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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Tổn thương gan do thuốc là một vấn đề được nhắc đến khá nhiều hiện nay, với 

tỷ lệ lên đến 4% - 10% các phản ứng có hại do thuốc gây ra, tương ứng với xấp xỉ 

1/100 bệnh nhân gặp tổn thương gan do thuốc trong suốt thời gian nằm viện [25]. 

Phản ứng này là phản ứng có hại thường gặp nhất có thể dẫn đến việc rút số đăng ký 

và đình chỉ lưu hành thuốc trên thị trường [9]. Hầu hết các nghiên cứu đánh giá tỷ lệ 

gặp tổn thương gan do thuốc tập trung vào các loại thuốc hay các tổn thương gan có 

triệu chứng. Thực tế, tổn thương gan do thuốc còn có thể gây ra bởi các thuốc không 

kê đơn như paracetamol hay các thuốc có nguồn gốc dược liệu nên tỷ lệ gặp có thể 

còn cao hơn [5]. Trên thế giới, các nghiên cứu đánh giá tổn thương gan do thuốc đã 

được tiến hành khá nhiều tại Tây Ban Nha, Australia, Pháp, Iceland...với sự tham gia 

của các chuyên gia về gan hoặc sử dụng một thang đánh giá cho điểm theo các tiêu 

chí khác nhau, sau đó căn cứ trên tổng điểm mà đưa ra kết luận tổn thương gan có 

liên quan đến thuốc ở mức độ nào. Tại Việt Nam, việc đánh giá tổn thương gan do 

thuốc chủ yếu tiếp cận theo hai hướng từ thuốc hoặc từ diễn biến lâm sàng của bệnh 

nhân, chưa có nghiên cứu nào tiếp cận theo hướng tầm soát các xét nghiệm cận lâm 

sàng để sàng lọc ra các ca tổn thương gan [3]. Hơn nữa, trong thực hành lâm sàng, 

các ca tổn thương gan được phát hiện chủ yếu bởi các bác sĩ hoặc điều dưỡng thông 

qua diễn biến lâm sàng của bệnh nhân, sự tham gia của dược sĩ lâm sàng còn hạn chế. 

Như vậy, để mở rộng phương pháp phát hiện tổn thương gan do thuốc và tăng cường 

vai trò của dược sĩ lâm sàng, đồng thời hỗ trợ cho các bác sĩ và điều dưỡng phát hiện 

tổn thương gan thông qua xét nghiệm enzym gan chúng tôi thực hiện đề tài “Tầm 

soát tổn thương gan do thuốc thông qua kết quả xét nghiệm cận lâm sàng tại Bệnh 

viện Hữu Nghị” với hai mục tiêu như sau:  

1. Tầm soát những bất thường chức năng gan thông qua kết quả xét nghiệm cận 

lâm sàng trên bệnh nhân nội trú tại Bệnh viện Hữu Nghị. 

2. Phân tích đặc điểm tổn thương gan nghi ngờ do thuốc trên những bệnh nhân 

có bất thường chức năng gan. 
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CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 

1.1. Khái quát về tổn thương gan do thuốc 

Tổn thương gan do thuốc (Drug-induced liver injury - DILI) dùng để chỉ các 

tổn thương gan mà thuốc là nguyên nhân gây ra tình trạng bệnh lý. Bên cạnh đó còn 

có khái niệm tổn thương gan do thảo dược (Herb-induced liver injury - HILI) để chỉ 

các tổn thương gan gây ra bởi các thảo dược. 

Tổn thương gan do thuốc được phân thành 3 loại khác nhau, tùy thuộc vào giá 

trị các xét nghiệm ALT, ALP và tỉ lệ R = (ALT/N1)/(ALP/N2) (N1, N2 là giới hạn trên 

bình thường tương ứng của các xét nghiệm ALT, ALP, N1 = 40 U/L, N2 = 120 U/L): 

- Loại 1: tổn thương tế bào gan, khi chỉ có ALT > 2N1 hoặc R ≥ 5. 

- Loại 2: tổn thương mật, khi chỉ có ALP > 2N2 hoặc R ≤ 2. 

- Loại 3: tổn thương gan hỗn hợp, khi ALT > 2N1 và ALP tăng, với 2 < R < 5. 

[5], [7-11], [15], [17], [22], [25], [28]. 

Chú ý giá trị R có thể thay đổi trong quá trình theo dõi tổn thương gan vì giá 

trị ALT, ALP thay đổi [28]. 

1.1.1. Dịch tễ học 

Tại Đan Mạch, Ủy ban về phản ứng có hại của thuốc (The Danish Board of 

Adverse Reaction to Drugs) ghi nhận trong giai đoạn 1968 - 1978 có 572 ca DILI 

(chiếm 6,0% trong tất cả các phản ứng có hại của thuốc). Hầu hết các trường hợp này 

xảy ra ở phụ nữ trên 50 tuổi. Ghi nhận trong giai đoạn tiếp theo 1978 - 1987 cho thấy 

có 1 100 ca nghi ngờ DILI, trong đó tỷ lệ DILI được đánh giá ở mức chắc chắn là 57 

ca (5,2%) [13], [16]. Trong khi đó, một cuộc khảo sát tại Pháp, thực hiện năm 1983 

đã phát hiện 980 trường hợp viêm gan do thuốc, 63% bệnh nhân là phụ nữ và hầu hết 

trên 50 tuổi [9]. Cũng tại châu Âu, kết quả công bố của một bài báo trên tạp chí Dược 

lý lâm sàng châu Âu năm 2005 cho thấy tỷ lệ gặp DILI vào khoảng 1/100 trong thời 

gian bệnh nhân được điều trị nội trú [20].  

Tại Mỹ, tỷ lệ gặp tổn thương gan do thuốc là từ 1/10 000 000 đến 1/10 000 

người phơi nhiễm với thuốc mỗi năm [15]. Dữ liệu hồi cứu giai đoạn 1990 - 2002 từ 

hệ thống dữ liệu cấy ghép gan của Mỹ (United Network for Organ Sharing (UNOS) 
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liver transplant database) cho thấy tổn thương gan do paracetamol (dạng đơn chất 

hoặc phối hợp) chiếm khoảng 50% trong tổng số các ca tổn thương gan cấp ở Mỹ và 

trong số các thuốc hàng đầu gây tổn thương gan cần phải cấy ghép gan, paracetamol 

là thuốc chiếm tỷ lệ cao nhất [24].  

Một thống kê hồi cứu trong vòng 21 năm (1974 - 1994) dựa trên các báo cáo 

của Trung tâm giám sát phản ứng có hại của thuốc tại New Zealand (The New 

Zealand Centre for Adverse Reactions Monitoring) cho kết quả DILI chiếm 4,2% 

trong các phản ứng có hại của thuốc và 7,4% trong tất cả các trường hợp tử vong 

được báo cáo trong thời gian này [21]. 

1.1.2. Yếu tố nguy cơ 

Khá nhiều yếu tố nguy cơ dẫn đến DILI, trong đó 2 yếu tố đặc biệt quan trọng, 

được nhắc đến nhiều nhất và được bao hàm trong các thang đánh giá tổn thương gan 

do thuốc (RUCAM/CIOMS) là tuổi và thói quen uống rượu [9], [10], [18], [28]. 

Người cao tuổi ( ≥ 55 tuổi [10], [28] hoặc ≥ 60 tuổi [9], [18]) có nguy cơ mắc DILI 

cao hơn những người khác. Cùng với tuổi là thói quen uống rượu, những người uống 

> 2 ly rượu mỗi ngày (tương đương với > 14 ly/tuần) đối với nữ và > 3 ly/ngày (tương 

đương với > 21 ly/tuần) đối với nam (1 ly tương đương với 10g ethanol) sẽ có nguy 

cơ gặp DILI cao hơn những người khác [11], [28]. Bên cạnh đó, phụ nữ mang thai 

cũng là một yếu tố nguy cơ dẫn đến tổn thương mật hoặc tổn thương gan hỗn hợp và 

cũng được đưa vào tính điểm trong thang RUCAM [10], [11].  

Một số yếu tố khác không được đưa vào tính điểm trong các thang đánh giá 

nhưng cũng được đề cập đến trong các nghiên cứu bao gồm: giới tính (nữ giới có 

nguy cơ gặp DILI cao hơn nam giới), chế độ dinh dưỡng (béo phì thúc đẩy tổn thương 

gan do halothan trong khi nhịn ăn và suy dinh dưỡng tạo điều kiện cho tổn thương 

gan do paracetamol), tương tác thuốc (liên quan đến cảm ứng và ức chế enzym), bệnh 

nhân có bệnh lý ngoài gan như cường giáp, HIV…[9], [18].  

1.1.3. Cơ chế gây tổn thương gan do thuốc 

Mặc dù đã có nhiều nghiên cứu về tổn thương gan do thuốc nhưng cơ chế của 

hầu hết các loại thuốc vẫn chưa được biết rõ [9]. Một loại thuốc có thể có nhiều cơ 



4 

 

chế khác nhau gây tổn thương gan. Nhìn chung, tổn thương gan do thuốc được chia 

chủ yếu theo 2 cơ chế chính sau:  

- Tổn thương gan do phản ứng đặc ứng (dị ứng đặc biệt ở từng bệnh nhân): 

trong đó thuốc gây ra một đáp ứng miễn dịch chống lại gan [9]. Các đặc điểm chính 

của loại tổn thương này bao gồm: phản ứng không phụ thuộc liều, phản ứng liên quan 

đến các biểu hiện quá mẫn (sốt, ớn lạnh, phát ban da, tăng bạch cầu ưa acid), phản 

ứng có thời gian tiềm tàng (khoảng thời gian từ khi bắt đầu dùng thuốc đến khi khởi 

phát tổn thương gan), thời gian tiềm tàng khi tái sử dụng thuốc ngắn hơn khi sử dụng 

thuốc lần đầu và thỉnh thoảng có sự xuất hiện của các kháng thể tự miễn trong huyết 

thanh [9], [12]. Các kháng thể tự miễn đã được tìm thấy trong các trường hợp viêm 

gan gây ra bởi halothan, acid tienilic, dihydralazin, thuốc chống co giật, papaverin và 

nitrofurantoin [9], [12]. Quá trình một thuốc gây tổn thương gan đặc ứng trải qua 3 

giai đoạn:  

+ Giai đoạn 1: Thuốc được chuyển hóa lần đầu thành một chất chuyển hóa có 

hoạt tính, liên kết với các enzym tạo ra nó.  

+ Giai đoạn 2: Quá trình liên kết sẽ tạo ra một neoantigen, trình diện tới hệ 

thống miễn dịch để từ đó kích hoạt một phản ứng miễn dịch đặc trưng bởi việc sản 

xuất các kháng thể nhận diện protein ban đầu và/hoặc protein biến đổi.  

+ Giai đoạn 3: Tái sử dụng thuốc dẫn đến tăng sản xuất neoantigen, khi đó sẽ 

xuất hiện các kháng thể, dẫn đến ly giải tế bào gan [9], [12]. 

- Tổn thương gan do quá liều: một số thuốc được biết chắc là khi dùng liều 

cao, kéo dài hoặc khi sử dụng chung với một số thuốc khác sẽ gây tương tác thuốc do 

các thuốc này làm ảnh hưởng đến chức năng chuyển hóa, giải độc của gan như thuốc 

giảm đau hạ sốt (paracetamol), thuốc kháng lao…[9]. 

Bên cạnh 2 cơ chế chính này còn có một số cơ chế khác của tổn thương gan 

do thuốc được đề cập trong bảng 1.1 [9]. 
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Bảng 1.1. Cơ chế khác gây tổn thương gan do thuốc 

Tổn thương gan Cơ chế 

Viêm gan cấp tính Độc tính của chất chuyển hóa trung gian 

Ứ mật cấp tính 
Miễn dịch dị ứng và/hoặc tự miễn của chất chuyển hóa 

trung gian 

Gan nhiễm mỡ Ức chế quá trình beta-oxy hóa acid béo ở ty lạp thể 

Viêm gan mạn tính Phản ứng tự miễn của chất chuyển hóa trung gian 

Viêm xơ đường mật Thiếu máu đường mật gây ra bởi tổn thương động mạch 

Bệnh tắc Veno Tổn thương nội mạc do chất chuyển hóa trung gian 

1.1.4. Các thuốc thường gây tổn thương gan 

Các thuốc có thể gây tổn thương gan ở các mức độ khác nhau được trình bày 

khá chi tiết trong cơ sở hồi cứu dữ liệu của WHO và trên trang web LiverTox (một 

trang thông tin cập nhật và toàn diện về tổn thương gan do thuốc của Thư viện Quốc 

gia Y khoa Hoa Kỳ) [33]. Theo nghiên cứu của Bjornsson và cộng sự (2006) dựa trên 

cơ sở dữ liệu của WHO giai đoạn 1968 - 2003, 4 thuốc gây tổn thương gan với tỷ lệ 

cao nhất là paracetamol, troglitazon, valproat, stavudin [6]. Gần đây, nghiên cứu của 

Andrade và cộng sự (2005) [4] và nghiên cứu tiếp tục của Bjornsson và cộng sự 

(2010-2011) [7] cho thấy amoxicilin/clavulanat được đánh giá là thuốc có tỷ lệ gây 

tổn thương gan (cụ thể là tổn thương mật) cao nhất, đồng thời cũng là thuốc được 

phân loại trong nhóm thuốc có trên 100 ca báo cáo DILI dựa trên cơ sở dữ liệu 

LiverTox [14]. Nhóm thuốc thường gây tổn thương gan bao gồm thuốc kháng sinh, 

NSAIDs, kháng thụ thể histamin H2, thuốc kháng lao, thuốc chống trầm cảm, thuốc 

ức chế miễn dịch, thuốc chống ung thư…[4], [7], [25]. 

Hướng dẫn thực hành lâm sàng của Trường Tiêu hóa Hoa Kỳ năm 2014 cũng 

đã đề cập đến các nhóm thuốc thường gây DILI và thời gian từ khi dùng thuốc đến 

khi có DILI (thời gian tiềm tàng) được trình bày trong bảng 1.2 [8].  
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Bảng 1.2. Các thuốc thường gây tổn thương gan [8] 

Nhóm 

thuốc 
Thuốc Thời gian tiềm tàng* Loại DILI 

Kháng 

sinh 

Amoxicilin/clavulanat Ngắn đến trung bình 
TTM, có thể là 

TTTBG 

Isoniazid Trung bình đến dài TTTBG cấp tính 

Trimethoprim/ 

sulfamethoxazol 
Ngắn đến trung bình 

TTM, có thể là 

TTTBG 

Fluoroquinolon Ngắn 
TTTBG, TTM hoặc 

TTHH 

Macrolid  Ngắn 
TTTBG, có thể là 

TTM 

Thuốc điều 

trị nhiễm 

trùng đường 

tiểu 

Cấp 

tính 
Ngắn TTTBG 

Mạn 

tính 
Trung bình đến dài TTTBG 

Minocyclin  Trung bình đến dài TTTBG 

Thuốc 

chống 

động 

kinh 

Phenytoin  Ngắn đến trung bình 
TTTBG, TTM hoặc 

TTHH 

Carbamazepin Trung bình 
TTTBG, TTM hoặc 

TTHH 

Lamotrigin  Trung bình TTTBG 

Valproat Trung bình đến dài TTTBG 

Thuốc 

giảm 

đau 

NSAIDs Trung bình đến dài TTTBG 
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Thuốc 

điều 

biến 

miễn 

dịch 

Interferon-β Trung bình đến dài TTTBG 

Interferon-α Trung bình TTTBG 

Thuốc kháng TNF Trung bình đến dài TTTBG 

Azathioprin  Trung bình đến dài TTTBG, TTM 

Thuốc 

khác 

Methotrexat (uống) Dài 
Gan nhiễm mỡ hoặc 

xơ hóa 

Allopurinol  Ngắn đến trung bình TTTBG hoặc TTHH 

Amiodaron (uống) Trung bình đến dài 
TTTBG, TTM hoặc 

TTHH 

Androgen chứa khung 

steroid 
Trung bình đến dài TTM 

Thuốc mê dạng hít Ngắn TTTBG 

Sulfasalazin  Ngắn đến trung bình TTHH, TTTBG, TTM 

Ức chế bơm proton Ngắn TTTBG 

Thảo 

dược 
 

Ngắn, trung bình đến 

dài 

TTHH, hoặc TTTBG, 

hoặc TTM 

*Thời gian tiềm tàng (thời gian từ khi dùng thuốc đến khi ghi nhận biến cố): ngắn = 

3 - 30 ngày, trung bình = 30 - 90 ngày, dài > 90 ngày.  

Chữ viết tắt: TTM: tổn thương mật, TTTBG: tổn thương tế bào gan, TTHH: tổn 

thương gan hỗn hợp. 

1.1.5. Biện pháp dự phòng và xử trí tổn thương gan do thuốc 

- Xử trí DILI: Đối với trường hợp quá liều paracetamol, có thể giải độc bằng 

N-acetylcystein. Để có được hiệu quả tốt nhất, nên sử dụng N - acetylcystein trong 

vòng 10 giờ đầu tiên sau khi dùng paracetamol [9]. Trong các trường hợp khác, không 

có biện pháp điều trị đặc hiệu nào, biện pháp chính là ngừng thuốc nghi ngờ gây tổn 

thương gan. Ngoài ra, có thể áp dụng một số biện pháp điều trị triệu chứng như giảm 

ngứa trong ứ mật cấp tính, bổ sung những vitamin bị giảm hấp thu ở bệnh nhân ứ mật 

mạn tính, hoặc sử dụng corticoid trong viêm gan tự miễn…[9]. 



8 

 

- Dự phòng DILI:  

+ Giai đoạn tiền lâm sàng và lâm sàng: phát hiện độc tính trên động vật hoặc 

mô hình tế bào, phân tích độc tính trên người tình nguyện khỏe mạnh [9]. 

+ Giai đoạn sau khi thuốc được đưa ra thị trường: tránh tái sử dụng thuốc nghi 

ngờ, không dùng đồng thời nhiều loại thuốc, chú ý đến bệnh nhân cao tuổi vì có nguy 

cơ mắc DILI cao hơn và thận trọng khi sử dụng thuốc cho bệnh nhân nhiễm HIV do 

khả năng miễn dịch suy giảm [9]. Bên cạnh đó, chú ý theo dõi xét nghiệm ALT, AST 

để phát hiện tổn thương gan sớm và có biện pháp xử lý kịp thời. 

1.2. Một số thang áp dụng đánh giá tổn thương gan do thuốc 

Theo thời gian, các thang đánh giá tổn thương gan do thuốc ngày càng được 

phát triển rộng rãi nhằm mục đích cuối cùng là tìm ra thang được coi là “tiêu chuẩn 

vàng” để đánh giá DILI, một thang giúp các cán bộ y tế có thể áp dụng thuận lợi và 

hiệu quả trong lâm sàng. Có thể chia các thang này thành 2 nhóm: các thang áp dụng 

cho các phản ứng có hại của thuốc nói chung và các thang đặc hiệu cho gan: 

 Một số thang cho các phản ứng có hại của thuốc nói chung:  

Thang do tác giả Karch và Lasagna công bố vào năm 1977. Thang này có hai 

hạn chế lớn là: không thể xác định các trường hợp đầu tiên của ADR và đánh giá chủ 

quan ở nhiều bước, làm cho phương pháp dễ bị sai lệch [17].  

Thang Naranjo năm 1981 bao gồm mười câu hỏi với câu trả lời là ''có'', 

''không'', hoặc ''không có thông tin/không áp dụng'' và có chấm điểm cho từng mục 

[17]. Thang thiếu các thông tin quan trọng của tổn thương gan  như tiêu chí độc gan 

và điều kiện tái tiếp xúc, thời gian khởi phát, tiêu chí cho thời gian phục hồi, và chẩn 

đoán quan trọng để loại trừ [11]. Do đó, thang Naranjo không được khuyến khích cho 

các đánh giá DILI [11], [17].  

Thang WHO cũng là một thang chung được sử dụng rộng rãi để đánh giá các 

phản ứng có hại của thuốc nói chung, tuy nhiên, thang này không chấm điểm mà dựa 

trên các tiêu chuẩn đánh giá, không xem xét các yếu tố liên quan đến tổn thương gan 

nên hiện nay không dùng để đánh giá DILI [11]. 
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 Một số thang đánh giá đặc hiệu cho gan:  

Với mục tiêu phát triển một thang chuyên biệt dành cho gan để có thể đánh 

giá tốt hơn các ca DILI, phương pháp đầu tiên được phát triển bởi Stricker vào năm 

1992. Thang này đánh giá mức độ chắc chắn trên thang điểm từ nhiều cấp độ. Tuy 

nhiên, đây là một phương pháp phức tạp và quá chủ quan để sử dụng trong thực hành 

lâm sàng [17].  

Năm 1985, cuộc họp xác định thuật ngữ sử dụng trong đánh giá DILI và tiêu 

chí dựa trên phương pháp đánh giá nguyên nhân được áp dụng cho DILI được tổ chức 

bởi công ty dược phẩm Roussel Uclaf của Pháp đã đạt được sự đồng thuận của các 

chuyên gia. Các kết quả của cuộc họp được công bố vào năm 1990 được đưa vào một 

thang đánh giá mới, trong đó bao gồm các tiêu chí bổ sung và gán trọng số cho mỗi 

tiêu chí. Trong quá trình nghiên cứu phát triển thang đến khi thang này được công bố 

với tên RUCAM (Roussel Uclaf Causality Assessment Method) năm 1993, một số 

tác giả khác trong nhóm đã áp dụng thang trở lại thực tế dưới sự hỗ trợ của Hội đồng 

các tổ chức y khoa quốc tế (Council for International Organizations of Medical 

Sciences) năm 1989 với tên gọi khác là CIOMS. Trong thang CIOMS, các tiêu chí từ 

thang ban đầu đã được hoàn thiện, một số tiêu chí mới được bổ sung, và được chia 

riêng thành thang cho tổn thương tế bào gan và thang cho tổn thương mật hoặc hỗn 

hợp. Tại Hoa Kỳ, thang RUCAM được ưu tiên sử dụng hơn, trong khi đó, các chuyên 

gia ở châu Âu và các nước khác thường dùng thang CIOMS [11], [17]. Thực tế, các 

tiêu chí đánh giá trong hai thang này hoàn toàn tương tự nhau, có thể áp dụng một 

trong hai thang trong đánh giá DILI. Thang áp dụng trọng số trong bảy tiêu chí khác 

nhau: trình tự thời gian, các yếu tố nguy cơ, thuốc dùng đồng thời, tìm kiếm các 

nguyên nhân khác, thông tin hiện có về DILI trong y văn, và diễn biến của tổn thương 

gan khi tái sử dụng thuốc nghi ngờ (nếu có). Tổng điểm cuối cùng được chia thành 5 

mức đánh giá gồm: chắc chắn, có khả năng, có thể, không nghĩ đến DILI, loại trừ 

DILI. Phương pháp này có độ nhạy 86%, độ đặc hiệu 89%, giá trị tiên đoán dương 

tính là 93% và âm tính là 78% [17].  
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Năm 1997, Maria và Victorino đã phát triển một hệ thống đơn giản trong nỗ 

lực khắc phục tính chất phức tạp của thang RUCAM [19]. Thang này được gọi là 

thang chẩn đoán lâm sàng (CDS) hoặc thang MV. Điểm số tổng thể tương ứng với 5 

mức độ phân loại giống RUCAM [17]. Tuy nhiên, thang MV đã được phát triển bằng 

cách loại bỏ tiêu chí xét nghiệm và bổ sung các yếu tố lâm sàng, cùng với việc đơn 

giản hóa và thay đổi tương đối trọng số của các yếu tố trong thang. Thang MV có ít 

tiêu chí cụ thể như đánh giá lại thuốc tái sử dụng, thời gian cần thiết cho ALT hoặc 

ALP giảm xuống dưới 2N, đồng thời xem xét thời gian tiềm tàng ngắn hơn, yêu cầu 

tiêu chuẩn loại trừ nguyên nhân khác ít chính xác hơn, bỏ qua thuốc dùng đồng thời 

[19]. Những hạn chế này làm cho thang MV khó tạo ra điểm số cao cho hầu hết các 

phản ứng gan và để xác định chẩn đoán tổn thương gan do thuốc với mức độ đánh 

giá cao [17].  

Một thang chẩn đoán mới, thang DDW-J (The Digestive Disease Week-

Japan), gần đây đã được đề xuất tại Nhật Bản trong nghiên cứu của Takikawa và cộng 

sự công bố năm 2003 [26]. Thang này cũng xuất phát từ thang RUCAM, nhưng với 

những thay đổi liên quan đến tiêu chí về thời gian, thuốc dùng đồng thời, và biểu hiện 

ngoài gan. Bên cạnh đó, thang DDW-J còn bao gồm thêm tiêu chí đánh giá kích thích 

tế bào lympho bởi thuốc trên in vitro (DLST- drug lymphocyte stimulation test). Do 

khả năng tiếp cận hạn chế và thiếu chuẩn hóa nên việc sử dụng DLST bên ngoài Nhật 

Bản cũng như các ứng dụng của thang DDW-J còn hạn chế [17]. 

Gần đây, thang DILIN được phát triển bởi Nhóm chuyên gia về tổn thương 

gan do thuốc (Drug-Induced Liver Injury Network) và công bố năm 2009. Phương 

pháp này dựa trên thang RUCAM 1993, tuy nhiên, bỏ qua một số tiêu chí quan trọng 

và không tính điểm như thang RUCAM, các chuyên gia về gan sẽ đưa ra những phán 

đoán của mình [11]. Do đó, phương pháp này mang ý kiến chủ quan của người đánh 

giá, mỗi người khác nhau sẽ có những cách nhìn nhận khác nhau. Để tăng độ tin cậy 

của phương pháp, người ta thường lấy sự đồng thuận của ba ý kiến chuyên gia trở 

lên. Trong thực hành lâm sàng, điều này khó có thể áp dụng vì khả năng thiếu các 

chuyên gia để đánh giá [17]. Tuy nhiên, việc áp dụng thang này có thể tạo ra một hỗ 
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trợ tốt hơn thang RUCAM với mức đánh giá cao hơn, thang RUCAM quy kết quan 

hệ nhân quả chặt chẽ hơn [23].  

Quá trình áp dụng thang RUCAM/CIOMS vào thực hành lâm sàng từ khi công 

bố thang đến nay đã gặp một số khó khăn trong việc xác định các nguyên nhân khác 

ngoài thuốc. Do đó, năm 2015 Danan và cộng sự đã thống nhất sử dụng chung một 

thuật ngữ là thang RUCAM thay vì sử dụng hai thuật ngữ song song là RUCAM và 

CIOMS, đồng thời công bố thang RUCAM cập nhật có làm rõ thêm các tiêu chí giúp 

người đánh giá có thể dễ dàng áp dụng hiệu quả thang này [11]. So sánh với các thang 

đánh giá khác, thang RUCAM cập nhật năm 2015 có nhiều điểm vượt trội hơn và 

được coi như “tiêu chuẩn vàng” trong đánh giá tổn thương gan do thuốc (Bảng 1.3). 

Bảng 1.3. So sánh các thang đánh giá tổn thương gan do thuốc [11] 

Chỉ tiêu 
RUCAM 

2015 
MV DILIN Naranjo WHO 

Thời gian tiềm tàng (điểm) + + 0 0 0 

Thời gian hồi phục (điểm) + + 0 0 0 

Tăng ALT hoặc ALP tái phát 

(điểm) 
+ 0 0 0 0 

Xác định yếu tố nguy cơ (điểm) + 0 0 0 0 

Tất cả thuốc dùng kèm (điểm) + 0 0 + 0 

Từng thuốc dùng kèm (điểm) + 0  0 0 

Tìm kiếm nguyên nhân khác (điểm) + + 0 0 0 

Xác nhận loại trừ các nguyên nhân 

đặc biệt khác (điểm) 
+ + 0 0 0 

Đánh giá các nguyên nhân đặc 

trưng: HAV, HBV, HCV, HEV 

(điểm) 

+ 0 0 0 0 

Đánh giá các nguyên nhân đặc 

trưng: CMV, EBV, HSV, VZV 

(điểm) 

+ 0 0 0 0 
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Đánh giá bệnh lý gan thứ phát sau 

bệnh tim (điểm) 
+ + 0 0 0 

Hình ảnh gan và đường mật (điểm) + 0 0 0 0 

Siêu âm màu Doppler mạch gan 

(điểm) 
+ 0 0 0 0 

Tổn thương gan được biết đến 

trước đó (điểm) 
+ + 0 + 0 

Tìm kiếm việc vô tình tái sử dụng 

thuốc (điểm) 
+ + 0 + 0 

Xác định sự vô tình tái sử dụng 

thuốc (điểm) 
+ 0 0 0 0 

Tiêu chuẩn đầy đủ của việc vô tình 

tái sử dụng thuốc (điểm) 
+ 0 0 0 0 

Tiêu chuẩn tổn thương gan thông 

qua xét nghiệm 
+ + + 0 0 

Phân loại tổn thương gan thông qua 

xét nghiệm 
+ + + 0 0 

Phương pháp đặc hiệu cho tổn 

thương gan 
+ + 0 0 0 

Phương pháp có cấu trúc, liên quan 

đến tổn thương gan 
+ + 0 0 0 

Phương pháp định lượng, liên quan 

đến tổn thương gan 
+ + 0 0 0 

Phương pháp có hiệu lực (tiêu 

chuẩn vàng) 
+ 0 0 0 0 

Ký hiệu (+) thể hiện tiêu chí được đề cập trong thang, ký hiệu (0) thể hiện tiêu chí 

không được đề cập trong thang. 
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1.3. Một số nghiên cứu sàng lọc tổn thương gan do thuốc trong thực hành lâm 

sàng 

Trên thế giới hiện đã có khá nhiều nghiên cứu về DILI được tiến hành tại nhiều 

nước khác nhau như Pháp, Tây Ban Nha, Australia và Iceland. Năm 2000, Bagheri 

và cộng sự đã tiến hành nghiên cứu tiến cứu “Phát hiện và xác định tỷ lệ gặp tổn 

thương gan do thuốc tại bệnh viện” tại Pháp [5]. Dữ liệu được lấy dựa trên hồ sơ bệnh 

án điện tử, một tuần mỗi tháng từ tháng 06/1997 đến tháng 10/1997. Tiêu chuẩn lựa 

chọn của nghiên cứu này là giá trị ALT > 2N hoặc ALP > 1,5N nếu kết hợp với tăng 

ALT hoặc GGT (gamma glutamyl transpeptidase) hoặc bilirubin toàn phần. DILI 

được chia làm ba loại: tổn thương tế bào gan (chỉ có ALT > 2N hoặc R ≥ 5), tổn 

thương mật (chỉ có ALP > 2N hoặc R ≤ 2), tổn thương gan hỗn hợp (ALT > 2N và 

ALP tăng, với 2 <R <5) (R = (ALT/N)/(ALP/N), N là giới hạn trên bình thường tương 

ứng của các xét nghiệm ALT, ALP). Kết quả sơ bộ sau khi rà soát 1 976 xét nghiệm 

ALT và 1 814 xét nghiệm ALP đã phát hiện 156 xét nghiệm ALT và 159 xét nghiệm 

ALP bất thường, tương ứng với 147 bệnh nhân. Sau đánh giá, phát hiện 10 ca tổn 

thương gan do thuốc ở mức “có thể” và 3 ca ở mức “không nghĩ đến tổn thương gan 

do thuốc”. Trong đó 7/13 ca không có triệu chứng lâm sàng cụ thể. Về nghiêm trọng, 

6/13 ca được phân loại là nghiêm trọng (phải nhập viện, kéo dài thời gian nằm viện 

hoặc đe dọa tính mạng). Dựa trên dữ liệu lưu trữ số lượng bệnh nhân nhập viện, ước 

tính tỷ lệ gặp DILI là 6,6/1 000 bệnh nhân - tuần [5]. 

Với cách thức tiến hành tương tự, nghiên cứu tiến cứu của Bjornsson và cộng 

sự được tiến hành tại Iceland năm 2013 với thời gian tiến cứu trong vòng 1 năm từ 

2010 đến 2011. Định nghĩa tổn thương gan của nghiên cứu có hơi khác biệt so với 

nghiên cứu tại Pháp (ALT > 3N và ALP > 2N). Kết quả cho thấy ghi nhận 19,1 bệnh 

nhân/100 000 bệnh nhân nội trú gặp tổn thương gan do thuốc [7]. 

Gần đây nhất là nghiên cứu của Sistanizad và cộng sự tại Australia được đăng 

tải trên tạp chí Dược lâm sàng và Điều trị (Journal of Clinical Pharmacy and 

Therapeutics) năm 2013. Nghiên cứu hồi cứu được tiến hành trong vòng 1 năm từ 

ngày 30/06/2008 đến ngày 01/07/2009 dựa trên cơ sở dữ liệu của bệnh viện Royal 
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Hobart. Tiêu chuẩn lựa chọn dựa trên định nghĩa tổn thương gan là những bệnh nhân 

trên 18 tuổi có xét nghiệm ALT > 2N (N = 65 U/L) hoặc ALP > 2N (N = 115 U/L). 

Các bệnh nhân được đánh giá cẩn thận để loại trừ các nguyên nhân không phải do 

thuốc như bất thường về mật, viêm gan virus, bệnh tự miễn, nghiện rượu, rối loạn 

huyết động, bệnh lý về chuyển hóa và di truyền. Sau đó, tiến hành thu thập thông tin, 

phân loại tổn thương gan, cuối cùng, bệnh nhân được đánh giá DILI dựa trên thang 

RUCAM. Kết quả có 17 bệnh nhân được đánh giá ở mức “có thể” hoặc “có khả năng” 

trên tổng số 264 bệnh nhân, chiếm 6,4%. Theo dữ liệu nhập viện của bệnh viện, ước 

tính tỷ lệ gặp DILI là 30/100 000 ca/năm [25]. 

Năm 2010, nghiên cứu của Ramirez và cộng sự về các phản ứng có hại nghiêm 

trọng của thuốc dựa trên kết quả xét nghiệm cận lâm sàng đã được đăng tải trên tạp 

chí Clinical Pharmacology and Therapeutics của Hội Dược lý lâm sàng và điều trị 

Hoa Kỳ [22]. Nội dung nghiên cứu tập trung vào 6 phản ứng có hại nghiêm trọng bao 

gồm mất bạch cầu hạt, thiếu máu bất sản, giảm tiểu cầu, giảm Na+ máu, tổn thương 

gan và tiêu cơ vân. Dữ liệu được chiết xuất trong vòng 1 năm từ tháng 07/2007 đến 

tháng 06/2008 dựa trên tiêu chuẩn lựa chọn riêng cho mỗi loại biến cố bất thường, 

trong đó, tiêu chuẩn lựa chọn đối với tổn thương gan là ALT > 3N hoặc ALP > 2N 

hoặc GGT > 2N hoặc Bilirubin > 2N. Phân loại DILI tương tự dựa trên giá trị R. Kết 

quả cho thấy có khoảng 2 609 xét nghiệm thỏa mãn tiêu chuẩn lựa chọn, ứng với 603 

bệnh nhân, trong đó phát hiện 41 trường hợp DILI (34 trường hợp xảy ra ở người lớn 

và 7 trường hợp xảy ra ở trẻ em) (chiếm 6,8%). Các nguyên nhân khác của tổn thương 

gan thường là ung thư di căn, ứ mật, bệnh gan mạn tính hoặc xơ gan, viêm gan virus, 

thiếu máu cục bộ gan... [22]. 

Như vậy, về cơ bản phương pháp nghiên cứu của các bài báo này khá tương 

đồng nhau, tất cả đều xuất phát từ xét nghiệm ALT hoặc ALP, đôi khi là một số xét 

nghiệm khác, chọn ra những bệnh nhân có xét nghiệm bất thường, thu thập thông tin 

và đánh giá DILI theo các thang chung quốc tế như RUCAM/CIOMS để đưa ra mức 

độ liên quan giữa thuốc và tổn thương.  
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CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu bao gồm: 

- Tất cả các xét nghiệm enzym gan ALT và ALP có ngày làm xét nghiệm từ 

01/01/2015 đến 31/12/2015. 

- Bệnh án của những bệnh nhân có tổn thương gan. 

2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 

- Thời gian thực hiện nghiên cứu: từ tháng 01/2016 đến tháng 04/2016. 

- Địa điểm nghiên cứu: khoa Hóa sinh, khoa Dược, phòng lưu trữ hồ sơ bệnh 

án - Bệnh viện Hữu Nghị. 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

2.3.1. Thiết kế nghiên cứu 

- Thiết kế nghiên cứu: mô tả hồi cứu. 

- Thời gian hồi cứu dữ liệu: từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015. 

- Phương pháp thu thập dữ liệu: Thông tin trong bệnh án được lấy theo mẫu 

phiếu thu thập thông tin bệnh nhân (Phụ lục 1). 

2.3.2. Quá trình tầm soát tổn thương gan do thuốc  

Quá trình tầm soát tổn thương gan do thuốc được trình bày trong hình 2.1 

 Tiêu chuẩn lựa chọn 

Tất cả các xét nghiệm ALT và ALP của bệnh nhân nội trú có ngày làm xét 

nghiệm từ 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015. 

 Định nghĩa tổn thương gan 

- Với bệnh nhân có cả xét nghiệm ALT và ALP: tổn thương gan là khi ALT > 

2N1 hoặc ALP > 2N2. 

- Với bệnh nhân chỉ có xét nghiệm ALT và không có xét nghiệm ALP: tổn 

thương gan được xác định khi ALT > 5N1.  

Trong đó: N1, N2 là giới hạn trên bình thường của xét nghiệm ALT và ALP, N1 = 40 

U/L, N2 = 120 U/L - các giá trị N1, N2 lấy theo quy chuẩn của khoa Hóa sinh, Bệnh 

viện Hữu Nghị. 
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Tất cả các xét nghiệm ALT và 

ALP tại khoa Hóa sinh

Xét nghiệm ALT và ALP 

thỏa mãn tiêu chuẩn lựa chọn

BN thỏa mãn định nghĩa

Tiêu chuẩn lựa chọn

Định nghĩa tổn thương gan

BN thỏa mãn tiêu chuẩn bổ sung

Tiêu chuẩn bổ sung

Thu thập thông tin bệnh nhân

Đánh giá tổn thương gan do 
thuốc theo thang RUCAM

Khoa Hóa sinh

Khoa Dược và 

Phòng lưu trữ hồ sơ

 

Hình 2.1. Sơ đồ quá trình tầm soát tổn thương gan do thuốc 

 Tiêu chuẩn bổ sung 

- Tiêu chuẩn 1: loại những bệnh nhân không có ít nhất 1 giá trị xét nghiệm 

ALT trước bất thường < 2N và 1 giá trị ALT sau bất thường < 2N. Tiêu chuẩn này 

giúp đảm bảo chắc chắn tổn thương gan ở bệnh nhân xuất hiện trong quá trình bệnh 

nhân được đưa vào nghiên cứu chứ không phải trước đó, đồng thời, tổn thương gan 

có dấu hiệu hồi phục sau ngừng thuốc, nghĩa là có khả năng liên quan đến thuốc ở 

mức cao.  
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- Tiêu chuẩn 2: loại những bệnh nhân tử vong do không tiếp cận được bệnh án.  

 Quá trình tầm soát 

 Tại khoa Hóa sinh 

Đầu tiên, lấy thông tin xét nghiệm ALT và ALP của bệnh nhân từ ngày 

01/01/2015 đến ngày 31/12/2015, loại tất cả những xét nghiệm của bệnh nhân ngoại 

trú, chỉ lấy xét nghiệm của bệnh nhân nội trú. Sau đó, tiến hành tầm soát dựa trên 

định nghĩa tổn thương gan.  

 Tại khoa Dược và Phòng lưu trữ hồ sơ bệnh án 

Sau khi thu được danh sách những bệnh nhân có tổn thương gan. Tiến hành rà 

soát mã lưu trữ, thu thập bệnh án và thu thập thông tin bệnh nhân theo mẫu đã được 

chuẩn bị sẵn (Phụ lục 1). Trong đó, thông tin về thuốc được thu thập từ thời điểm 3 

tháng trước khi ghi nhận biến cố. 

 Đánh giá mối quan hệ nhân quả giữa thuốc nghi ngờ và tổn thương gan 

Nghiên cứu sử dụng thang RUCAM cập nhật năm 2015 để đánh giá mối quan 

hệ nhân quả giữa thuốc nghi ngờ và tổn thương gan xảy ra trên bệnh nhân [11]. Mỗi 

thuốc nghi ngờ sẽ được cho điểm theo 7 tiêu chí: thời gian bắt đầu dùng thuốc/ngừng 

thuốc, diễn biến ALT/ALP sau ngừng thuốc, yếu tố nguy cơ, thuốc dùng đồng thời, 

nguyên nhân khác có thể gây tổn thương gan, thông tin về tổn thương gan do thuốc 

được ghi nhận trong y văn, diễn biến của tổn thương gan khi tái sử dụng thuốc nghi 

ngờ (nếu có). Căn cứ vào tổng điểm của 7 tiêu chí để quy kết mối quan hệ nhân quả 

giữa thuốc nghi ngờ và tổn thương gan theo 5 mức: “chắc chắn là DILI” (≥ 9 điểm), 

“có khả năng là DILI” (6 - 8 điểm), “có thể là DILI” (3 - 5 điểm), “không nghĩ đến 

DILI” (1 - 2 điểm) hoặc “loại trừ DILI” (≤ 0 điểm). Thang RUCAM cập nhật năm 

2015 bao gồm thang đánh giá tổn thương tế bào gan và thang đánh giá tổn thương 

mật hoặc hỗn hợp. Trước khi đánh giá, phân loại tổn thương gan dựa trên giá trị R, 

từ đó chọn thang đánh giá tương ứng với mỗi loại tổn thương gan (Phụ lục 2). Trong 

trường hợp không có xét nghiệm ALP, nghiên cứu sử dụng thang đánh giá tổn thương 

tế bào gan để đánh giá mối liên quan giữa thuốc nghi ngờ và tổn thương gan. Mỗi cặp 
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thuốc-tổn thương gan đều được đánh giá và đồng thuận bởi 3 nghiên cứu viên trong 

nhóm nghiên cứu. 

Tiêu chí loại trừ thuốc không thỏa mãn để đánh giá theo thang RUCAM: 

- Những thuốc ngừng trước thời điểm bất thường > 15 ngày (đối với tổn thương 

tế bào gan) và > 30 ngày (đối với tổn thương mật hoặc tổn thương hỗn hợp), trừ 

amoxicillin/clavulanat [4], [10]. Theo thang RUCAM [10], những thuốc này khả năng 

liên quan đến tổn thương gan là thấp, trừ amoxicillin/clavulanat do thời gian tiềm 

tàng từ khi ngừng thuốc đến khi xuất hiện tổn thương gan do thuốc kéo dài hơn các 

thuốc khác nên vẫn được đưa vào đánh giá [4], [10]. 

- Những thuốc tiếp tục sử dụng sau khi enzym gan đã giảm (enzym gan đã 

giảm mặc dù vẫn tiếp tục dùng thuốc, nghĩa là thuốc đó ít hoặc không có khả năng 

liên quan đến tổn thương gan). 

2.3.3. Chỉ tiêu nghiên cứu 

 Mục tiêu 1: Tầm soát những bất thường chức năng gan thông qua kết quả xét 

nghiệm cận lâm sàng trên bệnh nhân nội trú tại Bệnh viện Hữu Nghị. 

- Số lượng bệnh nhân được nhận định nghi ngờ có tổn thương gan thỏa mãn 

định nghĩa tổn thương gan và các tiêu chí bổ sung được đưa ra trong nghiên cứu. 

 Mục tiêu 2: Phân tích đặc điểm tổn thương gan nghi ngờ do thuốc trên những 

bệnh nhân có bất thường chức năng gan 

- Đặc điểm bệnh nhân nghi ngờ có tổn thương gan do thuốc: tuổi, giới, chẩn 

đoán bệnh chính theo mã ICD 10 của Tổ chức y tế thế giới (WHO) [2], khoa phòng. 

- Đặc điểm thuốc được sử dụng trên bệnh nhân có tổn thương gan: phân loại 

thuốc theo nhóm tác dụng dược lý dựa trên mã ATC của thuốc [1], [32].  

- Đánh giá mối quan hệ nhân quả giữa thuốc nghi ngờ và tổn thương gan trên 

những bệnh nhân có tổn thương gan theo thang RUCAM cập nhật năm 2015.  

- Tỷ lệ gặp tổn thương gan nghi ngờ do thuốc (những trường hợp được đánh 

giá ở mức “có thể”, “có khả năng” và “chắc chắn” theo thang RUCAM cập nhật năm 

2015 được coi là tổn thương gan nghi ngờ do thuốc):  
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+ Số bệnh nhân gặp tổn thương gan nghi ngờ do thuốc trên tổng số bệnh nhân 

có bất thường chức năng gan. 

+ Số bệnh nhân gặp tổn thương gan nghi ngờ do thuốc trên tổng số bệnh nhân 

điều trị nội trú của bệnh viện năm 2015. 

+ Số bệnh nhân gặp tổn thương gan nghi ngờ do thuốc trên tổng số xét nghiệm 

enzym gan. 

- Đặc điểm thuốc gây tổn thương gan theo thang RUCAM cập nhật năm 2015: 

phân loại thuốc theo nhóm tác dụng dược lý dựa trên mã ATC của thuốc [1], [32].  

- Đặc điểm tổn thương gan nghi ngờ do thuốc theo thang RUCAM cập nhật 

năm 2015: 

+ Phân loại mức độ nặng của tổn thương gan theo thang phân loại của WHO 

[29]. 

+ Thời gian tiềm tàng: thời gian từ lúc bắt đầu dùng thuốc nghi ngờ đến khi 

ghi nhận biến cố. 

 + Diễn biến tổn thương gan: khoảng thời gian hồi phục tính từ thời điểm giá 

trị enzym gan đạt đỉnh đến khi giá trị enzym gan trở về bình thường (nhỏ hơn giới 

hạn trên bình thường). 

2.4. Xử lý số liệu 

Số liệu được mã hóa, nhập liệu và xử lý bằng phần mềm Microsoft Excel 2016. 

Kết quả được xử lý thống kê mô tả và tính toán theo tỷ lệ phần trăm. 
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CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Tầm soát những bất thường chức năng gan thông qua kết quả xét nghiệm 

cận lâm sàng. 

Quá trình tầm soát những bất thường chức năng gan được tiến hành tại khoa 

Hóa sinh - Bệnh viện Hữu Nghị dựa trên hồi cứu dữ liệu xét nghiệm trên máy tính 

của khoa năm 2015. Kết quả tầm soát được thể hiện trong hình 3.1. 

89 537 xét nghiệm ALT và 

1 404 xét nghiệm ALP cả nội 

trú và ngoại trú

52 766 (58,9%)  xét 

nghiệm ALT và 523 

(37,3%) xét nghiệm ALP 

ngoại trú36 771 (41,3%) xét nghiệm 
ALT và 881 (62,7%) xét 

nghiệm ALP nội trú (ứng với 
11809 BN)

Nhóm 1

677(5,7%) BN có cả 2 
xét nghiệm ALT và 

ALP

301 (2,7%) BN có xét 
nghiệm ALT > 5N 

(N2)

68 (10,0%) BN có xét 

nghiệm ALT > 2N 

hoặc ALP > 2N (N1)

10 831 (97,3%) 

BN không có xét 

nghiệm ALT > 

5N

609 (90,0%) BN 

không có xét 

nghiệm ALT 

>2N và ALP 

>2N

15 (22,1%) BN có xét 
nghiệm ALT > 2N hoặc 
ALP >2N và có ít nhất 1 
giá trị ALT trước và sau 

bất thường <2N

27 (9,0%) BN có xét 
nghiệm ALT > 5N và có ít 

nhất 1 giá trị ALT trước 
và 1 giá trị ALT sau bất 

thường <2N

53 (77,9%) BN 

có xét nghiệm 

ALT > 2N hoặc 

ALP >2N và 

không có giá trị 

ALT trước hoặc 

sau bất thường 

<2N

274 (91,0%) BN 

có xét nghiệm 

ALT > 5N và 

không có giá trị 

ALT trước hoặc 

sau bất thường 

<2N

2 (7,4%) 

BN tử vong

Nhóm 2

11 132 (94,3%) BN chỉ 
có xét nghiệm ALT, 
không có xét nghiệm 

ALP

3 (20,0%) 

BN tử vong

12 (80,0%) BN được 
đưa vào đánh giá

25 (92,6%) BN được 
đưa vào đánh giá

369 BN

 có bất thường enzym gan 

thỏa mãn định nghĩa

37 BN 

được đưa vào đánh giá

 

Hình 3.1.  Kết quả quá trình tầm soát tổn thương gan do thuốc 
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Từ 01/01/2015 đến 31/12/2015 có tổng số 89 537 xét nghiệm ALT và 1 404 

xét nghiệm ALP của cả bệnh nhân nội trú và bệnh nhân ngoại trú. Dựa trên tiêu chuẩn 

lựa chọn, sàng lọc được 36 771 xét nghiệm ALT (41,3%) và 881 xét nghiệm ALP 

(62,7%) của bệnh nhân nội trú, tương ứng với 11 809 bệnh nhân. Nghiên cứu chia 

bệnh nhân thành 2 nhóm: nhóm 1 có cả 2 xét nghiệm ALT và ALP (677 bệnh nhân) 

và nhóm 2 chỉ có xét nghiệm ALT (11 132 bệnh nhân).  

Theo định nghĩa tổn thương gan 609 bệnh nhân nhóm 1 bị loại trừ do không 

có xét nghiệm ALT > 2N hoặc ALP > 2N và 10 831 bệnh nhân nhóm 2 bị loại trừ do 

không có xét nghiệm ALT > 5N, thu được 369 bệnh nhân thỏa mãn (chiếm 3,1%), 

bao gồm: 68 bệnh nhân nhóm 1 (chiếm 10,0%) và 301 bệnh nhân nhóm 2 (chiếm 

2,7%).  

Những bệnh nhân này được tầm soát tiếp theo tiêu chuẩn bổ sung 1, 53 bệnh 

nhân nhóm 1 (77,9%) và 274 bệnh nhân nhóm 2 (91,0%) được loại khỏi nghiên cứu, 

còn lại 15 bệnh nhân nhóm 1 (22,1%) và 27 bệnh nhân nhóm 2 (9,0%). Tiếp tục áp 

dụng tiêu chuẩn bổ sung 2, loại thêm 3 bệnh nhân nhóm 1 và 2 bệnh nhân nhóm 2. 

Như vậy, kết quả có 37 bệnh nhân thỏa mãn được đưa vào nghiên cứu (chiếm 0,3% 

tổng số bệnh nhân nội trú có xét nghiệm enzym gan), trong đó có 12 bệnh nhân thuộc 

nhóm 1 (chiếm 1,8% tổng số bệnh nhân nhóm 1) và 25 bệnh nhân thuộc nhóm 2 

(chiếm 0,2% tổng số bệnh nhân nhóm 2). 

3.2. Phân tích đặc điểm tổn thương gan nghi ngờ do thuốc trên những bệnh nhân 

có bất thường chức năng gan 

3.2.1. Đặc điểm bệnh nhân có tổn thương gan 

Đặc điểm của 37 bệnh nhân có tổn thương gan bao gồm: tuổi, giới tính, khoa 

phòng và chẩn đoán bệnh chính (phân loại theo mã ICD 10 của WHO [2]) được mô 

tả trong bảng 3.1. 
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Bảng 3.1. Đặc điểm bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu 

Đặc điểm Số lượng (n = 37) Tỷ lệ (%) 

Tuổi 

Tuổi trung bình:   74,1 ± 9,1             Giá trị lớn nhất:  93          Giá trị nhỏ nhất:  52 

Giới tính 

Nam 34 91,9 

Nữ 3 8,1 

Khoa phòng 

Ung bướu 8 21,6 

Hô hấp dị ứng 6 16,2 

Thận tiết niệu-Lọc máu 4 10,8 

Bệnh nhiệt đới 3 8,1 

Tim mạch 3 8,1 

Thần kinh 3 8,1 

Hồi sức tích cực 2 5,4 

Truyền nhiễm 2 5,4 

Các khoa khác 6 16,2 

Chẩn đoán bệnh chính  

Bướu tân sinh (C00-D48) 13 35,1 

Bệnh hệ hô hấp (J00-J99) 9 24,3 

Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng (A00-B99) 4 10,8 

Bệnh hệ tuần hoàn (I00-I99) 4 10,8 

Bệnh hệ sinh dục-tiết niệu (N00-N99) 2 5,4 

Các bệnh lý khác 5 13,5 

Trong mẫu nghiên cứu, đa số bệnh nhân là nam giới (chiếm 91,9%). 

Độ tuổi trung bình là 74 ± 9,1, 97,3% bệnh nhân trên 55 tuổi, đây là một yếu 

tố nguy cơ của tổn thương gan do thuốc. 
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Khoa ung bướu và khoa hô hấp dị ứng là 2 khoa có lượng bệnh nhân nhiều 

nhất, tỷ lệ lần lượt là 21,6% và 16,2%. 

Nhóm bệnh chính của bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu này chủ yếu là bướu 

tân sinh (35,1%) và bệnh hệ hô hấp (24,3%). Bướu tân sinh gồm bướu ác của gan, 

đường mật trong gan, bướu ác tiền liệt tuyến, bướu ác phế quản-phổi, ung thư dạ dày, 

trực tràng. Bệnh hệ hô hấp phần lớn là viêm phổi (55,5%), ngoài ra có bệnh phổi tắc 

nghẽn mạn tính, hen, viêm họng. 

3.2.2. Đặc điểm thuốc được sử dụng trên bệnh nhân có tổn thương gan 

 Số lượng thuốc sử dụng trên mỗi bệnh nhân 

Có tất cả 423 thuốc được sử dụng trên 37 bệnh nhân đưa vào nghiên cứu, tương 

ứng trung bình 11,4 thuốc/1 bệnh nhân. 

Bảng 3.2. Số lượng thuốc dùng trên mỗi bệnh nhân 

Số lượng thuốc dùng trên  

một bệnh nhân 
Số lượng bệnh nhân (n = 37) Tỷ lệ (%) 

1 - 5 thuốc 2 5,4 

6 - 10 thuốc 12 32,4 

11 - 15 thuốc 19 51,4 

15 - 20 thuốc 4 10,8 

Số lượng bệnh nhân dùng từ 11 - 15 thuốc chiếm tỷ lệ cao nhất (51,4%), bên 

cạnh đó, có 32,4% bệnh nhân sử dụng từ 6-10 thuốc, và đặc biệt lượng bệnh nhân 

dùng từ 15 - 20 thuốc chiếm 10,8%. 

 Phân loại thuốc theo tác dụng dược lý 

Thuốc được phân loại thành các phân nhóm tác dụng điều trị/dược lý khác 

nhau dựa trên mã ATC của thuốc [1], [32]. Phân loại cụ thể được trình bày trong bảng 

3.3. 
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Bảng 3.3. Đặc điểm thuốc sử dụng trên mẫu nghiên cứu 

Mã 

ATC 
Nhóm thuốc 

Số lượng mỗi nhóm 

(n = 423) 

Tỷ lệ 

(%) 

A05B Thuốc điều trị bệnh gan  41 9,7 

J01M Kháng khuẩn nhóm quinolon  29 6,9 

J01D 
Kháng khuẩn betalactam khác (cephalosporin, 

carbapenem) 
27 6,4 

A02B Thuốc điều trị loét dạ dày-tá tràng  24 5,7 

N05B Thuốc giải lo âu  21 5,0 

N02B Thuốc giảm đau, hạ sốt khác  19 4,5 

J01C Kháng khuẩn nhóm betalactam, các penicillin  16 3,8 

R05C 
Thuốc long đờm, không bao gồm dạng kết hợp 

với thuốc giảm ho  
16 3,8 

C08C 
Thuốc chẹn kênh canxi chọn lọc có tác dụng 

chính trên mạch  
14 3,3 

C03C Thuốc lợi tiểu mạnh  11 2,6 

C09A Thuốc ức chế men chuyển angiotensin, đơn chất  11 2,6 

S01K Các thuốc hỗ trợ phẫu thuật  11 2,6 

N02A Các corticoid tác dụng toàn thân, đơn chất  10 2,4 

B01A Thuốc chống huyết khối  9 2,1 

J01X 
Các thuốc kháng khuẩn khác (fosfomycin, 

metronidazol) 
9 2,1 

M01A 
Thuốc chống viêm và chống thấp khớp, không 

steroid  
9 2,1 

N06B Thuốc kích thần và hướng trí  9 2,1 

R03A Thuốc adrenergic dạng hít  9 2,1 

 Các nhóm khác 128 30,3 
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Nhóm thuốc chiếm tỷ lệ nhiều nhất là nhóm thuốc trị bệnh gan (9,7%). Mỗi 

bệnh nhân khi được phát hiện tăng enzym gan hầu hết đều được sử dụng các thuốc 

trị bệnh gan với 2 hoạt chất chính là arginin (biệt dược hay dùng là Euformin, 

Apharmincap) và l - ornithin - l - aspartat (biệt dược hay dùng là Hepaur, Qyliver).  

Ngoài thuốc trị bệnh gan, nhóm thuốc được sử dụng phổ biến là 4 nhóm thuốc 

kháng sinh: kháng khuẩn nhóm quinolon (6,9%), kháng khuẩn nhóm betalactam khác 

(cephalosporin, carbapenam) (6,4%), kháng khuẩn nhóm betalactam-các penicillin 

(3,8%) và các thuốc kháng khuẩn khác (2,1%). Tổng 4 nhóm kháng sinh này chiếm 

19,2%. Như vậy, kháng sinh là những thuốc hay được sử dụng nhất, tương ứng với 

2,2 thuốc/một bệnh nhân.  

Ngoài ra, các nhóm thuốc điều trị loét dạ dày tá tràng (điển hình là omeprazol), 

thuốc giải lo âu (diazepam), thuốc giảm đau, hạ sốt khác (paracetamol dạng đơn độc 

hoặc phối hợp) cũng là các nhóm thuốc hay dùng nhất trên mẫu bệnh nhân đưa vào 

nghiên cứu, tỷ lệ lần lượt là 5,7%, 5,0%, 4,5%. Điều này có thể lý giải do các bệnh 

nhân đều là người cao tuổi, nguy cơ loét dạ dày - tá tràng cao, cùng với thời gian nằm 

viện kéo dài nên thường được kê omeprazol để phòng ngừa nguy cơ, đồng thời dùng 

thêm diazepam để cải thiện giấc ngủ cho bệnh nhân.  

3.2.3. Đánh giá mối liên quan giữa thuốc nghi ngờ và tổn thương gan 

Trong 423 thuốc, 315 thuốc được loại trừ do không thỏa mãn tiêu chuẩn đánh 

giá của thang RUCAM cập nhật năm 2015, còn lại 108 (25,5%) thuốc, sử dụng trên 

33 bệnh nhân, được đưa vào đánh giá theo thang RUCAM cập nhật năm 2015 (trong 

đó có 3 bệnh nhân mà tất cả các thuốc đều được loại trừ). 

Kết quả đánh giá tổn thương gan do thuốc theo thang RUCAM cập nhật năm 

2015 được trình bày trong bảng 3.4.  
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Bảng 3.4. Kết quả đánh giá tổn thương gan do thuốc  

Điểm Mức đánh giá 
Số cặp thuốc - tổn thương gan 

(n=108) 

Tỉ lệ 

(%) 

≤ 0 điểm Loại trừ DILI 32 29,6 

1 - 2 điểm Không nghĩ đến DILI 45 41,7 

3 - 5 điểm Có thể là DILI 31 28,7 

6 - 8 điểm Có khả năng là DILI 0 0 

≥ 9 điểm Chắc chắn là DILI 0 0 

Có tổng số 31 cặp thuốc - tổn thương gan (chiếm 28,7%) tương ứng với 22 

bệnh nhân được đánh giá là có mối liên quan giữa thuốc và tổn thương gan. Trong 

đó, tất cả các cặp thuốc - tổn thương gan đều được phân loại ở mức “có thể” và không 

có cặp thuốc-tổn thương gan nào được phân loại ở mức “chắc chắn” và mức “có khả 

năng”. Còn lại có đến 71,3% cặp thuốc-tổn thương gan được phân loại ở mức “loại 

trừ DILI” và “không nghĩ đến DILI”. Như vậy, với thang RUCAM cập nhật năm 

2015, kết quả đánh giá khá chặt chẽ nên điểm số quy kết không cao. 

3.2.4. Tỷ lệ gặp tổn thương gan nghi ngờ do thuốc 

- Tỷ lệ gặp tổn thương gan nghi ngờ do thuốc trên tổng số bệnh nhân có xét 

nghiệm chức năng gan bất thường là 22 bệnh nhân/369 bệnh nhân (chiếm 6,0%). 

- Tỷ lệ gặp tổn thương gan nghi ngờ do thuốc trên tổng số bệnh nhân nội trú 

của bệnh viện năm 2015 là 22 bệnh nhân/20 088 bệnh nhân (chiếm 0,11%). 

- Tỷ lệ gặp tổn thương gan nghi ngờ do thuốc trên tổng số xét nghiệm ALT và 

ALP của bệnh nhân nội trú là 22 bệnh nhân/37 652 xét nghiệm ALT và ALP (chiếm 

0,058%). 

3.2.5. Đặc điểm thuốc gây tổn thương gan 

Phân loại các thuốc nghi ngờ gây tổn thương gan sử dụng trên 22 bệnh nhân 

theo nhóm tác dụng dược lý được trình bày trong bảng 3.5. 
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Bảng 3.5. Đặc điểm thuốc gây tổn thương gan 

Mã 

ATC 
Nhóm thuốc 

Số cặp thuốc-tổn 

thương gan (n=31) 

Tỷ lệ 

(%) 

J01M Kháng khuẩn nhóm quinolon  5 16,1 

J01D Kháng khuẩn nhóm betalactam khác 

(cephalosporin, carbapenem) 
3 9,7 

J01C Kháng khuẩn betalactam, nhóm penicillin  2 6,5 

J01F Kháng khuẩn nhóm macrolid  2 6,5 

J01X Các thuốc kháng khuẩn khác (fosfomycin, 

metronidazol) 
2 6,5 

N05B Thuốc giải lo âu  3 9,7 

N02B Thuốc giảm đau, hạ nhiệt khác  3 9,7 

B01A Thuốc chống huyết khối  2 6,5 

L01X Các hóa chất chống ung thư khác  2 6,5 

 Các nhóm khác 9 29,0 

 Kháng sinh là nhóm thuốc được sử dụng phổ biến nhất và cũng là nhóm thuốc 

được đánh giá gây tổn thương gan nhiều nhất, chiếm 14 trên tổng số 31 cặp thuốc-

tổn thương gan được đánh giá là có mối liên quan (chiếm 45,2%).  

3.2.6. Đặc điểm tổn thương gan nghi ngờ do thuốc 

Đặc điểm tổn thương gan được đánh giá trên 22 bệnh nhân có các cặp thuốc-

tổn thương gan đánh giá ở mức “có thể”. Đặc điểm tổn thương gan bao gồm: mức độ 

tổn thương gan theo phân loại của WHO [29] và khoảng thời gian hồi phục của tổn 

thương gan được mô tả trong bảng 3.6. 
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Bảng 3.6. Đặc điểm tổn thương gan nghi ngờ do thuốc  

Đặc điểm Số lượng Tỷ lệ (%) 

Mức độ tổn thương gan theo WHO 

Mức độ 1 (nhẹ): ALT hoặc ALP 1,25N - 2,5N 0 0 

Mức độ 2 (trung bình): ALT hoặc ALP 2,6N - 5N 2 9,1 

Mức độ 3 (nặng): ALT hoặc ALP 5,1N - 10N 12 54,5 

Mức độ 4 (đe dọa tính mạng): ALT hoặc ALP > 10N 8 36,4 

Thời gian hồi phục* 

Sau 0-1 tuần 1 4,5 

Sau 1 tuần-1 tháng 15 68,2 

Sau 1 tháng 4 18,2 

Không rõ** 2 9,1 

*Thời gian hồi phục là khoảng thời gian từ khi enzym gan đạt đỉnh đến khi 

enzym gan trở về bình thường (nhỏ hơn giới hạn trên bình thường). 

**Không rõ: gồm 2 trường hợp enzym gan giảm xuống dưới 2N trong vòng 1 

tháng nhưng sau đó không có thông tin về giá trị xét nghiệm enzym gan. 

Tổn thương gan phần lớn xảy ra mức độ nặng (ALT hoặc ALP: 5,1 - 10N) với 

12 trường hợp (chiếm 54,5%) và mức độ đe dọa tính mạng (ALT hoặc ALP > 10N) 

có 8 trường hợp (chiếm 36,4%), đỉnh ALT tăng cao nhất là 3020 (75,5N). Chỉ có 2 

trường hợp (chiếm 9,1%) thuộc mức trung bình (ALT hoặc ALP 2,6N - 5N) và không 

có trường hợp nào thuộc mức nhẹ (ALT hoặc ALP 1,25N - 2,5N). Việc lựa chọn bệnh 

nhân theo định nghĩa tổn thương gan có thể ảnh hưởng đến kết quả này vì có 25 bệnh 

nhân trên tổng số 37 bệnh nhân đưa vào nghiên cứu (chiếm 67,6%) nằm trong nhóm 

có giá trị xét nghiệm ALT > 5N. 

Về thời gian hồi phục sau tổn thương gan, đa số tổn thương gan hồi phục sau 

thời gian từ 1 tuần-1 tháng chiếm 68,2%. 18,2% hồi phục sau thời gian 1 tháng, trường 

hợp hồi phục muộn nhất là sau 102 ngày (khoảng 3 tháng). Ngoài ra, có 2 trường hợp 

enzym gan đã giảm xuống dưới 2 lần giới hạn trên bình thường trong thời gian 1 
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tháng nhưng chưa có kết quả xét nghiệm enzym gan sau đó, tuy nhiên enzym gan 

cũng đang có xu hướng hồi phục. 

3.2.7. Các cặp thuốc - tổn thương gan có mối liên quan 

Đặc điểm tổn thương gan và thuốc nghi ngờ gồm: nhóm thuốc, thuốc, thời 

gian tiềm tàng, triệu chứng lâm sàng, thông tin tổn thương gan trên tờ thông tin tóm 

tắt đặc tính sản phẩm (SPC) và điểm đánh giá theo thang RUCAM cập nhật năm 2015 

được mô tả trong bảng 3.7. 

Bảng 3.7. Các cặp thuốc - tổn thương gan có mối liên quan 

Nhóm 

thuốc 

Thuốc-bệnh 

nhân sử dụng 

Triệu 

chứng 

lâm sàng 

Thời 

gian tiềm 

tàng* 

Thông tin 

trên tờ 

SPC** 

Điểm 

đánh giá 

theo 

RUCAM 

Kháng 

khuẩn nhóm 

Quinolon 

Ciprofloxacin-

BN3  
Không 7 tuần 

Có: không 

phổ biến 
3 

Ciprofloxacin-

BN7 

 BN mệt, 

thể trạng 

gầy, ăn 

kém.  

Vài ngày-

1 tuần 

Có: không 

phổ biến 
5 

Ciprofloxacin-

BN8 
Không 2 tuần 

Có: không 

phổ biến 
3 

Levofloxacin-

BN20 
Không 

Vài ngày-

1 tuần 

Có: phổ 

biến 
4 

Levofloxacin-

BN36 
Sốt 

Vài ngày-

1 tuần 

Có: phổ 

biến 
3 
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Kháng 

khuẩn 

betalactam, 

nhóm 

penicillin 

Amoxicilin/ 

Clavulanat-BN7 

BN mệt, 

thể trạng 

gầy, ăn 

kém 

Vài ngày-

1 tuần 

Có: không 

phổ biến 
4 

Amoxicilin/ 

Clavulanat-BN9 
Không 

Vài ngày-

1 tuần 

Có: không 

phổ biến 
3 

Kháng 

khuẩn nhóm 

macrolid 

Clarithromycin-

BN4 
Không 2 tuần 

Có: không 

phổ biến 
4 

Clarithromycin-

BN12 

Sốt, ăn 

kém, 

RRPN 

giảm 

(bệnh lý) 

2 tuần 
Có: không 

phổ biến 
5 

  Kháng 

khuẩn nhóm 

betalactam 

khác 

Ceftriaxon-BN4 Không 
Vài ngày-

1 tuần 
Có: hiếm 3 

Cefoperazon-

BN10 
Không 2 tuần 

Có: phổ biến 

(5-10%) 
3 

Meropenem-

BN36 
Sốt 

Vài ngày-

1 tuần 
Có: phổ biến 3 

  Các thuốc 

kháng 

khuẩn khác 

Fosfomycin-BN2 Không 
Vài ngày-

1 tuần 

Có: không 

phổ biến 
4 

Metronidazol-

BN25 

Vàng da, 

vàng mắt 

từ khi vào 

viện  

Vài ngày-

1 tuần 
Có: rất hiếm 3 

Thuốc giải 

lo âu 

Diazepam-BN10 Không 4 tuần Có: hiếm 3 

Diazepam-BN26 Không 3 tuần Có: hiếm 3 

Diazepam-BN34 Không 8 tuần Có: hiếm 4 
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Thuốc giảm 

đau, hạ sốt 

Paracetamol/ 

Codein-BN11 
Không 2 tuần 

Có: khi quá 

liều 

paracetamol 

4 

Paracetamol/ 

Codein-BN22 
Không 

Vài ngày-

1 tuần 

Có: khi quá 

liều 

paracetamol 

3 

Paracetamol-

BN5 

Mệt, khó 

thở, vã mồ 

hôi (bệnh 

lý) 

Vài ngày-

1 tuần 

Có: khi quá 

liều 
4 

Thuốc 

chống huyết 

khối 

Enoxaparin-

BN14 
Không 

Vài ngày-

1 tuần 
Có: phổ biến 4 

Aspirin-BN11 Không 2 tuần 

Không (có 

mô tả trên 

trang 

Livertox) 

3 

Thuốc 

chống tiêu 

fibrin 

Acid tranexamic-

BN17 

Thể trạng 

lơ mơ, sốt 

38°C, 

niêm mạc 

nhợt, thiếu 

máu 

(27/6) 

Vài ngày-

1 tuần 
Không 3 

Thuốc ức 

chế men 

chuyển 

angiotensin 

Enalapril-BN32 Không 
Vài ngày-

1 tuần 
Có: hiếm 3 
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Thuốc 

chống loạn 

nhịp nhóm I 

và III 

Amiodaron-

BN14 
Không 

Vài ngày-

1 tuần 

Có: rất phổ 

biến 
3 

Các chất 

dãn mạch 

dùng trong 

bệnh tim 

Nitroglycerin-

BN11 
Không 3 tuần Không 3 

Thuốc 

chống động 

kinh 

Carbamazepin-

BN11 
Không 

Vài ngày-

1 tuần 
Có: Hiếm 4 

Các hóa 

chất chống 

ung thư 

khác 

Gemcitabin-

BN23 
Không 9 tuần 

Có: rất phổ 

biến 
3 

Carboplatin-

BN23 
Không 9 tuần 

Không (có 

mô tả trên 

trang 

Livertox) 

3 

Thuốc điều 

trị loét dạ 

dày, tá tràng 

Omeprazol-

BN27 
Sốt 2 tuần 

Có: không 

phổ biến 
4 

Thuốc khác 
Thuốc đông y-

BN1 
Không 8 tuần Không rõ 3 

*Thời gian tiềm tàng: thời gian từ khi bắt đầu sử dụng thuốc đến khi xuất hiện biến 

cố 

**Thông tin trên tờ thông tin tóm tắt đặc tính sản phẩm về  tổn thương gan, được tra 

trên EMC [31] (nếu không có trên EMC, tra trên FDA [30]). 

Ciprofloxacin, diazepam, paracetamol (dạng đơn chất hoặc phối hợp) là 3 hoạt 

chất có tần suất gây tổn thương gan nhiều nhất với 3 ca ghi nhận biến cố trên tổng số 

37 bệnh nhân. Bên cạnh đó, một số kháng sinh như amoxicillin/clavulanat, 
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levofloxacin, clarithromycin cũng có tần suất gặp tổn thương gan cao hơn các thuốc 

khác. Có một trường hợp thuốc đông y gây tổn thương gan, tuy nhiên không rõ tên, 

chỉ có thông tin thuốc được dùng điều trị đái tháo đường. 

Thời gian tiềm tàng ngắn, chủ yếu nằm trong khoảng từ vài ngày đến 1 tuần, 

2 trường hợp thời gian tiềm tàng kéo dài nhất là gemcitabin và carboplatin (các hóa 

chất chống ung thư). Đa số các trường hợp tổn thương gan đều không có triệu chứng 

lâm sàng điển hình, một số trường hợp có sốt, mệt mỏi.  
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CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN 

Tại Việt Nam, tổn thương gan do thuốc là một phản ứng có hại của thuốc chưa 

được đề cập nhiều. Trên thực tế, phản ứng này có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng, 

thậm chí là tử vong. Cùng với xu hướng gia tăng số thuốc được đưa vào lưu hành trên 

thị trường, cùng với đó số lượng thuốc có khả năng gây tổn thương gan được đưa vào 

cơ sở dữ liệu LiverTox của Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ ngày càng tăng [33]. 

Theo kết quả rà soát mới nhất của tác giả Bjornsson (2016), có 353 hoạt chất có ít 

nhất một báo cáo có mối quan hệ nhân quả với tổn thương gan trong 671 hoạt chất có 

trong dữ liệu của LiverTox (chiếm 53%). Bản rà soát này cũng đã đưa ra một danh 

sách hoạt chất nghi ngờ gây tổn thương gan nhiều nhất (có trên 50 báo cáo/1 hoạt 

chất) [14]. Điều này rất có ý nghĩa trong việc đánh giá tổn thương gan do thuốc dựa 

trên bằng chứng. Trên thế giới, đã có rất nhiều nghiên cứu trong lĩnh vực này như tại 

Pháp, Iceland, Tây Ban Nha, Australia…Tuy nhiên, tại Việt Nam, chưa có nghiên 

cứu nào tương tự được thực hiện. Trong bối cảnh đó, chúng tôi thực hiện nghiên cứu 

này nhằm khảo sát tỷ lệ gặp tổn thương gan do thuốc tại bệnh viện. Để thực hiện 

nghiên cứu, chúng tôi tiến hành tầm soát kết quả xét nghiệm enzym gan của bệnh 

nhân dựa trên định nghĩa tổn thương gan, kết quả có 369 bệnh nhân có chức năng gan 

bất thường. Sau khi tầm soát theo các tiêu chuẩn bổ sung, 37 bệnh nhân được đưa vào 

nghiên cứu và đánh giá tổn thương gan theo thang RUCAM cập nhật năm 2015. Kết 

quả ghi nhận 22 bệnh nhân được đánh giá có mối liên quan giữa thuốc nghi ngờ và 

tổn thương gan, chiếm 6,0% trên tổng số 369 bệnh nhân có xét nghiệm enzym gan 

bất thường và chiếm 0,11% trên tổng số 20 088 bệnh nhân nội trú năm 2015. 

Về định nghĩa tổn thương gan 

Đa số các nghiên cứu đều lấy ngưỡng ALT > 2N [5], [25] để ghi nhận tổn 

thương gan. Vì với ngưỡng thấp là 2N sẽ không bị bỏ sót bất kỳ trường hợp DILI 

nào, tuy nhiên, cũng sẽ bao gồm nhiều trường hợp tăng enzym gan không đặc hiệu 

và đòi hỏi phải loại trừ nghiêm ngặt các nguyên nhân không liên quan đến thuốc/thảo 

dược [27]. Trong khi đó, với ngưỡng ALT > 5N sẽ giúp tăng độ đặc hiệu khi đánh 

giá nguyên nhân tổn thương gan, loại trừ được các trường hợp dương tính giả, chỉ ra 
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nguyên nhân tổn thương gan do thuốc ở một tỷ lệ xác suất cao hơn [28]. Ngoài ra, 

ngưỡng N thấp, tỷ lệ chẩn đoán nguyên nhân khác cao hơn, kết quả dương tính giả 

cũng sẽ lớn hơn [28]. Trong nhiên cứu này, nhóm 1 có số lượng bệnh nhân nhỏ (677 

bệnh nhân), áp dụng ngưỡng thấp là 2N và ngưỡng cao 5N được áp dụng cho nhóm 

bệnh nhân lớn là nhóm 2 (11 132 bệnh nhân). Điều này sẽ giúp hạn chế bỏ sót một số 

trường hợp enzym gan tăng dưới 5N ở nhóm có ít bệnh nhân và tăng độ đặc hiệu khi 

phải đánh giá một lượng lớn bệnh nhân trong nhóm 2.  

Về thang đánh giá tổn thương gan do thuốc 

Nghiên cứu lựa chọn thang RUCAM cập nhật năm 2015 để đánh giá mối quan 

hệ nhân quả giữa thuốc nghi ngờ và tổn thương gan do thang có các thông tin bổ sung 

rõ ràng, đầy đủ, đặc biệt là vấn đề đánh giá nguyên nhân khác, điều này giúp cho việc 

chẩn đoán DILI được chính xác hơn [11]. Trong tiêu chí “tìm kiếm nguyên nhân 

khác” có phần đánh dấu cho những xét nghiệm không được thực hiện, khi đó các 

nguyên nhân này coi như chưa thể loại trừ được và tiến hành đánh giá như bình 

thường. Điều này giúp cho việc áp dụng thang RUCAM trong nghiên cứu này được 

thuận tiện hơn vì phần lớn các xét nghiệm HEV, EBV, HSV, VZV hay siêu âm mạch 

gan/CT/MRI đều không được tiến hành, đồng thời các xét nghiệm tìm kiếm kháng 

nguyên virus HAV, HBV, HCV được tiến hành với tần suất không thường xuyên tại 

Bệnh viện Hữu Nghị. Vì những lý do này mà phần lớn các trường hợp được đánh giá 

là “có ít hơn 5 nguyên nhân nhóm I được loại trừ” và được cho (-2) điểm. Việc cho 

(-2) điểm trong tiêu chí này có thể dẫn đến việc đánh giá thấp mối liên quan giữa 

thuốc và tổn thương gan (Phụ lục 2). Bên cạnh đó, thang RUCAM cập nhật năm 2015 

có thể loại trừ được những nguyên nhân do bệnh lý có thể ảnh hưởng đến enzym gan 

bằng việc cho (-3) điểm [11]. Điều này giúp cho việc loại trừ nguyên nhân khác gây 

tổn thương gan được tốt hơn, từ đó đánh giá quan hệ nhân quả giữa thuốc và tổn 

thương gan được chính xác hơn (Phụ lục 3). Thang RUCAM cập nhật năm 2015 đánh 

giá rất chi tiết, chặt chẽ mối quan hệ giữa thuốc-tổn thương gan và phân loại được 

mức độ liên quan của các thuốc khác nhau dựa trên các tiêu chí về thời gian dùng 

thuốc, ngừng thuốc, diễn biến enzym gan sau ngừng thuốc, bằng chứng về phản ứng 
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có hại của thuốc trong y văn… Tuy nhiên, cũng chính vì lý do này mà thang trở nên 

phức tạp hơn, việc đánh giá mất nhiều thời gian hơn và cần nhiều thông tin hơn. 

Trong thực hành lâm sàng, để đảm bảo hiệu quả của thang, cần chủ động thu thập 

thông tin, tiến hành đầy đủ các xét nghiệm cần thiết. 

Về tỷ lệ gặp tổn thương gan do thuốc 

Tỷ lệ gặp tổn thương gan do thuốc trên tổng số bệnh nhân có bất thường chức 

năng gan trong nghiên cứu của chúng tôi là 6,0%, thấp hơn so với các nghiên cứu 

trước đó tại Pháp năm 2000 [5], Tây Ban Nha năm 2010 [22] và Australia năm 2013 

[25] với tỷ lệ tương ứng là 6,8%, 6,8% và 6,4%. Nguyên nhân của sự khác nhau có 

thể là do định nghĩa tổn thương gan khác nhau và/hoặc thiết kế nghiên cứu khác nhau. 

Định nghĩa tổn thương gan của chúng tôi có mức giới hạn cao hơn các nghiên cứu 

khác (> 5N) nên có thể bỏ sót những trường hợp tổn thương gan mà enzym gan tăng 

dưới 5N dẫn đến tỷ lệ gặp tổn thương gan do thuốc trên tổng số bệnh nhân có bất 

thường chức năng gan có thể thấp hơn. Ngoài ra, việc áp dụng thang RUCAM cập 

nhật năm 2015 vào đánh giá tổn thương gan do thuốc trong nghiên cứu này còn hạn 

chế do thiếu dữ liệu xét nghiệm dẫn đến kết quả có thể thấp hơn các nghiên cứu khác. 

Bên cạnh đó, các thuốc thường được sử dụng ở mỗi nước là khác nhau, tùy thuộc mô 

hình bệnh tật riêng, thuốc khác nhau có khả năng gây tổn thương gan ở các mức độ 

khác nhau, dẫn đến khả năng xuất hiện tổn thương gan do thuốc trong các nghiên cứu 

có sự khác biệt. Một số yếu tố khác cũng có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ gặp tổn thương 

gan do thuốc như đặc điểm bệnh nhân trong mỗi nghiên cứu là khác nhau (nghiên 

cứu của chúng tôi bệnh nhân không có đối tượng trẻ em, trong khi nghiên cứu tại Tây 

Ban Nha có đối tượng trẻ em…). 

Tỷ lệ gặp tổn thương gan do thuốc trên tổng số bệnh nhân nội trú của bệnh 

viện trong năm 2015 là 22 bệnh nhân/20 088 bệnh nhân (0,11%) cao hơn so với tỷ lệ 

này trong nghiên cứu của Sistanizad và cộng sự năm 2013 tại Australia là 30 bệnh 

nhân/100 000 bệnh nhân (0,03%) [25]. Nguyên nhân chính của sự khác biệt này là do 

đặc thù bệnh nhân của mỗi bệnh viện là khác nhau, tại Bệnh viện Hữu Nghị bệnh 

nhân phần lớn là người cao tuổi, trong khi đó, tại Bệnh viện ở Australia bệnh nhân 
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thuộc nhiều nhóm đối tượng khác nhau (người trưởng thành, người cao tuổi…). 

Nhóm đối tượng người cao tuổi là nhóm đối tượng nhạy cảm hơn với các phản ứng 

có hại của thuốc, đồng thời tình trạng bệnh lý phức tạp hơn, sử dụng đồng thời nhiều 

thuốc hơn do đó tỷ lệ gặp tổn thương gan do thuốc tính trên toàn thể bệnh nhân nội 

trú của Bệnh viện Hữu Nghị sẽ cao hơn. 

Về thuốc gây tổn thương gan 

Kháng sinh là nhóm thuốc hay gây tổn thương gan nhất (45,2%), các kháng 

sinh này thuộc 5 nhóm: penicillin, betalactam khác, quinolon, macrolid và nhóm 

kháng khuẩn khác. Quinolon là nhóm kháng sinh chiếm tỷ lệ cao nhất là 5/14 cặp 

thuốc-tổn thương gan (35,7%) trong tổng số các kháng sinh gây DILI, trong đó, 

ciprofloxacin có 3 trường hợp, levofloxacin có 2 trường hợp. Kết quả tương tự cũng 

được ghi nhận trong một số nghiên cứu trước đó như nghiên cứu của Andrade và 

cộng sự (2005) tại Tây Ban Nha tỷ lệ DILI do kháng sinh là 32% tổng số ca ghi nhận 

[5]. Sau đó, cũng tại Tây Ban Nha, nghiên cứu của Ramirez và cộng sự (2010) cho 

thấy tỷ lệ DILI do kháng sinh là 19,5%, nghiên cứu của Sistanizad và cộng sự tại 

Australia (2013) có tỷ lệ này là 65%…và kháng sinh gây DILI nhiều nhất trong các 

nghiên cứu này đều là amoxicillin/clavulant [5], [22], [25]. Hai nhóm thuốc thường 

gây DILI tiếp theo là nhóm thuốc giải lo âu (điển hình là diazepam) và thuốc giảm 

đau, hạ sốt (paracetamol dạng đơn độc hoặc phối hợp). Diazepam không được phát 

hiện gây tổn thương gan do thuốc trong các nghiên cứu tại Tây Ban Nha, Australia 

nói trên. 

Trong các thuốc gây tổn thương gan có một trường hợp do thuốc đông y không 

rõ tên, bệnh nhân tự dùng thuốc với mục đích điều trị đái tháo đường cách đây 2 

tháng. Bệnh nhân có biểu hiện mệt mỏi, chán ăn, enzym gan tăng cao, đỉnh ALT đạt 

284 U/L. Bệnh nhân được ngừng thuốc ngay khi vào viện, sau đó 7 ngày, enzym gan 

giảm trên 50%, bệnh nhân có được sử dụng thuốc hạ enzym gan l - ornithin - l - 

aspartat. Các nguyên nhân bệnh lý đã được loại trừ. Việc không rõ tên thuốc dẫn đến 

khó khăn trong đánh giá mối liên quan giữa thuốc và tổn thương gan. Do đó, trong 

thực hành lâm sàng, các cán bộ y tế cần chú ý khai thác các thuốc bệnh nhân tự ý sử 
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dụng, đặc biệt là các thuốc thảo dược vì những thuốc này bệnh nhân tự sử dụng khá 

nhiều, hơn nữa, đối tượng người cao tuổi thường dễ lạm dụng thuốc, dẫn đến nguy 

cơ gặp tổn thương gan do thuốc tăng. 

Ngoài ra, trong quá trình nằm viện, bệnh nhân còn được sử dụng đồng thời 

một số thuốc như: dung dịch đẳng trương, khối hồng cầu, dịch keo đẳng trương, 

albumin, dung dịch acid amin, dịch truyền mannitol, sorbitol, dịch truyền NaCl, KCl, 

dịch truyền lipovenoes 10 (dầu đậu nành, glycerin, phospholipid), vitamin B1 + B6 

+ B12, lidocain 2%, thuốc cản quang, adrenalin, macrogol, gentamicin (bôi), 

ketoconazol (bôi)… và một số thuốc bệnh nhân chỉ được dùng 1 lần và cách xa thời 

điểm bất thường (trước bất thường > 30 ngày hoặc sau bất thường). Những thuốc này 

không được đưa vào đánh giá. 

Về đặc điểm tổn thương gan 

Mức độ tổn thương gan theo WHO ở mức nặng và đe dọa tính mạng chiếm 

90,9%, đỉnh ALT tăng cao nhất là 3020 (gấp 75,5 lần giới hạn trên bình thường). 

Những trường hợp này nếu không được can thiệp kịp thời sẽ có nguy cơ dẫn đến suy 

gan và tử vong [12], [33]. Vì vậy, trong thực hành lâm sàng, các cán bộ y tế cần lưu 

ý hơn đến xét nghiệm enzym gan và kiểm tra, đánh giá chặt chẽ những trường hợp 

có tăng enzym gan để có biện pháp xử trí kịp thời. Việc xác định thuốc nghi ngờ gây 

tăng enzym gan rất quan trọng để tránh cho bệnh nhân không gặp lại tổn thương gan. 

Đa số các bệnh nhân không có triệu chứng lâm sàng của tổn thương gan như 

sốt, vàng da, ngứa, mệt mỏi, tăng bạch cầu ưa acid…Chỉ có 7/22 bệnh nhân có biểu 

hiện lâm sàng, trong đó 4/7 bệnh nhân có biểu hiện sốt. Tuy nhiên, sốt không phải là 

một biểu hiện lâm sàng điển hình, bệnh nhân có thể gặp sốt trong khá nhiều trường 

hợp khác nhau như viêm phổi, nhiễm khuẩn tiết niệu…2/7 trường hợp có mệt mỏi, 

ăn kém và 1 trường hợp có vàng da, vàng mắt, tuy nhiên những biểu hiện này liên 

quan đến bệnh lý nền của bệnh nhân. Trong khi đó, theo nghiên cứu của Bagheri và 

cộng sự tại Pháp năm 2000, có 6/13 bệnh nhân có biểu hiện đặc trưng như buồn nôn, 

nôn, đau vùng bụng, vàng da. Do đó, trong thực hành lâm sàng, khuyến cáo nên theo 
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dõi chặt chẽ bệnh nhân, khi có bất thường cần ghi chép đầy đủ và có biện pháp xử trí 

kịp thời. 

Về ca tổn thương gan 

Đây là một nghiên cứu hồi cứu, tiếp cận theo hướng dịch tễ nhằm xác định tần 

suất gặp và đặc điểm tổn thương gan có thể liên quan đến thuốc, tuy nhiên chúng tôi 

cũng đã phân tích các ca cụ thể trên từng bệnh nhân để có thể đưa ra kết quả đánh giá 

mối liên quan giữa thuốc nghi ngờ và tổn thương gan. Việc phân tích ca tuy chưa thể 

khẳng định chắc chắn mối quan hệ nhân quả nhưng cũng mang đến một cái nhìn rõ 

hơn về tổn thương gan có thể gây ra bởi thuốc. Hai trường hợp điển hình gây tổn 

thương gan có thể do thuốc được trình bày chi tiết trong phụ lục 4. Trường hợp thứ 

nhất, một bệnh nhân nam, 77 tuổi, phát hiện tổn thương gan sau khi dùng fosfomycin 

được 6 ngày. Bệnh nhân không có bệnh lý gan nào khác, xét nghiệm viêm gan virus 

B và C âm tính, các xét nghiệm khác không có thông tin. Ngoài fosfomycin, bệnh 

nhân còn dùng thêm một số thuốc khác, tuy nhiên, đánh giá theo thang RUCAM cập 

nhật năm 2015 các thuốc này đều được đánh giá ở mức “không nghĩ đến” hoặc “loại 

trừ”. Tổn thương gan hồi phục sau 8 ngày ngừng thuốc. Trường hợp thứ hai liên quan 

tới ciprofloxacin trên 1 bệnh nhân nam, 85 tuổi. Bệnh nhân được dùng thuốc 2 đợt, 

đợt 1 sau 26 ngày dùng thuốc, siêu âm ổ bụng cho kết quả nhu mô gan không đồng 

nhất, 3 ngày sau xét nghiệm enzym gan có tăng nhẹ trên 2N, đợt 2 sau tái sử dụng 

thuốc 21 ngày, enzym gan tăng cao trên 5N, gấp 2,7 lần đợt 1. Trước khi dùng thuốc 

và sau khi enzym gan trở về bình thường, bệnh nhân không có bất thường trên siêu 

âm ổ bụng. Điều này cho thấy đã có tổn thương gan xuất hiện trong quá trình bệnh 

nhân sử dụng thuốc, nghĩa là có thể có tổn thương gan có liên quan đến thuốc.  

Một số khó khăn và hạn chế của nghiên cứu 

- Do tính chất hồi cứu, không can thiệp, nghiên cứu chỉ thu thập những thông 

tin có sẵn trong hồ sơ bệnh án nên có thể bỏ sót một số thông tin cần thiết để đánh 

giá tổn thương gan do thuốc theo thang RUCAM cập nhật năm 2015 như thông tin 

về các xét nghiệm viêm gan virus (viêm gan virus A, B, C…), EBV, HEV, HSV, 

VZV, hình ảnh siêu âm gan, mạch gan, đặc biệt là thông tin dùng thuốc của bệnh 
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nhân trong thời gian bệnh nhân không nằm viện. Điều này có thể dẫn đến đánh giá 

thấp mức độ tổn thương gan hoặc bỏ qua một số thuốc có thể là nguyên nhân gây tổn 

thương gan. Dữ liệu xét nghiệm ALP hạn chế, không có thông tin quá trình diễn biến 

ALP sau khi có bất thường dẫn đến không thể phân loại tổn thương gan và khả năng 

đánh giá điểm theo thang RUCAM cập nhật năm 2015 bị giảm đi. Ngoài ra, nghiên 

cứu tiếp cận theo hướng dịch tễ nên chỉ giúp phát hiện chứ không khẳng định chắc 

chắn mối quan hệ nhân quả giữa thuốc và tổn thương gan. Để khẳng định chắc chắn 

mối quan hệ nhân quả cần phải tiến hành nghiên cứu tiến cứu với tiêu chuẩn chặt chẽ 

hơn và đầy đủ dữ liệu hơn. 

- Việc dùng thêm tiêu chuẩn bổ sung (loại những bệnh nhân không có ít nhất 

một giá trị xét nghiệm ALT trước bất thường < 2N và một giá trị ALT sau bất thường 

< 2N) giúp thu hẹp phạm vi đánh giá tổn thương gan, tuy nhiên có thể bỏ sót những 

trường hợp mà enzym gan chưa giảm về bình thường sau bất thường. Đồng thời cũng 

bỏ sót những trường hợp không có xét nghiệm enzym bình thường trước thời điểm 

bất thường. Điều này dẫn đến tỷ lệ phát hiện được tổn thương gan do thuốc có thể 

thấp hơn thực tế. Đồng thời, nghiên cứu còn loại những bệnh nhân tử vong do đó 

không tính được tỷ lệ tử vong do tổn thương gan và giảm tỷ lệ gặp tổn thương gan do 

thuốc trong nghiên cứu. 

- Bệnh nhân sau khi có tăng enzym gan thường được sử dụng các thuốc hạ 

enzym gan với hoạt chất là l - ornithin - l - aspartat hoặc arginin, những thuốc này tác 

động đến enzym gan, gây hạ enzym gan. Điều này sẽ ảnh hưởng đến việc đánh giá 

mức độ giảm enzym gan sau khi ngừng thuốc nghi ngờ dẫn đến có thể đánh giá cao 

mức độ liên quan của tổn thương gan và thuốc nghi ngờ. 

- Số lượng thuốc sử dụng trên một bệnh nhân khá nhiều, phần lớn nằm trong 

khoảng 11 - 15 thuốc, ngoài ra, còn 1 số thuốc là dịch truyền hoặc thuốc bệnh nhân 

dùng 1 lần nhưng cách xa thời điểm xảy ra biến cố (> 30 ngày) không được đưa vào 

thống kê nên thực tế số lượng thuốc bệnh nhân sử dụng sẽ nhiều hơn, lên đến trên 20 

thuốc. Điều này gây khó khăn cho việc tầm soát thuốc bệnh nhân sử dụng trong quá 
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trình nằm viện, đồng thời, khó khăn trong việc xác định thuốc nào là nguyên nhân 

của tổn thương gan. 

Tuy còn nhiều hạn chế về quy mô tiến hành và chất lượng dữ liệu nhưng những 

kết quả thu được của đề tài hy vọng sẽ là tiền đề cho những nghiên cứu đầy đủ hơn 

về tổn thương gan do thuốc và các nghiên cứu về phản ứng có hại của thuốc thông 

qua kết quả xét nghiệm cận lâm sàng bằng phương pháp tầm soát. 
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KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 

KẾT LUẬN 

Qua tầm soát 36 771 xét nghiệm ALT và 881 xét nghiệm ALP và hồ sơ bệnh 

án của 37 bệnh nhân nội trú tại Bệnh viện Hữu Nghị từ ngày 01/01/2015 đến ngày 

31/12/2015, chúng tôi rút ra một số kết luận như sau: 

1. Tầm soát những bất thường chức năng gan thông qua kết quả xét nghiệm 

cận lâm sàng trên bệnh nhân nội trú tại Bệnh viện Hữu Nghị 

- 37 bệnh nhân được nhận định nghi ngờ có tổn thương gan do thuốc. 

2. Phân tích đặc điểm tổn thương gan nghi ngờ do thuốc trên những bệnh 

nhân có bất thường chức năng gan 

 Đặc điểm bệnh nhân có tổn thương gan 

37 bệnh nhân có 91,9% là nam giới, độ tuổi trung bình là 74,1 ± 9,1, khoa 

phòng chủ yếu là khoa hô hấp, chấn đoán bệnh chính chiếm phần lớn là bướu tân sinh 

và bệnh hệ hô hấp. 

 Đặc điểm thuốc được sử dụng trên bệnh nhân có tổn thương gan 

Số lượng thuốc dùng trên mỗi bệnh nhân đa số từ 11 – 15 thuốc (chiếm 51,4%). 

Nhóm thuốc chiếm chủ yếu là kháng sinh và thuốc điều trị bệnh gan. 

 Đánh giá mối liên quan giữa thuốc nghi ngờ và tổn thương gan 

Có 31 cập thuốc – tổn thương gan được đánh giá ở mức có thể, tương ứng với 

22 bệnh nhân. 

 Tỷ lệ gặp tổn thương gan nghi ngờ do thuốc 

- Tỷ lệ gặp tổn thương gan nghi ngờ do thuốc trên tổng số bệnh nhân có bất 

thường chức năng gan là 22 bệnh nhân/ 369 bệnh nhân, chiếm 6,0%. 

- Tỷ lệ gặp tổn thương gan nghi ngờ do thuốc trên tổng số bệnh nhân nội trú 

tại bệnh viện năm 2015 là 22 bệnh nhân/20 088 bệnh nhân/năm, chiếm 0,11%. 

- Tỷ lệ gặp tổn thương gan nghi ngờ do thuốc trên tổng số xét nghiệm ALT và 

ALP của bệnh nhân nội trú là 22 bệnh nhân/37 652 xét nghiệm ALT và ALP (chiếm 

0,058%). 
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 Thuốc gây tổn thương gan 

Nhóm thuốc thường gây tổn thương gan là nhóm kháng sinh, chiếm 45,2% 

trên tổng số cặp thuốc-tổn thương gan. Nhóm kháng sinh chiếm tỷ lệ cao nhất là nhóm 

kháng sinh quinolon (35,7% trong tổng số các kháng sinh) với 2 kháng sinh điển hình 

là ciprofloxacin và levofloxacin. 

 Đặc điểm tổn thương gan do thuốc 

- Mức độ tổn thương gan chủ yếu ở mức nặng và đe dọa tính mạng, chiếm 

90,9%. 

- Thời gian tiềm tàng thường ngắn: khoảng 50% từ vài ngày đến 1 tuần. 

- Thời gian hồi phục kéo dài trong khoảng từ 1 tuần đến 1 tháng. 
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KIẾN NGHỊ 

- Cần thường xuyên làm các xét nghiệm chức năng gan để có thể phát hiện 

sớm và có những can thiệp kịp thời đối với các tổn thương gan do thuốc gây ra, đặc 

biệt là xét nghiệm ALP để theo dõi chức năng gan của bệnh nhân một cách toàn diện 

hơn và có đầy đủ dữ liệu phục vụ cho việc đánh giá tổn thương gan được chính xác 

hơn. 

- Lồng ghép hoạt động tầm soát các phản ứng có hại của thuốc thông qua xét 

nghiệm cận lâm sàng vào hoạt động của dược sĩ lâm sàng để góp phần sử dụng thuốc 

hợp lý, an toàn trong bệnh viện.

- Tiếp tục triển khai các nghiên cứu về tổn thương gan do thuốc để thu được 

các dữ liệu đầy đủ hơn, đồng thời mở rộng đánh giá cho các phản ứng có hại khác 

của thuốc như mất bạch cầu hạt, giảm tiểu cầu, tiêu cơ vân, bất thường kali huyết 

thanh… 
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PHỤ LỤC 1: 

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN BỆNH NHÂN  

BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ 

Mã bệnh án: ........................................Khoa: ............................................................... 

Họ và tên: ...........................................Tuổi: ..........................Giới: Nam/Nữ 

Chiều cao: .........................Cân nặng: ........................Mang thai: Có/Không 

Ngày vào viện: ....................................Ngày ra viện: ................................................... 

Chẩn đoán vào viện: ...................................................................................................... 

Chẩn đoán ra viện: ........................................................................................................ 

Uống rượu: Có/Không             Lượng: ............................................./ngày 

Xét nghiệm chức năng gan:  

Ngày AST (U/L) ALT (U/L) ALP (U/L) Bilirubin (µmol/l) INR (nếu có) 

      

      

      

      

ALT bình thường: 40 U/L, ALP bình thường: 120 U/L. 

Nhóm các yếu tố nguy cơ:  

Nhóm I: 

 
Có 

XN 
Ngày 

Chỉ 

số 

Kết luận 

(+/-) 

Không có 

thông tin 

1.Anti-HAV-IgM      

2.HBsAg, anti-HBc-IgM, HBV-

DNA 
     

3.Anti HCV, HCV-RNA      

4.HEV (Anti-HEV-IgM, Anti-

HEV-IgG, HEV-ARN) 
     



 

 

5.Siêu âm gan/ Siêu âm màu 

doppler mạch gan/ Nội soi/ CT/ 

MRC 

     

6.Nghiện rượu (AST/ALT ≥2)      

7. Gần đây có tiền sử huyết áp thấp 

cấp tính (đặc biệt là bệnh lý cơ tim)  
     

Nhóm II: 

 
Có 

XN 
Ngày 

Chỉ 

số 

Kết 

luận 

(+/-) 

Không 

có thông 

tin 

1.Biến chứng của các bệnh lý: Nhiễm 

trùng huyết, Viêm gan B/C mạn tính, Bệnh 

gan tự miễn, Bệnh lý mật nguyên phát 

hoặc viêm xơ đường mật, Bệnh gan di 

truyền 

     

2.Nhiễm trùng gợi ý bởi PCR và thay đổi 

nồng độ CMV (anti-CMV-IgM, anti-

CMV-IgG) 

     

3. EBV (anti-EBV-IgM, anti-EBV-IgG)      

4. HSV (anti-HSV-IgM, anti-HSV-IgG)      

5. VZV (anti-VZV-IgM, anti-VZV-IgG)      

Thuốc sử dụng: 

STT 
Tên biệt dược 

(Tên hoạt chất) 

Liều dùng 1 

lần (mg/g/UI) 

Số lần 

/ngày 

Đường 

dùng 

Khoảng thời gian 

dùng thuốc 

Đợt 1 Đợt 2 

1       

2       

3       

4       

5       

6…       

 



 

 

Kết quả xét nghiệm cận lâm sàng khác liên quan đến gan, đường mật (Siêu âm, Chụp 

CT, MRC...): 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

Bệnh nhân có các biểu hiện lâm sàng nào: 

Sốt 1, Có 2, Không 3, Không có thông tin 

Vàng da 1, Có 2, Không 3, Không có thông tin 

Phát ban 1, Có 2, Không 3, Không có thông tin 

Tăng bạch cầu ái toan 1, Có 2, Không 3, Không có thông tin 

Đau khớp 1, Có 2, Không 3, Không có thông tin 

Tăng bạch cầu lympho 1, Có 2, Không 3, Không có thông tin 

Bệnh nhân có các biểu hiện khác: 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

Ngày bắt đầu xuất hiện các biểu hiện trên: …………………………………………… 

Ngày ngừng xuất hiện các biểu hiện trên: …………………………………………… 

Biểu hiện lâm sàng có ngừng xuất hiện sau khi bệnh nhân ngừng thuốc không? 

Biểu hiện lâm sàng có xuất hiện lại khi bệnh nhân dùng lại thuốc không? 

1, Có 2, Không 3, Không có thông tin 

  

1, Có 2, Không 3, Không có thông tin 



 

 

PHỤ LỤC 2:  

THANG ĐÁNH GIÁ TỔN THƯƠNG GAN  

RUCAM CẬP NHẬT NĂM 2015 

Bảng 1: Thang RUCAM cập nhật 2015 cho trường hợp tổn thương tế bào gan 

trong DILI và HILI 

Họ và tên bệnh nhân: ………………………………………………………………… 

Thuốc nghi ngờ: ……………………………………………………………………… 

Các mục cho tổn thương tế bào gan Điểm Kết quả 

1.Thời gian khởi phát từ khi bắt đầu dùng thuốc/thảo dược 

5-90 ngày (đối với những thuốc được tái sử dụng: 1-15 

ngày) 
2  

<5 hoặc >90 ngày (đối với những thuốc được tái sử dụng: 

>15 ngày) 
1  

Thay thế: Thời gian khởi phát từ khi ngừng thuốc/thảo 

dược 
  

≤15 ngày (trừ trường hợp chuyển hóa chậm: >15 ngày) 1  

2.ALT sau khi ngừng thuốc/thảo dược 

Phần trăm khác biệt giữa đỉnh ALT và N (giới hạn trên 

bình thường) 
  

Giảm ≥50% trong 8 ngày 3  

Giảm ≥50% trong 30 ngày 2  

Không có thông tin hoặc tiếp tục dùng thuốc/thảo dược 0  

Giảm ≥50% sau 30 ngày 0  

Giảm <50% sau 30 ngày hoặc hiện tại tăng -2  

3.Yếu tố nguy cơ 

Sử dụng rượu (ly*/ngày: >2 đối với nữ, >3 đối với nam) 1  

Sử dụng rượu (ly*/ngày: ≤2 đối với nữ, ≤3 đối với nam) 0  



 

 

Tuổi ≥55 1  

Tuổi <55 0  

4.Thuốc/thảo dược dùng đồng thời 

Không dùng kèm thuốc gì hoặc không có thông tin 0  

Thuốc/thảo dược dùng đồng thời với thời gian dùng không 

liên quan đến thời điểm khởi phát 
0  

Thuốc/thảo dược dùng đồng thời với thời gian dùng liên 

quan hoặc gợi ý đến thời điểm khởi phát 
-1  

Thuốc/thảo dược dùng đồng thời được biết là gây độc cho 

gan và thời gian dùng liên quan hoặc gợi ý đến thời điểm 

khởi phát 

-2  

Thuốc/thảo dược dùng đồng thời có bằng chứng về vai trò 

trong trường hợp này (những thuốc được tái sử dụng hoặc 

test xác thực) 

-3  

5.Tìm kiếm nguyên nhân không phải thuốc/ 

thảo dược 

Tích 

nếu âm 

tính 

Tích nếu 

không 

được làm 

Nhóm I (7 nguyên nhân)   

HAV: Anti-HAV-IgM   

Siêu âm gan mật/ Siêu âm màu Doppler   

HCV: Anti-HCV, HCV-ARN   

HEV: Anti-HEV-IgM, Anti-HEV-IgG, HEV-ARN   

Siêu âm gan mật/ siêu âm màu doppler mạch gan/ nội soi/ 

CT/ MRC 
  

Nghiện rượu (AST/ALT ≥2)   

Gần đây có tiền sử huyết áp thấp cấp tính (đặc biệt nếu có 

nền bệnh lý tim) 
  

Nhóm II (5 nguyên nhân)   



 

 

Biến chứng của các bệnh lý nền: nhiễm trùng huyết, bệnh 

gan tự miễn, viêm gan B/C mạn tính, bệnh mật nguyên 

phát hoặc viêm xơ đường mật, bệnh gan di truyền 

  

Nhiễm trùng gợi ý bởi PCR và thay đổi nồng độ CMV 

(anti-CMV-IgM, anti-CMV-IgG) 
  

EBV (anti-EBV-IgM, anti-EBV-IgG)   

HSV (anti-HSV-IgM, anti-HSV-IgG)   

VZV (anti-VZV-IgM, anti-VZV-IgG)   

Đánh giá nhóm I và nhóm II   

Tất cả nguyên nhân nhóm I và II được loại trừ 2  

7 nguyên nhân nhóm I được loại trừ 1  

6 hoặc 5 nguyên nhân nhóm I được loại trừ 0  

Ít hơn 5 nguyên nhân nhóm I được loại trừ -2  

Có khả năng cao do nguyên nhân thay thế -3  

6.Thông tin trước đó về nhiễm độc gan của thuốc/thảo dược 

Phản ứng được ghi trên tờ SPC 2  

Phản ứng được công bố nhưng không ghi trên tờ SPC 1  

Phản ứng không được biết đến 0  

7.Đáp ứng khi vô tình tái sử dụng 

Tăng gấp đôi ALT khi dùng thuốc/thảo dược đơn độc, 

ALT dưới 5N trước tái tiếp xúc 
3  

Tăng gấp đôi ALT khi dùng thuốc/thảo dược cùng thời 

điểm với phản ứng lần đầu tiên 
1  

Tăng ALT nhưng dưới giới hạn bình thường trong cùng 

điều kiện như lần sử dụng đầu tiên 
-2  

Trường hợp khác 0  

Tổng điểm   

*1 ly tương ứng với 10g ethanol  



 

 

Bảng 2: Thang RUCAM cập nhật năm 2015 cho trường hợp tổn thương mật 

hoặc tổn thương hỗn hợp trong DILI và HILI 

Họ và tên bệnh nhân: ………………………………………………………………… 

Thuốc nghi ngờ: ……………………………………………………………………… 

Các mục cho tổn thương mật hoặc hỗn hợp Điểm Kết quả 

1.Thời gian khởi phát từ khi bắt đầu dùng thuốc/thảo dược 

5-90 ngày (đối với những thuốc được tái sử dụng: 1-90 

ngày) 
2  

<5 hoặc >90 ngày (đối với những thuốc được tái sử dụng: 

>90 ngày) 
1  

Thay thế: Thời gian khởi phát từ khi ngừng thuốc/thảo dược   

≤30 ngày (trừ trường hợp chuyển hóa chậm: >30 ngày) 1  

2.ALP sau khi ngừng thuốc/thảo dược 

Phần trăm khác biệt giữa đỉnh ALP và N (giới hạn trên bình 

thường) 
  

  Giảm ≥50% trong 180 ngày 2  

  Giảm <50% trong 180 ngày 1  

  Không có thông tin không đổi, tăng hoặc tiếp tục dùng 

thuốc/thảo dược 
0  

3.Yếu tố nguy cơ 

Sử dụng rượu (ly/ngày: >2 đối với nữ, >3 đối với nam) 1  

Sử dụng rượu (ly/ngày: ≤2 đối với nữ, ≤3 đối với nam) 0  

Mang thai 1  

Tuổi ≥55 1  

Tuổi <55 0  

4.Thuốc/thảo dược dùng đồng thời 

Không dùng kèm thuốc gì hoặc không có thông tin 0  



 

 

Thuốc/thảo dược dùng đồng thời với thời gian dùng không 

liên quan đến thời điểm khởi phát 
0  

Thuốc/thảo dược dùng đồng thời với thời gian dùng liên 

quan hoặc gợi ý đến thời điểm khởi phát 
-1  

Thuốc/thảo dược dùng đồng thời được biết là gây độc cho 

gan và thời gian dùng liên quan hoặc gợi ý đến thời điểm 

khởi phát 

-2  

Thuốc/thảo dược dùng đồng thời có bằng chứng về vai trò 

trong trường hợp này (những thuốc được tái sử dụng hoặc 

test xác thực) 

-3  

5.Tìm kiếm nguyên nhân không phải thuốc 

/thảo dược 

Tích 

nếu âm 

tính 

Tích nếu 

không 

được làm 

Nhóm I (7 nguyên nhân)   

HAV: Anti-HAV-IgM   

HBV: HBsAg, anti-HBc-IgM, HBV-DNA   

HCV: Anti-HCV, HCV-RNA   

HEV: Anti-HEV-IgM, Anti-HEV-IgG, HEV-ARN   

Siêu âm gan mật/ siêu âm màu doppler mạch gan/ nội soi/ 

CT/ MRC 
  

Nghiện rượu (AST/ALT ≥2)   

Gần đây có tiền sử huyết áp thấp cấp tính (đặc biệt nếu có 

nền bệnh lý tim) 
  

Nhóm II (5 nguyên nhân)   

Biến chứng của các bệnh lý nền: nhiễm trùng huyết, bệnh 

gan tự miễn, viêm gan B/C mạn tính, bệnh mật nguyên phát 

hoặc viêm xơ đường mật, bệnh gan di truyền 

  



 

 

Nhiễm trùng gợi ý bởi PCR và thay đổi nồng độ CMV 

(anti-CMV-IgM, anti-CMV-IgG) 
  

EBV (anti-EBV-IgM, anti-EBV-IgG)   

HSV (anti-HSV-IgM, anti-HSV-IgG)   

VZV (anti-VZV-IgM, anti-VZV-IgG)   

Đánh giá nhóm I và nhóm II   

Tất cả nguyên nhân nhóm I và II được loại trừ 2  

7 nguyên nhân nhóm I được loại trừ 1  

6 hoặc 5 nguyên nhân nhóm I được loại trừ 0  

Ít hơn 5 nguyên nhân nhóm I được loại trừ -2  

Có khả năng cao do nguyên nhân thay thế -3  

6.Thông tin trước đó về nhiễm độc gan của thuốc/thảo dược 

Phản ứng được ghi trên tờ SPC 2  

Phản ứng được công bố nhưng không ghi trên tờ SPC 1  

Phản ứng không được biết đến 0  

7.Đáp ứng khi vô tình tái sử dụng 

Tăng gấp đôi ALT khi dùng thuốc/thảo dược đơn độc, ALT 

dưới 5N trước tái sử dụng 
3  

Tăng gấp đôi ALT khi dùng thuốc/thảo dược cùng thời 

điểm với phản ứng lần đầu tiên 
1  

Tăng ALT nhưng dưới giới hạn bình thường trong cùng 

điều kiện như lần sử dụng đầu tiên 
-2  

Trường hợp khác 0  

Tổng điểm   

PHỤ LỤC 3:  

*1 ly tương ứng với 10g ethanol 

≤ 0 điểm Loại trừ 6 - 8 điểm Có khả năng là DILI 

1 - 2 điểm Không nghĩ đến DILI ≥  9 điểm Khả năng cao là DILI 

3 - 5 điểm Có thể là DILI   



 

 

NGUYÊN NHÂN GÂY TỔN THƯƠNG GAN NGOÀI 

THUỐC/THẢO DƯỢC 

Nguyên nhân ngoài thuốc gây 

tổn thương gan 

Nguyên nhân ngoài thảo dược gây tổn 

thương gan 

Viêm gan B, C, E 

Viêm gan do CMV, EBV 

Viêm gan virus 

Viêm gan tự miễn 

Bệnh Wilson 

Thiếu máu cục bộ gan 

Bệnh lý của gan do nguyên nhân 

từ tim 

Xơ gan 

Gan nhiễm mỡ 

Gan nhiễm mỡ không do rượu 

Bệnh gan do rượu 

Tiền sử ghép gan 

Bệnh lý gan không xác định 

Hội chứng Gilbert 

Ứ mật tái phát lành tính 

Bệnh đường mật 

Khối u liên quan đến gan 

U lympho 

Nhiễm trùng toàn thân 

Nhiễm Chlamydia 

Bệnh lý tuyến giáp 

Viêm đa cơ 

Viêm gan E 

Viêm gan do EBV 

Viêm gan do HSV 

Viêm gan do VZV 

Viêm gan tế bào khổng lồ 

Bệnh gan tự miễn 

Bệnh gan tự miễn microsom gan thận dương 

tính 

Bệnh gan tự miễn kháng thể cơ trơn dương 

tính 

Hội chứng chồng chéo 

Bệnh gan hoặc gan nhiễm mỡ do rượu 

Gan nhiễm mỡ không do rượu 

Bệnh lý dạ dày trước đó 

Thiếu máu cục bộ gan 

Đa chấn thương 

Bệnh gan hoặc gan nhiễm mỡ trước đó 

Nghi ngờ bệnh lý gan 

Tổn thương gan bởi thuốc dùng đồng thời 

Gan nhiễm mỡ không liên quan đến rượu 

Bệnh đường mật 

Viêm tụy 

Tiêu cơ vân do thuốc nhóm statin 

PHỤ LỤC 4: 



 

 

BÁO CÁO CA TỔN THƯƠNG GAN CÓ THỂ DO THUỐC 

Ca số 1: Tổn thương gan nghi ngờ do fosfomycin 

Bệnh nhân nam, 77 tuổi, vào viện ngày 27/03/2015, được chẩn đoán viêm phổi. 

Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường type II, sỏi niệu quản phải đã 

phẫu thuật, suy thận cấp, nhồi máu não tháng 11/2014. Bệnh nhân không có tiền sử 

bệnh gan hay uống rượu. Bệnh nhân được sử dụng ciprofloxacin 200 mg/lần, 2 

lần/ngày (từ 27/03/2015 - 15/04/2015) và cefoperazon 1 g/lần, 2 lần/ngày (từ 

31/03/2015 - 15/04/2015) để điều trị viêm phổi nhưng không đỡ. Ngày 13/04/2015 

bệnh nhân được chẩn đoán xác định nhiễm khuẩn tiết niệu và viêm phế quản. Bệnh 

nhân được đổi sang sử dụng amoxicillin/clavulanat 1,25 g/lần, 2 lần/ngày (từ 

14/04/2015 – 17/04/2015) và clarithromycin 500 mg/lần, 2 lần/ngày (từ 18/04/2015 

– 24/04/2015) nhưng vẫn không đỡ. Sau đó, bệnh nhân được đổi sang sử dụng 

fosfomycin 1 g/lần, 2 lần/ngày từ ngày 24/04/2015. Ngày 25/04/2015, bệnh nhân tỉnh, 

bất động, suy kiệt, sốt 37,8oC, da và niêm mạc nhợt, tuyến giáp không to, hạch ngoại 

vi không sờ thấy, phù toàn thân, hội chứng thiếu máu mức độ vừa, huyết áp 120/70 

mmHg, rì rào phế nang 2 phổi giảm, ran ứ đọng nhiều 2 đáy, kết quả xét nghiệm 

enzym gan AST 135 U/L, ALT 61 U/L. Ngày 26/04/2015, bệnh nhân được chỉ định 

thêm imipenem/cilastatin 500/500 mg/lần, 2 lần/ngày. Ngày 27/04/2015, AST 482 

U/L, ALT 186 U/L, bệnh nhân được dùng Euformin (arginin) 200mg, 1 viên/lần, 2 

lần/ngày. Ngày 30/04/2015, enzym gan vẫn tiếp tục tăng AST 488 U/L, ALT 231 

U/L, bệnh nhân được ngừng y lệnh fosfomycin. Bệnh nhân có sốt từ ngày 25/04 đến 

ngày 08/05, không có phát ban hay sẩn ngứa, vàng da. Xét nghiệm viêm gan virus 

ngày 22/05/2015 cho kết quả HBsAg (-), Anti HCV (-). Diễn biến sử dụng thuốc và 

kết quả xét nghiệm ALT được thể hiện trong hình 1. 

 



 

 

 

Hình 1: Diễn biến sử dụng thuốc và kết quả xét nghiệm ALT 

Bệnh nhân được nghi ngờ có tổn thương gan do thuốc. Các thuốc được đưa 

vào đánh giá mối liên quan với tổn thương gan bao gồm fosfomycin, ciprofloxacin, 

cefoprrazon, clarithromycin, amoxicilin/clavulanat, ivabradin. Kết quả đánh giá được 

trình bày trong Bảng 1. Như vậy, fosfomycin là thuốc nghi ngờ gây ra tổn thương gan 

trên bệnh nhân do các nguyên nhân do bệnh gan đã được loại trừ, bệnh nhân không 

mắc viêm gan virus B hoặc C, các thông tin về viêm gan virus A, E và các nhiễm 

trùng khác không được đề cập. Thời gian dùng thuốc có liên quan nhiều đến sự biến 

đổi của enzym gan, enzym gan tăng từ ngày 25/04 đến 30/04 là thời gian bệnh nhân 

được sử dụng thuốc, ngay sau khi dừng thuốc ngày 30/04, enzym gan giảm nhanh, 

đến ngày 08/05/2015 thì trở về giới hạn bình thường. Do không có đầy đủ dữ liệu về 



 

 

xét nghiệm ALP nên chưa thể đánh giá loại tổn thương gan là tổn thương tế bào hay 

tổn thương mật hoặc hỗn hợp. 

Bảng 1: Kết quả đánh giá mối liên quan giữa thuốc và tổn thương gan trên 

bệnh nhân Trần Hồng U. 

Thuốc 

Thời 

gian khởi 

phát sau 

dùng 

thuốc 

Thời gian 

khởi phát 

sau ngừng 

thuốc 

Phục 

hồi sau 

ngừng 

thuốc 

Thông tin 

trên tờ 

SPC 

Kết quả 

theo thang 

RUCAM 

2015 

Fosfomycin 6 ngày 0 ngày 8 ngày 
Có: Không 

phổ biến 

Có thể là 

DILI 

Ciprofloxacin 34 ngày 15 ngày 23 ngày 
Có: Không 

phổ biến 

Không 

nghĩ đến 

DILI 

Cefoperazon 31 ngày 15 ngày 23 ngày 
Có: Phổ 

biến 

Không 

nghĩ đến 

DILI 

Clarithromycin 12 ngày 6 ngày 14 ngày 
Có: Không 

phổ biến 

Không 

nghĩ đến 

DILI 

Amoxicillin/ 

clavulanat 
16 ngày 13 ngày 21 ngày 

Có: Không 

phổ biến 

Không 

nghĩ đến 

DILI 

Ivabradin 34 ngày 10 ngày 18 ngày Không 
Loại trừ 

DILI 

Các ca tổn thương gan do fosfomycin trên lâm sàng đã được đề cập trong một 

số tài liệu y văn. Thông tin trên tờ SPC cho thấy fosfomycin gây tăng ALP, AST, 

ALP thoáng qua với tần suất không phổ biến, và rất hiếm khi gây gan nhiễm mỡ. Trên 

LiverTox có 1 báo cáo về tổn thương gan cấp tính nghi ngờ do fosfomycin tại Nhật 



 

 

Bản năm 2005. Trong Cơ sở dữ liệu của Tổ chức Y tế thế giới về phản ứng có hại của 

thuốc (Vigilyze) từ 1981 đến 30/04/2016 có 133 báo cáo về các phản ứng có hại trên 

gan mật trên tổng số 4 322 báo cáo phản ứng có hại liên quan đến fosfomycin (chiếm 

3,1%). Trong Cơ sở dữ liệu của Trung tâm DI&ADR Quốc gia giai đoạn 2010 - 2014, 

có 1 báo cáo tăng enzym gan trên tổng số 29 báo cáo phản ứng có hại liên quan đến 

fosfomycin (chiếm 3,4%).  

  



 

 

Ca số 2: Tổn thương gan nghi ngờ do ciprofloxacin 

Bệnh nhân nam, 85 tuổi, vào viện ngày 26/01/2015 do xuất hiện ợ chua, ợ nóng 

nhiều kèm nấc nghẹn. Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, viêm trợt hang vị, đồng 

thời không có tiền sử bệnh gan hay uống rượu. Ngày 11/03/2015, bệnh nhân được 

chẩn đoán nhiễm khuẩn tiết niệu/bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Bệnh nhân có 2 lần 

tăng enzym gan, lần một ngày 09/03/2015, ALT tăng nhẹ 85U/L, AST 74U/L, lần hai 

ngày 28/03/2015 ALT 207U/L, AST 170U/L. Tại thời điểm có tăng enzym gan ngày 

28/03/2015, bệnh nhân không sốt, không có phát ban hay sẩn ngứa, vàng da. Siêu âm 

ổ bụng ngày 27/01/2015 không thấy gì bất thường, ngày 06/03/2015 nhu mô gan 

không đồng nhất, ngày 23/04/2015 không thấy gì bất thường. Bệnh nhân không được 

sử dụng các thuốc hạ enzym gan trong thời gian trước và sau bất thường. Diễn biến 

sử dụng thuốc và kết quả xét nghiệm ALT được thể hiện trong hình 2. 

 

Hình 2. Diễn biến sử dụng thuốc và kết quả xét nghiệm ALT 

  



 

 

Bệnh nhân được nghi ngờ có tổn thương gan do thuốc. Các thuốc được đưa 

vào đánh giá mối liên quan với tổn thương gan bao gồm ciprofloxacin, ceftizoxim, 

clarithromycin. Kết quả đánh giá được trình bày trong bảng 2.  

Như vậy, ciprofloxacin là thuốc nghi ngờ gây ra tổn thương gan trên bệnh 

nhân. Bệnh nhân dùng ciprofloxacin 2 đợt, đợt một từ ngày 08/02/2015 đến 

18/02/2015 với liều 200 mg/lần, 2 lần/ngày, sau 25 ngày, siêu âm ổ bụng có bất 

thường nhu mô gan. Ngày 09/03/2015, sau khi sử dụng thuốc 29 ngày, xét nghiệm 

enzym gan có tăng nhẹ trên 2N (ALT 85 U/L), không có biểu hiện lâm sàng bất 

thường. Đợt hai, bệnh nhân tái sử dụng ciprofloxacin với liều không đổi từ ngày 

09/03/2015 đến 24/03/2015. Ngày 28/03/2015, bệnh nhân phát hiện tổn thương gan, 

ALT tăng trên 5N (ALT 207 U/L). Siêu âm ổ bụng trước khi bắt đầu sử dụng thuốc 

và sau khi ngừng thuốc đều không có gì bất thường. Các thông tin về bệnh viêm gan 

virus A, B, C, hay E và các xét nghiệm liên quan khác chưa được loại trừ do không 

có thông tin. Do đó, mối liên quan giữa ciprofloxacin và tổn thương gan được đánh 

giá ở mức “có thể”. 

  



 

 

Bảng 2: Kết quả đánh giá mối liên quan giữa thuốc và tổn thương gan trên 

bệnh nhân Bùi Đẩu N. 

Thuốc Ciprofloxacin Ceftizoxim Clarithromycin 

Thời gian khởi 

phát sau dùng 

thuốc 

Lần tăng 1: 28 ngày 

18 ngày 23 ngày 
Lần tăng 2: 48 ngày sau sử 

dụng thuốc lần đầu, 20 

ngày sau tái sử dụng thuốc 

Thời gian khởi 

phát sau ngừng 

thuốc 

Sau 3 ngày ngừng tái sử 

dụng thuốc 
2 ngày 10 ngày 

Thời gian phục 

hồi sau ngừng 

thuốc 

Sau 29 ngày ngừng tái sử 

dụng thuốc 
28 ngày 36 ngày 

Thông tin trên 

tờ SPC 
Có: không phổ biến 

Không có 

thông tin 

Có: không phổ 

biến 

Điểm theo thang 

RUCAM 2015 
Có thể là DILI 

Không nghĩ 

đến DILI 
Loại trừ DILI 

Các ca báo cáo tổn thương gan do ciprofloxacin đã được đề cập trong một số 

tài liệu y văn. Thông tin trên tờ SPC cho thấy các phản ứng có hại trên gan như tăng 

transaminase, bilirubin (không phổ biến); vàng da ứ mật, viêm gan virus, suy gan 

(hiếm gặp) và hoại tử gan (rất hiếm gặp). Trên LiverTox có 1 trường hợp viêm gan ứ 

mật và 1 trường hợp viêm gan cấp tính nặng đã được báo cáo. Theo thống kê trong 

Cơ sở dữ liệu của Tổ chức Y tế thế giới (Vigilyze) tính đến ngày 30/04/2016 có 2 761 

báo cáo về phản ứng rối loạn gan mật trên tổng số 66 805 báo cáo liên quan đến 

ciprofloxacin (chiếm 4,1%). Theo Cơ sở dữ liệu của Trung tâm DI&ADR Quốc gia 

giai đoạn 2010 - 2014, không có báo cáo nào về phản ứng rối loạn gan mật trên tổng 

số 650 báo cáo về phản ứng có hại liên quan đến ciprofloxacin. 

  



 

 

DANH SÁCH BỆNH NHÂN NGHIÊN CỨU TẠI BỆNH VIỆN 

TT Họ và tên Tuổi Ngày vào viện Ngày ra viện Mã lưu trữ 

1 Đào Hữu T 71 05/10/2015 15/10/2015 2E11/125 

2 Trần Hồng U 77 25/04/2015 20/05/2015 2J15/727 

3 Bùi Đẩu N 85 26/01/2015 07/04/2015 5J42/550 

4 Đỗ Văn N 73 25/06/2015 04/08/2015 3J20/1125 

5 Phí Cao T 80 
27/08/2015 08/09/2015 6I50/2201 

24/09/2015 14/10/2015 2J18/1451 

6 Phạm Tiến Q 74 

07/08/2015 05/09/2015 C16/2244 

25/09/2015 15/10/2015 C16/2605 

10/11/2015 26/11/2015 C16/3127 

7 Nguyễn Quang V 58 
30/09/2015 05/10/2015 3C34/2660 

02/12/2015 16/12/2015 3C34/3320 

8 Đỗ Xuân D 70 
29/09/2015 22/10/2015 3C34/2732 

23/10/2015 19/11/2015 3C34/3006 

9 Phạm T 85 02/04/2015 28/04/2015 P52J18/597 

10 Võ Sĩ T 87 09/04/2015 14/05/2015 3J21/639 

11 Nguyễn Hữu D 63 06/04/2015 14/05/2015 3J21/634 

12 Phan Văn Đ 66 28/09/2015 28/10/2015 5J44/1484 

13 Đặng L 66 21/07/2015 23/09/2015 10C61/2366 

14 Nguyễn Văn C 84 12/06/2015 18/08/2015 4I25/2246 

15 Trần Văn Đ 75 
26/03/2015 06/04/2015 3J20/417 

16/04/2015 27/04/2015 4L08/124 

16 Nguyễn Trọng L 88 23/06/2015 30/07/2015 6N39/518 

17 Nguyễn Ngọc Đ 74 15/04/2015 13/05/2015 6I50/1895 

18 Nguyễn Tấn B 70 18/06/2015 10/07/2015 5J45/1027 

19 Nguyễn Thế L 76 10/03/2015 31/03/2015 3C22/729 

20 Nguyễn Thị Vân H 78 16/03/2015 16/04/2015 7I63/890 



 

 

21 Trần Thế N 75 
21/09/2015 26/10/2015 2A18/512 

27/10/2015 26/11/2015 2A16/598 

22 Nguyễn Kiều L 78 03/03/2015 17/03/2015 3C22/619 

23 Văn Đình K 64 

30/01/2015 14/02/2015 3C34/394 

24/02/2015 02/03/2015 3C34/483 

10/03/2015 23/03/2015 3C34/645 

30/03/2015 15/04/2015 3C34/866 

20/04/2015 13/04/2015 3C34/1193 

24 Hoàng Văn Đ 52 

06/01/2015 22/01/2015 C20/167 

24/02/2015 02/03/2015 C20/516 

11/03/2015 12/03/2015 C20/589 

31/03/2015 02/04/2015 C20/762 

10/04/2015 25/04/2015 C20/1008 

25 Nguyễn Duy T 57 10/07/2015 24/08/2015 3C22/2136 

26 Đỗ Hồng Đ 65 06/05/2015 20/05/2015 3C22/1218 

27 Lê Đắc T 85 06/01/2015 03/02/2015 2A18/70 

28 Bùi Ngọc Đ 73 

12/01/2015 13/01/2015 C61/51 

10/02/2015 11/02/2015 C61/346 

18/03/2015 20/03/2015 C61/617 

29 Đào Diệu V 76 14/04/2015 11/05/2015 5D59/45 

30 Nguyễn Đ 79 

12/05/2015 25/05/2015 9K82/462 

25/05/2015 04/06/2015 5J42/735 

09/07/2015 24/07/2015 6N39/501 

31 Doãn Văn V 67 26/02/2015 27/03/2015 015/578 

32 Vũ Văn D 79 20/09/2015 24/10/2015 5R33/762 

33 Lê Đăng T 82 
22/01/2015 25/01/2015 10C61/152 

24/02/2015 04/03/2015 10C61/500 

34 Nguyễn Ngọc V 72 18/06/2015 02/07/2015 3M8/450 



 

 

09/08/2015 07/09/2015 8T78/359 

35 Lưu Ngọc L 80 
29/09/2015 05/10/2015 8M14/1194 

20/10/2015 14/11/2015 5D75/161 

36 Nguyễn Văn P 67 

30/03/2015 09/04/2015 D46/52 

07/05/2015 20/05/2015 D46/73 

08/06/2015 23/06/2015 D46/83 

26/06/2015 12/07/2015 2J18/1163 

37 Đỗ Thị T 93 16/08/2015 15/09/2015 4A41/428 

 

XÁC NHẬN CỦA PHÒNG LƯU TRỮ HỒ SƠ PHÒNG KHTH BỆNH VIỆN 

 


