tên bệnh nhân ………………………………………….Nam/Nữ………….
Ngày sinh:……………….. Mã BN………………………………….……….
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Phân loại miễn dịch:…………………Phân tầng nguy cơ:…………………………
Phác đồ điều trị đợt hiện tại:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Ngày vào viện ……………………

Ngày ra viện…………...………………

Địa chỉ: ..……………………………………………………………………............
Lí do ra viện:

□ Đỡ/khỏi

Cân nặng ……… (kg)

□ Nặng/xin về/tử vong

Chiều cao…….…..……(cm)

BSA…..………(m2)

II - ĐẶC ĐIỂM SỬ DỤNG THUỐC
1. Chế độ dùng methotrexat liều cao:
Tên thƣơng mại: ……………………………………………………………………..
Ngày dùng: …………………………………………………………………………..
Liều dùng : ……...mg pha trong…..………dịch……………………………………
Liều dùng tính theo BSA: ……………. Khoảng

thời

gian

truyền:

……………(giờ)
Lần dùng MTX liều cao thứ:…………..
Thời gian bắt đầu truyền:………………… Thời gian kết thúc truyền:……………...
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Tiền sử:

2. Định lƣợng methotrexat:

-

Bù nƣớc:
o Thời điểm bắt đầu bù nƣớc
o Thể tích dịch và các dung dịch dùng bù nƣớc

Ngày
Tổng V
Thể tích các
dịch cụ thể
- NaCl 0,9%
- Glu 5%
- Glu 20%
- NaBi 1,4%
- Reamberin
Ngày
Tổng V
Thể tích các
dịch cụ thể
- NaCl 0,9%
- Glu 5%
- Glu 20%
- NaBi 1,4%
- Reamberin
- Kiềm hóa

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

o Thời điểm bắt đầu kiềm hóa
o Liều kiềm hóa, PH nƣớc tiểu đạt đƣợc
Ngày

/

/

/

/

Liều kiềm hóa
(mEq)
PH nƣớc tiểu
-

Sử dụng calci folinat (ghi rõ chế độ dùng):

/

/

/

/
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Thời điểm
lấy mẫu
(giờ - ngày)
KQĐL
(µmol/L)
3. Các phƣơng pháp thải độc methotrexat áp dụng:

STT
Tên thuốc
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4. Các thuốc dùng kèm
Liều dùng – Đƣờng dùng – Thời gian dùng

II – THEO DÕI BỆNH NHÂN TRONG QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRỊ METHOTREXAT

Ngày

/
/
/
/
/
/

Ure/Cre

AST/ALT Alb/Pro

Bil
Hgb PLT WBC/ANC
TT/GT/TP

LS
Buồn
Tiêu Viêm niêm
nôn
chảy
mạc
/Nôn

Khác (sốt,…)
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Cận LS

Phụ lục 3: Bảng đặc điểm các thuốc sử dụng trên các chu kỳ có sử
Hoạt chất
Cyclophosphamid
Cytarabin
Daunorubicin
Doxorubicin
Etoposid
Fludarabin
Ifosfamid
L-Asparaginase
Vincristin (sulfat)
Amikacin*
Amoxicilin + Acid clavulanic
Cefepim*
Cefoperazon*
Cefoperazone + sulbactam
Cefoxitin
Ceftizoxim
Ceftriaxon
Cefuroxim
Ciprofloxacin
Fosfomycin
Imipenem + Cilastatin
Meropenem
Metronidazol
Netilmicin
Piperacillin

%
22,40%
10,20%
3,10%
21,40%
4,10%
1,00%
3,10%
7,10%
54,10%
7,10%
3,10%
1,00%
3,10%
3,10%
13,30%
8,20%
1,00%
8,20%
3,10%
21,40%
12,20%
4,10%
6,10%
1,00%
9,20%

n
22
10
3
21
4
1
3
7
53
7
3
1
3
3
13
8
1
8
3
21
12
4
6
1
9

26

Sulfamethoxazol + Trimethoprim

2,00%

2

27
28
29
30

Ticarcillin+Clavulinat
Tobramycin
Vancomycin
Aciclovir

1,00%
4,10%
2,00%
33,70%

1
4
2
33

STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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dụng methotrexat liều cao

Hoạt chất
Acid Amin
Allopurinol
Atropin

%
3,10%
10,20%
1,00%

n
3
10
1

34

Attapulgit mormoivon hoạt hóa + hỗn
hợp magnesi carbonat-nhôm hydroxyd

13,30%

13

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Bột bèo hoa dâu
Ceftazidim
Desloratadin
Dexamethason
Diazepam
Diosmectit
Diphenhydramin
Epinephrin (adrenalin)
Esomeprazol
Fentanyl
Filgrastim
Fluconazol
Furosemid
Glutathion
Human albumin
Kali clorid
Lansoprazol
Lidocaine Hydrochloride
Lipid+ Acid amin+ Glucose
Loratadin
L-Ornithine-L-Aspartat
Mercaptopurin
Mesna
Methylprednisolon
Metoclopramid
N-acetylcystein
Natribicarbonat

23,50%
22,40%
1,00%
30,60%
2,00%
12,20%
17,30%
2,00%
5,10%
1,00%
19,40%
46,90%
100,00%
19,40%
3,10%
29,60%
6,10%
1,00%
1,00%
4,10%
5,10%
11,20%
22,40%
71,40%
1,00%
19,40%
100,00%

23
22
1
30
2
12
17
2
5
1
19
46
98
19
3
29
6
1
1
4
5
11
22
70
1
19
98
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STT
31
32
33

Hoạt chất
Nhũ dịch Lipid
Nifedipin

%
3,10%
1,00%

n
3
1

64

N-methylglucamin succinat+ Natri clorid
+ kali clorid+ magnesi clorid

78,60%

77

65
66
67
68
69
70
71
72
73

Omeprazol
Ondansetron
Pantoprazol
Paracetamol
Pethidin
Ringer lactat
Sorbitol
Spirolacton
Tranexamic Acid

29,60%
93,90%
16,30%
22,40%
1,00%
22,40%
1,00%
20,40%
3,10%

29
92
16
22
1
22
1
20
3
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STT
62
63

STT
Độ 2

Độ 3

Thiếu máua
Hgb <LLN - 10,0
(Hemoglobin) g/dL; <LLN - 6,2
mmol/L; <LLN 100 g/L
a
Giảm BCTT <LLN (Neutrophil
1500/mm3;
descreased)
<LLN - 1,5 x
10e9/L
Giảm tiểu
<LLN a
cầu
75,000/mm3;
(Platelet
<LLN 75,0 x
count
10e9 /L
descreased)
Tổn thƣơng
Mức creatinin
b
thận cấp
tăng > 0,3mg/dL;
1.5 - 2 x mức
baseline

Hgb <10,0 - 8,0
g/dL; <6,2 - 4,9
mmol/L; <100 80g/L
<1500 1000/mm3;
<1,5 - 1,0 x 10e9
/L
<75,000 50,000/mm3;
<75,0 - 50,0 x
10e9 /L

Hgb <8,0 g/dL; <4,9
mmol/L; <80 g/L;
Chỉ định truyền máu

Cách
thức ghi
Độ 4
Độ 5
nhận
Đe dọa tính
Tử
Chỉ số xét
mạng, can
vong nghiệm tế
thiệp khẩn cấp
bào

<1000 - 500/mm3;
<1,0 - 0,5 x 10e9 /L

<500/mm3;
<0,5 x 10e9 /L

Chỉ số xét
nghiệm tế
bào

<50,000 25,000/mm3;
<50,0 - 25,0 x 10e9
/L

<25,000/mm3; <25,0 x 10e9
/L

Chỉ số xét
nghiệm tế
bào

Creatinin 2.0 - 3,0 Creatinine >3,0
Đe dọa tính
x mức baseline;
baseline hoặc >4,0
mạng; chỉ
mg/dL; chỉ định nhập định lọc máu
viện

Tử
vong

Chỉ số xét
nghiệm
sinh hóa

Tăng ALATb

>3,0 - 5,0 x ULN

-

Chỉ số xét
nghiệm
sinh hóa

Biến cố
1

2

3

4

5

Phân loại
Độ 1

>ULN - 3,0 x
ULN

>5,0 - 20,0 x ULN

>20,0 x ULN
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Phụ lục 4: Bảng “Tiêu chí thuật ngữ thƣờng dùng đối với biến cố bất lợi – CTCAE phiên bản 4.0 năm 2009”

STT

6

Tăng ASATb

>ULN - 3,0 x
ULN

>3,0 - 5,0 x ULN

7

Tăng Bil TPb

>ULN - 1,5 x
ULN

>1,5 - 3,0 x ULN

8

Viêm niêm
mạc miệng

Không có triệu
chứng hoặc triệu
chứng nhẹ, không
cần can thiệp

Cách
thức ghi
Độ 3
Độ 4
Độ 5
nhận
>5,0 - 20,0 x ULN
>20,0 x ULN Chỉ số xét
nghiệm
sinh hóa
>3,0 - 10,0 x ULN
>10,0 x ULN Chỉ số xét
nghiệm
sinh hóa
Gây đau nặng, gây
Đe dọa tính
Tử
Ghi nhận
trở ngại việc ăn uống, mạng, cần can vong trực tiếp
bệnh nhân không ăn thiệp cấp
đƣợc

9

Buồn nôn

10

Nôn

1-2 lần (cách
nhau ít nhất 5
phút) trong vòng
24 giờ

Giảm ăn uống dẫn
đến thiếu calo hoặc
dịch, dẫn đến cần
phải cho ăn bằng ống
thông, sử dụng dung
dịch nuôi dƣỡng tĩnh
mạch, cần nhập viện
>= 6 lần (cách nhau
ít nhất 5 phút) trong
vòng 24 giờ, cần cho
ăn bằng ống thông,

Độ 1

Độ 2

Gây đau mức độ
trung bình, gây
trở ngại việc ăn
uống, cần phải
thay đổi chế độ ăn
phù hợp
Mất cảm giác
Giảm ăn/uống,
thèm ăn mà
nhƣng không ảnh
không ảnh hƣởng hƣởng đáng kể
đến chế độ ăn
làm giảm cân,
uống
mất nƣớc, suy
dinh dƣỡng
3-5 lần (cách
nhau ít nhất 5
phút) trong vòng
24 giờ

-

Ghi nhận
trực tiếp

Đe dọa tính
mạng, cần can
thiệp khẩn cấp

Ghi nhận
trực tiếp

-
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Biến cố

Phân loại

Biến cố

Phân loại
Độ 1

Độ 2

Độ 3

Độ 4

Độ 5

nuôi dƣỡng tĩnh
mạch, cần nhập viện
11
Tiêu chảy
Tăng dƣới 4 lần
Tăng 4-6 lần số
Tăng >=7 lần số lần Đe dọa tính
Tử
số lần đại
lần đại tiện/ngày đại tiện/ngày so với
mạng, cần can vong
tiện/ngày so với
so với thông
thông thƣờng, không thiệp khẩn cấp
thông thƣờng,
thƣờng, tăng
tăng lƣợng phân mức
tăng nhẹ lƣợng
lƣợng phân mức
độ trung bình so với
phân so với thông độ trung bình so
thông thƣờng, không
thƣờng
với thông thƣờng kiểm soát đƣợc; cần
nhập viện; tăng nhiều
về lƣợng phân mức
độ nghiêm trong so
với thông thƣờng;
giới hạn sự tự chăm
sóc bản thân trong
hoạt động hằng ngày
a
Lấy giá trị thấp nhất của các xét nghiệm huyết học tính từ khi bắt đầu truyền MTX đến 2 tuần sau đó.
b

Lấy giá trị cao nhất của các xét nghiệm sinh hóa từ khi bắt đầu truyền MTX đến 2 tuần sau đó.

ULN : Giới hạn bình thường trên
LLN: Giới hạn bình thường dưới

Cách
thức ghi
nhận
Ghi nhận
trực tiếp
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STT

Số bệnh nhân
(n = 55)

Thời điểm
bắt đầu điều
trị
55

Số chu kỳ
Thiếu máu
Tổng
30/55 (54,5)
Mức 1 và 2
28 (50,9)
Mức 3 và 4
2 (3,6)
Giảm tiểu cầu
Tổng
8/55 (14,5)
Mức 1 và 2
6 (11,0)
Mức 3 và 4
2 (3,6)
Giảm BCTT
Tổng
22/55 (40,0)
Mức 1 và 2
11 (20,0)
Mức 3 và 4
11 (20,0)
Tổn thƣơng thận
Tổng
Mức 1 và 2
Mức 3 và 4
Tăng AST
Tổng
2 (3,6)
Mức 1 và 2
2 (3,6)
Mức 3 và 4
0 (0)
Tăng ALT
Tổng
9 (16,4)

Chu kỳ 1,
n (%)

Chu kỳ 2,
n (%)

Chu kỳ 3,
n (%)

Chu kỳ 4,
n (%)

Chu kỳ 5,
n (%)

Tổng,
n (%)

55

24

11

6

2

98

52/55 (94,5)
37 (67,3)
15 (27,3)

22/24 (91,6)
20 (83,3)
2 (8,3)

10/11 (90,9)
10 (90,9)
0 (0)

3/6 (50)
3 (50)
0 (0)

2/2 (100)
1 (50)
1 (50)

89/98 (90,8)
71 (72,4)
18 (18,4)

37/55 (67,3)
18 (32,7)
19 (34,5)

8/24 (33,3)
6 (25)
2 (8,3)

3/11 (27,3)
3 (27,3)
0 (0)

2/6 (33,3)
1 (16,7)
1 (16,7)

0/2 (0)
0 (0)
0 (0)

50/98 (51)
28 (28,6)
22 (22,4)

46/55 (83,6)
5 (9,1)
41 (74,5)

20/24 (83,3)
4 (16,7)
16 (66,7)

5/11 (45,5)
2 (18,2)
3 (27,3)

4/6 (66,7)
3 (50)
1 (16,7)

0/2 (0)
0 (0)
0 (0)

75/98 (76,5)
14 (14,3)
61 (62,2)

19/55 (34,5)
11 (20)
8 (14,5)

1/24 (4,2)
1 (4,2)
0 (0)

0/11 (0)
0 (0)
0 (0)

0/6 (0)
0 (0)
0 (0)

0/2 (0)
0 (0)
0 (0)

20/98 (20,4)
12 (12,2)
8 (8,2)

19/55 (34,5)
11 (20)
8 (14,5)

8/24 (33,3)
6 (25)
2 (8,3)

4/11 (36,4)
3 (27,3)
1 (9,1)

2/6 (33,3)
2 (33,3)
0 (0)

1/2 (50)
1 (50)
0 (0)

34/98 (34,7)
23 (23,4)
11 (11,2)

21/55 (38,2)

9/24 (37,5)

4/11 (36,4)

1/6 (16,7)

0/2 (0)

35/98 (35,7)
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Phụ lục 5. Theo dõi độc tính với 98 chu kỳ sử dụng methotrexat liều cao theo số chu kỳ

Chu kỳ 1,
n (%)

Chu kỳ 2,
n (%)

Chu kỳ 3,
n (%)

Chu kỳ 4,
n (%)

Chu kỳ 5,
n (%)

Tổng,
n (%)

55
15 (27,3)
6 (10,9)

24
8 (33,3)
1 (4,2)

11
4 (36,4)
0 (0)

6
1 (16,7)
0 (0)

2
0 (0)
0 (0)

98
28 (28,5)
7 (7,1)

5/55 (9,1)
4 (7,3)
1 (1,8)

2/24 (8,3)
2 (8,3)
0 (0)

0/11
0 (0)
0 (0)

1/6 (16,7)
1 (16,7)
0 (0)

0/2 (0)
0 (0)
0 (0)

8/98 (8,2)
7 (7,1)
1 (1)

39/55 (70,9)
36 (65,4)
3 (54,5)

12/24 (50)
12 (50)
0 (0)

6/11 (54,5)
6 (54,5)
0 (0)

0/6 (0)
0 (0)
0 (0)

2/2 (100)
2 (100)
0 (0)

59/98 (60,2)
56 (57,1)
3 (3,1)

36/55 (65,4)
31 (56,4)
5 (9,1)

12/24 (50)
12 (50)
0 (0)

4/11 (36,4)
4 (36,4)
0 (0)

1/6 (16,7)
1 (16,7)
0 (0)

2/2 (100)
2 (100)
0 (0)

55/98 (56,1)
50 (51)
5 (5,1)

15/55 (27,3)
14 (25,5)
1 (1,8)

0/24 (0)
0 (0)
0 (0)

2/11 (18,2)
2 (18,2)
0 (0)

0/6 (0)
0 (0)
0 (0)

0/2 (0)
0 (0)
0 (0)

17/98 (17,3)
16 (16,3)
1 (1)

32/55
26
6

7/24
6 (25)
1 (4,2)

2/11 (18,2)
2 2 (18,2)
0 (0)

1/6 (16,7)
1 (16,7)
0 (0)

1/2 (50)
1 (50)
0 (0)

43/98 (43,9)
36 (36,7)
7 (7,1)
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Thời điểm
bắt đầu điều
trị
Số chu kỳ
55
9 (16,4)
Mức 1 và 2
0 (0)
Mức 3 và 4
Tăng bilirubin toàn phần
0 (0)
Tổng
Mức 1 và 2
Mức 3 và 4
Buồn nôn
1/55 (1,8)
Tổng
1 (1,8)
Mức 1 và 2
0 (0)
Mức 3 và 4
Nôn
Tổng
1/55 (1,8)
Mức 1 và 2
1 (1,8)
Mức 3 và 4
0 (0)
Tiêu chảy
Tổng
0 (0)
Mức 1 và 2
Mức 3 và 4
Niêm mạc
Tổng
0 (0)
Mức 1 và 2
Mức 3 và 4
Số bệnh nhân
(n = 55)
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Phụ lục 6. Danh sách bệnh nhân nghiên cứu tại khoa Bệnh máu trẻ em
– Viện Huyết học – Truyền máu Trung ƣơng (55 bệnh nhân)
Ngày bắt đầu
Mã bệnh
STT
Họ và tên
Tuổi
dùng
án
methotrexat
1 TRẦN KHÁNH C.
9
14050060
4/7/2018
2 NGUYỄN PHẠM PHƢƠNG A.
3
17009613
6/7/2018
3 HÀ VIỆT T.
4
17002244
9/7/2018
4 KIỀU MAI A.
9
18006674
10/7/2018
5 VÀNG THỊ HƢƠNG G.
8
17033050
14/07/2018
6 ĐINH XUÂN T.
7
18005809
18/07/2018
7 NGUYỄN THIÊN T.
13 13002748
21/07/2018
8 NGUYỄN THÁI B.
9
18057841
25/07/2018
9 VŨ MINH Đ.
10 13010324
1/8/2018
10 NGUYỄN TIẾN T.
14 18014656
3/8/2018
11 TRẦN VŨ GIA H.
4
17014397
8/6/2018
12 NGUYỄN MINH D.
6
18008965
8/8/2018
13 NGÂN LÊ L.
3
18009406
8/9/2018
14 PHAN XUÂN M.
9
18178600
11/8/2018
15 BÙI CÔNG V.
15 18013091
14/08/2018
16 HỒ VIẾT T.
6
15010617
15/08/2018
17 KHỔNG TRỌNG M.
1
18009385
16/08/2018
18 NGUYỄN ANH Q.
12 18013546
22/08/2018
19 HOÀNG HOA M.
4
18013240
25/08/2018
20 NGUYỄN PHÚ Q.
13 12013184
29/08/2018
21 BÙI VĂN C.
12 18016935
29/08/2018
22 LƢƠNG NGỌC A.
7
18014390
30/08/2018
23 LƢỜNG THỊ TRÀ M.
6
18017589
30/08/2018
24 NGUYỄN HUY HẢI P.
5
18012163
10/9/2018
25 ĐẶNG ĐỨC T.
5
18000267
11/8/2018
26 LÊ MINH Đ.
7
18015236
13/09/2018
27 LÃ THỊ THU H.
11 18015245
14/09/2018
28 BÙI QUANG H.
8
18074558
19/09/2018
29 ĐỖ THU H.
5
18018761
26/09/2018
30 NGUYỄN VÕ ĐỨC T.
7
17058428
1/10/2018
31 LÊ PHÚ PHƢƠNG A.
6
18019092
15/10/2018
32 NGUYỄN NGỌC BẢO N.
11 13013827
18/10/2018
33 NGUYỄN TIẾN Q.
8
18036204
24/10/2018
34 VŨ ĐÌNH B.
15 18019691
30/10/2018
35 TRỊNH VIẾT T.
13 18087412
1/11/2018

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Họ và tên
VŨ THỊ KIM O.
NGUYỄN THẾ T.
ĐINH QUỐC A.
HỨA HẢI Y.
PHẠM TIẾN M.
NGUYỄN TRỌNG B.
MAI TUYẾT L.
LÊ VĂN T.
NGUYỄN THỊ NGỌC L.
ĐINH TUẤN N.
PHẠM MINH K.
NGUYỄN VŨ BẢO L.
LÊ CÔNG V.
HOÀNG HÙNG C.
TRẦN PHẠM PHƢƠNG N.
NGUYỄN ĐỨC H.
HOÀNG KHẢI Đ.
HOÀNG TRUNG H.
HOÀNG VĂN Đ.
NGUYỄN ĐẶNG HẢI Đ.

Hà Nội, ngày

12
3
12
5
2
4
4
3
7
5
3
8
3
4
2
11
6
11
14
6

18068742
18039451
18044320
18035069
18056118
18045622
18035597
18095162
15039609
15018176
18058799
15003122
18057745
18045906
18042128
18058921
18047456
12009726
13019622
18065872

tháng

Ngày bắt đầu
dùng
methotrexat
8/11/2018
13/11/2018
14/11/2018
16/11/2018
19/11/2018
22/11/2018
23/11/2018
27/11/2018
1/12/2018
6/12/2018
11/12/2018
14/12/2018
18/12/2018
20/12/2018
22/12/2018
4/1/2019
8/1/2019
17/1/2019
17/1/2019
21/1/2019

năm 2019

XÁC NHẬN CỦA PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
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STT

Mã bệnh
Tuổi
án

