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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Bệnh lao nói chung và lao đa kháng nói riêng đang trở thành các vấn đề sức 

khỏe cộng đồng ngày càng nghiêm trọng. Năm 2014 có khoảng 480.000 người trên 

thế giới mắc bệnh lao đa kháng thuốc (MDR-TB), trong đó ước tính khoảng 9,7% 

con số này là lao siêu kháng thuốc (XDR-TB) [125]. Việt Nam nằm trong nhóm 27 

quốc gia có gánh nặng lao đa kháng thuốc cao nhất thế giới, xếp thứ 11/20 quốc gia 

có số lượng bệnh nhân MDR-TB nhiều nhất, chiếm 1,7% toàn cầu [115]. 

Nếu điều trị một cách nghiêm túc, với việc sử dụng thuốc đúng đắn và có sự 

theo dõi giám sát phù hợp từ cán bộ y tế, bệnh lao đa kháng có thể được kiểm soát. 

Ngược lại, sử dụng thuốc không phù hợp, không chính xác, hoặc bỏ trị có thể dẫn 

đến việc kháng thuốc tăng lên, đặc biệt là lao siêu kháng. Điều này là một thách 

thức lớn đối với nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, khi công tác quản lý bệnh 

lao còn nhiều khó khăn, hệ thống y tế chưa phát triển ở một số vùng, tình hình dịch 

tễ còn phức tạp.  

Bệnh nhân điều trị lao đa kháng, với thời gian điều trị có thể lên đến 24 

tháng [117], sử dụng nhiều thuốc dùng đồng thời làm ảnh hưởng đến kính tế và khả 

năng công tác của người bệnh, đặc biệt khi những thuốc hàng hai thường có độc 

tính cao hơn thuốc kháng lao hàng một [116]. Độc tính của thuốc làm giảm chất 

lượng sống của bệnh nhân, gây gián đoạn sử dụng thuốc hoặc không tuân thủ điều 

trị dẫn đến việc gia tăng sự kháng thuốc và thất bại điều trị. Vì vậy, việc đánh giá 

xác định và xử trí biến cố bất lợi trong điều trị lao đa kháng đóng một vai trò quan 

trọng trong việc sử dụng thuốc hợp lý, an toàn và điều trị thành công bệnh lao đa 

kháng [116].  

Các trung tâm Cảnh giác Dược trên thế giới phụ thuộc nhiều vào hệ thống 

báo cáo tự nguyện trong việc báo cáo tác dụng có hại của thuốc, bởi vì đây là hệ 

thống có phương pháp thiết lập dễ dàng và vận hành tiết kiệm nhất [81]. Tại Việt 

Nam, hệ thống báo cáo tự nguyện cũng là một trong các phương pháp quan trọng 

nhất giúp cung cấp thông tin về biến cố bất lợi của thuốc. Trong đó, báo cáo tự 
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nguyện về thuốc kháng lao và lao đa kháng đóng một vai trò quan trọng, dù công 

tác báo cáo vẫn còn gặp phải những hạn chế như chất lượng báo cáo chưa cao và số 

lượng báo cáo thấp hơn thực tế.  

Hiện tại, chưa có một nghiên cứu thu thập đặc điểm liên quan đến biến cố bất 

lợi của thuốc điều trị lao đa kháng ghi nhận từ hệ thống báo cáo tự nguyện cũng như 

chưa có một tổng quan hệ thống và phân tích gộp nào về biến cố bất lợi của thuốc 

trong điều trị lao đa kháng được thực hiện tại Việt Nam. Xuất phát từ thực tế đó, 

chúng tôi tiến hành đề tài “Lao đa kháng: tổng quan về biến cố bất lợi của thuốc và 

mô tả dữ liệu liên quan từ hệ thống báo cáo tự nguyện tại Việt Nam” với các mục 

tiêu: 

1. Tổng quan hệ thống và phân tích gộp về biến cố bất lợi của thuốc trong 

các nghiên cứu quan sát về lao đa kháng thuốc 

2. Mô tả đặc điểm liên quan đến biến cố bất lợi của thuốc lao đa kháng ghi 

nhận từ hệ thống báo cáo tự nguyện tại Việt Nam trong giai đoạn 2009-2015  

Chúng tôi hy vọng rằng, đề tài sẽ đưa một cái nhìn rõ hơn về biến cố bất lợi 

của thuốc trong điều trị lao đa kháng trên thế giới và đối chiếu với tình hình về việc 

thu nhận biến cố bất lợi từ hệ thống báo cáo tự nguyện ở Việt Nam, từ đó cung cấp 

những thông tin hữu ích phục vụ cho công tác thực hành lâm sàng trong điều trị lao 

đa kháng thuốc.  
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CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN 

1.1 Đại cương về lao đa kháng thuốc  

1.1.1 Định nghĩa  

Lao đa kháng thuốc (MDR-TB) được định nghĩa là lao kháng đồng thời với 

ít nhất hai thuốc chống lao là isoniazid và rifampicin [1], [116].  

Lao tiền siêu kháng (pre MDR-TB) được định nghĩa là lao đa kháng có 

kháng thêm với hoặc bất cứ thuốc nào thuộc nhóm fluoroquinolon hoặc với ít nhất 

một trong ba thuốc hàng hai dạng tiêm (capreomycin, kanamycin, amikacin) (nhưng 

không kháng đồng thời cả 2 loại thuốc tiêm) [1], [116]. 

Lao siêu kháng (XDR-TB) được định nghĩa là lao đa kháng có kháng thêm 

với bất cứ thuốc nào thuộc nhóm fluoroquinolon và với ít nhất một trong ba thuốc 

hàng hai dạng tiêm (capreomycin, kanamycin, amikacin) [1], [116].  

1.1.2 Nguyên nhân gây bệnh lao đa kháng 

Trên phương diện vi sinh, kháng thuốc là do sự đột biến gen trong nhân tế 

bào vi khuẩn làm cho một loại thuốc nào đó bị mất hiệu lực điều trị đối với vi khuẩn 

đó. Những nguyên nhân từ cán bộ y tế như kê đơn không đúng, thiếu hiểu biết về 

người bệnh, quản lý cung cấp thuốc làm thuốc không đảm bảo chất lượng và số 

lượng, hay những yếu tố chủ quan xuất phát từ người bệnh, đều là những nguyên 

nhân dẫn đến việc uống thuốc không đều và đủ [2]. Điều này góp phần làm cho số 

lượng bệnh nhân bị lao đa kháng ngày càng gia tăng.  

1.1.3 Tình hình bệnh lao đa kháng ở Việt Nam và trên thế giới 

1.1.3.1  Trên thế giới 

Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế Giới (WHO) năm 2015, ngày càng có 

nhiều bệnh nhân được xét nghiệm kiểm tra tính kháng thuốc của vi khuẩn lao [115]. 

Trên toàn thế giới, 58% các ca bệnh đã được điều trị xét nghiệm vào năm 2014, 

trong khi năm 2013 chỉ có 17% số bệnh nhân được xét nghiệm để kiểm tra kháng 

thuốc. Tuy vậy, số ca bệnh được phát hiện bị MDR-TB vẫn thấp hơn nhiều so với 

số lượng ước tính của WHO. Số lượng ước tính ca bệnh mới mắc MDR-TB là 
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480.000 bệnh nhân, nhưng chỉ 26% con số này (tức là 123.000 bệnh nhân) được 

phát hiện và báo cáo. Số lượng bệnh nhân bắt đầu trị liệu MDR-TB vào năm 2014 

là 110.000 bệnh nhân, đã tăng 14% so với năm 2013 [115].  

Về mặt địa lý, gánh nặng bệnh lao đa kháng cao nhất ở Châu Á và Đông Âu. 

Ấn Độ và Trung Quốc chiếm đến 41% tổng số ca bệnh MDR-TB trên toàn thế giới, 

số lượng bệnh nhân ghi nhận ở Liên Bang Nga xếp thứ 3, với 13% tổng số bệnh 

nhân toàn cầu [115]. 

Mặc dù trung bình chỉ một nửa số bệnh nhân MDR-TB được điều trị thành 

công, 43 trên tổng số 127 nước đã đạt mục tiêu điều trị của năm 2015 là tỷ lệ điều 

trị thành công lớn hơn 75%, trong đó bao gồm 3 nước có gánh nặng MDR-TB cao: 

Estonia, Ethiopia và Myanmar [115].    

1.1.3.2  Tại Việt Nam  

Theo báo cáo của WHO năm 2015, Việt Nam nằm trong 22 nước có gánh 

nặng bệnh lao cao trên toàn cầu (ước tính chiếm 80% các trường hợp mắc lao trên 

thế giới) và nằm trong số 27 quốc gia có gánh nặng lao đa kháng thuốc cao (ước 

tính chiếm 85% các trường hợp mắc lao trên thế giới). Việt Nam xếp thứ 11 trên 30 

quốc gia có số lượng bệnh nhân MDR-TB cao nhất thế giới, chiếm 1,7% của toàn 

cầu. Trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đứng thứ 4 (sau Philippines, Myanmar 

và Indonesia) về số lượng bệnh nhân lao đa kháng lưu hành. Năm 2014, ước tính tỷ 

lệ mắc lao đa kháng của Việt Nam vào khoảng 6/100.000 người dân, xếp thứ 21 

trên 30 quốc gia có tỷ lệ này cao nhất. Mặc dù có gánh nặng về bệnh lao đa kháng là 

khá cao, nhưng số bệnh nhân nhiễm MDR-TB được chẩn đoán và điều trị bằng 

thuốc hàng hai ít hơn 20% so với con số ước tính [115]. Vùng Đồng bằng Sông Cửu 

Long và vùng Đông Nam Bộ là hai vùng có tỷ lệ bệnh nhân tham gia vào chương 

trình điều trị MDR-TB cao nhất cả nước, với khoảng 32% [42].  

1.1.4 Điều trị lao đa kháng thuốc  

1.1.4.1  Chiến lược điều trị  

Tùy từng điều kiện của cơ sở điều trị, mỗi cơ sở sẽ lựa chọn chiến lược điều 

trị của riêng mình dựa trên ba loại hình điều trị sau:  
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Phác đồ chuẩn (Standardized Regimen): Phác đồ được xây dựng dựa trên kết 

quả điều tra kháng thuốc đại diện theo các nhóm bệnh nhân riêng biệt. Tuy nhiên, 

các trường hợp nghi lao kháng đa thuốc phải được khẳng định bằng kết quả xét 

nghiệm kháng sinh đồ khi có thể. Tất cả bệnh nhân trong cùng nhóm hoặc cùng một 

thể bệnh sẽ được điều trị cùng một phác đồ [2], [116].  

Phác đồ riêng biệt cho từng bệnh nhân (Invidualized Regimen): Mỗi phác đồ 

điều trị được xây dựng dựa trên tiền sử điều trị bệnh lao trước đây và kết quả kháng 

sinh đồ của từng bệnh nhân [2], [116]. 

Phác đồ theo kinh nghiệm (Empirical Regimen): Mỗi phác đồ được xây dựng 

riêng rẽ cho từng bệnh nhân dựa trên tiền sử điều trị lao trước đó và dựa vào kết quả 

điều tra kháng thuốc toàn quốc. Phác đồ điều trị theo kinh nghiệm được điều chỉnh 

trên cơ sở khi có kết quả kháng sinh đồ của bệnh nhân đó [2], [116]. 

1.1.4.2  Các thuốc kháng lao  

Theo WHO, thuốc kháng lao được phân vào 5 nhóm khác nhau, dựa vào hiệu 

quả, kinh nghiệm sử dụng, sự an toàn và phân nhóm của thuốc [2]. Phân loại thuốc 

kháng lao được trình bày trong bảng 1.1 sau.  

Bảng 1.1. Phân loại các thuốc chống lao theo nhóm [1], [2], [116] 

Nhóm Thuốc Viết tắt 

Nhóm I. Thuốc chống lao hàng 

một 

Rifampicin  

Isoniazid  

Ethambutol  

Pyrazinamid 

Rifabutin  

Rifapentin 

R 

H 

E 

Z 

Rfb 

Rpt 

Nhóm II. Thuốc chống lao 

hàng hai tiêm 

Streptomycin  

Kanamycin  

Amikacin  

Capreomycin 

S 

Km 

Am 

Cm 

Nhóm III. Fluoroquinolon Levofloxacin  Lfx 
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Moxifloxacin  Mfx 

Nhóm IV. Thuốc lao hàng hai 

uống 

Ethionamid  

Prothionamid  

Cycloserin  

Terizidon  

Acid para-aminosalicylic  

Na para-aminosalicylat   

Eto 

Pto 

Cs 

Trd 

PAS 

PAS-Na 

Nhóm V. Thuốc chống lao 

hàng hai chưa rõ hiệu quả 

(bao gồm cả thuốc mới)  

 

Bedaquilin  

Delamanid 

Linezolid  

Clofazimin 

Amoxicillin/Clavulanat  

Meropenem  

Thioacetazon 

Isoniazid liều cao 

Clarithromycin 

Bdq 

Dlm 

Lzd 

Cfx 

Amx/Clv 

Mpm 

T 

H-liều cao 

Clr 

Nhóm 1. Thuốc chống lao hàng một. Nhóm một bao gồm những thuốc có 

hiệu quả cũng như sự dung nạp tốt nhất. Những thuốc nhóm này nên được sử dụng 

nếu có chứng cứ xét nghiệm và lịch sử bệnh học chỉ ra rằng thuốc vẫn còn hiệu 

nghiệm [116]. Pyrazinamid (Z) là một trong các thuốc được xem xét trước tiên 

trong điều trị kháng thuốc. Bệnh lao là một bệnh viêm phổi mãn tính, mà Z có hiệu 

quả trong môi trường viêm này, nên Z có thể được sử dụng lâu dài trong suốt quá 

trình điều trị [3]. 

Nhóm 2. Thuốc chống lao hàng hai đường tiêm. Mọi bệnh nhân đều nên 

sử dụng một thuốc trong nhóm này trong giai đoạn điều trị tấn công, trừ khi đã có 

sự ghi nhận rõ ràng hoặc nghi ngờ cao việc kháng thuốc. Kanamycin, amikacin 

hoặc capreomycin đều là sự lựa chọn đầu tay nếu các thuốc này có vẻ có tác dụng 

[116]. Kanamycin và amikacin có tác dụng tương đương và có tỷ lệ kháng chéo là 
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50%-100%. Do vậy, những trường hợp bệnh nhân kháng với streptomycin và 

kanamycin thì thuốc được lựa chọn thay thế là capreomycin [3].   

Nhóm 3. Nhóm Fluoroquinolon. Những thuốc thuộc nhóm này thường là 

những thuốc chống lao hiệu quả nhất trong phác đồ điều trị MDR-TB. Trong điều 

trị bệnh lao đa kháng, một thuốc chống lao nhóm fluoroquinolon nên được sử dụng, 

và nên ưu tiên sử dụng những thuốc thế hệ mới hơn [116]. Thông thường các thuốc 

fluoroquinolon được lựa chọn theo thứ tự: moxifloxacin > levofloxacin > ofloxacin 

> ciprofloxacin [3]. 

Nhóm 4. Thuốc lao hàng hai đường uống. Ethonamid và prothionamid đều 

là những tiền thuốc cần phải được hoạt hóa bởi enzym [116]. Hai thuốc này là lựa 

chọn đầu tay trong nhóm do có tính hiệu quả và giá thành thấp. Trong trường hợp 

không sử dụng được các thuốc này, cycloserin là thuốc được lựa chọn thay thế [3].  

Nhóm 5. Thuốc chống lao hàng hai chưa rõ hiệu quả (bao gồm cả thuốc 

mới). Nhóm thuốc này không được khuyến cáo bởi WHO trong việc điều trị MDR-

TB. Mặc dù những thuốc này đã thể hiện hiệu quả trên động vật hay trong phòng thí 

nghiệm, mức độ bằng chứng về tác dụng và độ an toàn của những thuốc này dao 

động nhiều. Ngoài bedaquilin và delamanid, những thuốc khác chưa được chính 

thức đăng ký cho việc điều trị MDR-TB [116]. Tuy nhiên, cũng có thể sử dụng 

trong những trường hợp cần thiết [3]. 

1.1.4.3  Phác đồ trong điều trị  

Một phác đồ điều trị bệnh lao kháng đa thuốc bao gồm 2 giai đoạn [2]:   

Giai đoạn 1-tấn công: Dùng phối hợp ít nhất 4 loại thuốc trong đó có 1 loại thuốc 

tiêm hàng hai ; giai đoạn tấn công kéo dài 6 tháng.  

Giai đoạn 2-duy trì: Ngừng thuốc tiêm; phối hợp ít nhất 3 loại thuốc uống hàng hai; 

giai đoạn duy trì kéo dài 12 tháng.   

 Phác đồ trong điều trị lao đa kháng 

Hiện nay tại Việt Nam, chương trình chống lao sử dụng hai phác đồ chuẩn 

IV (a) và IV (b) để điều trị lao kháng đa thuốc [2].    
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- Phác đồ chuẩn IV(a): Z E Km Lfx Pto Cs (PAS) / Z E Lfx Pto Cs (PAS) 

Sử dụng đối với những bệnh nhân thất bại phác đồ I và II  

Giai đoạn tấn công: Tối thiểu 6 tháng vì phải kéo dài ít nhất 4 tháng kể từ 

khi cấy đờm âm tính (ước tính trung bình 8 tháng), dùng hàng ngày 6 loại thuốc bao 

gồm: pyrazinamid, ethambutol, kanamycin, levofloxacin, prothionamid và 

cycloserin (đối với những bệnh nhân không dung nạp được Cs thì thay thế bằng 

PAS).  

Giai đoạn củng cố: Kéo dài ít nhất là 12 tháng kể từ khi cấy đờm âm tính, 

uống 5 loại thuốc hàng ngày bao gồm pyrazinamid, ethambutol, levofloxacin, 

prothionamid và cycloserin (không có thuốc tiêm trong giai đoạn này).   

- Phác đồ chuẩn IV (b): Z E Cm Lfx Pto Cs (PAS) / Z E Lfx Pto Cs (PAS) 

Sử dụng cho bệnh nhân lao mạn tính  

Giai đoạn tấn công: Tối thiểu 6 tháng vì phải kéo dài ít nhất 4 tháng kể từ 

khi cấy đờm âm tính (ước tính trung bình 8 tháng), dùng hàng ngày 6 loại thuốc bao 

gồm: pyrazinamid, ethambutol, capreomycin, levofloxacin, prothionamid và 

cycloserin (đối với những bệnh nhân không dung nạp được Cs thì thay thế bằng 

PAS).   

Giai đoạn củng cố: Kéo dài ít nhất là 12 tháng kể từ khi cấy đờm âm tính, 

uống 5 loại thuốc hàng ngày bao gồm pyrazinamid, ethambutol, levofloxacin, 

prothionamid và cycloserin (không có thuốc tiêm) trong giai đoạn này.   

 Phác đồ trong điều trị lao siêu kháng 

Đối với bệnh lao siêu kháng thuốc, người bệnh sử dụng phác đồ cá nhân hóa 

theo nguyên tắc [1]:  

- Sử dụng pyrazinamid và các thuốc thuộc nhóm một còn hiệu lực.  

- Sử dụng một thuốc tiêm còn nhạy cảm và có thể sử dụng trong thời gian dài 

(12 tháng hoặc trong suốt liệu trình). Nếu có kháng với tất cả các thuốc tiêm 

thì khuyến cáo sử dụng loại thuốc mà người bệnh chưa từng sử dụng hoặc 

không sử dụng thuốc tiêm. 
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- Nếu người bệnh có nguy cơ dị ứng với thuốc tiêm có hiệu lực, cân nhắc việc 

sử dụng theo đường khí dung.  

- Sử dụng fluoroquinolon thế hệ sau như moxifloxacin. 

- Sử dụng tất cả các thuốc nhóm IV chưa được sử dụng rộng rãi trong phác đồ 

điều trị trước đây có thể có hiệu lực. 

- Bổ sung hai hoặc nhiều thuốc nhóm V (xem xét việc bổ sung bedaquilin). 

- Xem xét việc bổ sung các thuốc có thể sử dụng dưới dạng cứu trợ khẩn cấp 

(compassionate use) nếu được WHO phê duyệt. 

- Cân nhắc việc sử dụng isoniazid liều cao nếu kết quả kháng sinh đồ không 

kháng hoặc kháng ít với gen kat G. 

1.2 Phản ứng có hại của thuốc kháng lao trong điều trị lao đa kháng 

1.2.1 Định nghĩa phản ứng có hại của thuốc 

  Phản ứng có hại của thuốc (Adverse Drug Reaction–ADR) được định nghĩa 

theo WHO vào năm 1972: “Phản ứng có hại của thuốc là một phản ứng độc hại, 

không định trước và xuất hiện ở liều thường dùng cho người để phòng bệnh, chẩn 

đoán hoặc chữa bệnh hoặc làm thay đổi một chức năng sinh lý”. Định nghĩa này 

không bao gồm những phản ứng do dùng sai thuốc, dùng sai liều, dùng liều cao có 

chủ định hoặc vô tình.   

Khái niệm phản ứng có hại của thuốc cũng được phân biệt với khái niệm tác 

dụng phụ của thuốc. Tác dụng phụ của thuốc được định nghĩa là tác dụng không 

được định trước, có thể độc hại hoặc không, của một chế phẩm thuốc xảy ra ở liều 

thông thường sử dụng ở người và có liên quan đến đặc tính dược lý của thuốc [89]. 

1.2.2 Phản ứng có hại thường gặp của thuốc/nhóm thuốc kháng lao hàng hai  

1.2.2.1  Fluoroquinolon 

Thông thường các fluoroquinolon dung nạp tốt khi dùng trong một khoảng 

thời gian ngắn ở người lớn [43]. Các rối loạn trên đường tiêu hóa là những tác dụng 

không mong muốn thường gặp nhất của nhóm fluoroquinolon, vào khoảng 3-17% ở 

người lớn trong các thử nghiệm lâm sàng. Nhưng phần lớn các rối loạn này là nhẹ 

và không cần phải ngừng thuốc [43]. Các phản ứng có hại ở trên thần kinh trung 
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ương được báo cáo xuất hiện từ 0,9-11% [43], [103]. Những phản ứng này có thể 

nhẹ như đau đầu, chóng mặt hay nặng hơn như: bệnh thần kinh, co giật. 

Fluoroquinolon còn được biết đến là gây kéo dài khoảng QT [67] và gây các bệnh 

về khớp ở trẻ em [16].  

1.2.2.2  Các thuốc đường tiêm 

Kanamycin, amikacin, capreomycin và streptomycin là các thuốc thuộc 

nhóm 2 theo phân loại của tổ chức y tế thế giới WHO [117]. Những phản ứng có hại 

phổ biến nhất là độc tính trên thận, độc tính trên thính giác và rối loạn tiền đình, rối 

loạn điện giải [24]. Trong hai nghiên cứu thuần tập về MDR-TB, có 9,8% và 9,3% 

bệnh nhân xuất hiện độc tính trên thận trong quá trình điều trị [25], [95]. Trong một 

nghiên cứu khác trên 460 bệnh nhân, có 8 bệnh nhân xuất hiện rối loạn điện giải, 7 

bệnh nhân xuất hiện độc tính trên thận và 71 bệnh nhân xuất hiện độc tính trên thính 

giác [8].  

1.2.2.3  Thuốc kháng lao hàng hai đường uống  

Ethionamid và prothionamid có hiệu quả điều trị và đặc điểm tác dụng bất lợi 

tương đối giống nhau [116]. Tác dụng không mong muốn phổ biến nhất của hai 

thuốc này là sự kém dung nạp trên đường tiêu hóa. Một nghiên cứu đã quan sát 

được phần lớn các bệnh nhân đều có xuất hiện các triệu chứng này, nhưng các triệu 

chứng sẽ dần cải thiện sau hai, ba tuần mà không cần ngừng thuốc hay giảm liều 

[54]. Hai thuốc này còn có phản ứng có hại là suy giáp [116]. Theo một nghiên cứu 

thuần tập ở Botswana, 73 trên 213 người bệnh (34,2%) xuất hiện suy giáp. Một 

nghiên cứu khác ở Anh thì 5 trên 7 bệnh nhân (71,4%) xuất hiện biến cố này, trong 

khi đó 11 trên 52 bệnh nhân (21%) sử dụng thuốc có xuất hiện biến cố là kết quả 

của một nghiên cứu thuần tập tại Ấn Độ [29], [36], [74].  

Cycloserin và terizidon được biết đến có thể gây các tác dụng không mong 

muốn trên thần kinh trung ương, với tỷ lệ xuất hiện dao động từ 20-30% bệnh nhân 

sử dụng thuốc [55]. Phản ứng này có thể bao gồm chóng mặt, đau đầu, lo lắng, hay 

nặng hơn với những triệu chứng như trầm cảm, ý định tự sát, co giật [55]. Trong 

một nghiên cứu thuần tập với cỡ mẫu 75 bệnh nhân MDR-TB, 74 trong số này có 
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sử dụng phác đồ chứa cycloserin, có 52,2% và 8,7% bệnh nhân tương ứng xuất hiện 

biểu hiện trầm cảm và lo lắng [110].  

Acid para-amionosalicylic có khả năng dung nạp kém, đi kèm với nhiều tác 

dụng không mong muốn như rối loạn đường tiêu hóa, gây suy giáp, các phản ứng 

quá mẫn. Trong một nghiên cứu thuần tập với cỡ mẫu 244 bệnh nhân MDR-TB, có 

88,9% bệnh nhân được sử dụng PAS, 9 bệnh nhân đã phải ngừng PAS vĩnh viễn do 

xuất hiện triệu chứng buồn nôn và nôn ở mức độ nghiêm trọng [95]. 

1.2.2.4  Nhóm thuốc chưa có hiệu quả rõ ràng 

Linezolid được dung nạp tốt nếu sử dụng trong thời gian ngắn. Một số tác 

dụng không mong muốn của thuốc phụ thuộc vào liều và thời gian sử dụng [26], 

[111]. Theo một nghiên cứu phân tích gộp liên quan đến linezolid được xuất bản 

gần đây, khoảng 50% số bệnh nhân được điều trị bằng phác đồ có chứa linezolid đã 

gặp tác dụng không mong muốn, 35% bệnh nhân đã phải ngừng sử dụng linezolid 

do phản ứng bất lợi [122]. Rối loạn tiêu hóa là tác dụng không mong muốn phổ biến 

nhất, nhưng thường không nghiêm trọng đến mức phải giảm liều hay ngừng thuốc 

[111]. Ghi nhận từ một nghiên cứu cho thấy điều trị lao đa kháng ngắn ngày bằng 

linezoid không làm tăng nguy cơ xuất hiện độc tính trên huyết học cao hơn so với 

các nhóm thuốc khác [34], [111]. Trong khi đó, điều trị dài ngày bằng linezolid gây 

thiếu máu và giảm bạch cầu với tỷ lệ lần lượt là 38,1% và 11,8% bệnh nhân [66].  

Rối loạn tiêu hóa và độc tính trên da là các tác dụng không mong muốn 

thường gặp khi bệnh nhân sử dụng clofazimin. Biến cố đã ghi nhận như đau bụng, 

buồn nôn, nôn, tiêu chảy xuất hiện ở 40%–50% bệnh nhân sử dụng thuốc. Khoảng 

75%-100% bệnh nhân xuất hiện các vết có màu đỏ hay vàng trên da sau một vài 

tuần điều trị [5]. Trong một nghiên cứu thuần tập về clofazimin tại Nam Phi, 6/50 

(12%) số bệnh nhân xuất hiện các phản ứng trên da, 3/50 (6%) bệnh nhân có buồn 

nôn nhẹ và tiêu chảy [80].  

1.2.3 Hướng xử trí các biến cố bất lợi của lao đa kháng thuốc 

Dựa theo Hướng dẫn quản lý và điều trị bệnh lao kháng đa thuốc của Bộ y tế 

và Hướng dẫn quản lý bệnh lao kháng thuốc của Tổ chức Y tế Thế Giới (WHO), 
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một số tác dụng không mong muốn cần lưu ý trong điều trị lao đa kháng, các thuốc 

nghi ngờ và cách xử trí được trình bày trong bảng 1.2 [2], [116].     

Bảng 1.2. Tác dụng không mong muốn, thuốc liên quan và cách xử trí 

Tác dụng 

không 

mong 

muốn 

Thuốc nghi 

ngờ 
Xử trí 

Động kinh Cs, H,  

Fluoroquinolon 

1. Tạm ngừng các thuốc nghi ngờ cho tới khi 

ngừng co giật  

2. Dùng thuốc chống co giật (phenytoin, acid 

valproic)  

3. Tăng liều vitamin B6 đến liều tối đa 

(200mg/ngày)  

4. Bắt đầu dùng lại thuốc nghi ngờ từ liều thấp và 

tăng dần 

Viêm dây 

thần kinh 

ngoại vi 

Cs, H, Km, 

Am,  

Cm,Eto/Pt, 

Fluoroquinolon 

1. Tăng vitamin B6 tới liều tối đa (200mg/ngày)  

2. Thay đổi thuốc tiêm sang capreomycin nếu 

bệnh nhân có kết quả xét nghiệm nhạy cảm với  

capreomycin  

3. Điều trị bằng thuốc chống trầm cảm như 

amitryplytin, thuốc kháng viêm không steroid 

(NSAID) hoặc paracetamol có thể giúp làm giảm 

bớt triệu chứng   

4. Giảm liều các thuốc nghi ngờ, nếu không ảnh 

hưởng tới phác đồ    

5. Ngừng thuốc nghi ngờ, nếu không ảnh hưởng 

tới phác đồ    

Nghe kém, 

điếc 

S, Km, Am, 

Cm,  Clr 

1. Xét nghiệm thính đồ và so sánh với thính giác 

lúc ban đầu   
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2. Đổi sang điều trị bằng capreomycin nếu bệnh 

nhân có bằng chứng nhạy cảm với capreomycin  

3. Nếu các triệu chứng sớm được ghi nhận, thay 

đổi liều của các thuốc chống lao đường tiêm lên 

2 đến 3 lần một tuần  

4. Tạm ngừng thuốc nghi ngờ nếu không ảnh 

hưởng tới phác đồ điều trị 

Triệu 

chứng tâm 

thần   

Cs, H, 

Fluoroquinlon, 

Eto/Pto 

1. Ngừng thuốc nghi ngờ trong một thời gian 

ngắn (1-4 tuần) trong lúc có triệu chứng tâm thần 

chưa được giám sát   

2. Sử dụng thuốc điều trị tâm thần   

3. Giảm liều các thuốc nghi ngờ, nếu không ảnh 

hưởng tới phác đồ  

4. Ngừng thuốc nghi ngờ, nếu không ảnh hưởng 

tới phác đồ 

Suy nhược 

cơ thể 

Tình trạng kinh 

tế-xã hội, bệnh 

mạn tính, Cs,  

Fluoroquinolon, 

H, Eto/Pto 

1. Cải thiện điều kiện kinh tế xã hội   

2. Tư vấn nhóm hoặc tư vấn cá nhân   

3. Dùng thuốc chống suy nhược   

4. Giảm liều các thuốc nghi ngờ, nếu không ảnh 

hưởng tới phác đồ  

5. Ngừng thuốc nghi ngờ, nếu không ảnh hưởng 

tới phác đồ 

Suy giáp 

trạng 

PAS, Eto/Pto Điều trị bằng thyroxin 

Buồn nôn 

hoặc nôn 

Eto/Pto,  

PAS, H,E,Z 

1. Đánh giá tình trạng mất nước, điều trị bù nước 

điện giải nếu có chỉ định  

2. Điều trị bằng thuốc chống nôn    

3. Giảm liều các thuốc nghi ngờ, nếu không ảnh 

hưởng tới phác đồ  
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4. Ngừng thuốc nghi ngờ, nếu không ảnh hưởng 

tới phác đồ 

Viêm dạ 

dày 

PAS, Eto/Pto 1. Điều trị bằng nhóm thuốc kháng thụ thể H2, 

hoặc thuốc kháng acid  

2. Ngừng thuốc nghi ngờ trong thời gian ngắn (1-

7 ngày)  

3. Giảm liều các thuốc nghi ngờ, nếu không ảnh 

hưởng tới phác đồ  

4. Ngừng thuốc nghi ngờ, nếu không ảnh hưởng 

tới phác đồ    

Viêm gan Z, H, R, PAS, E 

Eto/Pto, Fluoro 

quinolon 

1. Ngừng tất cả các thuốc cho đến khi giải quyết 

được tình trạng viêm gan   

2. Loại bỏ các nguyên nhân tiềm tàng gây viêm 

gan   

3. Xem xét việc tạm hoãn sử dụng các thuốc dễ 

ảnh hưởng tới gan nhất 

4. Dùng lại các thuốc không/ít gây độc hơn tới 

gan 

Độc tính 

trên thận 

S, Km, Am, Cm 1. Ngừng các thuốc nghi ngờ 

2. Xem xét sử dụng capreomycin nếu 

aminoglycosid là thuốc tiêm ưu tiên của phác đồ   

3. Xem xét liều lượng có thể dùng 2-3 lần/tuần 

nếu thuốc thiết yếu đối với phác đồ và bệnh nhân 

dung nạp được thuốc   

4. Điều chỉnh tất cả thuốc lao theo chỉ số thanh 

thải creatinin 

Rối loạn 

điện giải 

Cm, Km, Am, S 1. Kiểm tra nồng độ kali huyết thanh 

2. Nếu nồng độ kali huyết thanh thấp thì kiểm tra 

thêm nồng độ magnesi (và calci nếu nghi ngờ hạ 
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calci máu)  

3. Bồi phụ điện giải nếu cần thiết. Chú ý sử dụng 

cách xa kháng sinh fluoquinolon để tránh tương 

tác thuốc 

Viêm TK 

thị giác 

E 1. Ngừng uống ethambutol 

2. Chuyển bệnh nhân tới khám chuyên khoa mắt 

Đau khớp Z, Bdq, 

Fluoroquinolon 

1. Điều trị bằng thuốc chống viêm không steroid 

(NSAID) 

2. Giảm liều các thuốc nghi ngờ, nếu không ảnh 

hưởng tới phác đồ 

3. Ngừng thuốc nghi ngờ, nếu không ảnh hưởng 

tới phác đồ  

1.3 Hệ thống báo cáo tự nguyện và vai trò trong chương trình chống lao 

1.3.1 Hệ thống báo cáo tự nguyện về phản ứng có hại của thuốc 

Hệ thống báo cáo tự nguyện về phản ứng có hại của thuốc được định nghĩa là 

“Hệ thống thu thập các báo cáo về phản ứng có hại của thuốc, được các cán bộ y tế 

cũng như các công ty sản xuất kinh doanh dược phẩm báo cáo một cách tự nguyện 

về cơ quan có thẩm quyền quản lý về các phản ứng có hại của thuốc” [112]. 

Hệ thống báo cáo tự nguyện được thiết lập với mục đính chính đó là phát 

hiện kịp thời các tín hiệu về độ an toàn của thuốc, đưa ra giả thuyết và cung cấp 

những thông tin quan trọng về các đối tượng người bệnh có nguy cơ. Sau đó, các 

chuyên gia y tế sẽ đánh giá và phân tích sâu hơn những tín hiệu này để đưa ra các 

can thiệp  kịp thời. Báo cáo tự nguyện về các ADR nghi ngờ của thuốc đặc biệt có 

ích khi phát hiện những phản ứng hiếm gặp và xảy ra muộn, bởi vì hệ thống có khả 

năng theo dõi trong suốt vòng đời của thuốc [92], [112].  

Hầu hết các quốc gia đều có trung tâm hoặc đơn vị Cảnh giác Dược để theo 

dõi phản ứng có hại của thuốc. Các trung tâm có nhiệm vụ chủ yếu thu thập báo cáo 

ADR tự nguyện, sau đó tiến hành thẩm định phản hồi đến người báo cáo và cơ quan 

quản lý của quốc gia mình. Những báo cáo này sau đó được gửi về Trung tâm theo 
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dõi ADR tại Uppsala, Thụy Điển (WHO–UMC). Tại đây, thông tin về báo cáo ADR 

từ nhiều quốc gia sẽ được tổng hợp vào hệ thống, được theo dõi và đánh giá sâu hơn 

bằng các kỹ thuật dò tìm dữ liệu. Các tín hiệu, cảnh báo về ADR nghiêm trọng của 

trung tâm này sẽ được phản hồi về cho các trung tâm Cảnh giác Dược quốc gia [92], 

[112]. 

Tại Việt Nam, hệ thống báo cáo ADR tự nguyện đã được triển khai từ năm 

1994 với sự ra đời của 2 trung tâm theo dõi ADR phía Bắc và phía Nam. Năm 2009, 

Trung tâm DI & ADR Quốc gia được Bộ Y tế thành lập với mong muốn hoạt động 

của hệ thống báo cáo ADR tự nguyện sẽ ngày càng có hiệu quả. 

1.3.2 Ưu điểm và hạn chế của báo cáo tự nguyện 

Hệ thống báo cáo tự nguyện đã có mặt và trở thành phương pháp phổ biến 

nhất ở nhiều quốc gia bởi những ưu điểm nổi bật sau: 

- Cơ cấu đơn giản, chi phí thực hiện thấp hơn so với các phương pháp theo 

dõi ADR khác. 

- Phạm vi áp dụng rộng rãi với tất cả các thuốc, tất cả các thời điểm, với số 

lượng lớn dân số, không phân biệt các đối tượng, áp dụng được cho cả bệnh nhân 

nội trú và ngoại trú. 

- Khả năng nắm bắt nhanh các biểu hiện lâm sàng chưa được ghi nhận, đặc 

biệt là các ADR hiếm gặp và nghiêm trọng, do đó, hỗ trợ tốt cho hệ thống cảnh báo 

sớm.  

- Ít có khả năng bị ảnh hưởng bởi thói quen kê đơn của cán bộ y tế [90], 

[112].  

Tuy nhiên bên cạnh đó, báo cáo tự nguyện vẫn tồn tại những hạn chế sau:  

- Trong nhiều trường hợp, thông tin ở trong báo cáo không đầy đủ, thiếu dữ 

liệu quan trọng và ghi chép hạn chế.  

- Những nhận thức chưa đúng về báo cáo ADR vẫn còn như: không báo cáo 

các ADR đã biết, ADR nghiêm trọng đã được ghi nhận và không báo cáo những 

trường hợp không chắc liệu thuốc có phải là nguyên nhân gây ADR không. 
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 - Khó phát hiện những ADR xuất hiện muộn, ADR hiếm gặp có tỷ lệ mắc 

nền của biến cố cao [10], [90], [112].  

Hệ thống báo cáo tự nguyện còn tồn tại những hạn chế nhất định nhưng với 

các ưu điểm nổi trội, hệ thống này vẫn được coi là nguồn thông tin quan trọng nhất 

trong giám sát phản ứng có hại của thuốc ở nhiều quốc gia. 

1.4 Tổng quan hệ thống và phân tích gộp 

1.4.1 Tổng quan hệ thống 

1.4.1.1  Khái niệm   

Tổng quan hệ thống là quá trình tổng hợp tất cả bằng chứng từ các nghiên 

cứu trước đây để trả lời một câu hỏi nghiên cứu cụ thể, sử dụng phương pháp có hệ 

thống, rõ ràng, có thể lặp lại được để xác định, lựa chọn, đánh giá các nghiên cứu có 

liên quan, phân tích số liệu và tổng hợp thông tin [39], [79].  

Những đặc tính chủ yếu của tổng quan hệ thống bao gồm mục tiêu rõ ràng 

với các tiêu chuẩn lựa chọn được cụ thể hóa trước, phương pháp rõ ràng, có thể lặp 

lại được, tìm kiếm tài liệu một cách hệ thống, cố gắng xác định tất cả những nghiên 

cứu đáp ứng tiêu chuẩn lựa chọn, đánh giá độ tin cậy của các kết quả, tổng hợp và 

trình bày đặc điểm và kết quả của các nghiên cứu được lựa chọn theo cách có hệ 

thống [39].   

Tổng quan hệ thống cung cấp bằng chứng khoa học có độ tin cậy cao, sử 

dụng phương pháp rõ ràng để tối thiểu hóa sai lệch. Thông tin tổng hợp từ tổng 

quan hệ thống giúp các cán bộ y tế, các nhà nghiên cứu và các nhà quản lý đưa ra 

kết luận và quyết định hợp lý, đúng đắn hơn. Nhu cầu tổng quan tài liệu theo cách 

có hệ thống trở nên cần thiết hơn bao giờ hết, nhất là trong thời đại bùng nổ thông 

tin như hiện nay. Tổng quan hệ thống, đặc biệt là tổng quan hệ thống dựa trên thử 

nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng, hiện được coi là mức độ cao nhất của 

tháp bằng chứng trong nghiên cứu khoa học [124]. 
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1.4.1.2  Quy trình của tổng quan hệ thống 

Bước 1. Thiết lập câu hỏi nghiên cứu  

Vấn đề cần giải quyết trong tổng quan hệ thống thường được cụ thể hóa bằng 

câu hỏi rõ ràng trước khi bắt đầu tổng quan. Câu hỏi nghiên cứu có thể được diễn 

đạt dưới dạng một câu hỏi tự do hoặc được các nhà nghiên cứu cụ thể hóa dưới 

dạng cấu trúc PICOS (quần thể nghiên cứu, yếu tố can thiệp, đối chứng, tiêu chí đầu 

ra và thiết kế nghiên cứu). Tuy nhiên, không phải vấn đề nghiên cứu nào cũng được 

định sẵn đầy đủ các yếu tố theo cấu trúc. Câu hỏi nghiên cứu giúp xác định rõ ràng 

mục tiêu nghiên cứu.  

Bước 2. Tìm kiếm và lựa chọn các nghiên cứu liên quan 

Các nghiên cứu viên tiến hành tìm kiếm nghiên cứu dựa trên nhiều nguồn, 

bao gồm cả nguồn thông tin điện tử và bản in, không giới hạn ngôn ngữ, với mục 

đích tìm được tất cả các bằng chứng có liên quan. Tiêu chuẩn lựa chọn xuất phát 

trực tiếp từ câu hỏi nghiên cứu và được cụ thể hóa, lý do lựa chọn và loại trừ được 

ghi chép lại. 

Bước 3. Đánh giá chất lượng nghiên cứu 

Đánh giá chất lượng các nghiên cứu được thực hiện ở từng bước tổng quan 

và đóng vai trò rất quan trọng. Lựa chọn nghiên cứu, đánh giá mức độ đồng nhất 

của các nghiên cứu để quyết định phân tích tổng hợp các kết quả hay đánh giá độ 

mạnh của kết luận cuối cùng phụ thuộc rất lớn vào bước đánh giá này. 

Bước 4. Tóm tắt và tổng hợp kết quả  

Ở bước này, các nghiên cứu viên tổng hợp dữ liệu từ các nghiên cứu, khảo 

sát sự khác biệt giữa các nghiên cứu và nếu có thể, tiến hành gộp các nghiên cứu lại 

trong phân tích gộp (meta-analysis). Phân tích gộp là một phần không bắt buộc phải 

có trong tổng quan hệ thống. Trong trường hợp có sự khác biệt quá lớn giữa các 

nghiên cứu, không thể gộp chung các nghiên cứu với nhau được. 

Bước 5. Phiên giải những phát hiện của nghiên cứu 

Đây là bước cuối cùng trong tổng quan hệ thống. Bước này giúp phiên giải ý 

nghĩa và đưa ra kết luận của tổng quan. Các nghiên cứu viên cần xem xét tất cả các 
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nguy cơ sai số liên quan, bao gồm có thiên vị trong công bố kết quả (publication 

bias). Đánh giá mức độ bất đồng nhất giữa các nghiên cứu giúp quyết định thông tin 

tổng hợp có đáng tin cậy không. Nếu không, sử dụng bằng chứng được ghi nhận từ 

những nghiên cứu chất lượng cao để đưa ra kết luận. Bất kỳ khuyến cáo nào được 

đưa ra cũng nên tính điểm độ mạnh bằng chứng. 

1.4.2 Phân tích gộp  

1.4.2.1  Khái niệm 

Khái niệm phân tích gộp được đưa ra lần đầu tiên vào năm 1976 bởi Glass. 

Phân tích gộp là một phân tích thống kê nhằm kết hợp kết quả của nhiều nghiên cứu 

riêng lẻ được tiến hành trước đó [35]. 

Phân tích gộp có nhiều đóng góp về mặt nghiên cứu lâm sàng đặc biệt là tăng 

hiệu lực thống kê của một nghiên cứu so sánh, cải thiện ước đoán về hiệu quả của 

phương pháp điều trị, kết hợp kết quả trái ngược của các nghiên cứu khác nhau, trả 

lời cho câu hỏi nghiên cứu mới, thực hiện các phân tích dưới nhóm, phân tích xu 

hướng, xác định những lĩnh vực tiềm năng cho các nghiên cứu khác trong tương lai 

[63]. 

1.4.2.2  Kỹ thuật thực hiện phân tích gộp  

Để thực hiện phân tích gộp, mức độ bất đồng nhất giữa các nghiên cứu cần 

được đánh giá. Bất kỳ sự khác biệt nào giữa các nghiên cứu trong tổng quan hệ 

thống đều được gọi là “bất đồng nhất” [39]. Mức độ bất đồng nhất I² là % tổng 

những khác biệt giữa các nghiên cứu [38]. 

Phân tích gộp được thực hiện theo một trong hai mô hình: phân tích gộp ảnh 

hưởng bất biến (còn gọi là phân tích gộp cố định ảnh hưởng) và phân tích gộp ảnh 

hưởng biến thiên [4], [39].  

Sử dụng mô hình ảnh hưởng bất biến với giả định: các nghiên cứu đều đồng 

nhất như nhau, có sự khác biệt chẳng qua là ngẫu nhiên. Tập hợp giá trị mức độ ảnh 

hưởng của các nghiên cứu sẽ tuân theo phân phối chuẩn [77]. Trong đó, mức độ ảnh 

hưởng của mỗi nghiên cứu là một chỉ số định lượng về độ ảnh hưởng của một can 

thiệp [56]. 
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Sử dụng mô hình ảnh hưởng biến thiên với giả định: các nghiên cứu không 

đồng nhất như nhau. Mỗi nghiên cứu nếu được lặp lại rất nhiều lần thì sẽ phân phối 

quanh một giá trị nhất định (theo phân phối chuẩn) [77]. 

Kết quả của phân tích gộp có thể được thể hiện bằng biểu đồ gộp và biểu đồ 

phễu [39].  

Biểu đồ gộp thể hiện mức độ ảnh hưởng và khoảng tin cậy của từng nghiên 

cứu đơn lẻ và của cả nghiên cứu phân tích gộp. Mỗi nghiên cứu được tình bày dưới 

dạng một hình vuông nằm giữa một đoạn kẻ ngang. Diện tích của hình vuông biểu 

thị mức độ lớn của trọng số, còn đoạn thẳng nằm ngang biểu thị khoảng tin cậy của 

mức độ ảnh hưởng. Trọng số là mức độ ảnh hưởng của từng nghiên cứu với chỉ số 

thống kê chung. Những nghiên cứu với cỡ mẫu lớn có trọng số lớn hơn những 

nghiên cứu với cỡ mẫu nhỏ [39]. 

Biểu đồ phễu là một loại biểu đồ phân tán đơn giản về các hệ số ảnh hưởng 

trong các nghiên cứu đơn lẻ so với thông so với thông số về cỡ mẫu hoặc độ chính 

xác của từng nghiên cứu tương ứng [39]. Độ chính xác là nghịch đảo của sai số 

chuẩn của mức độ ảnh hưởng ở mỗi nghiên cứu [4]. Thông thường trong mỗi biểu 

đồ phễu, trục hoành thể hiện mức độ ảnh hưởng, trục tung thể hiện thông số về cỡ 

mẫu (hoặc độ chính xác). Biểu đồ phễu thể hiện khả năng thiên vị trong xuất bản, 

càng thiếu cân đối thì càng thể hiện dấu hiệu có sự thiên vị [4], [39].  

1.5 Các nghiên cứu tổng quan hệ thống và phân tích gộp về biến cố bất lợi của 

thuốc điều trị lao hàng hai đã tiến hành trên thế giới 

Ở Việt Nam, hiện nay chưa có một tổng quan hệ thống và phân tích gộp nào 

công bố kết quả về các biến cố bất lợi của thuốc trong điều trị lao nói chung và lao 

đa kháng nói riêng.  

 Tổng quan hệ thống và phân tích gộp về biến cố bất lợi liên quan đến 

quá trình điều trị lao đa kháng thuốc do Shanshan Wu và cộng sự, xuất bản năm 

2013 [118].   

Shanshan Wu và cộng sự đã tiến hành tổng quan hệ thống và phân tích gộp 

trên các nghiên cứu thuần tập về biến cố bất lợi liên quan trong quá trình điều trị lao 
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đa kháng thuốc. Các tác giả đã lựa chọn 39 nghiên cứu đưa vào tổng quan hệ thống, 

và 31 nghiên cứu đưa vào phân tích gộp. Kết quả chỉ ra rằng có 57,3% bệnh nhân 

gặp phải ít nhất một loại biến cố bất lợi trong quá trình điều trị MDR-TB, trong số 

đó có khoảng hai phần ba bệnh nhân phải ngừng thuốc tạm thời hay vĩnh viễn, hoặc 

thay đổi ít nhất một loại thuốc. Rối loạn trên đường tiêu hóa và độc tính trên thính 

giác là hai biến cố bất lợi có tỷ suất xuất hiện cao nhất, tương ứng với 32,1% và 

14,6%. Một biến cố đáng chú ý khác đó là rối loại tâm thần (psychiatric disorders) 

với khoảng 13,2% số ca bệnh, trong đó bao gồm những biểu hiện như trầm cảm, lo 

lắng và các bệnh thần kinh do bác sĩ chẩn đoán. Các phân tích dưới phân nhóm 

(sub-group) cũng được tiến hành, tuy nhiên kết quả không chỉ ra sự khác biệt đáng 

kể giữa các nhóm.  

 Tổng quan hệ thống về biến cố bất lợi ở người khỏe mạnh và cá nhân 

phơi nhiễm với bệnh lao được điều trị bằng thuốc chống lao mà có hiệu quả 

trong việc phòng chống sự phát triển của lao đa kháng do Langendam và cộng 

sự tiến hành, xuất bản năm 2013 [62].    

Langendam đã làm tổng quan hệ thống bao gồm 20 nghiên cứu, trong đó có 

16 nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng (RCT) được thực hiện 

trên các tình nguyện viên khỏe mạnh và 4 nghiên cứu quan sát ở đối tượng tiếp xúc 

với bệnh nhân MDR-TB. Kết quả chỉ ra rằng, việc xuất hiện các biến cố nghiêm 

trọng không thường xuyên ở bệnh nhân khỏe mạnh khi dùng thuốc trung bình 7 

ngày. Tuy nhiên, những biến cố bất lợi nhẹ xảy ra tương đối thường xuyên, lên đến 

khoảng 70-80% số người tình nguyện và tỷ lệ này cũng biến động nhiều giữa các 

nghiên cứu. 

Đối với các nghiên cứu về việc phơi nhiễm với bệnh nhân MDR-TB, quá 

trình dùng đã thuốc đã phải dừng lại ở 58% - 100% đối tượng do biến cố bất lợi, 

những biến cố này có thể nhẹ như buồn nôn, chóng mặt đến nghiêm trọng đến mức 

cần phải điều trị.   

 



22 

 

 Các nghiên cứu tổng quan hệ thống và phân tích gộp chỉ tập trung vào 

một thuốc 

Trên thế giới, đã có một vài nghiên cứu tổng quan hệ thống và phân tích gộp 

chỉ tập trung vào một thuốc cụ thể như: nghiên cứu về hiệu quả và sự an toàn của 

phác đồ chứa linezolid trong việc điều trị lao đa kháng thuốc và lao siêu kháng 

thuốc [122], nghiên cứu về sự an toàn và hiệu quả của clofazimin trong phác đồ 

điều trị lao đa kháng thuốc và siêu kháng thuốc [44], linezolid trong việc điều trị lao 

kháng thuốc phức tạp [21].  

Những nghiên cứu tổng quan hệ thống và phân tích gộp về biến cố bất lợi 

trong việc điều trị lao đa kháng trên đây đều tồn tại một số hạn chế như: một số 

nghiên cứu chỉ quan sát trên một thuốc cụ thể, nghiên cứu có cỡ mẫu còn nhỏ, số 

lượng bài báo đưa vào chưa nhiều.  

Nghiên cứu của Shanshan Wu có phương pháp tiến hành giống với phương 

pháp chúng tôi dự kiến sử dụng nhất, trong đó dữ liệu được thu thập đến năm 2012 

[83]. Kể từ đó đến nay, đã có thêm nhiều nghiên cứu về biến cố bất lợi trong điều trị 

lao đa kháng được công bố. Những nghiên cứu mới này hứa hẹn sẽ được bổ sung 

vào nghiên cứu tổng quan hệ thống và phân tích gộp, góp phần đánh giá chính xác, 

cập nhật hơn về biến cố bất lợi của lao đa kháng.  
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CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1  Tổng quan hệ thống và phân tích gộp về biến cố bất lợi trong điều trị lao 

đa kháng 

2.1.1 Nguồn dữ liệu 

Chúng tôi tiến hành tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu PubMed/Medline (bao gồm 

toàn bộ dữ liệu từ 10/1953 cho đến 1/2016) để thu thập các nghiên cứu phù hợp. 

Thời gian tìm kiếm: tháng 1/2016.  

2.1.2 Chiến lược tìm kiếm  

Sử dụng từ khóa “MDR-TB”, thông qua dữ liệu đề mục y khoa MeSH, 

chúng tôi thu được danh mục các từ đồng nghĩa sau: “Multidrug-Resistant 

Tuberculosis”, “Tuberculosis, Multidrug Resistant”, “Tuberculosis, MDR”, “MDR 

Tuberculosis”, “Tuberculosis, Multi-Drug Resistant”, “Multi-Drug Resistant 

Tuberculosis”, “Tuberculosis, Multi Drug Resistant”, “Tuberculosis, Drug-

Resistant”, “Drug-Resistant Tuberculosis”, “Tuberculosis, Drug Resistant”. 

Đối với các cụm chứa dấu phẩy, chúng tôi đặt trong dấu ngoặc đơn, và thay 

dấu phẩy bằng toán tử AND. Các cụm từ đồng nghĩa được nối với nhau bởi toán tử 

OR để tạo thành cú pháp. Gọi cú pháp này là (1). 

Sử dụng từ khóa “XDR-TB”, thông qua dữ liệu đề mục y khoa MeSH, chúng 

tôi thu được danh mục các từ đồng nghĩa sau: “Extensively Drug Resistant 

Tuberculosis”, “Extremely Drug-Resistant Tuberculosis”, “Drug-Resistant 

Tuberculoses, Extremely”, “Drug-Resistant Tuberculosis, Extremely”, “Extremely 

Drug Resistant Tuberculosis”, “Extremely Drug-Resistant Tuberculoses”, 

“Tuberculoses, Extremely Drug-Resistant”, “Tuberculosis, Extremely Drug-

Resistant”, “Tuberculosis, Extremely Drug Resistant”, “XDR-TB”, “Tuberculosis, 

Extensively Drug-Resistant”, “Drug-Resistant Tuberculoses, Extensively”, “Drug-

Resistant Tuberculosis, Extensively”, “Extensively Drug-Resistant Tuberculoses”, 

“Tuberculoses, Extensively Drug-Resistant’’, “Tuberculosis, Extensively Drug 

Resistant”. 
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Đối với các cụm chứa dấu phẩy, chúng tôi đặt trong dấu ngoặc đơn, và thay 

dấu phẩy bằng toán tử AND. Các cụm từ đồng nghĩa được nối với nhau bởi toán tử 

OR để tạo thành cú pháp. Gọi cú pháp này là (2). 

Sử dụng từ khóa “Adverse Drug Events”, thông qua dữ liệu đề mục y khoa 

MeSH, chúng tôi thu được danh mục các từ đồng nghĩa sau: “Drug Related Side 

Effects and Adverse Reactions”, “Adverse Drug Event”, “Adverse Drug Events”, 

“Drug Event, Adverse”, “Drug Events, Adverse”, “Side Effects of Drugs”, “Drug 

Side Effects”, “Drug Side Effect”, “Effects, Drug Side”, “Side Effect, Drug”, “Side 

Effects, Drug”, “Adverse Drug Reaction”, “Adverse Drug Reactions”, “Drug 

Reaction, Adverse”, “Drug Reactions, Adverse”, “Reactions, Adverse Drug”, “Drug 

Toxicity”, “Toxicity, Drug”, “Drug Toxicities”, “Toxicities, Drug”. 

Đối với các cụm chứa dấu phẩy, chúng tôi đặt trong dấu ngoặc đơn, và thay 

dấu phẩy bằng toán tử AND. Các cụm từ đồng nghĩa được nối với nhau bởi toán tử 

OR để tạo thành cú pháp. Gọi cú pháp này là (3). 

Nối cú pháp (1) với cụ pháp (2) bằng toán tử OR, và sau đó nối với cú pháp 

(3) bằng toán tử AND ta được cú pháp cuối cùng để đưa vào ô tìm kiếm của 

PubMed.  

Chúng tôi sử dụng chức năng giới hạn duy nhất là ngôn ngữ “English” (ngôn 

ngữ Tiếng Anh) để thu được các nghiên cứu bằng Tiếng Anh có liên quan.  

2.1.3 Quy trình lựa chọn nghiên cứu  

Quá trình lựa chọn nghiên cứu được thực hiện bởi hai thành viên trong nhóm 

nghiên cứu. Mỗi người sẽ soát chéo một cách độc lập tiêu đề và tóm tắt của các 

nghiên cứu. Kết quả soát chéo nếu có bất đồng, thì những nghiên cứu có sự bất 

đồng này sẽ được thảo luận lại, hoặc hỏi ý kiến người nghiên cứu cấp cao hơn 

(senior investigator). Những nghiên cứu được đồng nhất là có liên quan đến biến cố 

bất lợi trong điều trị lao đa kháng đều được đọc bản đầy đủ dựa trên khả năng cho 

phép của nguồn thông tin mà nhóm nghiên cứu có thể tham khảo. Các nghiên cứu 

thỏa mãn tiêu chuẩn lựa chọn và không nằm trong tiêu chuẩn loại trừ, được đưa vào 

trong tổng quan hệ thống.  
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2.1.3.1  Tiêu chuẩn lựa chọn 

Để được lựa chọn, các nghiên cứu quan sát phải thỏa mãn những tiêu chuẩn 

sau:  

- Có dữ liệu đầu ra là biến cố có hại của thuốc 

- Nghiên cứu về lao đa kháng thuốc 

- Là tài liệu cấp một 

- Phác đồ điều trị lao của các nghiên cứu có bao gồm các thuốc hàng hai 

- Ngôn ngữ: Tiếng Anh 

2.1.3.2  Tiêu chuẩn loại trừ 

- Đối tượng đặc biệt: trẻ em, phụ nữ có thai, người già  

- Các nghiên cứu: các nghiên cứu phân tích tổng hợp (review), báo cáo ca, 

báo cáo chuỗi, nghiên cứu  bệnh chứng, nghiên cứu thử nghiệm ngẫu nhiên có đối 

chứng (RCT), nghiên cứu chỉ quan sát một biến cố bất lợi hoặc chỉ quan sát biến cố 

bất lợi của một thuốc.  

2.1.4 Đánh giá chất lượng nghiên cứu  

Chúng tôi tiến hành đánh giá chất lượng bằng thang Newcastle-Ottawa 

(NOS) dành cho các nghiên cứu thuần tập [113] (bảng 2.1). Thang điểm này đã 

được nhiều nghiên cứu sử dụng để đánh giá chất lượng trong phân tích gộp, đặc biệt 

là trong việc phân tích gộp để đánh giá biến cố bất lợi của thuốc điều trị lao [27], 

[50], [62].  

Bảng 2.1. Phương pháp đánh giá chất lượng nghiên cứu 

Tiêu 

chí 

Nội dung 

 

 

Số 

điểm 

tối 

đa 

Khả 

năng 

1. Tính đại diện của nhóm phơi nhiễm 

 
4 

  Hoàn toàn/phần nào đại diện cho cộng đồng 1 
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lựa 

chọn   

Đối tượng nghiên cứu là người tình nguyện, y tá,… 

hoặc không có thông tin 0 

2. Lựa chọn nhóm không phơi nhiễm 

   Từ cùng một quần thể với nhóm phơi nhiễm 1 

  

Từ một nguồn khác với nhóm phơi nhiễm, không có 

thông tin 0 

3. Mức độ ghi nhận biến cố bất lợi (AE) 

   Có bằng chứng/Báo cáo đã ghi nhận 1 

  Bệnh nhân tự báo cáo/Không có thông tin 0 

4. Thông tin về AE chưa có khi bằng đầu nghiên cứu (nghiên 

cứu thuần tập) 1 

Khả 

năng 

so 

sánh 

1. So sánh nghiên cứu dựa trên thiết kế 

 

2   

Nghiên cứu quan sát số bệnh nhân xuất hiện ít nhất 

một AE 1 

  

Nghiên cứu quan sát các yếu tố khác: tỷ suất từng loại 

AE 1 

Kết 

quả 

đầu ra 

1. Đánh giá kết quả đầu ra 

 

3 

  Đánh giá mù độc lập/Báo cáo liên kết 1 

  Tự báo cáo/Không có thông tin 0 

2. Thời gian theo dõi đủ lâu để AE xảy ra  1 

3. Mức độ đầy đủ của việc theo dõi  

   Tất cả đều được theo dõi/ Tỷ lệ theo dõi ≥ 80% 1 

  Tỷ lệ theo dõi < 80%/Không có thông tin 0 

2.1.5 Chiết xuất dữ liệu  

Chúng tôi sử dụng phần mềm Microsoft Excel 2010 để chiết xuất dữ liệu liên 

quan đến: thông tin của nghiên cứu, đặc tính bệnh nhân, thông tin về phác đồ điều 

trị và đầu ra của biến cố bất lợi liên quan đến điều trị MDR-TB.  
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- Thông tin về nghiên cứu bao gồm: tên tác giả chính, năm xuất bản, cách 

thiết kế nghiên cứu, địa điểm tiến hành nghiên cứu, thời gian tiến hành nghiên cứu, 

cỡ mẫu. 

- Các đặc tính của bệnh nhân được thu thập bao gồm: tuổi trung bình, tỷ lệ 

nam giới, tiền sử điều trị lao, tỷ lệ nhiễm HIV, số thuốc điều trị lao mà bệnh nhân bị 

kháng trung bình. 

- Thông tin về phác đồ điều trị được thu thập bao gồm: thời gian điều trị, số 

thuốc trung bình trong phác đồ, phác đồ chuẩn hóa hay cá nhân hóa. Những nghiên 

cứu có nói rõ là bệnh nhân sử dụng phác đồ cá nhân hóa hoặc việc lựa chọn phác đồ 

dựa trên kết quả xét nghiệm về độ nhạy của thuốc thì được coi là phác đồ cá nhân 

hóa. Những nghiên cứu có nói rõ trong bài báo là bệnh nhân sử dụng phác đồ chuẩn 

hoặc tất cả các bệnh nhân được sử dụng những thuốc hàng 2 giống nhau được xếp 

vào loại phác đồ chuẩn.  

- Đầu ra của biến cố bất lợi liên quan đến điều trị MDR-TB được thu thập 

bao gồm: số bệnh nhân xuất hiện ít nhất một biến cố bất lợi, số bệnh nhân xuất hiện 

ít nhất một biến cố bất lợi nghiêm trọng, số bệnh nhân tử vong do biến cố, số bệnh 

nhân phải thay đổi phác đồ do biến cố. Thông tin về số bệnh nhân xuất hiện từng 

loại biến cố cũng được chiết xuất.  

- Các biến cố bất lợi của các nghiên cứu được thu thập và quy về cùng thuật 

ngữ (term) dựa theo WHO Adverse Reaction Terminology (WHO ART) [114], và 

được trình bày trong bảng 2.2 dưới đây. 

Bảng 2.2. Đặc điểm từng loại biến cố bất lợi 

Mã 

WHO 

ART 

Nhóm Đặc điểm 

100 

Rối loạn (RL) da 

và phần phụ của 

da  

Mề đay, tổn thương da, viêm da kích ứng, ban đỏ, 

ngứa, tróc vảy, thay đổi sắc tố da, nám da 
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200 RL hệ cơ xương  Viêm gân, đau khớp, viêm khớp, nhức gân 

410 

RL thần kinh 

trung ương và 

thần kinh ngoại 

vi  

RL thần kinh, đa dây thần kinh, bệnh lý tk ngoại 

biên, chóng mặt, đau đầu, động kinh, dị cảm, mất ý 

thức, co giật 

431 RL thị giác 
Rối loạn mắt, kích ứng mắt, độc tính trên mắt, tầm 

nhìn giảm 

432 
RL thính giác và 

tiền đình 

Độc tính trên tai, mất thính lực, giảm thính lực, ù 

tai, RL tiền đình 

500 RL tâm thần  
Bệnh tâm thần, mất ngủ, buồn ngủ, phiền muộn, lo 

lắng, ý định tự sát, thay đổi hành vi  

600 RL hệ tiêu hóa 

Rối loạn tiêu hóa, nôn, buồn nôn, táo bón, tiêu chảy, 

đau bụng, nôn ra máu, khó tiêu, chán ăn, viêm dạ 

dày 

700 RL gan và hệ mật 
Viêm gan, nhiễm độc gan, vàng da, vàng mắt , tăng 

men gan 

800 
RL điện giải và 

dinh dưỡng 

Toan acid lactic, tăng kali máu, hạ kali máu, rối 

loạn đường huyết, tăng acid uric 

900 RL nội tiết Suy giáp 

1210 RL hồng cầu Thiếu máu, suy tủy 

1220 RL bạch cầu  
Giảm bạch cầu, giảm bạch cầu hạt, giảm bạch cầu 

trung tính  

1300 RL hệ tiết niệu 
Suy thận, độc tính trên thận, nước tiểu bất thường, 

tăng creatinin 

1810 RL toàn thân  Sốt, mệt mỏi, đau đớn, ngứa ngáy 



29 

 

1820 
Kích ứng tại vị trí 

dụng thuốc 

Phù nề tại nơi dùng, dị ứng thuốc, đau/apxe tại nơi 

tiêm 

2.1.6 Phân tích dữ liệu 

Tổng quan hệ thống 

- Kết quả của tổng quan hệ thống là bảng tóm tắt bao gồm thông tin và kết 

quả của các nghiên cứu đạt tiêu chuẩn. 

- Sử dụng phần mềm Microsoft Exel 2010.  

Phân tích gộp 

- Chúng tôi tiến hành xử lý dữ liệu với tiêu chí đánh giá cơ bản là tỷ lệ giữa 

số bệnh nhân xuất hiện biến cố trên tổng số bệnh nhân phơi nhiễm, phân tích dưới 

dạng tỷ suất (incidence).  

- Đánh giá độ bất đồng nhất giữa các nghiêm cứu bằng cách sử dụng chỉ số 

I². Chỉ số I² cho biết mức độ khác biệt giữa các nghiên cứu.  

- Phân tích gộp được thực hiện dựa trên phần mềm Open MetaAnalyst. Phần 

mềm này đã được sử dụng để tính toán ở một số nghiên cứu phân tích gộp, trong đó 

có các nghiên cứu gộp trên bệnh nhân mắc lao đa kháng [45], [118]. Mô hình ảnh 

hưởng biến thiên được sử dụng để xử lý số liệu.  

2.2 Mô tả đặc điểm liên quan đến biến cố bất lợi của thuốc kháng lao ghi 

nhận từ hệ thống báo cáo tự nguyện tại Việt Nam giai đoạn 2009-2015  

2.2.1 Xây dựng danh mục thuốc nghiên cứu 

Danh mục thuốc nghiên cứu được xây dựng dựa trên Hướng dẫn chẩn đoán, 

điều trị và phòng bệnh lao của Bộ Y tế [1] và Hướng dẫn quản lý điều trị lao kháng 

thuốc của Bộ Y tế [2] để xác định các thuốc kháng lao theo phác đồ điều trị đang 

được áp dụng tại Việt Nam. Dựa theo Hướng dẫn quản lý lao kháng thuốc của 

WHO [116] để phân loại nhóm thuốc điều trị lao.  

Danh mục thuốc kháng lao được sử dụng trong nghiên cứu là:  

- Thuốc kháng lao đường uống hàng một: pyrazinamid (Z), ethambutol (E) 

- Thuốc kháng lao đường tiêm: streptomycin(S), kanamycin (Km), amikacin 

(Am), capreomycin (Cm) 
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- Thuốc kháng lao nhóm fluoroquinolon: levofloxacin (Lfx), moxifloxacin 

(Mfx) 

- Thuốc kháng lao đường uống hàng hai: ethionamid (Eto), prothionamid 

(Pto), cycloserin (Cs), terizidon (Trd), acid para-aminosalicylic (PAS), natri para-

aminosalicylic (PAS-NA)  

- Thuốc kháng lao chưa rõ hiệu quả: bedaquilin (Bdq), delamanid (Dlm), 

linezolid (Lzd), clofazimin (Clz), amoxicillin/clavulanat (Amx/Clv), meropenem 

(Mpm), izoniazid liều cao (ZH), clarithromycin (Clr), thioacetazon (T) 

2.2.2 Đối tượng nghiên cứu 

2.2.2.1  Đối tượng nghiên cứu 

Chúng tôi thu thập tất cả các báo cáo tự nguyện về phản ứng có hại của thuốc 

(báo cáo ADR), nghi ngờ do thuốc lao trong điều trị lao đa kháng, được gửi đến, 

thẩm định và lưu trữ tại Trung tâm DI & ADR Quốc gia từ tháng 1/2009 đến 

12/2015. 

2.2.2.2  Tiêu chuẩn lựa chọn 

Các báo cáo ADR được trung tâm DI & ADR Quốc gia thu nhân từ tháng 

1/2009 đến 12/2015, đáp ứng một trong hai tiêu chuẩn sau:  

- Có lý do sử dụng thuốc là: “lao đa kháng” hoặc các cách diễn đạt khác của 

cụm từ “lao đa kháng”.  

- Một trong các thuốc nghi ngờ, hoặc thuốc dùng đồng thời là: kanamycin, 

capreomycin, ethionamid, cycloserin, prothionamid và acid para-aminosalicylic. 

2.2.2.3  Tiêu chuẩn loại trừ 

- Trong những thuốc bệnh nhân sử dụng có bao gồm: isoniazid và/hoặc 

rifamicin. 

- Bệnh nhân có chỉ định sử dụng thuốc với lý do khác lý do “lao đa kháng 

thuốc”.  

2.2.2.4  Phương pháp nghiên cứu  
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Chúng tôi mô tả hồi cứu dữ liệu từ các báo cáo ADR thu nhận được tại trung 

tâm DI & ADR Quốc gia giai đoạn từ 2009–2015. Các tiêu chí được mô tả bao 

gồm: 

 Thông tin chung về báo cáo  

- Số lượng báo cáo, tỷ lệ báo cáo  

- Đơn vị gửi báo cáo 

- Tỷ lệ phân bố tuổi, giới tính của bệnh nhân 

 Thông tin về thuốc nghi ngờ 

- Số lượng báo cáo theo thuốc kháng lao  

 Thông tin về ADR 

- Một số hệ cơ quan bị ảnh hưởng khi dùng thuốc kháng lao 

- Thông tin cụ thể về các ADR thu nhận được 

2.2.3 Phương pháp xử lý số liệu 

Chúng tôi nhập liệu và xử lý dữ liệu bằng chương trình Microsoft Excel 

2010.  

Các thuốc kháng lao được chia là 5 nhóm chính như trong danh mục thuốc 

nghiên cứu được trình bày ở trên.  

Biểu hiện ADR được mã hóa theo cấp độ thuật ngữ chuẩn cấp cao (High-

level terms) trong bộ từ điển thuật ngữ về phản ứng có hại của thuốc WHO–ART 

[114]. Các thuật ngữ mô tả các ADR xảy ra trên cùng một hệ cơ quan của cơ thể 

được xếp vào 1 nhóm lớn gọi là nhóm cơ quan bị ảnh hưởng tương ứng, dựa theo sự 

phân loại của bộ tử điển thuật ngữ WHO–ART. Các biểu hiện ADR được thống kê 

theo cả hai cấp độ mã hóa này.  

Thống kê các biến không liên tục theo tần suất và tỷ lệ phần trăm. Các biến 

liên tục được trình bày theo giá trị trung bình hoặc trung vị.  
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CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1 Quy trình lựa chọn các nghiên cứu đưa vào tổng quan hệ thống và phân 

tích gộp  

Sau khi tìm kiếm trên nguồn cơ sở dữ liệu MEDLINE, chúng tôi tìm được 

1504 bài báo.  

Khảo sát tiêu đề và tóm tắt của 1504 bài, chúng tôi lựa chọn được 288 bài 

báo thỏa mãn tiêu chuẩn. Có 1215 bài bị loại. Trong 1215 bài bị loại đó, có: 

- 674 nghiên cứu không liên quan đến lao đa kháng thuốc 

- 87 nghiên cứu thực hiện trên đối tượng đặc biệt: trẻ em, người cao tuổi và 

phụ nữ có thai  

- 287 nghiên cứu không có liên quan đến biến cố bất lợi (AE) 

- 361 nghiên cứu không thực hiện nghiên cứu về thuốc hàng hai 

- 187 nghiên cứu chỉ có tiêu đề và tiêu đề không thể hiện có liên quan đến đề 

tài  

- 17 nghiên cứu là báo cáo đơn lẻ, báo cáo chuỗi  

(Chú ý: mỗi bài báo có thể bị loại do nhiều hơn một tiêu chí) 

Sau đó, trong khả năng có thể, chúng tôi đã lấy được 280 bản đầy đủ, trong 

đó có 279 bài bằng tiếng Anh và 01 bài bằng tiếng Tây Ban Nha. 8 bài báo chúng 

tôi không thể lấy được trong khả năng cho phép. Nội dung chi tiết của 279 bài được 

chúng tôi đọc kỹ. Chúng tôi lựa chọn được 101 bài đạt tiêu chuẩn, 178 bị loại. 

Trong 178 bài bị loại đó, có:  

- 70 nghiên cứu là các nghiên cứu tổng hợp phân tích (review) hay là các 

nghiên cứu thử nghiệm ngẫu nhiêm có đối chứng (Randomized controlled trial)   

- 66 nghiên cứu không có hoặc có rất ít thông tin về biến cố bất lợi  

- 33 nghiên cứu thực hiện trên đối tượng bệnh nhân bị nhiễm MDR-TB 

- 25 nghiên cứu là báo cáo đơn lẻ, báo cáo chuỗi, hoặc là các nghiên cứu 

bệnh chứng  

- 1 nghiên cứu không thực hiện về thuốc kháng lao hàng hai  
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Kết quả quá trình lựa chọn hay loại trừ được tóm tắt trong sơ đồ dưới đây 

(Hình 3.1). N là số bài báo nghiên cứu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.1. Quy trình lựa chọn các nghiên cứu để tổng quan hệ thống và 

phân tích gộp  

Tổng số nghiên cứu tìm được 

trên Pubmed 

N=1504 

Đọc tiêu đề và tóm tắt 

N=1504 

Tìm đọc bản đầy đủ 

N=288 

-Không phù hợp với tiêu chuẩn 

lựa chọn và tiêu chuẩn loại trừ 

của tổng quan: N=1215  

-Không có toàn văn bằng tiếng 

Anh N=1 

-Không tìm được bản đầy đủ N=8 

- Không phù hợp với tiêu chuẩn 

lựa chọn và tiêu chuẩn loại trừ của 

tổng quan N=178 

-Chỉ quan sát một loại AE, hoặc 

chỉ quan sát AE của một thuốc 

N=32 

Các nghiên cứu đạt tiêu chuẩn 

N=101 

Các nghiên cứu được lựa chọn 

để đưa vào tổng quan hệ thống 

và phân tích gộp 

N=69 
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3.2  Tổng quan hệ thống về biến cố bất lợi trong điều trị lao đa kháng 

3.2.1 Đặc điểm các nghiên cứu được lựa chọn 

Nội dung thu nhập từ 69 bài báo đã được lựa chọn và trình bày ngắn gọn tại 

bảng 3.1 dưới đây. Nội dung chi tiết được trình bày trong phụ lục 1. 

Bảng 3.1. Đặc điểm các nghiên cứu trong tổng quan hệ thống 

STT Nghiên cứu 

Năm 

xuất 

bản 

Cỡ 

mẫu 

(n) 

Tiền sử 

điều trị 

TB (%) 

Tỷ lệ 

nhiễm 

HIV (%) 

Phác đồ điều 

trị 

BN gặp 

ít nhất 1 

AE (n) 

1 Ng.B.Hoa [41] 2015 282 
  

Chuẩn 143 

2 Pym [87] 2015 233 94,8 4,0 Chuẩn 219 

3 Meressa [72] 2015 612 98,5 21,7 Chuẩn 544 

4 Cavanaugh [18] 2015 77 100 0 (n=15) Không rõ 55 

5 Lytvynenko [68] 2014 484 86 3,1 Cá nhân hóa 226 

6 Vaghela [106] 2015 101 100 2,0 Cá nhân hóa 
 

7 Kuaban [60] 2015 150 
 

20,0 Chuẩn 
 

8 Kibleur [59] 2015 231 59 
 

Cá nhân hóa 
 

9 Avong [8] 2015 460 
 

10,0 Chuẩn 203 

10 Hire [40] 2014 110 
 

0,0 Chuẩn 55 

11 Piubello [85] 2014 65 98 1,7 

(n=58) 
Chuẩn 41 

12 Charles [19] 2014 110 88,88 25,0 Cá nhân hóa 61 

13 Jain [49] 2014 130 
  

Chuẩn 
 

14 Bharty [11] 2014 930 
  

Chuẩn 
 

15 Mpagama [75] 2013 61 98 14,0 Chuẩn 49 

16 Karen Shean [94] 2013 115 
 

42,0 Cá nhân hóa 67 

17 Jiang [51] 2013 158 74 0,0 Cá nhân hóa 81 

18 Walt [107] 2013 1390 91 39,1 Chuẩn 
 

19 Rodriguez [91] 2013 289 92,4 4,5 
Chuẩn và cá 

nhân hóa 
287 

20 Brust [15] 2013 91 
 

84,0 Chuẩn 90 
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STT Nghiên cứu 

Năm 

xuất 

bản 

Cỡ 

mẫu 

(n) 

Tiền sử 

điều trị 

TB (%) 

Tỷ lệ 

nhiễm 

HIV (%) 

Phác đồ điều 

trị 

BN gặp 

ít nhất 1 

AE (n) 

21 Sagwa [93] 2012 59 92 53,0 Cá nhân hóa 53 

22 Isaakidis [47] 2012 67 92,5 100,0 Cá nhân hóa 
 

23 Bhatt [12] 2012 81 53,1 1,2 Chuẩn 76 

24 Brust [14] 2012 80 
 

82,5 Chuẩn 70, 

(n=71) 

25 Xu [119] 2012 18 100 0,0 Cá nhân hóa 17 

26 Carrol [17] 2012 655 66 
 

Cá nhân hóa 
 

27 Miller [73] 2012 407 
  

Cá nhân hóa 367 

28 Isaakidis [46] 2011 58 91 

(n=56) 
100,0 Cá nhân hóa 26 

29 Abbate [6] 2012 17 94,1 0,0 Cá nhân hóa 9 

30 Kennedy [57] 2010 13 84,6 14,0 Chuẩn 12 

31 Singla [97] 2012 29 100 0,0 Cá nhân hóa 
 

32 Lee [65] 2011 171 49,4 0,6 Cá nhân hóa 81 

33 Joseph [52] 2011 38 100 0,0 Chuẩn 33 

34 Kvasnovsky [61] 2011 206 100 55,4 Cá nhân hóa 
 

35 Dheda [28] 2010 174 72 47,0 Cá nhân hóa 67 

(n=115) 

36 Van Deun [108] 2010 427 100 
 

Chuẩn 203 

37 Anger [7] 2010 16 100 19,0 Cá nhân hóa 16 

38 Bloss [13] 2010 1027 63 3,1 Cá nhân hóa 807 

39 Singh Datta [23] 2010 52 
 

1,9 Chuẩn 36 

40 Malla [69] 2009 175 98,2 

(n=166)  
Chuẩn 

 

41 Karagoz [53] 2009 142 100 0,0 Cá nhân hóa 79 

42 Baghaei [9] 2011 80 
 

5,0 Chuẩn 45 

43 Pawar [83] 2009 25 65 8,0 Cá nhân hóa 
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STT Nghiên cứu 

Năm 

xuất 

bản 

Cỡ 

mẫu 

(n) 

Tiền sử 

điều trị 

TB (%) 

Tỷ lệ 

nhiễm 

HIV (%) 

Phác đồ điều 

trị 

BN gặp 

ít nhất 1 

AE (n) 

44 Singla [96] 2009 126 100 0,0 Chuẩn 73 

45 O'Donnel [78] 2009 60 70 72,0 Cá nhân hóa 31 

46 Jacob  [48] 2009 23 56,5 5 (n=21) Cá nhân hóa 23 

47 Keshavjee [58] 2008 608 99,5 0,8 Cá nhân hóa 407 

48 Prasad [86] 2005 46 100 0,0 Chuẩn 16 

49 Masjedi [71] 2008 43 100 0,0 Chuẩn 
 

50 Shin [95] 2007 244 100 
 

Cá nhân hóa 179 

51 Cox [22] 2007 87 100 
 

Cá nhân hóa 
 

52 Thomas [102] 2007 66 100 
 

Cá nhân hóa 39 

53 Uffredi [105] 2007 45 47 20,0 Cá nhân hóa 15 

54 Escudero [31] 2006 25 88 0,0 Cá nhân hóa 7 

55 Codecassa [20] 2006 38 54 5,3 Cá nhân hóa 32 

56 Torun [104] 2005 263 
 

0,0 Cá nhân hóa 182 

57 Nathanson [76] 2004 818 
  

Cá nhân hóa 
 

58 Palmero [82] 2004 141 64,5 0,0 Cá nhân hóa 
 

59 Van Deun [109] 2004 58 
  

Chuẩn 
 

60 Yew [121] 2003 99 
 

0,0 Cá nhân hóa 41 

61 Furrin [32] 2001 60 100 1,7 Cá nhân hóa 60 

62 Tahaoglu [100] 2001 158 100 
 

Cá nhân hóa 
 

63 Singla [96] 2001 9 100 0,0 Chuẩn 7 

64 Geerligs [33] 2000 44 34 0,0 Cá nhân hóa 44 

65 Wai Yew [120] 1999 63 65,1 100,0 Cá nhân hóa 25 

66 Mannheimer [70] 1997 13 23 100,0 Cá nhân hóa 4 

67 Lee [64] 1996 36 100 
 

Cá nhân hóa 10 

68 Hadiarto [37] 1996 57 100 0,0 Chuẩn 
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STT Nghiên cứu 

Năm 

xuất 

bản 

Cỡ 

mẫu 

(n) 

Tiền sử 

điều trị 

TB (%) 

Tỷ lệ 

nhiễm 

HIV (%) 

Phác đồ điều 

trị 

BN gặp 

ít nhất 1 

AE (n) 

69 Telzak [101] 1995 25 32 0,0 Cá nhân hóa 
 

(Chú thích: AE: biến cố bất lợi; TB: bệnh lao, N: cỡ mẫu) 

Trong 69 nghiên cứu được lựa chọn, có 38 nghiên cứu hồi cứu, 31 nghiên 

cứu tiến cứu. Các nghiên cứu đến từ 35 quốc gia, trong đó Ấn Độ là nước có nhiều 

nghiên cứu nhất với 15 nghiên cứu, chỉ có 1 nghiên cứu tại Việt Nam. Cỡ mẫu của 

nghiên cứu dao động từ 9 đến 1390, có 37 nghiên cứu có cỡ mẫu dưới 100 và 32 

nghiên cứu có cỡ mẫu trên 100. Quần thể nghiên cứu có tuổi trung bình từ 26 đến 

46 tuổi, trong đó có 49 nghiên cứu có tuổi trung bình nằm trong khoảng từ 30 đến 

40 tuổi. Phần lớn bệnh nhân là HIV âm tính và đã có tiền sử điều trị lao. Về mặt 

phác đồ điều trị, có 41 sử dụng phác đồ cá nhân hóa, 26 nghiên cứu sử dụng phác 

đồ chuẩn, 1 nghiên cứu bao gồm cả phác đồ cá nhân hóa và phác đồ chuẩn, 1 

nghiên cứu không rõ thông tin sử dụng phác đồ.  

3.2.2 Thông tin về biến cố bất lợi trên các hệ cơ quan 

Chúng tôi lựa chọn những biến cố xuất hiện với tỷ lệ cao, có nhiều nghiên 

cứu theo dõi và có nhiều biến cố quan trọng để trình bày ở đây. Đó là những biến cố 

bất lợi trên hệ tiêu hóa, trên gan, hệ cơ-xương-khớp, hệ tiết niệu và các biến cố bất 

lợi trên ốc tai và tiền đình.  

Thông tin về biến cố bất lợi trên thần kinh trung ương và thần kinh ngoại vi, 

biến cố bất lợi rối loạn tâm thần, rối loạn da và phần phụ dưới da, rối loạn điện giải, 

rối loạn thị giác, rối loạn nội tiết và biến cố bất lợi trên các cơ quan khác được trình 

bày chi tiết ở trong phần phụ lục. 
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3.2.2.1  Biến cố bất lợi trên hệ tiêu hóa 

- Phác đồ cá nhân hóa  

Có 31 nghiên cứu sử dụng phác đồ cá nhân hóa có bệnh nhân xuất hiện độc 

tính trên hệ tiêu hóa. Tỷ lệ các AE thường gặp nhất được trình bày trong bảng 3.2. 

Bảng 3.2. Tỷ lệ các biến cố bất lợi thường gặp trên hệ tiêu hóa của các 

nghiên cứu sử dụng phác đồ cá nhân hóa 

Nghiên cứu 

Cỡ 

mẫu 

(n) 

Rối loạn 

tiêu hóa (%) 

Buồn 

nôn 

(%) 

Nôn (%) 
Tiêu chảy 

(%) 

Charles 2014 110 10,9 
   

Karen Shean 2013 115 19,1 30,4 
 

19,1 

Jiang 2013 158 43,7 
   

Sagwa 2012 59 
 

20,3 10,2 8,5 

Isaakidis 2012 67 44,8 
   

Xu 2012 18 83,3 77,8 
 

16,7 

Carrol 2012 655 8,1 
   

Miller 2012 407 
 

60,4 
 

40,0 

Isaakidis 2011 58 12,1 
   

Singla 2012 29 
 

17,2 17,2 
 

Lee 2011 171 29,2 
   

Kvasnovsky 2011 206 16,0 
   

Anger 2010 16 81,3 
   

Bloss 2010 1027 
 

58,2 39,1 20,4 

Jacob 2009 23 
 

100,0 
 

Keshavjee 2008 608 
 

70,2 
 

22,7 

Lytvynenko 2014 484 16,5 
   

Shin 2007 244 
 

75,4 
 

46,3 

Thomas 2007 66 39,4 
   

Codecassa 2006 38 
 

18,4 10,5 13,2 

Torun 2005 263 14,1 
   

Nathanson 2004 818 
 

32,8 
 

21,1 

Palmero 2004 141 13,5 
   

Vaghela  2015 101 
 

20,8 21,8 
 

Yew 2003 99 19,2 
   

Lee 1996 36 
  

2,8 
 

Wai Yew 1999 63 20,6 
   

Telzak 1995 25 
 

4,0 4,0 
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Biến cố rối loại trên hệ tiêu hóa nói chung được nhiều nghiên cứu ghi nhận 

nhất, với tỷ suất xuất hiện dao động từ 8,1% đến 83,3%. Buồn nôn và nôn là một 

biến cố thường gặp trên đường tiêu hóa, có đến 4 nghiên cứu hơn 70% bệnh nhân 

xuất hiện biến cố buồn nôn, trong đó nghiên cứu của Jacob có đến 23/23 gặp buồn 

nôn/nôn [48]. Tiêu chảy cũng là một biến cố phổ biến, trong 28 nghiên cứu cá nhân 

hóa theo dõi biến cố trên hệ tiêu hóa, có 9 nghiên cứu quan sát biến cố này, tỷ lệ 

bệnh nhân gặp biến cố từ 8,5% đến 46,3%, trong đó dao động chủ yếu quanh 

khoảng 20%. 

Các rối loạn khác trên hệ tiêu hóa ở các nghiên cứu sử dụng phác đồ cá nhân 

hóa được trình bày tại bảng 3.3 dưới đây. 

Bảng 3.3. Tỷ lệ các biến cố bất lợi khác trên hệ tiêu hóa của các nghiên 

cứu sử dụng phác đồ cá nhân hóa 

Nghiên cứu 
Cỡ mẫu 

(n) 

Táo bón 

(%) 

Đau bụng 

(%) 

Khó tiêu 

(%) 

Viêm dạ 

dày (%) 

Sagwa 2012 59 3,4 15,3 
  

Abbate 2012 17 
  

5,9 
 

Singla 2012 29 
   

37,9 

Bloss 2010 1027 
 

24,0 
  

Codecassa 2006 38 2,6 13,2 2,6 
 

Nathanson 2004 818 
 

10,8 
 

8,6 

Vaghela  2015 101 
 

9,9 
  

Furrin 2001 60 
   

100,0 

Đau bụng xuất hiện với tỷ lệ từ 9,9% đến 24% trong các nghiên cứu, tỷ lệ 

giữa các nghiên cứu biến đổi không mạnh. Biến cố viêm dạ dày được ghi nhận bởi 

Nathanson và cộng sự [76] với tỷ lệ 8,6%, một nghiên cứu khác của Furrin [32], ghi 

nhận biến cố này với tỷ lệ 100%. Ngoài ra có 2 trường hợp bị xuất huyết tiêu hóa, 

một trường hợp bị nôn ra máu, một trường hợp bị nấc cục và một trường hợp bị rối 

loạn cảm giác thèm ăn [20], [106]. 

- Phác đồ chuẩn  

Có 21 nghiên cứu sử dụng phác đồ cá nhân hóa thu thập các thông tin trên hệ 

tiêu hóa. Kết quá các biến cố được ghi nhận nhiều nhất được trình bày tại bảng 3.4 

dưới đây.  
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Bảng 3.4. Tỷ lệ các biến cố thường gặp trên hệ tiêu hóa của các nghiên 

cứu sử dụng phác đồ chuẩn 

Nghiên cứu 

Cỡ 

mẫu 

(n) 

Rối loạn 

tiêu hóa (%) 

Buồn 

nôn (%) 
Nôn (%) 

Tiêu chảy 

(%) 

Brust 2013 91   41,8   22,0 

Van Deun 2010 427     39,8   

Mpagama 2013 61   63,9   27,9 

Bhatt 2012  81 58,0       

Meressa 2015 612   40,5   3,3 

Kennedy 2010 13 76,9       

Malla 2009 175   45,7   0,6 

Baghaei 2011 80   16,3 12,5   

Prasad 2005 46   15,2     

Singla 2001 9   55,6     

Hadiarto 1996 57   10,5     

Avong 2015 460 22,4       

Alexander S, Pym 

2015 
233   15,0 11,6 11,6 

Hire 2014 110 30,0       

Piubello 2014 65     26,2   

Jain 2014 130     3,8   

Joseph 2011 38 42,1       

Singla 2009 126     17,5   

Van Deun 2004 58   70,7     

Rodriguez 2013 289   49,8 36,0 2,4 

Cavanaugh 2015 77   70,1   16,9 

Buồn nôn và nôn là biến cố phổ biến nhất trong các biến cố được thu thập 

trên hệ tiêu hóa. Có 12 nghiên cứu ghi nhân biến cố buồn nôn, tỷ lệ xuất hiện biến 

cố này trong các nghiên cứu dao động từ 10,5% cho đến 70,7%, trong đó có 8 

nghiên cứu có tỷ lệ lớn hơn 40%. Biến cố rối loạn tiêu hóa được ghi nhận với tỷ lệ 

khá cao, từ 22,4% đến 76,9%. Bệnh tiêu chảy cũng là một biến cố khá phổ biến, với 

tỷ lệ xuất hiện dao động mạnh từ 0,6% đến 27,9%.  

Các rối loạn khác trên hệ tiêu hóa ở các nghiên cứu sử dụng phác đồ chuẩn 

được trình bày tại bảng 3.5 dưới đây: 
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Bảng 3.5. Tỷ lệ các biến cố bất lợi khác gặp trên hệ tiêu hóa của các 

nghiên cứu sử dụng phác đồ chuẩn 

Nghiên cứu 

Cỡ mẫu 

(n) 
Đau bụng 

(%) 

Rối loạn cảm giác 

thèm ăn (%) 

Viêm dạ dày 

(%) 

Brust 2013 91 35,2     

Mpagama 2013 61 52,5     

Bhatt 2012  81   11,1   

Meressa 2015 612     42,6 

Baghaei 2011 80 13,8     

Prasad 2005 46     4,3 

Singla 2001 9   55,6   

Piubello 2014 65     7,7 

Singla 2009 126   44,4   

Rodriguez 2013 289 15,9 17,6 16,3 

 Tỷ lệ biến cố bất lợi ở các phác đồ chuẩn xuất hiện có sự dao động mạnh: có 

4 nghiên cứu theo dõi biến cố viêm dạ dày, tỷ lệ dao động từ 4,3% đến 42,6%. Tỷ lệ 

xuất hiện rối loạn cảm giác thèm ăn thay đổi khác nhau đến 5 lần giữa nghiên cứu 

của Bhatt và Singla tương ứng là 11,1% đến 55,6% [12], [88]. Biến cố đau bụng có 

tỷ lệ xuất hiện dao động từ 13,8% đến 35,2%.  

 Những biến cố nặng như nôn ra máu, xuất huyết tiêu hóa không xuất hiện ở 

các nghiên cứu sử dụng phác đồ chuẩn. 

3.2.2.2  Biến cố bất lợi trên gan 

Trong các nghiên cứu, độc tính trên gan được báo cáo khá nhiều. Có 37 

nghiên cứu thu thập biến cố về độc tính trên gan. Kết quả thu thập được từ các 

nghiên cứu được trình bày ở bảng 3.6 dưới đây.  

Bảng 3.6. Tỷ lệ các biến cố bất lợi trên gan 

Nghiên cứu Phác đồ 

Cỡ 

mẫu 

(n) 

Viêm 

gan 

(%) 

Nhiễm 

độc gan 

(%) 

Vàng 

da (%) 

Tăng 

enzym 

gan (%) 

Lytvynenko 2014 Cá nhân hóa 484 
 

6,6 
  

Charles 2014 Cá nhân hóa 110 
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Nghiên cứu Phác đồ 

Cỡ 

mẫu 

(n) 

Viêm 

gan 

(%) 

Nhiễm 

độc gan 

(%) 

Vàng 

da (%) 

Tăng 

enzym 

gan (%) 

Jiang 2013 Cá nhân hóa 158 9,5 
   

Sagwa 2012 Cá nhân hóa 59 1,7 
   

Carrol 2012 Cá nhân hóa 655 1,1 
   

Miller 2012 Cá nhân hóa 407 
 

13,5 
  

Abbate 2012 Cá nhân hóa 17 
   

5,9 

Lee 2011 Cá nhân hóa 171 
 

7,6 
  

Bloss 2010 Cá nhân hóa 1027 8,9 
 

0,5 
 

Jacob 2009 Cá nhân hóa 23 8,7 
   

Keshavjee 2008 Cá nhân hóa 608 15,5 
   

Shin 2007 Cá nhân hóa 244 16,8 
   

Thomas 2007 Cá nhân hóa 66 
  

1,5 
 

Torun 2005 Cá nhân hóa 263 4,6 
   

Nathanson 2004 Cá nhân hóa 818 2,2 
   

Palmero 2004 Cá nhân hóa 141 
 

7,8 
  

Yew 2003 Cá nhân hóa 99 
 

6,1 
  

Furrin 2001 Cá nhân hóa 60 1,7 
   

Tahaoglu 2001 Cá nhân hóa 158 1,3 
   

Wai Yew 1999 Cá nhân hóa 63 
 

1,6 
  

Lee 1996 Cá nhân hóa 36 
  

2,8 
 

Meressa 2015 Chuẩn 612 2,0 
   

Kuaban 2015 Chuẩn 150 
   

0,7 

Brust 2013 Chuẩn 91 
   

47,3 

Kennedy 2010 Chuẩn 13 
   

23,1 

Van Deun 2010 Chuẩn 427 
  

0,7 
 

Malla 2009 Chuẩn 175 
  

2,9 
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Nghiên cứu Phác đồ 

Cỡ 

mẫu 

(n) 

Viêm 

gan 

(%) 

Nhiễm 

độc gan 

(%) 

Vàng 

da (%) 

Tăng 

enzym 

gan (%) 

Baghaei 2011 Chuẩn 80 5,0 
   

Alexander S, Pym 

2015 
Chuẩn 233 

   
20,6 

Hire 2014 Chuẩn 110 
 

3,6 
  

Jain 2014 Chuẩn 130 
  

1,5 
 

Joseph 2011 Chuẩn 38 7,9 
   

Singla 2009 Chuẩn 126 
 

0,8 
  

Masjedi 2008 Chuẩn 43 9,3 
   

Van Deun 2004 Chuẩn 58 
  

3,4 
 

Rodriguez 2013 
Chuẩn và cá 

nhân hóa 
289 

   
0,7 

Kibleur 2015 Không rõ 362 
   

1,9 

Viêm gan là biến cố phổ biến nhất trong các biến cố trên gan được thu thập. 

Biến cố này xuất hiện nhiều hơn và với tỷ lệ cao hơn ở các nghiên cứu sử dụng phác 

đồ cá nhân hóa (11 trên 21 nghiên cứu), tỷ lệ từ 1,3% đến 16,8%. Các nghiên cứu 

sử dụng phác đồ chuẩn ít xuất hiện biến cố này hơn (4/13 nghiên cứu), tỷ suất xuất 

hiện từ 2,0% đến 9,3%. Nhiễm độc gan là một biến cố được thu thập nhiều thứ 2, có 

6/21 nghiên cứu với phác đồ cá nhân hóa xuất hiện biến cố này so với 2/13 ở các 

nghiên cứu sử dụng phác đồ chuẩn.Vàng da và tăng enzym gan lại xuất hiện nhiều 

hơn ở các nghiên cứu sử dụng phác đồ chuẩn. Trong khi chỉ có 1 nghiên cứu có 

phác đồ cá nhân hóa xuất hiện biến cố tăng enzym gan, 5/13 nghiên cứu có phác đồ 

chuẩn xuất hiện biến cố này, với tỷ suất từ 0,7% đến 47,3%. Ngoài ra, biến cố “nữ 

hóa tuyến vú ở nam giới” quan sát được ở 3 nghiên cứu, với tỷ lệ tương ứng là 4%, 

2% và 1% [19], [69], [91]. 
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3.2.2.3  Biến cố bất lợi trên hệ cơ-xương-khớp  

Các nghiên cứu thu nhận các biến cố bất lợi xuất hiện trên hệ cơ–xương–

khớp được trình bày tại bảng 3.7 dưới đây.  

Bảng 3.7. Tỷ lệ các biến cố bất lợi trên hệ cơ-xương-khớp 

Nghiên cứu Phác đồ 

Cỡ 

mẫu 

(n) 

Bất thường 

về cơ xương 

khớp (%) 

Viêm 

gân 

(%) 

Đau 

khớp 

(%) 

Đau 

nhức 

gân-cơ 

(%) 

Lytvynenko 2014 Cá nhân hóa 484 
  

2,7 
 

Vaghela  2015 Cá nhân hóa 101 
  

41,6 
 

Charles 2014 Cá nhân hóa 110 
  

12,7 
 

Karen Shean 2013 Cá nhân hóa 115 
  

0,9 
 

Jiang 2013 Cá nhân hóa 158 9,5 
   

Sagwa 2012 Cá nhân hóa 59 
  

25,4 
 

Isaakidis 2012 Cá nhân hóa 67 
 

6,0 9,0 
 

Carrol 2012 Cá nhân hóa 655 3,4 
   

Miller 2012 Cá nhân hóa 407 
  

44,2 
 

Isaakidis 2011 Cá nhân hóa 58 
 

5,2 3,4 
 

Lee 2011 Cá nhân hóa 171 7,6 
   

Bloss 2010 Cá nhân hóa 1027 
  

13,4 
 

Jacob 2009 Cá nhân hóa 23 
  

13,0 
 

Keshavjee 2008 Cá nhân hóa 608 
  

49,0 
 

Shin 2007 Cá nhân hóa 244 
  

47,1 
 

Uffredi 2007 Cá nhân hóa 45 
  

6,7 
 

Codecassa 2006 Cá nhân hóa 38 
  

13,2 2,6 

Torun 2005 Cá nhân hóa 263 
  

11,4 
 

Nathanson 2004 Cá nhân hóa 818 
  

16,4 
 

Palmero 2004 Cá nhân hóa 141 
 

0,7 
  

Yew 2003 Cá nhân hóa 99 
  

8,1 
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Nghiên cứu Phác đồ 

Cỡ 

mẫu 

(n) 

Bất thường 

về cơ xương 

khớp (%) 

Viêm 

gân 

(%) 

Đau 

khớp 

(%) 

Đau 

nhức 

gân-cơ 

(%) 

Furrin 2001 Cá nhân hóa 60 
  

6,7 
 

Wai Yew 1999 Cá nhân hóa 63 7,9 
   

Meressa 2015 Chuẩn 612 
  

39,7 
 

Avong 2015 Chuẩn 460 
  

12,4 
 

Mpagama 2013 Chuẩn 61 
  

95,1 19,7 

Brust 2013 Chuẩn 91 
  

42,9 35,2 

Bhatt 2012 Chuẩn 81 
  

3,7 
 

Van Deun 2010 Chuẩn 427 
  

7,0 
 

Malla 2009 Chuẩn 175 
  

51,4 
 

Baghaei 2011 Chuẩn 80 
  

6,3 
 

Hadiarto 1996 Chuẩn 57 
   

15,8 

Alexander S, Pym 

2015 
Chuẩn 233 

  
15,0 

 

Hire 2014 Chuẩn 110 
 

0,9 4,5 
 

Piubello 2014 Chuẩn 65 
  

6,2 
 

Jain 2014 Chuẩn 130 
  

8,5 
 

Joseph 2011 Chuẩn 38 
  

28,9 
 

Singh Datta 2010 Chuẩn 52 
  

13,5 
 

Singla 2009 Chuẩn 126 
  

8,7 
 

Van Deun 2004 Chuẩn 58 
    

Rodriguez 2013 Chuẩn và cá 

nhân hóa 
289 

  
15,9 

 

Cavanaugh 2015 Không rõ 77 
  

71,4 
 

Có 42 nghiên cứu thu thập biến cố trên hệ cơ-xương-khớp, trong đó đau 

khớp là biến cố phổ biến nhất. Có 35 nghiên cứu thu thập biến cố đau khớp, tỷ suất 

xuất hiện dao động từ 0,9% đến 95,1%. Các biến cố bất thường về cơ xương khớp 
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hay viêm gân, đều được thu thập nhiều hơn ở các phác đồ cá nhân hóa, có 4 biến cố 

bất thường về cơ xương khớp nói chung ở các nghiên cứu có phác đồ cá nhân hóa, 

trong khi không nghiên cứu nào có phác đồ chuẩn thu thập. Ngược lại, biến cố đau 

nhức gân cơ được thu thập ở 3/16 nghiên cứu có phác đồ chuẩn và chỉ 1/24 nghiên 

cứu có phác đồ cá nhân hóa.  

Ngoài ra, chỉ có một nghiên cứu của Van Deun [109] thu thập biến cố viêm 

khớp. Có đến 14 bệnh nhân trong tổng số 58 bệnh nhân xuất hiện biến cố này, 

tương ứng với 24,1%. 

3.2.2.4  Biến cố bất lợi trên hệ tiết niệu 

Có 32 nghiên cứu thu thập biến cố trên hệ tiết niệu, tỷ lệ các biến cố được 

trình bày trong bảng 3.8 dưới đây. 

Bảng 3.8. Tỷ lệ các biến cố bất lợi trên hệ tiết niệu 

Nghiên cứu Phác đồ 

Cỡ 

mẫu 

(n) 

Suy 

thận 

(%) 

Độc tính 

trên thận 

(%) 

CN thận 

bất thường  

(%) 

Rối loạn 

tiểu tiện 

(%) 

Sagwa 2012 Cá nhân hóa 59 
   

1,7 

Uffredi 2007 Cá nhân hóa 45 
  

2,2 
 

Isaakidis 2011 Cá nhân hóa 58 
  

3,4 
 

Torun 2005 Cá nhân hóa 263 
 

0,8 
  

Yew 2003 Cá nhân hóa 99 
  

2,0 
 

Furrin 2001 Cá nhân hóa 60 
 

3,3 
  

Tahaoglu 2001 Cá nhân hóa 158 
  

1,3 
 

Wai Yew 1999 Cá nhân hóa 63 
  

3,2 
 

Charles 2014 Cá nhân hóa 110 2,7 
   

Vaghela  2015 Cá nhân hóa 101 
   

3,0 

Shean 2013 Cá nhân hóa 115 6,1 
 

0,9 
 

Nathanson 2004 Cá nhân hóa 818 1,1 
   

Jiang 2013 Cá nhân hóa 158 
  

6,3 
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Nghiên cứu Phác đồ 

Cỡ 

mẫu 

(n) 

Suy 

thận 

(%) 

Độc tính 

trên thận 

(%) 

CN thận 

bất thường  

(%) 

Rối loạn 

tiểu tiện 

(%) 

Isaakidis 2012 Cá nhân hóa 67 
  

20,9 
 

Shin 2007 Cá nhân hóa 244 9,8 
   

Miller 2012 Cá nhân hóa 407 8,8 
   

Keshavjee 2008 Cá nhân hóa 608 6,4 
   

Bloss 2010 Cá nhân hóa 1027 4,3 
   

Baghaei 2011 Chuẩn 80 
 

3,8 
  

Avong 2015 Chuẩn 460 1,5 
   

Brust 2013 Chuẩn 91 
    

Hire 2014 Chuẩn 110 
  

2,7 
 

Rodriguez 2013 Chuẩn và cá 

nhân hóa 
289 2,1 

  
0,3 

Có 32 nghiên cứu thu thập biến cố trên hệ tiết niệu, trong đó suy thận và bất 

thường chức năng thận là các biến cố phổ biến nhất, với số lượng thu thập lần lượt 

là 9 và 10 nghiên cứu. Tỷ suất xuất hiện biến cố suy thận dao động từ 1,5% đến 

9,8%, trong khi đó, tỷ suất xuất hiện biến cố bất thường chức năng thận dạo động 

trên khoảng rộng hơn nhiều, từ 0,9% đến 20,9%. Phần lớn các nghiên cứu quan sát 

các biến cố trên hệ tiết niệu là các nghiên cứu sử dụng phác đồ cá nhân hóa. Có 

18/23 nghiên cứu có phác đồ cá nhân hóa, một nghiên cứu sử dụng cả phác đồ 

chuẩn và cá nhân hóa, trong khi đó chi có 4 nghiên cứu sử dụng phác đồ chuẩn.  

Ngoài các biến cố được thể hiện trong bảng 3.8 ở trên, có một nghiên cứu 

quan sát biến cố nước tiểu bất thường, kết quả có 4 bệnh nhân trong tổng số 101 

bệnh nhân (4%) xuất hiện biến cố [106]. Một nghiên cứu khác quan sát được 21 

bệnh nhân trong cỡ mẫu 91 xuất hiện biến cố tăng creatinin niệu [15]. 
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3.2.2.5  Biến cố bất lợi trên ốc tai-tiền đình 

Biến cố bất lợi trên ốc tai-tiền đình là một biến cố bất lợi phổ biến, trong đó 

các biến cố thu thập chủ yếu là độc tính trên thính giác và rối loạn khả năng nghe. 

Kết quả chi tiết được trình bày trong bảng 3.9 dưới đây.  

Bảng 3.9. Tỷ lệ các biến cố bất lợi trên ốc tai-tiền đình 

Nghiên cứu Phác đồ 
Cỡ 

mẫu 

(n) 

Rối loạn 

ốc tai – 

tiền đình 

(%) 

Độc 

tính trên 

thính 

giác (%) 

Mất 

thính 

lực 

(%) 

RL 

khả 

năng 

nghe 

(%) 

Ù 

tai 

(%) 

Lytvynenko 2014 Cá nhân hóa 484 
     

Vaghela  2015 Cá nhân hóa 101 
  

1,0 
  

Charles 2014 Cá nhân hóa 110 
 

10,9 
   

Karen Shean 

2013 
Cá nhân hóa 115 

  
8,7 

  

Jiang 2013 Cá nhân hóa 158 15,8 
    

Sagwa 2012 Cá nhân hóa 59 
   

22,0 40,7 

Isaakidis 2012 Cá nhân hóa 67 6,0 
 

10,4 
  

Carrol 2012 Cá nhân hóa 655 
   

0,8 
 

Miller 2012 Cá nhân hóa 407 
 

14,7 
   

Isaakidis 2011 Cá nhân hóa 58 
  

8,6 
  

Singla 2012 Cá nhân hóa 29 
   

3,4 
 

Lee 2011 Cá nhân hóa 171 
 

9,9 
   

Bloss 2010 Cá nhân hóa 1027 
  

19,0 
 

12,1 

Pawar 2009 Cá nhân hóa 25 4,0 
    

Jacob 2009 Cá nhân hóa 23 
  

47,8 
  

Keshavjee 2008 Cá nhân hóa 608 
 

12,8 
   

Shin 2007 Cá nhân hóa 244 
 

15,6 
   

Uffredi 2007 Cá nhân hóa 45 
  

4,4 
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Nghiên cứu Phác đồ 
Cỡ 

mẫu 

(n) 

Rối loạn 

ốc taitiền 

đình (%) 

Độc 

tính trên 

thính 

giác (%) 

Mất 

thính 

lực 

(%) 

RL 

khả 

năng 

nghe 

(%) 

Ù 

tai 

(%) 

Codecassa 2006 Cá nhân hóa 38 
   

2,6 
 

Torun 2005 Cá nhân hóa 263 
 

41,8 
   

Nathanson 2004 Cá nhân hóa 818 
   

12,0 5,1 

Palmero 2004 Cá nhân hóa 141 
 

3,5 
   

Yew 2003 Cá nhân hóa 99 12,1 
    

Furrin 2001 Cá nhân hóa 60 
  

6,7 
  

Tahaoglu 2001 Cá nhân hóa 158 
  

28,5 
  

Wai Yew 1999 Cá nhân hóa 63 14,3 
    

Mannheimer 

1997 
Cá nhân hóa 13 

  
15,4 

  

Telzak 1995 Cá nhân hóa 25 
 

4,0 
   

Meressa 2015 Chuẩn 612 
  

6,0 
  

Kuaban 2015 Chuẩn 150 
   

30,7 
 

Avong 2015 Chuẩn 460 
 

15,4 
   

Brust 2013 Chuẩn 91 
  

34,1 
 

28,6 

Bhatt 2012 Chuẩn 81 
  

7,4 
  

Kennedy 2010 Chuẩn 13 
  

61,5 
  

Van Deun 2010 Chuẩn 427 
   

4,4 
 

Malla 2009 Chuẩn 175 
   

6,9 
 

Baghaei 2011 Chuẩn 80 
   

10,0 5,0 

Prasad 2005 Chuẩn 46 
 

8,7 
   

Piubello 2014 Chuẩn 65 
  

20,0 
  

Jain 2014 Chuẩn 130 
   

2,3 
 

Joseph 2011 Chuẩn 38 
   

2,6 
 

Singla 2009 Chuẩn 126 
  

4,0 
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Có 45 nghiên cứu thu thập các biến cố trên thính giác và tiền đình. Mất thính 

lực là biến cố được nhiều nghiên cứu thu thập nhất, với 19 nghiên cứu, trong đó tỷ 

suất xuất hiện giao động từ khoảng 1,0% đến 61,5%. Nghiên cứu do Kennedy và 

cộng sự có đến 8 trên 13 bệnh nhân xuất hiện độc tính trên tai, cụ thể là mất thính 

lực do sử dụng aminoglycosid trong thời gian dài [57].   

Chỉ có hai nghiên cứu của Lytvynenko [68] và nghiên cứu Bloss [13] ghi 

nhận biến cố tiền đình, với tỷ lệ bệnh nhân xuất hiện biến cố lần lượt là 10,7% và 

9,0%. Biến cố tiếng chuông trong tai (ringing ear) cũng được ghi nhận ở hai nghiên 

cứu, nghiên cứu của Vaghela  có 8 trên tổng số 101 (7,9%) [106], nghiên cứu của 

Bhatt  có 7 trên cỡ mẫu 81 (8,6%) [12].  

3.3  Phân tích gộp về biến cố bất lợi trong điều trị lao đa kháng  

3.3.1 Kết quả đánh giá chất lượng các nghiên cứu 

Quá trình đánh giá chất lượng các nghiên cứu được thực hiện dựa trên thang 

điểm Newscastle Ottawa [113]. Chất lượng chi tiết của các nghiên cứu được trình 

bày trong phần phụ lục. 

Các nghiên cứu được chấm điểm dựa theo 3 tiêu chí: khả năng lựa chọn, khả 

năng so sánh và kết quả đầu ra. Về mặt khả năng lựa chọn, tất cả các nghiên cứu 

đều đạt 2 đến 3 sao trên số điểm tối đa là 4 sao. Về mặt khả năng so sánh, phần lớn 

nghiên cứu đạt điểm tối đa là 2 sao. Về mặt kết quả đầu ra, phần lớn các nghiên cứu 

đạt số điểm tối đa là 3 sao, chỉ có 2 nghiên cứu đạt 2 sao.  

3.3.2 Kết quả phân tích gộp về biến cố bất lợi trong điều trị lao đa kháng 

Nghiên cứu Phác đồ 
Cỡ 

mẫu 

(n) 

Rối loạn 

ốc tai – 

tiền đình 

(%) 

Độc 

tính trên 

thính 

giác (%) 

Mất 

thính 

lực 

(%) 

RL 

khả 

năng 

nghe 

(%) 

Ù 

tai 

(%) 

Masjedi 2008 Chuẩn 43 
  

46,5 
 

2,3 

Rodriguez 2013 
Chuẩn và cá 

nhân hóa 
289 

 
0,7 10,7 

 
4,2 

Cavanaugh 2015 Không rõ 77 
  

46,8 
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3.3.2.1  Phân tích gộp về tỷ suất xuất hiện biến cố chung 

Dựa trên số liệu thu nhận được về số bệnh nhân xuất hiện ít nhất một AE, số 

bệnh nhân xuất hiện ít nhất một AE nghiêm trọng, số bệnh nhân thay đổi phác đồ do 

AE và số bệnh nhân tử vong do AE, chúng tôi thực hiện phân tích gộp. Kết quả 

phân tích gộp được thể hiện ở bảng 3.10 dưới đây: 

Bảng 3.10. Phân tích gộp về tỷ suất xuất hiện biến cố 

 
Số nghiên 

cứu gộp (n) 

Số BN xuất 

hiện AE (n) 

Số BN 

gộp (n) 

Tỷ suất 

xuất hiện 

AE (%) 

Hệ số bất 

đồng nhất I² 

(%) 

BN xuất hiện 

ít nhất một AE 
49 5313 7875 68,2 

95,07 

(p<0,001) 

BN xuất hiện 

ít nhất một AE 

nghiêm trọng 

21 571 2526 26,9 
91,77 

(p<0,001) 

BN thay đổi 

phác đồ do AE 
46 2000 4959 21,8 

95,67 

(p<0,001) 

BN tử vong do 

AE 
11 112 2709 3,2 

61,77 

(p=0,004) 

(Chú thích: AE: biến cố bất lợi; BN: bệnh nhân) 

 

a) Phân tích gộp các nghiên cứu về tỷ suất xuất hiện ít nhất 1 AE 
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Hình 3.2. Biểu đồ gộp về tỷ suất xuất hiện ít nhất một AE 
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Có 49 nghiên cứu thu thập thông tin về số lượng bệnh nhân xuất hiện ít nhất 

một AE. Cỡ mẫu gộp là 7875 bệnh nhân và số bệnh nhân xuất hiện ít nhất 1 AE gộp 

là 5313. Tỷ suất gộp thu được là 68,2% (p<0,001). Chỉ số bất đồng nhất I² = 

95,07% (p<0,001).  

b) Phân tích gộp các nghiên cứu về tỷ suất xuất hiện ít nhất 1 AE nghiêm trọng 

 

Hình 3.3. Biểu đồ gộp về tỷ suất xuất hiện ít nhất một AE nghiêm trọng 

Có 21 nghiên cứu thu thập thông tin về số lượng bệnh nhân xuất hiện ít nhất 

một AE nghiêm trọng. Cỡ mẫu gộp là 2526 bệnh nhân và số bệnh nhân xuất hiện ít 

nhất 1 AE nghiêm trọng gộp là 571. Tỷ suất gộp thu được là: 26,9% (95% CI 20,0-

35,2). Chỉ số bất đồng nhất I² = 91,77% (p<0,001).  
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3.3.2.2  Phân tích gộp về biến cố bất lợi trên từng hệ cơ quan  

Kết quả phân tích gộp AE trên từng hệ cơ quan được tóm tắt trong bảng 3.11. 

Bảng 3.11. Tỷ suất xuất hiện AE trên các hệ cơ quan 

STT Biến cố bất lợi 

Số 

nghiên 

cứu  

Số BN 

xuất 

hiện 

AE  

Tổng số 

BN phơi 

nhiễm  

Tỷ suất 

gộp (95% 

CI) (%) 

Chỉ số bất 

đồng nhất 

I² (%) 

1 Rối loạn tiêu hóa 47 3415 7910 
39,6 (30,4 

-  49,6) 
97,79 

2 Rối loạn hồng cầu 6 61 856 
18,8 (04,4 

- 53,9) 
92,67 

3 Rối loạn toàn thân 10 278 2088 
18,3 (12,7 

- 25,7) 
89,43 

4 

Rối loạn thần kinh 

trung ương và thần 

kinh ngoại vi 

50 1715 9676 
15,2 (12,0 

- 19,2) 
94,91 

5 
Rối loạn cơ xương 

khớp 
41 1783 8975 

14,7 (10,9 

-  19,5) 
96,80 

6 
Rối loạn thính giác và 

tiền đình 
45 1517 8967 

14,0 (10,8 

- 18,0) 
95,13 

7 Rối loạn tâm thần 40 1511 8612 
13,6 (10,3 

- 178) 
95,73 

8 Rối loạn chuyển hóa 17 985 5984 
11,6 (7,0 - 

18,4) 
97,66 

9 
Rối loạn da và phần 

phụ của da 
43 725 8741 

8,8 (6,7 - 

11,4) 
91,08 

10 Rối loạn tại chỗ 8 125 1804 
6,5 (1,7 - 

21,4) 
96,86 

11 
Rối loạn nội tiết (Suy 

giáp) 
20 418 6030 

6,4 (3,8 - 

10,4) 
95,27 

12 Rối loạn bạch cầu 8 44 1537 
6,0 (1,5 - 

21,1) 
93,58 

13 Rối loạn gan mật 37 569 8604 
5,0 (3,6  - 

7,0) 
91,49 

14 Rối loạn tiết niệu 23 249 5490 
4,3 (3,0 - 

6,2) 
85,53 

15 Rối loạn thị giác 19 134 4650 
3,3 (2,3 - 

4,6) 
66,15 
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Những biến cố trên hệ tiêu hóa, rối loạn hồng cầu, rối loạn toàn thân, rối loạn 

trên hệ thần kinh trung ương và tại chỗ, rối loạn hệ cơ xương khớp là những biến cố 

có tỷ suất gộp cao nhất. Biến cố bất lợi trên đường tiêu hóa có tỷ suất gộp cao rõ rệt: 

34,8% (95%CI: 26,2% - 44,6%). Những rối loạn trên hệ thần kinh trung ương, hệ 

tiêu hóa, rối loạn thính giác và tiền đình được nhiều nghiên cứu ghi nhận nhất. 

a) Phân tích gộp các nghiên cứu về tỷ suất xuất hiện AE trên hệ tiêu hóa  

 

Hình 3.4. Biểu đồ gộp về tỷ suất xuất hiện AE trên hệ tiêu hóa 
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Có 47 nghiên cứu được đưa vào phân tích gộp tỷ suất biến cố bất lợi trong hệ 

tiêu hóa. Cỡ mẫu gộp là 7910 bệnh nhân và số bệnh nhân gộp xuất hiện biến cố 

trong hệ tiêu hóa là 3415. Tỷ suất gộp thu được là: 39,6% (95% CI 30,4% – 49,6%). 

Chỉ số bất đồng nhất I² = 97,79% (p<0,001). 

b) Phân tích gộp các nghiên cứu về tỷ suất xuất hiện AE rối loạn thị giác   

 

Hình 3.5. Biểu đồ gộp về tỷ suất xuất hiện AE rối loạn thị giác 

Có 19 nghiên cứu được đưa vào phân tích gộp tỷ suất biến cố bất lợi rối loạn 

thị giác. Cỡ mẫu gộp là 4650 bệnh nhân và số bệnh nhân gộp xuất hiện biến cố là 

134. Tỷ suất gộp thu được là: 3,3% (95% CI 2,3%–4,6%). Chỉ số bất đồng nhất I² = 

66,16% (p<0,001). 

3.3.3 Kết quả phân tích gộp dưới nhóm (sub-group) 

Tiến hành phân tích dưới nhóm, thu được kết quả như bảng sau: 
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Bảng 3.12. Số lượng báo cáo ADR của thuốc lao đa kháng và lao thường 

theo từng năm 

Tiêu chí  

Số 

NC  

Số NC 

(*)  

Tỷ suất (95% CI) 

(%) p I² 

Quần thể nghiên cứu 

    

 

Châu Á 37 24 34.1 (22.2-48.3) 0.029 98.24 

 

Ngoài châu Á 30 24 43.4 (26.8-61.6) 0.482 97.29 

 

Cả Châu Á và ngoài 

châu Á 2 1 

   Thiết kế nghiên cứu 

    

 

Tiến cứu 30 16 45.0 (34.6-55.8) 0.363 92.04 

 

Hồi cứu  39 33 51.3 (40.2-62.4) 0.815 97.56 

Lịch sử điều trị TB 

    

 

<75% 17 12 57.8 (38.1-75.3) 0.442 97.08 

 

≥ 75% 36 26 69.0 (60.2-76.7) < 0.001 95.11 

 

Không có thông tin 16 11 67.4 (55.2-77.7) 0.006 95.84 

Tỷ lệ mắc HIV 

     

 

0% 19 14 59.1 (50.4-67.2) 0.04 83.69 

 

>0% 35 29 49.6 (36.5-62.7) 0.949 97.64 

 

Không có thông tin 15 6 61.1 (42.5-77.0) 0.241 97.36 

Thời gian điều trị  

    

 

<18 tháng 23 17 56.5 (45.5-66.8) 0.245 92.09 

 

≥ 18  tháng 41 28 52.3 (38.4-65.8) 0.751 98.15 

 

Không có thông tin 5 4 53.8 (18.9-85.3) 0.853 97.45 

Cỡ mẫu 

     

 

<100 38 29 70.7 (61.5-78.4) < 0.001 88.09 

 

≥100 31 20 66.9 (58.4-74.3)  < 0.001 97.42 
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(*) Số NC ghi nhận số BN xuất hiện ít nhất 1 biến cố bất lợi 

3.4 Kết quả phân tích báo cáo liên quan đến biến cố bất lợi của thuốc lao đa 

kháng từ hệ thống báo cáo tự nguyện tại Việt Nam giai đoạn 2009-2015 

3.4.1 Thông tin chung về báo cáo ADR của thuốc lao đa kháng thu nhận được  

3.4.1.1  Thông tin về số lượng báo cáo 

Trong 7 năm, từ năm 2009 đến năm 2015, có tất cả 144 báo cáo ADR trong 

điều trị lao đa kháng thuốc, trong tổng số 4292 báo cáo ADR về thuốc kháng lao 

được ghi nhận từ hệ thống báo cáo tự nguyện của Việt Nam. Số lượng và tỷ lệ của 

báo cáo ADR trong điều trị lao đa kháng trình bày ở bảng 3.12 và hình 3.6 sau đây.  

Bảng 3.13. Số lượng báo cáo ADR của thuốc lao đa kháng và lao thường 

theo từng năm [84] 

Năm 

Số lượng 

báo cáo 

ADR trong 

điều lao đa 

kháng thuốc 

Số lượng 

báo cáo 

ADR về 

thuốc 

kháng lao 

Tổng số 

lượng bệnh 

nhân điều 

trị MDR-TB 

Tỷ lệ báo cáo 

ADR của lao đa 

kháng/số báo 

cáo ADR về 

thuốc kháng lao 

Tỷ lệ số báo 

cáo ADR/100 

bệnh nhân 

điều trị lao đa 

kháng 

2009 5 469 101 1,07 4,95 

2010 23 345 97 6,67 23,71 

2011 0 327 578 0,00 0,00 

2012 5 464 713 1,08 0,70 

2013 17 627 957 2,71 1,78 

2014 42 1003 1522 4,19 2,76 

2015 52 1057 2039 4,92 2,56 

Tổng 144 4292 6007 3,36 2,40 
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Hình 3.6. Số lượng báo cáo ADR của thuốc lao đa kháng theo từng năm 

Số lượng báo cáo về ADR của thuốc trong điều trị lao đa kháng tăng lên 

trong 3 năm 2013 đến năm 2015, so với giai đoạn 2009-2011. Tỷ lệ báo cáo trên 

tổng số bệnh nhân điều trị MDR-TB cao nhất vào năm 2010 với 23,71%. Các năm 

khác, tỷ lệ này tương đối thấp, đều dưới 5%. Trong 7 năm (từ năm 2009-2015), số 

lượng báo cáo ADR trong điều trị lao đa kháng chiếm khoảng 3,3% số báo cáo 

ADR liên quan đến thuốc kháng lao.  

3.4.1.2  Nơi gửi báo cáo 

Tất cả các báo cáo ADR liên quan đến điều trị lao đa kháng thuốc đều có 

thông tin về nơi gửi báo cáo. Các báo cáo được gửi từ 15 cơ sở điều trị, trong đó, 

phần lớn được gửi từ bệnh viện Phạm Ngọc Thạch với 89 báo cáo, chiếm đến 62% 

tổng số báo cáo. Bảng 3.7 dưới đây là danh sách số lượng báo cáo ADR liên quan 

đến điều trị lao đa kháng thuốc mà các bệnh viện gửi về trong giai đoạn 7 năm 

(2009-2015). 
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Hình 3.7. Danh sách các bệnh viện đã gửi báo cáo ADR của lao đa kháng 

Năm bệnh viện gửi nhiều báo cáo ADR liên quan đến điều trị lao đa kháng 

thuốc nhất đó là: Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (thành phố Hồ Chí Minh), Bệnh viện 

lao và Bệnh phổi Bình Định, Bệnh viện lao và Bệnh phổi Cần Thơ, Bệnh viện lao 

và Bệnh phổi Thanh Hóa, Bệnh viện 30 tháng 4 Sóc Trăng. Năm bệnh viện này gửi 

124 báo cáo, chiếm đến 86% số báo cáo thu nhận được.  

3.4.1.3   Thông tin về đặc điểm bệnh nhân  

Bao gồm các thông tin về tuổi giới của bệnh nhân được ghi nhận từ các báo 

cáo ADR liên quan đến điều trị lao đa kháng thuốc. Đặc điểm về tuổi và giới của 

bệnh nhân được trình bày lần lượt tại bảng 3.13 và bảng 3.14 sau đây.   
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Bảng 3.14. Đặc điểm về tuổi của bệnh nhân thu nhận được trong báo cáo ADR 

của lao đa kháng thuốc 

STT Tuổi Tỷ lệ (%) 

1 ≤1 0 

2 >1-12 0 

3 >12-18 1 

4 >18-0 85 

5 >60 15 

Phần lớn bệnh nhân nằm trong độ tuổi 18-60 (chiếm 85%), những bệnh nhân 

trên 60 tuổi chiếm 15%, những bệnh nhân dưới 18 tuổi chiếm dưới 1%. 

Bảng 3.15. Đặc điểm về giới của bệnh nhân thu nhận được trong báo cáo ADR 

của lao đa kháng thuốc 

Giới tính Số lượng Tỷ lệ (%) 

Nam 107 74,31 

Nữ 37 25,69 

Tỷ lệ Nam/ Nữ 2,9 

Số lượng bệnh nhân nam là 107, trong khi đó số lượng bệnh nhân nữ là 37, 

tỷ lệ phân bố giới là 2,9 Nam : 1 Nữ.  

3.4.2 Thông tin về thuốc nghi ngờ trong báo cáo ADR của thuốc kháng lao 

Thông tin về số lượng và tỷ lệ báo cáo thuốc lao đa kháng được trình bày 

trong bảng 3.15.  

Bảng 3.16. Thông tin báo cáo theo thuốc kháng lao 

Thuốc (phân loại theo WHO 

Guidelines) 
Số lượng  Tỷ lệ (%) 

Nhóm 1, Thuốc 

chống lao hàng 

một 

Ethambutol 27 18,75 

Pyrazinamid 44 30,56 

Streptomycin 1 0,69 



62 

 

Nhóm 2, Thuốc 

chống lao đường 

tiêm 

Kanamycin 40 27,78 

Capreomycin 6 4,17 

Amikacin 1 0,69 

Nhóm 3, 

Fluoroquinolon 

Levofloxacin  37 25,69 

Ofloxacin 1 0,69 

Moxifloxacin 1 0,69 

Nhóm 4, Thuốc 

chống lao hàng 

hai 

Ethionamid 8 5,56 

Cycloserin 34 23,61 

Prothionamid 51 35,42 

Acid para –

aminosalicylic 
13 9,03 

Nhóm 5, Thuốc 

chống lao chưa rõ 

hiệu quả 

Clofazimin 1 0,69 

Hai thuốc kháng lao hàng 1 được báo cáo đều có tỷ lệ rất cao. Pyrazinamid là 

thuốc bị nghi ngờ nhiều nhất, chiếm 30,56% tổng số báo cáo thuốc lao đa kháng, 

sau đó là ethambutol với 18,75% tổng số báo cáo. 

Đối với nhóm thuốc kháng lao đường tiêm, trong đó kanamycin là thuốc 

nghi ngờ với 40 báo cáo (27,78%). Capreomycin và amikacin tương ứng với 6 báo 

cáo (4,17%) và 1 báo cáo (0,69%). 

Đối với nhóm fluoroquinolon, levofloxacin là thuốc nghi ngờ chiếm chủ yếu 

với 37 báo cáo (25,69%). Ofloxacin và moxifloxacin tương ứng với 1 báo cáo mỗi 

thuốc (0,69%). 

Đối với nhóm 4, prothionamid là thuốc bị nghi ngờ nhiều nhất với tương ứng 

51 báo cáo (35,42%) và có 34 báo cáo (23,61%) về ADR của cycloserin. 

Chỉ có một báo cáo duy nhất ghi nhận về ADR của thuốc lao nhóm 5, đó là 

thuốc clofazimin, chiếm tỷ lệ 0,69%.  
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3.4.3 Thông tin về ADR của thuốc lao đa kháng   

3.4.3.1  Cơ quan chịu ảnh hưởng của ADR có hại của thuốc  

ADR ghi nhận trong báo cáo thuốc kháng lao được mã hóa và phân nhóm 

theo tổ chức, cơ quan chịu ảnh hưởng (SOC–System Organ Class) trong WHO-

ART [114] và được trình bày trong bảng 3.16 dưới đây.  

Bảng 3.17. Thông tin về tổ chức, cơ quan chịu ảnh hưởng (SOC) 

Hệ cơ quan Số lượng báo cáo  Tỷ lệ (%) 

RL hệ tiêu hóa 67 46,5 

RL chung 37 25,7 

RL hệ gan-mật 35 24,3 

RL da và tổ chức dưới da 31 21,5 

RL TK trung ương và TK ngoại vi 25 17,4 

RL điện giải và dinh dưỡng 24 16,7 

RL hệ cơ xương khớp 23 16,0 

RL hệ hô hấp 8 5,6 

RL tâm thần 8 5,6 

RL thính giác và tiền đinh 8 5,6 

RL thị giác 1 0,7 

Các ADR ghi nhận được từ báo cáo thuốc điều trị lao đa kháng ảnh hướng 

hẩu hết đến tất cả các cơ quan tổ chức của cơ thể. Trong đó, tỷ lệ biểu hiện ADR 

được ghi nhận nhiều nhất là các rối loạn hệ tiêu hóa (67 báo cáo, chiếm 46,5%) và 

các rối loạn chung (37 báo cáo, chiếm 25,7%).  

3.4.3.2  Số lượng và tỷ lệ của các loại ADR 

Có 22 nhóm ADR khác nhau được thu nhận. ADR được thu nhận nhiều nhất 

là buồn nôn, nôn (42 báo cáo, chiếm 29,2%). ADR được thu nhận nhiều thứ hai là 

các rối loạn thuộc cơ quan da và tổ chức dưới da, bao gồm: dị ứng da, ngứa, nổi 

mẩn, chiếm 21,5% với 31 báo cáo.  

Số lượng và tỷ lệ của từng loại ADR thu nhận được được trình bày tại bảng 

3.17 dưới đây.  
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Bảng 3.18. Thông tin về từng loại ADR 

Phản ứng có hại 
Số lượng BN xuất hiện 

ADR  
Tỷ lệ (%) 

Buồn nôn, nôn 42 29,2 

Dị ứng da, ngứa, nổi mẩn 31 21,5 

Mệt mỏi 25 17,4 

Viêm gan 25 17,4 

Đau khớp 22 15,3 

Chóng mặt 18 12,5 

Ăn kém, chán ăn 17 11,8 

Tăng creatinin huyết thanh 13 9,0 

Tăng acid uric huyết thanh 11 7,6 

Tăng bilirubin huyết thanh 9 6,3 

Khó thở 8 5,6 

Sốt 8 5,6 

Rối loạn tâm thần 8 5,6 

Ù tai, điếc 8 5,6 

Đau đầu 7 4,9 

Đau bụng, đau dạ dày 6 4,2 

Tiêu chảy, phân lỏng 2 1,4 

Đau nhức người 2 1,4 

Đau tức ngực 2 1,4 

Tăng men gan (không viêm gan) 1 0,7 

Rối loạn thị giác 1 0,7 

Đau vùng bẹn 1 0,7 
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CHƯƠNG 4. BÀN LUẬN 

4.1  Tầm quan trọng của việc nắm được biến cố bất lợi trong điều trị lao đa 

kháng 

Số lượng bệnh nhân điều trị lao đa kháng thuốc tăng lên hàng năm, nhưng 

cũng mới chỉ đạt 30% trên con số ước tính 5100 bệnh nhân trên cả nước [84]. Cùng 

với đó, tác động của đại dịch HIV/AIDS khiến cho tình hình bệnh lao đa kháng 

ngày càng trở nên phức tạp. Việc điều trị kéo dài, kết hợp nhiều thuốc gây nhiều 

khó khăn trong quản lý và điều trị, đặc biệt là khi bệnh nhân sử dụng các thuốc 

chống lao hàng hai có độc tính thường nhiều hơn các thuốc hàng một. Độc tính của 

thuốc gây gián đoạn việc sử dụng thuốc, không tuân thủ điều trị dẫn tới gia tăng tình 

trạng kháng thuốc và thất bại điều trị. Chính vì vậy, việc giám sát phản ứng có hại 

của thuốc kháng lao là rất cần thiết giúp giảm di chứng và tăng hiệu quả điều trị 

trong công tác chống lao đa kháng nói riêng và bệnh lao nói chung. 

4.2  Tổng quan hệ thống và phân tích gộp 

Trong khả năng có thể, chúng tôi tìm được một bài gần nhất có phương pháp 

và mục tiêu gần giống với chúng tôi là nghiên cứu của Shanshan Wu được thực hiện 

vào năm 2012, xuất bản năm 2013 [118].  

Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã tìm trên nguồn Pubmed, kết quả thu 

được 1504 bài báo. Quá trình sàng lọc bao gồm: đọc tiêu đề và tóm tắt (loại 1215 

bài), đọc nội dung chi tiết các bài báo (loại 219 bài). Kết quả cuối cùng thu được 69 

bài báo đưa vào tổng quan hệ thống và phân tích gộp.  

Như vậy, so với nghiên cứu tổng quan hệ thống và phân tích gộp đã thực 

hiện trước đây, số nghiên cứu chúng tôi vượt trội hơn hẳn về số lượng nghiên cứu 

tìm kiếm ban đầu cũng như bao gồm trong phân tích cuối cùng. Nghiên cứu của 

Shanshan Wu và cộng sự, 376 bài báo được lọc tiêu đề và tóm tắt (loại 294 bài), 82 

bài báo được đọc bản đầy đủ (loại 43 bài), cuối cùng 39 nghiên cứu trong tổng quan 

hệ thống và 31 nghiên cứu trong phân tích gộp [118].  
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Nội dung của 69 bài báo được lựa chọn được tóm tắt theo tên tác giả, thời 

gian nghiên cứu, nơi tiến hành, cỡ mẫu, đặc điểm đối tượng bệnh nhân và thông tin 

về phác đồ điều trị. Để tiến hành theo dõi phản ứng bất lợi, chúng tôi ghi nhận các 

dữ liệu sau: số bệnh nhân xuất hiện ít nhất một biến cố bất lợi (AE), số bệnh nhân 

xuất hiện ít nhất một AE nghiêm trọng, số bệnh nhân phải thay đổi phác đồ do AE, 

số bệnh nhân tử vong do AE và số lượng bệnh nhân xuất hiện cụ thể từng loại AE. 

Nghiên cứu Shanshan Wu ghi nhận số bệnh nhân xuất hiện ít nhất một biến cố bất 

lợi, số bệnh nhân thay đổi phác đồ do AE và số lượng bệnh nhân xuất hiện từng loại 

AE.  

Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng thang điểm Newcatsle Ottawa 

(NOS) [113] để đánh giá chất lượng các nghiên cứu thuần tập. Phần lớn các nghiên 

cứu đạt chất lượng tốt. Nghiên cứu Shanshan Wu [118] sử dụng cách tính điểm dựa 

trên thang điểm được đề xuất bởi nhóm nghiên cứu “Phân tích gộp của các nghiên 

cứu quan sát” (Meta-analysis Of Observational Studies group) [30], [99]. Wu và 

cộng sự tính điểm dựa trên 5 tiêu chí (nghiên cứu tiến cứu, quần thể nghiên cứu, 

miêu tả đầy đủ thuốc sử dụng, phân định đầy đủ những ca bệnh xuất hiện biến cố, 

kiểm tra hóa sinh hay lâm sàng hàng tháng để xác định AE), mỗi tiêu chí tương ứng 

một điểm. Trong khi đó, chúng tôi sử dụng thang điểm NOS–thang điểm đánh giá 

các nghiên cứu dựa trên ba mục lớn: khả năng lựa chọn đối tượng, khả năng so 

giữa, kết quả đầu ra [113]. So với phương pháp đánh giá nghiên cứu mà Wu sử 

dụng, thang điểm NOS đánh giá nhiều hơn ở một vài khía cạnh, đó là: mức độ đầy 

đủ của việc theo dõi, so sánh các nghiên cứu dựa trên thiết kế [118]. Qua đây, chúng 

tôi nhận thấy thang điểm NOS cung cấp công cụ đánh giá vừa đơn giản, tiện dụng 

và đánh giá toàn diện các nghiên cứu. 

Kết quả phân tích gộp cho thấy, tỷ suất xuất hiện ít nhất 1 biến cố bất lợi là 

68,2%, kết quả gộp từ 49 nghiên cứu với cỡ mẫu 7875 bệnh nhân. Nghiên cứu của 

Shanshan Wu, gộp từ 31 nghiên cứu, tỷ suất gộp thấp hơn ở mức 57,3%. Mặc dù 

hai nghiên cứu có sự chênh lệch về kết quả, nhưng tỷ suất xuất hiện ít nhất một biến 

cố bất lợi ở bệnh nhân điều trị MDR-TB đều rất cao, có khoảng hai phần ba số bệnh 
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nhân xuất hiện biến cố, điều này ảnh hướng rất nhiều đến quá trình điều trị cũng 

như chất lượng cuộc sống người bệnh. Trong nghiên cứu của chúng tôi, tỷ lệ bệnh 

nhân phải thay đổi phác đồ do AE là 21,8%. Trong khi đó ở nghiên cứu của 

Shanshan Wu, có khoảng hai phần ba số bệnh nhân xuất hiện biến cố (tương ứng 

với khoảng 38,2% tổng số bệnh nhân) cần phải ngừng vĩnh viễn, tạm ngừng thuốc, 

hoặc giảm liều của ít nhất một thuốc [118].   

Việc định nghĩa về AE nghiêm trọng giữa các nghiên cứu còn không đồng 

nhất. Nghiên cứu của Jain lựa chọn AE nghiêm trọng là các biến cố dẫn đến việc 

bệnh nhân phải ngừng thuốc (withdrawal) và các biến cố không được xếp loại 

“không nghiêm trọng” theo tiêu chí của WHO [49]. Nghiên cứu của Shean và Brust 

đánh giá điểm các biến cố bất lợi từ 0 đến 5 điểm theo CTCAE (Tiêu chuẩn thuật 

ngữ chung cho các biến cố bất lợi của viện Y học quốc gia Mỹ), những biến cố có 

điểm từ 3 trở lên được coi là nghiêm trọng [15], [94]. Trong khi đó, nghiên cứu của 

Sagwa không định nghĩa cụ thể biến cố bất lợi nghiêm trọng [93]. Việc định nghĩa 

biến cố bất lợi nghiêm trọng giữa các nghiên cứu khác nhau dẫn đến làm giảm tính 

đồng nhất của kết quả và ảnh hướng đến phân tích gộp. Tuy nhiên, trong khuôn khổ 

đề tài không thể tiếp nhận sâu hơn, chúng tôi tôn trọng ghi nhận của từng bài báo. 

Có 21 nghiên cứu thu nhận thông tin này được đưa vào phân tích gộp, tỷ suất gộp 

xuất hiện ít nhất một biến cố bất lợi nghiêm trọng là 26,9%.  

Mỗi nghiên cứu định nghĩa và sử dụng cách thu thập các loại biến cố bất lợi 

khác nhau. Do đó để phục vụ cho việc thu thập thông tin về từng biến cố bất lợi, 

chúng tôi quy các nhóm thuật ngữ có dựa theo WHO-ART [114]. Nếu hai thuật ngữ 

khác nhau, nhưng đều có cùng thuật ngữ bậc cao (high leveled term), thì chúng tôi 

thu nhận dữ liệu vào trong cùng một nhóm. Đây cũng là hạn chế không tránh khỏi, 

do quá trình quy kết thuật ngữ có thể dẫn đến các sai số. 

Trong nghiên cứu của chúng tôi, rối loạn tiêu hóa là biến cố bất lợi phổ biến 

nhất với tỷ suất gộp là 39,6% từ kết quả của 47 nghiên cứu. Đây cũng là biến cố bất 

lợi phổ biến nhất trong nghiên cứu của Wu, với tỷ suất gộp là 32.1% từ kết quả của 

28 nghiên cứu [118]. Đối với biến cố rối loạn hồng cầu và rối loạn toàn thân, mặc 
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dù số lượng nghiên cứu quan sát biến cố này tương đối thấp (tương ứng với 6 và 10 

nghiên cứu) nhưng tỷ suất xuất hiện cao xếp thứ 2 và thứ 3 tương ứng là 18,8% và 

18,3%. Nghiên cứu của Wu không có thông tin về hai nhóm biến cố này.  

Trong nghiên cứu của chúng tôi, chỉ số bất đồng nhất I² đều khá cao, dao 

động từ 61,77% đến 97,72%. Chúng tôi đã thử phân tích dưới nhóm (sub-group) 

nhưng kết quả chỉ số vẫn không thay đổi nhiều.  

Chỉ số bất đồng nhất cao như vậy, chủ yếu do sự khác biệt lớn giữa các 

nghiên cứu. Các nghiên được thực hiện ở những đất nước khác nhau, có phác đồ sử 

dụng rất khác nhau, tình trạng bệnh mắc kèm, tình hình sức khỏe, mức sống của 

bệnh nhân cũng như hệ thống chăm sóc y tế rất khác nhau. Sự khác biệt cũng liên 

quan đến hiệu lực thiết kế nghiên cứu, khả năng theo dõi và ghi nhận biến cố bất lợi 

của người thực hiện nghiên cứu.  

Nghiên cứu của Rodriguez và Miller thực hiện tại cộng hòa Dominican và tại 

Liên Bang Nga đều có tỷ suất xuất hiện ít nhất một biến cố khá cao, với tỷ suất lần 

lượt là 99,3% (287/289) và 90,2% (367/407) [73], [91]. Trong khi đó, nghiên cứu 

được thực hiện tại Đài Loan bởi Lee, chỉ có 10/36 bệnh nhân (27,8%) xuất hiện AE 

[64]. Nghiên cứu của Lee trên 36 bệnh nhân, là nghiên cứu tiến cứu, được tiến hành 

từ năm 1987–1989, thời gian trung bình bệnh nhân điều trị là 12 tháng. Hai nghiên 

cứu của Rodriguez và Miller có cỡ mẫu lớn hơn nhiều (289 và 407), dữ liệu được 

thu thập hồi cứu vào các năm từ 2000–2010, thời gian trung bình điều trị cũng lớn 

hơn từ 18–24 tháng [73], [91]. Một nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt này, có thể là 

do giai đoạn những năm 1990, Đài Loan mới bước qua khủng khoảng kinh tế nên 

hệ thống chăm sóc y tế còn gặp nhiều khó khăn, dẫn đến giảm hiệu lực theo dõi 

biến cố bất lợi của bệnh nhân.  

Phân tích gộp các biến cố trên hệ tiêu hóa cho kết quả là 39,6%, với hệ số bất 

đồng nhất lên đến I² = 97,79%. Các nghiên cứu có sự khác biệt rất lớn, nghiên cứu 

của Brust, Jacob có số bệnh nhân xuất hiện biến cố trên hệ tiêu hóa lên đến gần 

100% [15], [48]. Trong khi nghiên cứu của Tahaoglu và Jain số bệnh nhân xuất hiện 

biến cố trên tiêu hóa chỉ từ 2-4% [49], [100]. Nghiên cứu của Jain chỉ quan sát phản 
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ứng có hại gây ngừng/tạm ngừng từng thuốc cụ thể, kết quả có 5/130 bệnh nhân 

phải ngừng thuốc do nôn [49]. Nghiên cứu của Tahaoglu cũng tương tự, quan sát 

phản ứng có hại gắn liền với từng thuốc cụ thể và có sự quy kết rõ ràng về mối quan 

hệ nhân quả giữa ADR và thuốc nghi ngờ [100]. Trong khi đó, nghiên cứu Brust với 

91 bệnh nhân đã ghi nhận được 38 trường hợp nôn/buồn nôn, 32 trường hợp bị đau 

bụng, 20 trường hợp đi ngoài [15]. Trong quá trình quy thuật ngữ, chúng tôi gộp lại 

vào nhóm biến cố bất lợi trên đường tiêu hóa với 90 biến cố. Nghiên cứu của Jacob, 

thực hiện tại Bỉ, từ năm 2002–2007, toàn bộ bệnh nhân bị nôn/buồn nôn và phần 

lớn bệnh nhân bị trầm cảm. Nguyên nhân dẫn đến tỷ suất lớn như vậy, có thể là do 

hệ thống chăm sóc y tế dành cho bệnh nhân lao ở Bỉ đã theo dõi và quan sát chặt 

chẽ được các biến cố. Mặt khác, phần lớn bệnh nhân (21/23) đều là người nhập cư 

với các yếu tố kinh tế xã hội có thể ảnh hưởng, dẫn đến gia tăng xuất hiện biến cố 

trầm cảm. 

Tác dụng không mong muốn trên cơ-xương-khớp cũng là biến cố phổ biến 

và được nhiều nghiên cứu theo dõi (42 nghiên cứu). Tỷ suất gộp thu được là 14.7% 

và chỉ số bất đồng nhất là I² = 92,8%, p < 0,001. Kết quả từ các nghiên cứu trong 

phân tích gộp này cũng có tỷ suất biến động khá nhiều. Đa số ghi nhận biến cố này 

với tỷ suất nhỏ hơn 17% (33 nghiên cứu). Trong số đó, nghiên cứu của Shean và 

Palmero, với cỡ mẫu tương ứng là 115 và 141, chỉ có duy nhất một bệnh nhân xuất 

hiện biến cố trên hệ cơ-xương-khớp [82], [94]. Ngược lại, nghiên cứu của 

Canavaugh, tỷ suất này lên đến 71,4% (55/77) [18]. Nghiên cứu của Canavaugh là 

nghiên cứu hồi cứu, thông tin về biến cố được thu thập dựa vào phỏng vấn bệnh 

nhân. 92% người được phỏng vấn (tương ứng với 55 bệnh nhân) nói rằng họ cảm 

thấy đau ở khớp [18]. Sai số do người bệnh trong trường hợp này là khó tránh khỏi, 

đây rất có thể là nguyên nhân dẫn đến việc tỷ suất mắc biến cố trên hệ cơ-xương-

khớp trong nghiên cứu của Canavaugh cao hơn hẳn so với các nghiên cứu khác. 

Trong khi đó, nghiên cứu của Shean xác định một bệnh nhân bị đau khớp khi có sự 

báo cáo của bệnh nhân và được ghi chép lại vào y văn bởi bác sĩ hoặc điều dưỡng 
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[94]. Điều này có thể là nguyên nhân khiến tỷ suất xuất hiện biến cố đau khớp của 

nghiên cứu Shean thấp hơn nhiều so với nghiên cứu Canavaugh.  

Trên thế giới, các nghiên cứu về biến cố bất lợi của thuốc điều trị lao đa 

kháng thuốc cũng cho thấy kết quả chỉ số bất đồng nhất cao. Nghiên cứu của Sotgiu 

về hiệu quả, độ an toàn và khả năng dung nạp của linezolid, độ bất đồng nhất khi 

phân tích gộp tỷ lệ xuất hiện biến cố và tỷ lệ phải thay đổi phác đồ do AE cũng 

tương đối cao, tương ứng với I² = 82,2% và I² = 73,1 [98]. Nghiên cứu của Hwang 

về tính an toàn và hiệu lực của clofazimin trong điều trị lao đa kháng thuốc, độ bất 

đồng nhất khi gộp kết quả biến cố bất lợi liên quan đến clofazimin là I² = 98,7% 

[44].  

4.3  Hệ thống báo cáo tự nguyện 

Hiện nay, báo cáo ADR tự nguyện là nguồn thông tin chủ yếu được thu thập 

về phản ứng có hại của thuốc xảy ra ở Việt Nam. Kể từ tháng 10/2009, Trung tâm 

DI & ADR Quốc gia là nơi thu nhận, xử lý, thẩm định và lưu trữ tất cả các báo cáo 

ADR tự nguyện được gửi về từ các cơ sở điều trị, các đơn vị khác nhau trong cả 

nước. Chính vì vậy, nghiên cứu này đã được thực hiện trên dữ liệu báo cáo ADR tự 

nguyện trong 7 năm liên tiếp (2009-2015) với mong muốn cung cấp một hình ảnh 

toàn diện về tất cả báo cáo ADR liên quan đến thuốc kháng lao. Số lượng báo cáo 

ADR về thuốc kháng lao tăng từ năm 2009 đến 2010 (5 báo cáo lên 23 báo cáo) và 

giảm mạnh ở năm 2011 (0 báo cáo), sau đó số lượng báo cáo tăng đều theo các năm 

(từ 5 báo cáo năm 2012, đến 52 báo cáo vào năm 2015). Mặc dù số lượng báo cáo 

ADR gửi về trung tâm biến động lên xuống trong các năm, số lượng bệnh nhân điều 

trị lao đa kháng chỉ giảm nhẹ vào mỗi năm 2010 (từ 101 bệnh nhân năm 2009, 

xuống 97 bệnh nhân năm 2010) và sau đó tăng đều đặn lên đến 1057 bệnh nhân vào 

năm 2015. Số báo cáo ADR trên 100 bệnh nhân điều trị lao đa kháng đạt giá trị cao 

nhất vào năm 2010, xấp xỉ 24 báo cáo, các năm khác con số đều dưới 5 báo cáo, với 

số báo cáo trung bình là 2,4 báo cáo/100 bệnh nhân. So với kết quả phân tích gộp, 

số bệnh nhân xuất hiện ít nhất một biến cố bất lợi là 68,2%, con số này nhỏ hơn rất 
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nhiều. Điều này chứng tỏ, việc quan sát và báo cáo các biến cố bất lợi trong quá 

trình điều trị lao đa kháng thuốc vẫn còn chưa sát sao và cần phải được cải thiện. 

Chương trình chống lao quốc gia vẫn duy trì mục tiêu phủ rộng trên 63 tỉnh 

thành với 64 cơ sở chống lao tuyến tỉnh (Hà Nội có 2 cơ sở) và 100% các quận 

huyện, 100% các xã phường được triển khia công tác chống lao. Tỷ lệ dân số được 

chương trình chống lao tiếp cận đạt 100% [123] . Tuy nhiên, hiện nay mạng lưới 

chống lao đa kháng mới chỉ phủ rộng ở 41 cơ sở. Trong 7 năm từ 2009 đến 2015, 

báo cáo ADR của lao đa kháng thuốc mới chỉ được gửi lên từ 15 cơ sở y tế/bệnh 

viện, trong đó hầu như tập trung ở bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (61,8%). Đây cũng 

là đơn vị gửi báo cáo nhiều nhất theo từng năm. Kết quả này cho thấy, vẫn còn 

nhiều cơ sở khám chữa bệnh có tiếp nhận bệnh nhân lao đa kháng nhưng chưa tham 

gia báo cáo hoặc chỉ báo cáo với số lượng hạn chế. 

Mặc dù bệnh nhân bị mắc lao đa kháng thuốc phải sử dụng những thuốc 

hàng hai có độc tính cao hơn, trong một thời gian dài hơn so với bệnh nhân bị mắc 

lao thường, báo cáo ADR liên quan đến điều trị lao đa kháng thuốc chỉ chiếm một 

phần nhỏ trong số lượng báo cáo thuốc kháng lao nói chung [116]. Trong 7 năm từ 

2009 đến 2015, số lượng báo cáo ADR của lao đa kháng chỉ chiếm 3,36% số lượng 

báo cáo ADR của thuốc điều trị lao. Một trong những nguyên nhân dẫn đến điều 

này có thể là do mạng lưới chống lao đa kháng chưa phủ rộng hết các tỉnh thành. 

Việc không phải tình thành nào cũng có cơ sở điều trị lao đa kháng gây nhiều khó 

khăn cho công tác theo dõi biến cố bất lợi. Đối với những bệnh nhân sống ở xa cơ 

sở điều trị, hay sống ở tỉnh không có bệnh viện điều trị lao đa kháng, bệnh nhân 

phải di chuyển xa đến bệnh viện, gây tốn kém và làm ảnh hưởng đến công việc của 

họ, điều này dễ dẫn đến việc bệnh nhân bỏ trị. Bệnh nhân ở xa bệnh viện điều trị 

cũng khiến cho việc thu thập và xử trí phản ứng có hại của thuốc khó khăn hơn cho 

cán bộ y tế.  

Trong tổng số báo cáo ADR về thuốc kháng lao có một tỷ lệ không nhỏ 

(45,14%) ghi nhận 2 thuốc nghi ngờ trở lên với cùng một nhóm biểu hiện ADR. 

Điều này có thể được giải thích do các thuốc kháng lao thường được sử dụng đồng 
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thời, tương tác có thể xảy ra, độc tính có thể tăng lên, dẫn đến việc quy kết thuốc 

nào là nguyên nhân gây ra ADR nhiều khi không dễ dàng. Trong các báo cáo, hoạt 

chất bị nghi ngờ nhiều nhất là prothionamid chiếm 35,42% số báo cáo ADR về 

thuốc điều trị lao đa kháng, sau đó là pyrazinamid (30,56%), kanamycin (27,78%), 

cycloserin (23,61%) và ethambutol (18,75%).  

Các ADR được báo cáo nhiều nhất theo phân loại tổ chức cơ thể bị ảnh 

hưởng là các rối loạn hệ tiêu hóa (chiếm 46,5% báo cáo ADR về thuốc điều trị lao 

đa kháng) và các rối loạn toàn thân như mệt mỏi, đau nhức mình (chiếm 46,3%). 

Nghiên cứu của Nguyễn Bình Hòa [41], xuất bản năm 2015, tiến hành tại bệnh viện 

Phạm Ngọc Thạch-TP.Hồ Chí Minh, với 282 bệnh nhân đã ghi nhận 143 bệnh nhân 

ghi nhận 226 biến cố bất lợi. Trong số 226 biến cố này, tác dụng không mong muốn 

trên khớp (35,8%) và rối loạn tiêu hóa (14,2%) là những biến cố phổ biến nhất. Các 

ADR ghi nhận được nhiều nhất theo nghiên cứu của chúng tôi chủ yếu là những 

ADR dễ nhận biết và quan sát, không cần thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng 

hay các thử nghiệm chuyên sâu. Trong phân tích gộp mà chúng tôi đã tiến hành ở 

trên, rối loạn hệ tiêu hóa là biến cố thường gặp nhất ở bệnh nhân điều trị MDR-TB, 

với tỷ suất xuất hiện 34,8%, tiếp đến là rối loạn hồng cầu (18,8%) và rối loạn toàn 

thân (18,3%). Rối loạn hồng cầu là một rối loạn khá phổ biến, tuy vậy lại không có 

báo cáo nào đề cập đến việc này. Từ đó có thể thấy, những báo cáo ADR liên quan 

đến xét nghiệm lâm sàng (đặc biệt các xét nghiệm công thức máu) còn thấp, đòi hỏi 

cần có sự tích cực và quan tâm hơn nữa trong việc làm các xét nghiệm cận lâm sàng 

và các thử nghiệm chuyên sâu trong việc chủ động theo dõi và điều trị các ADR.  

4.4 Ý nghĩa của việc thực hiện đề tài 

Nghiên cứu của chúng tôi tuy còn một vài hạn chế nhất định nhưng đã cung 

cấp những thông tin tổng quan chung nhất về biến cố bất lợi từ các tài liệu y văn 

liên quan đến điều trị lao đa kháng. Qua đó, đối chiếu với tình hình biến cố bất lợi 

của MDR-TB được ghi nhận tại Việt Nam qua hệ thống báo cáo tự nguyện, để thể 

hiện rằng hệ thống báo cáo tự nguyện còn chưa phản ánh đầy đủ tình hình lao đa 

kháng cũng như các tác dụng bất lợi của nó tại Việt Nam. Do đó, cần những giải 
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pháp quản lý phù hợp, như việc tăng cường hệ thống báo cáo tự nguyện, đồng thời 

cần triển khai các hoạt động khác song song với chương trình báo cáo tự nguyện 

như tăng cường giám sát chủ động, tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ y tế để phát 

hiện, xử trí và dự phòng các biến cố bất lợi, thu thập được những thông tin hữu ích 

nhất cho thực hành lâm sàng, hỗ trợ việc quản lý lao đa kháng. 

Chúng tôi hy vọng rằng, nghiên cứu của chúng tôi sẽ góp phần vào việc đánh 

giá biến cố bất lợi trong điều trị lao đa kháng thuốc, phần nào giúp đạt được mục 

tiêu tăng cường hiệu quả điều trị lao đa kháng và nâng cao chất lượng cuộc sống 

của bệnh nhân.   
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CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN – ĐỀ XUẤT 

5.1 Kết luận 

Nghiên cứu đã tổng quan hệ thống và phân tích gộp biến cố bất lợi trong điều 

trị lao đa kháng và mô tả đặc điểm báo cáo phản ứng có hại liên quan đến thuốc 

điều trị lao đa kháng ghi nhận từ hệ thống báo cáo tự nguyện của Việt Nam trong 

giai đoạn từ 01/2009 đến 12/2015.  

 Tổng quan hệ thống về biến cố bất lợi trong điều trị lao đa kháng 

Chúng tôi tìm được 1504 bài trên cơ sở dự liệu MEDLINE, loại 1215 bài sau 

khi lọc dựa vào tóm tắt, loại 129 bài sau khi đọc bản đầy đủ, lựa chọn 69 bài để đưa 

vào phân tích.  

 Phân tích gộp về biến cố bất lợi trong điều trị lao đa kháng 

Tỷ suất gộp xuất hiện ít nhất một biến cố và một biến cố nghiêm trọng lần 

lượt là 68,2% và 26,9%  (I² = 95,07% và I² = 91,77%, p < 0,001). Tỷ suất gộp bệnh 

nhân phải thay đổi phác đồ do biến cố là 21,8% (I² = 95,67%, p < 0,001) và tỷ suất 

gộp bệnh nhân tử vong do biến cố là 3,2% (I² = 61,77%, p = 0,004). 

Tỷ suất biến cố trên hệ tiêu hóa cao nhất là 39,6%. Tỷ suất biến cố rối loạn 

hồng cầu cao thứ hai là 18,8%, sau đó là biến có rối loạn toàn thân xếp thứ ba, với 

tỷ suất là 18,3%.  

 Mô tả đặc điểm báo cáo phản ứng có hại liên quan đến thuốc điều trị lao 

đa kháng   

Trong khoảng thời gian 7 năm từ năm 2009 đến năm 2015, có 144 báo cáo 

ADR về thuốc điều trị lao đa kháng được gửi về trung tâm, chiếm 3,36% số báo cáo 

về các thuốc kháng lao, tương ứng với 2,4 báo cáo trên 100 bệnh nhân điều trị lao 

đa kháng. Các báo cáo được gửi đến từ 15 cơ sở trên tổng số 41 trung tâm điều trị 

lao đa kháng trên cả nước.  

Các thuốc kháng lao được nghi ngờ nhiều nhất là prothionamid (35,42%), 

pyrazinamid (30,56%), kanamycin (27,78%), levofloxacin (25,69%) và ethambutol 

(18,75%). Các thuốc kháng lao cũng thường được báo cáo đồng thời (45,14%). 
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Các phản ứng có hại được báo cáo nhiều nhất đối với các thuốc kháng lao 

bao gồm rối loạn tiêu hóa (được báo cáo trong 46,5% tổng số báo cáo ADR về 

thuốc kháng lao); rối loạn toàn thân (chiếm 25,7%); rối loạn gan mật (chiếm 

24,3%); rối loạn da và tổ chức dưới da (chiếm 21,5%); rối loạn thần kinh trung 

ương và thần kinh ngoại vi (chiếm 17,4%); rối loạn điện giải và dinh dưỡng (chiếm 

16,7%). Đây đều là những ADR thường gặp, điển hình và đã được ghi nhận trong y 

văn khi sử dụng thuốc kháng lao. 

5.2 Đề xuất  

- Tăng cường hoạt động theo dõi và giám sát biến cố bất lợi trong điều trị lao 

đa kháng, đặc biệt là những biến cố bất lợi hiếm gặp, nghiêm trọng cần can thiệp 

chuyên sâu và biến cố bất lợi trong quá trình sử dụng các thuốc lao mới. Tích cực 

triển khai các hoạt động giám sát, theo dõi tích cực cùng với hoạt động báo cáo tự 

nguyện. 

- Tăng cường đào tạo, tập huấn chuyên môn để nâng cao nhận thức về tầm 

quan trọng của báo cáo tự nguyện và vai trò của cán bộ y tế trong chương trình 

chống lao đa kháng, đẩy mạnh khả năng phát hiện, xử trí và dự phòng phản ứng có 

hại của thuốc một cách kịp thời, nâng cao cả số lượng và chất lượng báo cáo ADR 

trong điều trị lao đa kháng.    
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