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l Nghiên cứu - Kỹ thuật

Giám sát phản ứng có hại của thuốc ARV trên bệnh nhi  
tại một số cơ sở điều trị HIV/AIDS giai đoạn 2013 - 2016

Vũ Đình Hòa1
, Nguyễn Phương Thúy1, Đàm Thị Thanh Hương1

Nguyễn Thị Phương Thịnh2, Nguyễn Hoàng Anh b1, Trần Ngân Hà1

Phạm Lan Hương3, Đỗ Thị Nhàn3, Nguyễn Hoàng Anh1*
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1Trung tâm DI và ADR Quốc gia, Trường Đại học Dược Hà Nội
2Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
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Summary
Adverse drug reactions (ADRs) related to antiretroviral therapy (ART) in pediatric HIV/AIDS patients at 8 sentinel 

sites were characterised. Related data of pediatric HIV/AIDS outpatients aged ≤ 12 were retrorespectively collected 
since ART initiation on 16/07/2013 and followed until 15th Sep 2016. Information related to AE from each site was sent 
to The National DI&ADR Center using paper-based forms. Total number of enrolled patients was 338 at the mean age 
of 57.1 ± 41.9 months. Male accounted for 52.1 %. AZT-based regimens were most frequently used (72.5 %) followed 
by AZT- based regimens (26.0 %) and TDF-based regimens (1.5 %). 115 patients experienced at least one ADR 
during treatment period (34.0 %). The most common ADRs were red blood cell disorder (16.0 %) followed by skin and 
appendages disorders (7.7 %). Treatment regimen switching occurred in 19.2 % patients, of these 67.7 % were due 
to ADRs. Multivariate Cox regression showed that clinical stage 4 was associated with higher red blood cell disorders  
(HR = 3.9; 95 % CI: 1.7-8.9) and with higher risk of ADRs causing ART regimen alteration (HR = 3.1; 95 % CI: 1.6 - 6.0). 
In conclusion, the incidence of ADRs from ART was high. The ADRs incidence and risk factors explored by this study 
would provide helpful information for appropriate treatment and intervention.

Keywords: ARV, ART, adverse drug reactions, pharmacovigilance, targeted spontaneous reporting (TSR), pediatric 
patients.

Đặt vấn đề
Theo báo cáo tổng kết hoạt động của Cục Phòng, 

chống HIV/AIDS, tính đến tháng 6/2016, trên cả nước 
có khoảng 110.000 bệnh nhân được điều trị ARV, trong 
đó có 4865 bệnh nhân là trẻ em [1]. Bệnh nhi nhiễm 
HIV/AIDS phần lớn là do lây truyền từ mẹ nên giai đoạn 
mang HIV không có triệu chứng thường ngắn, dễ tiến 
triển thành AIDS đầy đủ sau đó và tử vong sớm. Trong 
khi đó, việc điều trị ARV cho bệnh nhi hiện gặp nhiều 
khó khăn do các dạng thuốc được bào chế cho bệnh 
nhi còn hạn chế, xác định liều dùng phức tạp do bệnh 
nhi thay đổi cân nặng liên tục, việc tuân thủ điều trị phụ 
thuộc vào người chăm sóc, tỷ lệ bỏ điều trị cao đặc biệt 
ở trẻ vị thành niên và tỷ lệ trẻ chuyển sang phác đồ 
bậc 2 cao hơn so với người lớn [1]. Những yếu tố này 
ảnh hưởng đến sự xuất hiện biến cố bất lợi, thất bại 
điều trị và tiềm ẩn nguy cơ kháng thuốc. Trong bối cảnh 
điều kiện chăm sóc, điều trị và tình trạng dịch bệnh có 
những diễn biến phức tạp, nghiên cứu này được thực 
hiện với mục tiêu xác định đặc điểm phản ứng có hại 
của thuốc ARV và các yếu tố ảnh hưởng đến sự xuất 
hiện phản ứng có hại (ADR) gây thay đổi phác đồ trên 
bệnh nhi điều trị HIV/AIDS tại một số cơ sở trọng điểm 
trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2016. 

Đối tượng và phương pháp
Đối tượng nghiên cứu
Bệnh án của bệnh nhi nhiễm HIV/AIDS ≤ 12 tuổi 

được bắt đầu điều trị bằng phác đồ có chứa thuốc ARV 
kể từ ngày 16/07/2013 đến hết ngày 15/03/2016 tại 8 
phòng khám ngoại trú (PKNT) nhi điều trị HIV/AIDS tại 
Nam Định, Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Thái 
Nguyên và An Giang. 

Tiêu chuẩn loại trừ: Tại thời điểm khởi đầu sử dụng 
thuốc ARV, bệnh nhi suy giảm chức năng thận nghiêm 
trọng (độ thanh thải creatinin < 10 ml/phút). Bệnh nhi 
đang tham gia một nghiên cứu lâm sàng khác. Bệnh 
nhi không quay lại tái khám lần nào kể từ khi bắt đầu 
điều trị ARV.

Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu mô tả, hồi cứu kết hợp tiến cứu theo 

dõi dọc bệnh nhi theo thời gian. Tại thời điểm khởi đầu 
nghiên cứu (ngày 16/07/2015), thực hiện hồi cứu tất cả 
các bệnh án của bệnh nhi có khởi đầu điều trị từ ngày 
16/07/2013 và thu dung vào mẫu nghiên cứu để theo 
dõi tiến cứu, thu dung thêm các bệnh nhi mới cho đến 
hết ngày 15/03/2016 và sau đó tiếp tục theo dõi tiến 
cứu tất cả các bệnh nhi (cả cũ và mới) cho đến hết 
ngày 15/09/2016. 
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l Nghiên cứu - Kỹ thuật

Dữ liệu về sử dụng thuốc, phản ứng có hại của 
phác đồ ARV và các thông tin khác của mỗi bệnh nhi 
được thu thập bằng các biểu mẫu nghiên cứu được 
thiết kế sẵn.

- Ghi nhận thông tin ban đầu: Bệnh nhi được ghi 
nhận các thông tin ban đầu gồm có về đặc điểm lâm 
sàng và nhân khẩu học của bệnh nhi trong mẫu nghiên 
cứu: Phân bố về tuổi, giới tính, tình trạng nhiễm HIV 
(đường lây nhiễm, giai đoạn lâm sàng, giai đoạn miễn 
dịch), phác đồ ARV sử dụng. 

- Theo dõi biến cố bất lợi (ADE) trong các lần tái 
khám: (1) Về lâm sàng (các biểu hiện của ADE như 
buồn nôn, nôn, tiêu chảy, phát ban, mẩn ngứa…); 
(2) về xét nghiệm cận lâm sàng (các bất thường về 
huyết học: số lượng hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, 
hemoglobin; miễn dịch: HBV, HCV, CD4; hóa sinh máu: 
ASAT, ALAT, cholesterol toàn phần, creatinin, glucose) 
và (3) thông tin về việc xử trí ADE hoặc thay đổi phác 
đồ ARV nếu có.

- Thẩm định ADE và đánh giá mức độ nghiêm trọng: 
ADE lâm sàng và xét nghiệm được quy kết thành phản 
ứng có hại của phác đồ (ADR) thông qua đánh giá mối 
quan hệ nhân quả giữa việc sử dụng thuốc nghi ngờ và 
ADE theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) [14] 
với các mức quy kết “chắc chắn”, “có khả năng”, “có 
thể”. Mức độ nghiêm trọng của ADR được phân loại 
theo hướng dẫn của Khoa AIDS – Viện Dị ứng và Bệnh 
nhiễm trùng Quốc gia Hoa Kỳ (2014) [12].

- ADR của thuốc ARV: Tỷ lệ BN gặp ADR, xác suất 
xuất hiện ADR theo thời gian, tỷ lệ gặp ADR theo hệ cơ 
quan (theo hướng dẫn của WHO – Adverse Reaction 
Terminology 2012), tỷ lệ các ADR thường gặp, tỷ lệ  

các ADR gặp theo từng phác đồ, mức độ nghiêm trọng 
của ADR, xử trí ADR, hậu quả của ADR và tỷ lệ BN 
chuyển phác đồ.

Xử lý dữ liệu
Dữ liệu được quản lý trên phần mềm Microsoft 

Access 2016 và được xử lý bằng phần mềm SPSS 
Statistical 22. Thống kê mô tả bằng giá trị trung bình  
±  độ lệch chuẩn (SD) hoặc giá trị %. Sử dụng phương 
pháp của Kaplan – Meier để ước tính xác suất gặp biến 
cố bất lợi tích lũy theo thời gian và áp dụng hồi quy đa 
biến Cox để phân tích các biến số có thể ảnh hưởng tới 
tỷ số rủi ro (HR) liên quan đến khả năng xuất hiện ADR. 

Kết quả nghiên cứu
Đặc điểm bệnh nhi trong mẫu nghiên cứu
Tổng số 338 bệnh nhi đã được lựa chọn tham 

gia nghiên cứu với thời gian theo dõi trung bình 22,8   
±  9,4 tháng (bảng 1). Bệnh nhi có giới tính nam 
(52,1%) chiếm đa số. Độ tuổi trung bình của bệnh nhi 
là 57,1  ±  41,9 tháng. Bệnh nhi ở độ tuổi từ dưới 10 
tuổi tỷ lệ cao nhất (84,3%). Cân nặng trung bình của 
các bệnh nhi dao động trong khoảng 14,3  ±  7,7 (kg). 
Bệnh nhi lây nhiễm HIV chủ yếu qua lây truyền mẹ - 
con (86,7%). Tại thời điểm bắt đầu điều trị ARV, bệnh 
nhi đang ở giai đoạn lâm sàng 1 chiếm tỷ lệ cao nhất 
(37,0%). Có 55,3% bệnh nhi ở giai đoạn suy giảm 
miễn dịch nặng. 

Có tổng số 8 phác đồ đã được áp dụng cho khởi 
đầu điều trị ARV trên bệnh nhi (bảng 1). Phác đồ có 
chứa AZT là phác đồ được sử dụng nhiều nhất (chiếm 
72,5%), đứng ở vị trí thứ 2 là các phác đồ có chứa ABC 
(26,0%). Các phác đồ có chứa TDF chỉ chiếm 1,5%. 

Bảng 1. Đặc điểm bệnh nhi trong nghiên cứu

Đặc điểm bệnh nhi SL (n = 338) Tỷ lệ (%) Đặc điểm bệnh nhi SL (n = 338) Tỷ lệ (%)
Giới tính Phác đồ điều trị ban đầu của bệnh nhi

Nam 176 52,1 ABC/3TC/EFV 41 12,1
Nữ 162 47,9 ABC/3TC/LPV/r 27 8,0

Tuổi (tháng): Giá trị TB  ±  SD 57,1  ±  41,9 ABC/3TC/NVP 20 5,9
Tuổi nhỏ nhất – lớn nhất 1,6 – 140,9 AZT/3TC/ABC 9 2,7

Cân nặng (kg): Giá trị TB  ±  SD 14,3  ±  7,7 AZT/3TC/EFV 70 20,6
Nhẹ nhất – Nặng nhất (kg) 2,6 – 44 AZT/3TC/LPV/r 10 3,0

Giai đoạn miễn dịch AZT/3TC/NVP 156 46,2
Suy giảm không đáng kể (CD4:  >500) 40 11,8 TDF/3TC/EFV 5 1,5
Suy giảm nhẹ (CD4:  350-499) 38 11,2 Giai đoạn lâm sàng
Suy giảm tiến triển (CD4: 200-349) 65 19,2 Giai đoạn 1 126 37,0
Suy giảm nặng (CD4:  <200) 187 55,3 Giai đoạn 2 67 19,5
Thiếu thông tin 8 2,4 Giai đoạn 3 96 28,1

Đường lây nhiễm HIV Giai đoạn 4 42 12,4
Lây truyền mẹ -con 295 86,7 Thiếu thông tin 10 3,0
Đường khác 6 1,5 Thời gian theo dõi trên bệnh nhi (tháng)
Không rõ/thiếu thông tin 40 11,8 Giá trị trung bình  ±  SD 22,8  ±  9,4
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Bảng 2. Tỷ lệ bệnh nhân gặp ADR phân loại theo tổ chức cơ thể

Hệ cơ quan

Phác đồ
1c = AZT/3TC/NVP  1d = AZT/3TC/EFV  1f = TDF/3TC/EFV  2a = ABC/3TC/LPV/r

2c = AZT/3TC/LPV/r   a1 = ABC/3TC/NVP  a2 =  ABC/3TC/EFV  Khác = AZT/3TC/ABC
Tất cả các 

PĐ (n = 338)
1c  

(n = 159)
1d  

(n = 79)
1f 

(n = 6)
2a  

(n = 38)
2c 

  (n = 13)
a1 

(n = 35)
a2

(n = 52)
Khác 

(n = 9)
Tất cả các hệ  cơ quan 115   (34,0) 66 (41,5) 19 (24,1) 2(33,3) 8 (21,1) 4 (30,8) 8 (22,9) 11 (21,2) 4 (44,4)
Gan-mật 17 (5,0) 11 (6,9) 1 (1,3) 1 (16,7) - 1 (7,7) 2 (5,7) 1 (1,9) -
Hệ tiêu hóa 19 (5,6) 7 (4,4) 2 (2,6) 1 (16,7) 5 (13,2) - 1 (2,9) 1 (1,9) 2 (22,2)
Da và mô dưới da 26 (7,7) 10 (6,3) 5 (6,3) 2 (33,3) 1 (2,6) - 3 (8,6) 4 (7,7) 1 (11,1)
Hồng cầu-máu 54 (16,0) 34 (21,4) 10 (12,7) - - 3 (23,1) 2 (5,7) 3 (5,8) 2 (22,2)
Tiểu cầu-đông máu 5 (1,5) 1 (0,6) 1 (1,3) 1 (16,7) 1 (2,6) - - 1 (1,9) -
Thần kinh TW & tâm thần 2 (0,6) - 2 (2,5) - - - - - -
TK ngoại biên 1 (0,3) - 1 (1,3) - - - - - -
Chuyển hóa & dinh dưỡng 10 (3,0) 8 (5,0) 1 (1,3) - 1 (2,6) - - - -
Thận tiết niệu 1 (0,3) - - 1 (16,7) - - - - -
Bạch cầu & hệ võng nội mô 4 (1,2) 4 (2,4) - - - - - - -
Thị giác 1 (0,3) - - - - - - 1 (1,9) -
Hô hấp 2 (0,6) 2 (1,2) - - - - - - -

Đặc điểm và tác động của ADR đến điều trị 
ARV

Tỷ lệ bệnh nhi gặp ADR theo phác đồ điều trị và 
theo tổ chức cơ thể

  Sau khi đánh giá bằng thang phân loại của  
WHO [14], có 143 biến cố được quy kết thành phản ứng 
có hại ghi nhận trên 115 bệnh nhi (34,0%). Các phác 
đồ chứa AZT có tỷ lệ gây ADR cao nhất (từ 41,5% - 
44,4%) (bảng 2). 

Rối loạn rối loạn hồng cầu-máu là rối loạn thường 
gặp nhất, trong đó các phác đồ có chứa AZT chiếm tỷ 
lệ lớn nhất (từ 21,4%-23,1%). Đứng ở vị trí thứ hai là 
các rối loạn về da và mô dưới da, trong đó phác đồ 
TDF/3TC/EFV (33,3%) và AZT/3TC/ABC (11,1%) có 
tỷ lệ gây ADR cao hơn những phác đồ còn lại. Ngoài 
ra, một số rối loạn đáng chú ý khác cũng đã được ghi 
nhận, bao gồm rối loạn trên hệ tiêu hóa (5,6%), rối 
loạn hệ gan-mật (5,0%), rối loạn chuyển hóa và dinh 
dưỡng (3,0%), rối loạn thần kinh trung ương và tâm 
thần (0,6%) (bảng 2). 

Xác suất tích lũy BN gặp ADR theo thời gian

Hình 1. Đồ thị xác suất tích lũy khả năng gặp ADR
theo thời gian (n = 338)

Phân tích Kaplan-Meier cho thấy trong khoảng thời 
gian 3 tháng đầu điều trị, xác suất tích lũy ADR trên tất 
cả các hệ cơ quan là lớn nhất (17,3  ±  2,1%), sau đó tỷ 
lệ bệnh nhi gặp ADR ước tính ở các tháng 6, 12, 18, 24 
lần lượt là 20,6  ±  2,2%, 25,5  ±  2,4%, 30,2  ±  2,6% và 
34,0  ±  2,8%. Các ADR gây đổi phác đồ xuất hiện tập 
trung trong 6 tháng đầu điều trị (11,7  ±  1,8%) và tăng 
chậm trong những giai đoạn sau (12,9  ±  1,8% sau 12 
tháng và 13,4  ±  1,9% sau 19 tháng) (hình 1). Các rối 
loạn huyết học cũng có xu hướng xuất hiện sớm trong 
vòng 6 tháng sau khi bắt đầu điều trị (11,4  ±  1,7%). Tỷ 
lệ bệnh nhân gặp phải ADR loại này ở các tháng thứ 
12, 19, và 27 lần lượt là 13,6  ±  1,9%, 17,0  ±  2,2% và 
21,1  ±  2,6%.

Tác động của ADR tới điều trị ARV 
Bảng 3. Tình trạng duy trì điều trị và thay đổi phác đồ do ADR

STT Tình trạng duy trì điều trị Số lượng(%)
1 Tử vong 4 (1,2)

2 Bỏ trị, mất dấu 4 (1,2)

3 Chuyển viện 16 (4,7)

4 Đổi phác đồ 65 (19,2)

4.1 Tuân thủ kém 1 (0,3)

4.2 Hết thuốc tại cơ sở 3 (0,9)

Tất cả các ADR

ADR gây đổi phác đồ
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4.3 Điều trị lao 9 (2,7)

4.4 Được chỉ định đổi phác đồ 9 (2,7)

4.5 ADR 44 (13,0)

Phát ban/mẩn ngứa/loét miệng 8 (2,4)

Rối loạn tiêu hóa 7 (2,1)

Rối loạn thần kinh trung ương 2 (0,6)

Thiếu máu 27 (7,7)

Giảm bạch cầu trung tính 4 (1,2)

Tăng enzym gan/viêm gan cấp 3 (0,9)

5 Điều trị thất bại 12 (3,6)

6 Duy trì phác đồ ban đầu 252 (4,6)

Tổng 338 (100%)
*Ghi chú: Trong quá trình điều trị 1 BN có thể được đổi phác đồ nhiều lần

Kết quả trong bảng 3 cho thấy: Trong quá trình theo 
dõi, có 252 (74,6%) bệnh nhi vẫn duy trì phác đồ ARV 
ban đầu và có 65 (19,2%) bệnh nhi phải thay đổi phác 
đồ điều trị. Có nhiều lý do khiến bệnh nhi phải đổi phác 
đồ như ADR của thuốc ARV (13,0%), thất bại điều trị 
(3,6%), được bác sỹ chỉ định (hội chẩn khoa, đổi phác 
đồ theo hướng dẫn mới hoặc tình trạng lâm sàng được 
cải thiện) hay do điều trị lao (2,7%). Loại trừ những 
ADR không phân loại được, phần lớn các ADR là ít 
nghiêm trọng (độ 1 và 2 chiếm 70,6%, độ 3 và 4 chiếm 
25,2%). Tuy vậy, ADR là nguyên nhân chính khiến bệnh 
nhi phải thay đổi phác đồ (44 trong tổng số 65 bệnh nhi, 
chiếm 67,7%), trong đó thiếu máu (7,7%), phát ban/
mẩn ngứa/loét miệng (2,4%) và rối loạn tiêu hóa (2,1%) 
là những ADR gây chuyển phác đồ nhiều nhất.

Các yếu tố ảnh hưởng tới tần suất xuất hiện 
ADR gây thay đổi phác đồ 

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới tần suất xuất 
hiện các rối loạn huyết học gây thay đổi phác đồ
Bảng 4. Các yếu tố ảnh hưởng tới nguy cơ rối loạn huyết học 

gây thay đổi phác đồ (n = 337*)

Yếu tố (biến cố/ 
cỡ mẫu)

Phân tích đơn biến Phân tích đa biến
HR (Khoảng tin cậy 95%)

Giai đoạn miễn dịch 4 
Không** (7/151) 1 1

Có (20/186) 2,434 
(1,029 – 5,75)

1,814 
(0,747 – 4,403)

Giai đoạn lâm sàng  4 
Không** (17/296) 1 1

Có (10/41) 5,189 
(2,373-11,344)

3,901 
(1,714 – 8,879)

*  01 bệnh nhân bị loại khỏi mẫu phân tích do có thời gian theo dõi  
ngắn hơn thời gian xuất hiện biến cố sớm nhất

**  Bao gồm cả các bệnh nhân không có thông tin hoặc xét nghiệm 
tương  ứng

Kết quả phân tích đơn biến đã phát hiện 2 yếu tố 
ảnh hưởng có ý nghĩa thống kê tới tần suất xuất hiện 
rối loạn huyết học là giai đoạn miễn dịch 4 và giai đoạn 
lâm sàng 4. Bệnh nhi ở giai đoạn miễn dịch 4 có nguy 
cơ gặp rối loạn huyết học cao hơn khoảng 2,4 lần so 
với các đối tượng bệnh nhi khác. Bệnh nhi ở giai đoạn 
lâm sàng 4 có nguy cơ gặp rối loạn huyết học cao hơn 
khoảng 5,2 lần so với các đối tượng khác (bảng 4).

Kết quả phân tích đa biến cho thấy giai đoạn lâm 
sàng 4 là yếu tố ảnh hưởng có ý nghĩa thống kê tới tần 
suất xuất hiện rối loạn huyết học trên bệnh nhi. Bệnh 
nhi ở giai đoạn lâm sàng 4 có nguy cơ gặp rối loạn 
huyết học cao hơn khoảng 3,9 lần so với các đối tượng 
khác (bảng 4).

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới tần suất 
xuất hiện ADR gây thay đổi phác đồ

Bảng 5. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới 
tần suất xuất hiện ADR gây thay đổi phác đồ (n = 338)

Yếu tố 
(biến cố/cỡ mẫu)

Phân tích đơn biến Phân tích đa biến
HR (Khoảng tin cậy 95%)

Giai đoạn lâm sàng 4 

Không* (32/296) 1 1

Có (12/42) 3,154 
(1,624 – 6,128)

3,091 
(1,589 – 6,011)

*  Bao gồm cả các bệnh nhân không có thông tin hoặc xét nghiệm 
tương  ứng

Kết quả phân tích đa biến và đơn biến cho thấy giai 
đoạn lâm sàng 4 là yếu tố ảnh hưởng có ý nghĩa thống 
kê tới tần suất xuất hiện ADR gây thay đổi phác đồ 
trong mẫu nghiên cứu. Bệnh nhi ở giai đoạn lâm sàng 
4 có nguy cơ gặp ADR gây thay đổi phác đồ cao hơn 
khoảng 3,1 lần so với các đối tượng khác (bảng 5).

Bàn luận
Nghiên cứu đã tổng kết theo dõi trên 338 bệnh 

nhi cho thấy có 34,0% được ghi nhận gặp ít nhất một 
ADR trong quá trình điều trị và có đến 13,0% bệnh 
nhi phải đổi phác đồ do ADR. Các ADR thường gặp 
nhất là rối loạn hồng cầu-máu (16,0%), rối loạn hệ 
tiêu hóa (5,6%) và rối loạn hệ gan-mật (5,0%). Đa số 
bệnh nhi có xu hướng gặp ADR trong vòng 6 tháng 
đầu điều trị, nhất là các ADR thay đổi phác đồ. Bệnh 
nhi ở giai đoạn lâm sàng 4 liên quan đến nguy cơ rối 
loạn huyết học cao hơn và nguy cơ gặp nhiều hơn 
các ADR gây đổi phác đồ.

Tỷ lệ bệnh nhi gặp ADR trong nghiên cứu này 
(34,0%) cao hơn nghiên cứu trên 378 bệnh nhi từ 
18 tuổi trở xuống ở Uganda (28,3%) [13]. Sự khác 
biệt này có thể do độ tuổi bệnh nhi và phác đồ điều 
trị trong hai nghiên cứu khác nhau. Cụ thể phác đồ  
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có chứa AZT chiếm ưu thế (70,5%) và không áp dụng 
d4T trong điều trị. Bên cạnh đó, thời gian theo dõi 
bệnh nhi và phương pháp nghiên cứu cũng có thể 
liên quan đến sự khác biệt về tỉ lệ gặp ADR. Trong 
một thử nghiệm lâm sàng với thời gian theo dõi là 2,3 
năm, tỷ lệ bệnh nhi gặp ADR với phác đồ có chứa 
AZT lên đến 65% cao hơn đáng kể so với nghiên cứu 
của chúng tôi là 35,7% [8]. 

So với các phác đồ có chứa AZT, tỷ lệ gặp ADR 
của các phác đồ có chứa ABC có xu hướng thấp hơn 
(vào khoảng 21,1% đến 22,9%). Tỷ lệ này cũng thấp 
hơn so với tỷ lệ biến cố (33,6%) đã được thống kê 
trong một phân tích gộp trên 1769 bệnh nhi từ 18 
tuổi trở xuống [6] và thấp hơn kết quả (64%) ghi nhận 
được trong một thử nghiệm lâm sàng khác trên 164 
bệnh nhi [8]. 

ADR thường gặp nhất ghi nhận từ nghiên cứu này 
là các rối loạn huyết học (18,7%) (bảng 2). Tỷ lệ này 
có xu hướng thấp hơn so với ghi nhận trong nghiên 
cứu chuyển đổi từ phác đồ có chứa d4T sang phác 
đồ có chứa AZT trên 60 bệnh nhi Ấn Độ vào năm 
2014 [11]. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới sự chênh 
lệch này, trong đó có thể kể tới sự khác biệt trong cỡ 
mẫu, tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhi, phác đồ điều trị 
và định nghĩa thiếu máu giữa hai nghiên cứu. 

Các rối loạn về da và mô dưới da (phát ban, mày 
đay, mẩn ngứa) chiếm 7,7%, trong đó tỷ lệ phản ứng 
quá mẫn xảy ra ở các bệnh nhi sử dụng phác đồ có 
chứa ABC là 7,2%. Tần suất này không chênh lệch 
nhiều so với nghiên cứu của Chakravarty J. và CS. 
(2016) trên 101 trẻ em sử dụng phác đồ khởi đầu có 
chứa abacavir (7,9%) [4] nhưng cao hơn tần suất ghi 
nhận trong một phân tích gộp về biến cố có hại liên 
quan đến abacavir trên bệnh nhi từ 18 tuổi trở xuống 
(2,2%) [6] và một thử nghiệm lâm sàng trên 1150 trẻ 
em Châu Phi (0,3%) [9]. Bên cạnh sự khác biệt về thiết 
kế nghiên cứu, quy trình thu thập dữ liệu thì chủng 
tộc của bệnh nhi tham gia nghiên cứu cũng là yếu tố 
cần xem xét. Nhiều nghiên cứu cho thấy sự có mặt 
của gene HLA-B*5701 làm tăng nguy cơ gặp phản 
ứng quá mẫn trên da do abacavir [4, 7]. Tần suất xuất 
hiện gene này cao nhất (20%) tại vùng Tây Nam Á 
(trong đó có Ấn Độ), sau đó là Châu Âu (6-7%) và 
thấp nhất trên quần thể châu Phi và một số vùng tại 
châu Á [7]. 

Rối loạn gan – mật ở 5,0% bệnh nhi trong mẫu 
nghiên cứu thấp hơn nhiều so với ghi nhận ở một 
nghiên cứu trước đây là 19,7% [3]. Sự khác biệt 
này có thể do phác đồ điều trị, thời gian theo dõi 

và quy trình giám sát chức năng gan thông qua xét 
nghiệm hóa sinh cho bệnh nhi. Một số phòng khám 
ngoại trú trong nghiên cứu chưa thực hiện đầy đủ xét 
nghiệm định kỳ cho bệnh nhi và có tình trạng người 
chăm sóc bệnh nhi vì điều kiện kinh tế có hạn mà 
không chi trả tiền làm xét nghiệm cho bệnh nhi. Tương 
tự, trong nghiên cứu này, tỷ lệ rối loạn hệ tiêu hóa ghi 
nhận được là 5,6% thấp hơn nghiên cứu của Vincent 
J. T. và CS.  (2012) là 11,6% [13]. Có thể các phản ứng 
loại này dễ bị nhầm lẫn với tình trạng bệnh lý của 
bệnh nhi hoặc bệnh nhi chưa có khả năng thông báo 
cho cán bộ y tế và từ đó thường bị bỏ qua. Chỉ có 
những phản ứng nghiêm trọng trên đường tiêu hóa 
dẫn tới thay đổi phác đồ hoặc thay đổi dạng bào chế 
của thuốc mới được báo cáo. Tình trạng này cũng là 
nguyên nhân của sự chênh lệch lớn về tần suất xuất 
hiện rối loạn thần kinh trung ương và tâm thần giữa 
nghiên cứu này (1,5%) và y văn (24,3-28,6%) [10]. 

Thời gian xuất hiện ADR chủ yếu trong 6 tháng 
đầu điều trị (20,6  ±  2,2% số bệnh nhi). Các rối loạn 
huyết học cũng xuất hiện tập trung trong 6 tháng 
đầu điều trị (14,7  ±  1,7% số bệnh nhi). Kết quả này 
khá tương đồng với nghiên cứu của Eluwa G. và 
CS. (2012) thực hiện ở Nigeria trên 2650 bệnh nhân 
người lớn và nghiên cứu của Nguyễn Phương Thúy 
và CS. (2013) [2, 5]. 

Trong số các nguyên nhân khiến bệnh nhi phải 
thay đổi/tạm ngừng phác đồ thì ADR là nguyên nhân 
chủ yếu (13,0%). Tỷ lệ thay đổi phác đồ do ADR của 
thuốc ARV và các loại ADR điển hình gây đổi phác đồ 
(phát ban, mẩn ngứa và thiếu máu) trong nghiên cứu 
này tương tự với kết quả nghiên cứu trên một quần 
thể gồm 645 bệnh nhân HIV/AIDS người lớn ở Việt 
Nam trong giai đoạn 2011- 2013 (11,4%) [3] nhưng 
cao hơn kết quả nghiên cứu của Mulenga V. năm 
2016 (3,0%) [8]. Tỷ lệ này khác nhau ở các nghiên cứu 
có thể là do độ tuổi bệnh nhi và phác đồ sử dụng khác 
nhau. Sự khác biệt giữa các nghiên cứu có thể do 
nhiều nguyên nhân, từ khả năng phát hiện và đánh 
giá biến cố bất lợi tới sự khác nhau về phác đồ điều 
trị, và hướng xử trí.

Do dữ liệu còn hạn chế nên các yếu tố được đưa 
vào phân tích mới chỉ dừng lại ở giai đoạn miễn dịch, 
giai đoạn lâm sàng và một số xét nghiệm cơ bản 
ban đầu như xét nghiệm bạch cầu, hemoglobin, số 
lượng tiểu cầu và enzyme gan. Trong đó, giai đoạn 
lâm sàng 4 là yếu tố duy nhất làm tăng nguy cơ xảy 
ra phản ứng có hại trên bệnh nhi có ý nghĩa thống 
kê. Những tác nhân khác như suy giảm miễn dịch, 
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l Nghiên cứu - Kỹ thuật

suy dinh dưỡng, thể trạng kém, mắc các nhiễm trùng 
cơ hội, mắc các bệnh đồng nhiễm như viêm gan, lao 
phổi, các thuốc sử dụng đồng thời... chưa có đủ dữ 
liệu để đánh giá.

Đây là lần đầu một chương trình báo cáo phản 
ứng có hại có chủ đích (targeted spontaneous 
reporting - TSR) được tiến hành trên đối tượng bệnh 
nhi HIV/AIDS tại Việt Nam. Số lượng ADR thu nhận 
được từ nghiên cứu này cao hơn hẳn số lượng báo 
cáo tự nguyện được gửi về Trung tâm DI&ADR Quốc 
gia. Những kết quả thu được từ nghiên cứu này đã 
lần đầu tiên cung cấp dữ liệu về đặc điểm ADR của 
thuốc ARV cũng như tần suất và các yếu tố nguy cơ 
ảnh hưởng tới sự xuất hiện ADR trên quần thể bệnh 
nhi nhiễm HIV/AIDS Việt Nam. 

Kết luận
Nghiên cứu đã ghi nhận đặc điểm ADR của thuốc 

ARV gồm tần suất xuất hiện ADR (34,0%) và tác động 
của ADR đến điều trị ARV. Trong đó, rối loạn hồng cầu 
– máu (16,0%), rối loạn về da và mô dưới da (7,7%), rối 
loạn hệ tiêu hóa (5,6%) và rối loạn hệ gan-mật (5,0%) 
là các phản ứng được ghi nhận nhiều nhất. ADR là 
nguyên nhân chính khiến bệnh nhi thay đổi phác đồ 
(67,7%) chủ yếu liên quan đến thiếu máu, dị ứng trên 
da và rối loạn tiêu hóa. Bên cạnh đó, nghiên cứu đã 
xác định giai đoạn lâm sàng 4 là yếu tố nguy cơ làm 
tăng tần suất xuất hiện ADR gây đổi phác đồ (3,1 lần). 
Kết quả thu được cung cấp thông tin về ADR bệnh nhi 
gặp phải khi điều trị bằng của thuốc ARV từ đó tạo tiền 
đề cho những can thiệp mang tính chất hệ thống, góp 
phần nâng cao chất lượng điều trị cho đối tượng đặc 
biệt này.
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