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TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG
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chương trình học khá nặng, yêu cầu của mọi môn học đều rất cao, nhưng với sự tận
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tương tác tốt từ phía các bạn cùng nhóm, tôi đã đi tới những tín chỉ cuối cùng là Luận
văn tốt nghiệp.
Công tác tại Trung tâm Quốc gia về Thông tin thuốc và Theo dõi phản ứng có
hại của thuốc – Trường Đại học Dược Hà Nội, tôi luôn mong muốn được thực hiện
luận văn tốt nghiệp của mình gắn với công việc của đơn vị. Thời gian đầu, tôi đã gặp
rất nhiều khó khăn trong việc xác định đề tài sao cho vừa phù hợp với đơn vị công
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học tập, lao động và nghiêm túc trong nghiên cứu khoa học. Tôi cũng luôn nhận được
sự động viên khích lệ của ThS. Phạm Phương Liên, ThS. Võ Thị Thu Thủy và sự
giúp đỡ từ các bạn đồng nghiệp. Vì thế, tôi đã từng bước tiếp cận, khám phá và đã
thực sự say mê với đề tài nghiên cứu khoa học này.
Luận văn tốt nghiệp nhận được sự đánh giá cao từ phía Hội đồng, tôi thực sự
vinh dự và tự hào. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn, cảm ơn trân trọng nhất tới GS. TS.
NGƯT. Nguyễn Thanh Bình, PGS. TS. Nguyễn Hoàng Anh, ThS. Phạm Phương
Liên, các bạn đồng nghiệp, chị ThS. Võ Thị Thu Thủy, DS. Trần Thúy Ngần, DS.
Nguyễn Hoàng Anh đã sát cánh bên tôi trong suốt thời gian qua.
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Học viên
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3.1. ĐẶC ĐIỂM CÁC TRƯỜNG HỢP PHẢN VỆ LIÊN QUAN ĐẾN KHÁNG

i

ADR

Adverse Drug Reaction – phản ứng có hại của thuốc

ATC

Anatomical Therapeutic Chemical Code – Mã ATC

BCPN

Bayesian Confidence Propagation Neural network

EBGM

Emperical Bayesian geometric mean

DI & ADR Drug Information and Adverse Drug Reaction – Thông tin
thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc
FDA
MGPS

Food and Drug Administration
Multi-item Gamma Poison

PRR

Proportional Reporting Ratio

ROR

Reporting Odds Ratio – Tỷ suất chênh báo cáo

WHO

World Health Organization – Tổ chức Y tế Thế giới
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TÓM TẮT NGHIÊN CỨU
Trong thời gian gần đây, hàng loạt các trường hợp phản vệ do kháng sinh xảy
ra tại các bệnh viện trên cả nước gây chú ý trên các phương tiện truyền thông, đồng
thời gây ra nhiều quan ngại đối với cả cán bộ y tế và bệnh nhân [8], [11], [15]. Trong
quan trọng và tiềm năng để phát hiện các tín hiệu an toàn thuốc, từ đó đưa ra các cảnh
báo, can thiệp kịp thời và góp phần giảm thiểu tỷ lệ xảy ra cũng như mức độ nghiêm
trọng của ADR. Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, nghiên cứu này được thực hiện với
hai mục tiêu:
1. Mô tả đặc điểm các trường hợp phản vệ liên quan đến kháng sinh ghi nhận
từ cơ sở dữ liệu báo cáo ADR lưu giữ tại Trung tâm Quốc gia về Thông
tin thuốc và theo dõi phản ứng có hại của thuốc (Trung tâm DI &ADR
Quốc gia) giai đoạn 2010 – 2015.2.
2. Phát hiện tín hiệu kháng sinh - phản vệ trong cơ sở dữ liệu báo cáo ADR
lưu giữ tại Trung tâm DI &ADR Quốc gia giai đoạn 2010 - 2015 bằng
phương pháp tính tỉ suất chênh báo cáo ROR.
Từ dữ liệu báo cáo ADR tự nguyện được gửi về Trung tâm DI & ADR Quốc
gia giai đoạn 2010-2015, nghiên cứu mô tả hồi cứu những đặc điểm liên quan đến
bệnh nhân, đặc điểm về phản vệ và đặc điểm thuốc nghi ngờ trong những trường hợp
phản vệ liên quan đến kháng sinh. Các trường hợp phản vệ ghi nhận từ báo cáo được
xác định theo tiêu chí chẩn đoán của Viện Quốc gia về Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm
Hoa Kỳ. Tín hiệu của nhóm kháng sinh/thuốc kháng sinh cụ thể với các trường hợp
phản vệ được xác định thông qua tỷ suất chênh báo cáo ROR (hiệu chỉnh theo tuổi,
giới) dựa trên dữ liệu báo cáo ADR liên quan đến kháng sinh trong giai đoạn nghiên
cứu.
Từ 29.054 báo cáo ADR giai đoạn 2010-2015, nghiên cứu đã lựa chọn được
13.699 báo cáo ADR liên quan đến kháng sinh. Trong đó, có 2.089 báo cáo phản vệ
(chiếm 15,2%) và 11.610 báo cáo không phải phản vệ. Trong số 2.089 báo cáo phản
vệ, có 46 bệnh nhân (chiếm 2,2%) có tiền sử dị ứng với kháng sinh cùng nhóm với
thuốc nghi ngờ gây phản vệ và 25 bệnh nhân (chiếm 1,2%) có tiền sử dị ứng với chính
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kháng sinh nghi ngờ gây phản vệ. Hơn một nửa báo cáo phản vệ (56,3%) có thời gian
tiềm tàng dưới 10 phút; 29,5% xảy ra trong vòng 60 phút; và chỉ có 5,5% xảy ra sau
60 phút. Đa số các trường hợp phản vệ gặp triệu chứng trên tuần hoàn (80,8% báo
cáo) và hô hấp (75,4%), tiếp theo là biểu hiện trên da/niêm mạc (57,8%), biểu hiện
áp nghiêm trọng và 54 báo cáo (2,6%) tử vong. Hai nhóm kháng sinh được ghi nhận
phổ biến nhất trong các báo cáo phản vệ là kháng sinh nhóm beta-lactam khác (J01D)
với 1600 báo cáo (chiếm 72,66%) và nhóm beta-lactam, các penicilin (J01C) với 286
báo cáo (chiếm 12,99%). Ba kháng sinh nghi ngờ gây phản vệ được ghi nhận nhiều
nhất là cefotaxim, ceftriaxon và ceftazidim.
Tín hiệu nhóm kháng sinh - phản vệ trong giai đoạn 2010 – 2015 được phát
hiện ở 2 nhóm: nhóm beta-lactam khác (J01D) với ROR = 1.984 [1.78-2.211] và
nhóm amphenicol (J01B) với ROR = 1.984 [1.78-2.211]. Trong 2 nhóm có tín hiệu
trên, có 8 hoạt chất được phát hiện tín hiệu với phản vệ ở ít nhất một giai đoạn, bao
gồm: cefotaxim, ceftriaxon, ceftazidim, cefoperazon, cefepim, cefadroxil và
cloramphenicol.
Kết quả nghiên cứu cho thấy các cán bộ y tế cần tuân thủ chặt chẽ các quy định
về khai thác tiền sử dị ứng của bệnh nhân trước khi kê đơn nhằm giảm tối đa các
trường hợp phản vệ có thể phòng tránh được. Đối với các tín hiệu đã được phát hiện
và đã được ghi nhận trong nhiều tài liệu, cần theo dõi sự thay đổi tín hiệu theo thời
gian. Đối với các tín hiệu mới như cloramphenicol – phản vệ, cần tiếp tục theo dõi và
đánh giá cho đến khi tín hiệu đủ mạnh, có thể thực hiện các nghiên cứu dịch tễ sâu
hơn để kiểm định giả thuyết thuốc có thực sự là nguyên nhân gây phản ứng hay không.
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ĐẶT VẤN ĐỀ
Ở nước ta, kháng sinh là một trong những nhóm thuốc hiện được sử dụng rộng
rãi nhất tại các cơ sở khám chữa bệnh. Theo nghiên cứu của Lý Ngọc Kính và cộng
sự năm 2011 tại một số bệnh viện lớn ở Việt Nam, 70% các bệnh nhân nội trú được
dao động tùy theo tuyến bệnh viện [5]. Cũng theo nghiên cứu này, 74% số bệnh nhân
nội trú được kê đơn sử dụng kháng sinh theo kinh nghiệm ban đầu không phù hợp
với kết quả kháng sinh đồ. Việc sử dụng kháng sinh không hợp lý có thể dẫn tới nhiều
hậu quả nghiêm trọng như hiệu quả điều trị thấp, kéo dài thời gian nằm viện, tăng chi
phí điều trị và gia tăng vi khuẩn kháng thuốc. Bên cạnh đó, một vấn đề cũng rất đáng
lưu ý là nguy cơ gia tăng các phản ứng có hại (Adverse Drug Reaction - ADR) khi sử
dụng kháng sinh. Trong đó, phản vệ và sốc phản vệ là một ADR cần được đặc biệt
chú ý trong thực hành lâm sàng do tính chất cấp tính, nghiêm trọng và nguy cơ gây
tử vong cao [52].
Theo phân công của Bộ Y tế, Trung tâm Quốc gia về Thông tin thuốc và Theo
dõi phản ứng có hại của thuốc (Trung tâm DI &ADR Quốc gia) là đơn vị đầu mối có
trách nhiệm thu thập, phân tích, thẩm định, tổng hợp và phản hồi các vấn đề an toàn
trong sử dụng thuốc cho các cơ quan quản lý và cơ sở điều trị [2]. Việc phát hiện, ghi
nhận và gửi báo cáo ADR cho Trung tâm DI &ADR Quốc gia đã được quy định là
nhiệm vụ của cán bộ y tế tại điều 51 của Luật Dược (2005) [13] và Luật Dược sửa
đổi ngày 6/4/2016 [14]. Cơ sở dữ liệu báo cáo ADR tự nguyện gửi từ cán bộ y tế và
cơ sở khám chữa bệnh là một nguồn dữ liệu quan trọng và tiềm năng để phát hiện các
tín hiệu an toàn thuốc, từ đó đưa ra các cảnh báo, can thiệp kịp thời và góp phần giảm
thiểu tỷ lệ xảy ra cũng như mức độ nghiêm trọng của ADR.
Trong giai đoạn 2010-2015, Trung tâm DI&ADR Quốc gia đã nhận được tổng
cộng 29.054 báo cáo tự nguyện từ 728 cơ sở khám, chữa bệnh của tất cả 63 tỉnh, thành
phố trên cả nước; trong đó, hơn 50% số báo cáo ghi nhận ADR liên quan đến ít nhất
một thuốc kháng sinh [24]. Theo thống kê hàng năm của Trung tâm DI &ADR Quốc
gia, phản vệ và sốc phản vệ được ghi nhận với tỷ lệ đáng kể, chiếm trung bình khoảng
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10% tổng số các ADR được ghi nhận [18-20], [22-24]. Việc tổng hợp, đánh giá các
trường hợp phản ứng phản vệ và sốc phản vệ liên quan đến kháng sinh trong cơ sở
dữ liệu báo cáo ADR quốc gia có thể giúp cho việc đưa ra cái nhìn tổng quát về đặc
điểm các trường hợp phản vệ, đặc điểm bệnh nhân gặp phản ứng và đặc điểm các
vệ đối với một số thuốc sẽ giúp đưa ra các cảnh báo sớm, góp phần đảm bảo sử dụng
kháng sinh hợp lý, an toàn.
Do đó, chúng tôi đề xuất thực hiện đề tài "Khảo sát đặc điểm các ca phản vệ
với thuốc kháng sinh và phát hiện tín hiệu thuốc – phản vệ trong cơ sở dữ liệu
báo cáo ADR giai đoạn 2010 - 2015".
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MỤC TIÊU
Nghiên cứu này được thực hiện với 2 mục tiêu:
1. Mô tả đặc điểm các ca phản vệ liên quan đến thuốc kháng sinh được ghi nhận
trong cơ sở dữ liệu báo cáo ADR lưu giữ tại Trung tâm DI &ADR Quốc gia

2. Phát hiện tín hiệu kháng sinh - phản vệ trong cơ sở dữ liệu báo cáo ADR lưu
giữ tại Trung tâm DI &ADR Quốc gia giai đoạn 2010 - 2015 bằng phương
pháp tính tỉ suất chênh báo cáo ROR.
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Chương 1. TỔNG QUAN
1.1.

TỔNG QUAN VỀ KHÁNG SINH

1.1.1 Định nghĩa kháng sinh
Kháng sinh là những chất có nguồn gốc vi sinh vật, được bán tổng hợp hoặc
bệnh [17].
1.1.2 Phân loại kháng sinh
Kháng sinh được phân loại theo các cách khác nhau, dựa vào tính nhạy cảm
của vi khuẩn, dựa vào cấu trúc hóa học hoặc dựa vào cơ chế tác dụng của kháng sinh.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) phân loại các nhóm kháng sinh theo mã ATC
(Anatomical Therapeutic Chemical Code) dựa trên các đặc trưng: bộ phận cơ thể hoặc
hệ thống cơ quan thuốc có tác dụng, đặc tính điều trị của thuốc và nhóm công thức
hóa học của thuốc. Phân loại kháng sinh theo mã ATC được trình bày trong phụ lục
1 [48].
1.1.3 Phản ứng có hại của kháng sinh
1.1.3.1. Phản ứng có hại chung của nhóm kháng sinh
Phần lớn các kháng sinh an toàn khi được sử dụng đúng. Tuy nhiên, dù ít hay
nhiều chúng đều có thể gây ra các tác dụng không mong muốn (phản ứng có hại) bao
gồm một số loại sau [17]:
a. Phản ứng dị ứng:
- Sốc phản vệ: là một trong những phản ứng dị ứng nguy hiểm nhất có thể xảy
ra khi sử dụng kháng sinh, đặc biệt là các kháng sinh penicilin.
- Hội chứng Stevens – Johnson và Lyel: cũng là những hội chứng dị ứng rất
nguy hiểm gây tỷ lệ tử vong cao.
- Các phản ứng dị ứng khác: nổi ban, mày đay, viêm mạch hoại tử, viêm đa
khớp, giảm bạch cầu…
b. Bội nhiễm:
- Bội nhiễm là hiện tượng nhiễm khuẩn trong hoặc sau khi dùng kháng sinh,
đặc biệt là các kháng sinh phổ rộng hoặc khi phối hợp nhiều loại kháng sinh. Các
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kháng sinh này tiêu diệt hệ vi sinh vật có ích tạo điều kiện thuận lợi cho các chủng vi
khuẩn gây bệnh phát triển. Ví dụ:
- Dùng các lincosamid lâu ngày gây viêm ruột kết màng giả.
- Dùng tetracyclin lâu ngày gây bội nhiễm nấm âm đạo.
- Rối loạn tiêu hóa (erythromycin).
- Độc với thận, thính giác (các aminoglycosid, cephalosprorin).
- Độc với hệ tạo máu (cloramphenicol).
- Ảnh hưởng tới sự phát triển của răng, xương (tetracyclin)…
1.1.3.2. Phản ứng có hại đặc trưng của các nhóm kháng sinh
Theo Hướng dẫn sử dụng kháng sinh của Bộ Y tế năm 2015 [3], phản ứng có
hại từng nhóm kháng sinh theo được mô tả trong bảng 1.1.
Bảng 1.1: Phản ứng có hại đặc trưng của các nhóm kháng sinh
Nhóm kháng

Phản ứng có hại

sinh
Beta – lactam

- Dị ứng với các biểu hiện ngoài da như mề đay, ban đỏ, mẩn
ngứa, phù Quincke gặp với tỷ lệ cao. Trong các loại dị ứng, sốc
phản vệ là ADR nghiêm trọng nhất có thể dẫn đến tử vong.
- Tai biến thần kinh với biểu hiện kích thích, khó ngủ. Bệnh
não cấp là ADR thần kinh trầm trọng (rối loạn tâm thần, nói sảng,
co giật, hôn mê), tuy nhiên tai biến này thường chỉ gặp ở liều rất
cao hoặc ở người bệnh suy thận do ứ trệ thuốc gây quá liều.
- Các ADR khác có thể gặp là gây chảy máu do tác dụng
chống kết tập tiểu cầu của một số cephalosporin, rối loạn tiêu hóa
do loạn khuẩn ruột với loại phổ rộng.

Aminoglycosid

- Giảm thính lực và suy thận là 2 loại ADR thường gặp nhất.
Cả 2 loại ADR này sẽ trở nên trầm trọng (điếc không hồi phục,
hoại tử ống thận hoặc viêm thận kẽ) khi sử dụng ở người bệnh
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suy thận, người cao tuổi (chức năng thận giảm) hoặc dùng đồng
thời với thuốc có cùng độc tính (vancomycin, furosemid…).
- Nhược cơ cũng là ADR có thể gặp khi sử dụng
aminoglycosid do tác dụng ức chế dẫn truyền thần kinh – cơ.
thuốc mềm cơ cura (do đó cần lưu ý ngừng kháng sinh trước ngày
người bệnh cần phẫu thuật). Tác dụng liệt cơ hô hấp có thể gặp
nếu tiêm tĩnh mạch trực tiếp do tạo nồng độ cao đột ngột trong
máu; vì vậy, kháng sinh này chỉ được truyền tĩnh mạch (truyền
quãng ngắn) hoặc tiêm bắp.
- Những ADR thông thường như gây dị ứng da (ban da, mẩn
ngứa) hoặc sốc quá mẫn cũng gặp với nhóm kháng sinh này.
Macrolid

- ADR thường gặp nhất là các tác dụng trên đường tiêu hoá:
gây buồn nôn, nôn, đau bụng, ỉa chảy (gặp khi dùng đường uống),
viêm tĩnh mạch huyết khối (khi tiêm tĩnh mạch). Thuốc bị chuyển
hoá mạnh khi qua gan nên có thể gây viêm gan hoặc ứ mật. Có
thể gây điếc, loạn nhịp tim nhưng với tỷ lệ thấp.
- Những ADR thông thường như gây dị ứng da (ban da, mẩn
ngứa) hoặc sốc quá mẫn cũng gặp với nhóm kháng sinh này.

Lincosamid

Tác dụng không mong muốn thường gặp nhất là gây ỉa chảy,
thậm chí trầm trọng do bùng phát Clostridium difficile, gây viêm
đại tràng giả mạc có thể tử vong. Viêm gan, giảm bạch cầu đa
nhân trung tính cũng gặp nhưng hiếm và có thể hồi phục.

Phenicol

Tác dụng phụ gây bất sản tủy dẫn đến thiếu máu trầm trọng
gặp với cloramphenicol. Hội chứng xám (Grey-syndrome) gây
tím tái, truỵ mạch và có thể tử vong, thường gặp ở trẻ sơ sinh,
nhất là trẻ đẻ non. Hiện nay kháng sinh này ít được sử dụng do
nguy cơ gây bất sản tuỷ có thể gặp ở mọi mức liều; tuy hiếm gặp
nhưng rất nguy hiểm, dễ gây tử vong.
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Tetracyclin

ADR đặc trưng của nhóm là gắn mạnh vào xương và răng,
gây chậm phát triển ở trẻ em, hỏng răng, biến màu răng; thường
gặp với trẻ dưới 8 tuổi hoặc do người mẹ dùng trong thời kỳ mang
thai. Tác dụng phụ trên đường tiêu hoá gây kích ứng, loét thực
chảy… hay gặp khi dùng đường uống. Độc tính trên thận hoặc
trên gan, gây suy thận hoặc viêm gan, ứ mật. Tăng áp lực nội sọ
có thể gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt nếu dùng phối hợp với vitamin A
liều cao. Mẫn cảm với ánh sáng cũng là ADR cần phải lưu ý tuy
hiếm gặp.

Peptid
Phân nhóm

+ Vancomycin: tác dụng không mong muốn hay gặp nhất với

Glycopeptid vancomycin là viêm tĩnh mạch và phản ứng giả dị ứng. Với phản
ứng gây viêm tắc tĩnh mạch, truyền thuốc chậm và pha loãng
đúng cách sẽ giảm bớt đáng kể nguy cơ phản ứng này. Phản ứng
giả dị ứng do vancomycin có khả năng gây độc trực tiếp trên tế
bào mast, dẫn đến giải phóng ồ ạt histamin, dẫn đến các biểu hiện
như ban đỏ dữ dội: hội chứng cổ đỏ (red-neck) hay người đỏ (redman), tụt huyết áp, đau và co thắt cơ. ADR khác cũng cần lưu ý
với vancomycin là độc tính trên tai và trên thận, thường liên quan
với tăng quá mức nồng độ thuốc trong máu. Ngoài ra thuốc có
thể gây ADR là biểu hiện của quá mẫn như phản ứng phản vệ,
sốt, rét run, chóng mặt…
+ Teicoplanin: tác dụng không mong muốn chính của thuốc
là ban da, thường gặp hơn khi dùng với liều cao. ADR khác bao
gồm phản ứng quá mẫn, sốt, giảm bạch cầu trung tính… Thuốc
cũng có độc tính trên tai nhưng hiếm gặp.
Phân nhóm

Các thuốc nhóm polypeptid không được hấp thu nếu dùng

Polypeptid ngoài trên da và niêm mạc nguyên vẹn, vì vậy không gây ADR
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toàn thân. Tuy nhiên, thuốc vẫn có thể gây một số ADR dạng quá
mẫn khi dùng tại chỗ. Khi dùng đường tiêm, thuốc gây ức chế
dẫn truyền thần kinh cơ, với các biểu hiện như yếu cơ hoặc nguy
hiểm hơn là ngừng thở. Các ADR khác trên thần kinh khác bao
với thận, cần giám sát chặt chẽ, cố gắng tránh dùng cùng với các
thuốc độc thận khác như kháng sinh aminoglycosid.
Quinolon

ADR đặc trưng của nhóm là viêm gân, đứt gân Asin. Tỷ lệ
gặp tai biến tăng nếu sử dụng trên người bệnh suy gan và/hoặc
suy thận, người cao tuổi hoặc dùng cùng corticosteroid. Biến
dạng sụn tiếp hợp đã gặp trên động vật non, do đó cũng có thể
gặp ở trẻ em tuổi phát triển nhưng rất hiếm. Tác dụng phụ trên
thần kinh trung ương, gây nhức đầu, kích động, co giật, rối loạn
tâm thần, hoang tưởng. Các ADR của nhóm kháng sinh này tương
tự các cyclin là tác dụng trên đường tiêu hoá, gây buồn nôn, nôn,
đau bụng, ỉa chảy hoặc gây suy gan, suy thận, mẫn cảm với ánh
sáng.

Co-trimoxazol

ADR đặc trưng của các dẫn chất sulfonamid là các phản ứng
dị ứng như mày đay, ngứa, phát ban, hội chứng Stevens-Johnson
hoặc Lyele với các ban phỏng nước toàn thân, đặc biệt là loét hốc
tự nhiên (miệng, bộ phận sinh dục, hậu môn) kèm theo các triệu
chứng toàn thân trầm trọng như truỵ tim mạch, sốt cao, thậm chí
tử vong. Độc tính trên gan thận: gây tăng transaminase, viêm gan,
vàng da, ứ mật hoặc suy thận cấp (thiểu niệu, vô niệu). Trên huyết
học, gây thiếu máu do tan máu gặp nhiều ở người thiếu men
G6PD do di truyền.
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1.2

TỔNG QUAN VỀ PHẢN VỆ

1.2.1 Khái niệm phản vệ
Phản vệ được định nghĩa là “một phản ứng dị ứng nghiêm trọng, khởi phát
nhanh và có thể gây tử vong''. Định nghĩa này được đưa ra bởi các chuyên gia trong
phối hợp với Hệ thống giám sát Phản vệ và Dị ứng thức ăn tổ chức, cùng với sự tham
dự của đại diện từ 16 tổ chức và các cơ quan chính phủ khác nhau đến từ Bắc Mỹ,
Châu Âu và Úc. Đây là một định nghĩa rộng về phản vệ, được các chuyên gia thống
nhất đưa ra nhằm phản ánh tiến triển và mức độ nghiêm trọng của phản vệ và có thể
sử dụng cho cả giới y khoa và trong cộng đồng [65].
1.2.2 Tiêu chuẩn chẩn đoán phản vệ
Biểu hiện lâm sàng của phản vệ có thể xuất hiện trên bất kỳ hệ cơ quan nào,
nhưng chủ yếu gặp trên da, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa và hệ tim mạch. Các dấu hiệu và
triệu chứng rất đa dạng bao gồm: mày đay, phù mạch, khó thở, thở khò khè, phù nề
đường hô hấp trên, chóng mặt, hạ huyết áp, buồn nôn, nôn, đau quặn bụng, đỏ da,
nhức đầu và đau ngực [68].
Không có tiêu chuẩn vàng để xác định các trường hợp phản vệ mà chủ yếu dựa
vào các triệu chứng trên lâm sàng. Nhiều bộ tiêu chí chẩn đoán phản vệ đã được đề
xuất như tiêu chí của của Viện Quốc gia về Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Hoa Kỳ
[65], của Hội hồi sức Anh[68] và của Ruggeberg và cộng sự [63]. Trong đó, tiêu
chuẩn xác định của Viện Quốc gia về Dị ứng và bệnh truyền nhiễm Hoa Kỳ (Bảng
1.2) là bộ tiêu chí được áp dụng trong hầu hết các nghiên cứu cũng như hướng dẫn
của các hội chuyên môn về phản vệ. Bộ tiêu chí này được xây dựng với mục đích
giúp cho việc chẩn đoán đơn giản, nhanh chóng. Kết quả từ một nghiên cứu so sánh
giữa bộ tiêu chí này với bộ tiêu chí của Ruggeberg và cộng sự áp dụng trong chẩn
đoán các trường hợp phản vệ đã cho kết quả tương đồng [33].

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

một cuộc họp về phản vệ do Viện Quốc gia về Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Hoa Kỳ

10

Bảng 1.2: Tiêu chuẩn chẩn đoán các trường hợp phản vệ [65]
Bệnh nhân sẽ được chẩn đoán là phản vệ khi thỏa mãn một trong ba tiêu chí sau:
Tiêu chí 1. Khởi phát cấp tính, có tổn thương của da/niêm mạc, hoặc cả hai (ví
dụ,
VÀ CÓ THÊM ÍT NHẤT MỘT TRONG CÁC TRIỆU CHỨNG SAU
a. Tổn thương đường hô hấp (ví dụ khó thở, thở khò khè, co thắt phế quản, thở rít,
giảm PEF, giảm oxy máu)
b. Hạ huyết áp, hoặc có triệu chứng liên quan (ví dụ: ngất, tiểu không tự chủ)
Tiêu chí 2. Hai hoặc nhiều triệu chứng sau đây xảy ra nhanh chóng sau khi tiếp
xúc với một dị nguyên có khả năng gây dị ứng:
a. Tổn thương trên da/niêm mạc (như ban mày đay, ngứa hoặc ban đỏ giãn mạch,
sưng môi-lưỡi-lưỡi gà)
b. Tổn thương đường hô hấp (như khó thở, thở khò khè, co thắt phế quản, thở rít,
giảm PEF, giảm oxy máu)
c. Hạ huyết áp hoặc các triệu chứng liên quan (ví dụ: ngất, tiểu không tự chủ)
d. Triệu chứng tiêu hóa dai dẳng (như đau quặn bụng, nôn)
Tiêu chí 3. Hạ huyết áp xảy ra nhanh chóng sau khi tiếp xúc với chất gây dị ứng
đã được biết đến:
a. Trẻ sơ sinh và trẻ em: huyết áp tâm thu thấp hoặc giảm hơn 30% huyết áp tâm
thu. Huyết áp tâm thu thấp ở trẻ em được định nghĩa là dưới 70 mmHg với trẻ 1
tháng - 1 năm; dưới (70 mmHg + [2 x số tuổi]) với trẻ 1 - 10 tuổi và dưới 90
mmHg với trẻ 11 - 17 tuổi.
b. Người lớn: huyết áp tâm thu dưới 90 mmHg hoặc giảm hơn 30% so với huyết
áp
Các tiêu chuẩn này tuy không bao quát được 100% nhưng được tin tưởng có
khả năng giúp chẩn đoán được ít nhất 95% các trường hợp phản vệ. Do phần lớn các
trường hợp phản vệ đều có triệu chứng trên da và đã được ghi nhận trong hơn 80%
trường hợp khi đánh giá nên có trên 80% trường hợp phản vệ được xác định bởi tiêu
chí 1, ngay cả khi không biết nguyên nhân và tình trạng dị ứng của bệnh nhân [65].
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Tuy nhiên, triệu chứng trên da vẫn có thể không xuất hiện trong khoảng 20% trường
hợp phản vệ, đặc biệt trong trường hợp trẻ em dị ứng với thức ăn hoặc nọc độc côn
trùng [26], [65]. Do đó, ở những bệnh nhân đã có tiền sử dị ứng hoặc có khả năng
phơi nhiễm với dị nguyên, tiêu chí 2 sẽ là cơ sở để chẩn đoán phản vệ. Triệu chứng
trọng của phản vệ [27]. Còn tiêu chí cuối cùng (chỉ có hạ huyết áp quá mức sau khi
tiếp xúc với một nguyên nhân gây dị ứng đã được biết đến) ít gặp hơn [58].
1.2.3 Tác nhân gây phản vệ
Kết quả từ các nghiên cứu cho thấy những tác nhân gây phản vệ chủ yếu là
thức ăn, nọc độc côn trùng và thuốc [66]. Nguy cơ gây phản vệ của các tác nhân phụ
thuộc vào tuổi, vùng và mức độ phơi nhiễm của bệnh nhân. Trong một nghiên cứu từ
các bác sĩ thực tập ở Đức, các học viên nói chung và bác sĩ da liễu coi nọc độc là
nguyên nhân phổ biến nhất của phản vệ, trong khi các bác sĩ X quang và bác sĩ ung
thư lại cho rằng thuốc mới là nguyên nhân hay gặp nhất [73].
Bất kỳ thuốc nào cũng có thể là nguyên nhân gây phản vệ, kể cả những thuốc
dùng để điều trị dị ứng, rituximab, trastuzumab, alemtuzumab hay các chất có cấu
trúc hóa học rất đơn giản dùng trong hóa trị liệu như các platin [67]. Kết quả từ một
nghiên cứu tại Úc của Liew và Wiliamson cho thấy thuốc là nguyên nhân hàng đầu
gây tử vong do phản vệ [43]. Theo hướng dẫn của WAO, các nhóm dược lý thường
gây phản vệ bao gồm: kháng sinh, thuốc kháng virus, kháng nấm và NSAIDs [51].
Trong một nghiên cứu tại Thụy Sĩ về các trường hợp phản vệ nghiêm trọng với triệu
chứng trên tuần hoàn, số ca phản vệ do thuốc gần gấp đôi số ca do thức ăn, trong đó,
NSAIDs là nhóm thuốc bị nghi ngờ nhiều nhất, sau đó là thuốc kháng sinh [66]. Phản
vệ do kháng sinh thường qua trung gian miễn dịch IgE. Các triệu chứng thường xảy
ra rầm rộ do sự giải phóng histamin và các chất gây nên quá trình viêm ngay sau khi
hapten và kháng thể tương tác với nhau [46].
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1.3 HỆ THỐNG BÁO CÁO TỰ NGUYỆN VỀ PHẢN ỨNG CÓ HẠI CỦA
THUỐC
1.3.1 Hệ thống báo cáo tự nguyện về phản ứng có hại của thuốc
Hệ thống báo cáo tự nguyện về ADR được định nghĩa là “hệ thống thu thập
sản xuất kinh doanh dược phẩm báo cáo một cách tự nguyện về cơ quan có thẩm
quyền quản lý về các phản ứng có hại của thuốc” [72].
Mục đích chính của hệ thống này là phát hiện kịp thời các tín hiệu về an toàn
thuốc, đưa ra giả thuyết và cung cấp những thông tin quan trọng về các đối tượng và
yếu tố nguy cơ. Sau đó, tín hiệu sẽ được đánh giá và phân tích sâu hơn để đưa ra các
can thiệp quản lý kịp thời. Báo cáo ADR tự nguyện sẽ đặc biệt có ích khi phát hiện
những phản ứng hiếm gặp và xảy ra muộn, bởi vì hệ thống có khả năng theo dõi trong
suốt vòng đời của thuốc [59], [72].
Trên thế giới, hầu hết các nước đều có trung tâm hoặc đơn vị Cảnh giác Dược
quốc gia để theo dõi phản ứng có hại của thuốc. Nhiệm vụ chủ yếu của các trung tâm
này là thu thập báo cáo ADR tự nguyện, sau đó tiến hành thẩm định phản hồi đến
người báo cáo và cơ quan quản lý ở quốc gia mình. Tùy từng vấn đề, cơ quan quản
lý có thể tiến hành phân tích, đánh giá và có quyết định can thiệp phù hợp nhằm đảm
bảo an toàn cho người bệnh. Những báo cáo này sau đó được gửi về Trung tâm theo
dõi ADR tại Uppsala, Thụy Điển (Trung tâm WHO–UMC). Tại đây, thông tin về báo
cáo ADR từ nhiều quốc gia sẽ được tổng hợp vào hệ thống, được theo dõi và đánh
giá sâu hơn bằng các kỹ thuật khai phá dữ liệu. Các tín hiệu, cảnh báo về ADR nghiêm
trọng của trung tâm này sẽ được phản hồi về cho các trung tâm Cảnh giác Dược quốc
gia [45], [72].
Ở Việt Nam, hệ thống báo cáo ADR tự nguyện đã được triển khai từ năm 1994
với sự ra đời của 2 trung tâm theo dõi ADR phía Bắc và phía Nam. Năm 2009, Trung
tâm DI & ADR Quốc gia được Bộ Y tế thành lập với mục tiêu phát triển, đẩy mạnh
và ngày càng nâng cao hiệu quả hoạt động Cảnh giác Dược nói chung và hoạt động
của hệ thống báo cáo ADR tự nguyện nói riêng [4].
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1.3.2 Hoạt động thu thập và xử lí báo cáo ADR của Trung tâm DI &ADR
Quốc gia
Quy trình thu thập và xử lý báo cáo của Trung tâm DI &ADR Quốc gia được
mô tả trong biểu đồ 1.1 dưới đây:

Kiểm tra báo cáo có trùng lặp với báo cáo đã được gửi trước đó không

Chuẩn hóa, làm sạch sơ bộ các thông tin về bệnh nhân, thông tin về các
thuốc, thông tin về ADR, thông tin về đơn vị gửi báo cáo

Gửi thư cảm ơn tới đơn vị / cá nhân gửi báo cáo

Thẩm định mối quan hệ nhân quả giữa thuốc và ADR

Phản hồi tới đơn vị gửi báo cáo

Tổng hợp, báo cáo cơ quan quản lý

Lưu trữ báo cáo

Biểu đồ 1.1: Quy trình thu thập và xử lí báo cáo ADR
của Trung tâm DI &ADR Quốc gia
Trong hệ thống Cảnh giác dược của Việt Nam, các báo cáo ADR được các
đơn vị/ cán bộ y tế tự nguyện gửi đến Trung tâm DI &ADR Quốc gia theo ba con
đường chính là qua đường bưu điện, qua fax và báo cáo online trên website của Trung
tâm DI & ADR Quốc gia.
Ngay sau khi tiếp nhận báo cáo, Trung tâm thực hiện kiểm tra báo cáo có trùng
lặp với báo cáo đã được gửi trước đó không? Tiếp theo, Trung tâm thực hiện chuẩn
hóa, làm sạch sơ bộ các thông tin về bệnh nhân, thông tin về các thuốc, thông tin về
ADR, thông tin về đơn vị gửi báo cáo. Sau đó, Trung tâm gửi thư cảm ơn tới đơn vị/
cá nhân đã gửi báo cáo ADR.
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Tiếp theo, Trung tâm và các chuyên gia Cảnh giác dược thực hiện đánh giá
các ADR xảy ra có phải do thuốc gây ra hay không? Mối liên quan giữa thuốc nghi
ngờ và ADR xuất hiện trên người bệnh có thể được đánh giá, thẩm định theo thang
đánh giá mối liên quan giữa thuốc nghi ngờ và ADR của WHO hoặc Thang điểm
Định kỳ hàng quý, Trung tâm Quốc gia tổ chức tổng kết, phân loại báo cáo
ADR, gửi báo cáo tổng kết công tác báo cáo ADR về Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương, Y tế ngành và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Trong trường hợp cần phản hồi khẩn, đặc biệt với các ADR nghiêm trọng,
ADR gây hậu quả tử vong hoặc ADR xảy ra với cùng một lô thuốc trong một thời
gian ngắn, Trung tâm sẽ nhanh chóng tiến hành thu thập thông tin và thẩm định để
sớm gửi phản hồi cho nhân viên y tế và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã gửi báo cáo.
1.3.3 Phát hiện tín hiệu thuốc - ADR từ cơ sở dữ liệu báo cáo tự nguyện
1.3.3.1. Vai trò phát hiện tín hiệu thuốc - ADR từ cơ sử dữ liệu báo cáo tự
nguyện
Một trong những chức năng quan trọng nhất của hệ thống báo cáo tự nguyện
là khả năng phát hiện tín hiệu và đưa ra cảnh báo sớm về mối liên quan giữa một biến
cố bất lợi với một thuốc cụ thể, ngay cả với những phản ứng không định trước như
phản vệ [29], [39].
Theo WHO, một tín hiệu thuốc - ADR là thông tin báo cáo về mối quan hệ
giữa thuốc và phản ứng có hại, trong đó mối quan hệ giữa thuốc và phản ứng có hại
hoàn toàn ngẫu nhiên và có thể chưa được biết đến hay có định nghĩa trước đó [47].
Thông thường, để có thể tạo ra một tín hiệu, cần có nhiều hơn một báo cáo về mối
quan hệ giữa thuốc và phản ứng có hại, tùy thuộc tính nghiêm trọng của phản ứng và
chất lượng của thông tin báo cáo. Tín hiệu này sau đó sẽ được đánh giá và xử lý trước
khi được công bố rộng rãi. Tín hiệu có thể được phát hiện bằng hai cách: đánh giá
thường quy “case by case” hoặc dùng công cụ thống kê, công cụ tin học..
Phát hiện tín hiệu là một bước trong tiến trình Cảnh giác Dược. Quá trình này
bao gồm 3 bước: lựa chọn thuốc và ADR quan tâm, đánh giá sơ bộ mối quan hệ thuốc
– ADR và theo dõi sự hình thành tín hiệu theo thời gian. Tuy nhiên việc có tín hiệu
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chỉ là cơ sở để đưa ra những giả thuyết ban đầu chứ không thể khẳng định mức độ
ảnh hưởng của một ADR [49].
1.3.3.2. Các phương pháp phát hiện tín hiệu thuốc - ADR
Đối với cơ sở dữ liệu báo cáo tự nguyện, một số phương pháp phát hiện tín
• Phương pháp chuyên gia: các báo cáo ADR được gửi tới các chuyên gia, sau
đó được đánh giá cho từng ca hoặc chuỗi các ca.
• Phương pháp khai phá dữ liệu: là các kỹ thuật phát hiện tín hiệu ADR bằng
việc sử dụng lợi thế của việc tính toán, phân tích trên một tập dữ liệu lớn. Các
phương pháp khai phá dữ liệu dùng để phát hiện tín hiệu đều dựa trên bảng
2x2 sau:
Bảng 1.4: Bảng 2x2 về quan hệ giữa thuốc – phản ứng
Gặp phản ứng Y

Không gặp phản ứng Y

Có dùng thuốc X

a

b

Không dùng thuốc X

c

d

Trong đó:
a: số ca dùng thuốc X và gặp phản ứng Y
b: số ca dùng thuốc X và không gặp phản ứng Y
c: số ca không dùng thuốc X nhưng vẫn gặp phản ứng Y
d: số ca không dùng thuốc X và không gặp phản ứng Y
Khi đó, các phương pháp áp dụng cụ thể như sau:
a. Phương pháp tính xác xuất Bayes
➢ MGPS (Multi-item Gamma Poison) [32]:
MGPS được tính theo công thức sau:
𝑀𝐺𝑃𝑆 =

𝑎(𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑)
(𝑎 + 𝑐)(𝑎 + 𝑏)

MGPS được dùng để đánh giá điểm EBGM. Điểm EBGM (Emperical
Bayesian geometric mean) được đánh giá theo công thức sau:
EBGM = 𝑒 Ε(log(𝜆))
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Trong đó:
𝜆=
-

𝜇
𝐸𝑒

𝜇 là giá trị trung bình phân bổ Poisson của a (a: số ca dùng thuốc X và
gặp phản ứng Phản vệ)
𝐸𝑒 là số phản ứng phản vệ

Khi đó, tín hiệu được gọi là hình thành đối với một thuốc trong khoảng thời
gian nhất định khi thỏa mãn 2 điều kiện sau[32]:
-

Điểm đánh giá EBGM phải lớn hơn 2

-

Có ít nhất 1 báo cáo liên quan tới thuốc đó trong khoảng thời gian đánh
giá.

➢ BCPN (Bayesian Confidence Propagation Neural network) [25]:
Thành phần IC (information component) được tính theo công thức sau:
𝐼𝐶 = 𝐿𝑜𝑔2

𝑎(𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑)
(𝑎 + 𝑐)(𝑎 + 𝑏)

Độ lệch chuẩn SD (standard deviation) được tính theo công thức sau:
1
𝑆𝐷 = √ [(𝑎 − 𝜇)2 + (𝑏 − 𝜇)2 + (𝑐 − 𝜇)2 + (𝑑 − 𝜇)2 ]
4
Trong đó: 𝜇 =

(𝑎+𝑏+𝑐+𝑑)
4

Tín hiệu được gọi là hình thành đối với một thuốc trong khoảng thời gian
nhất định khi thỏa mãn điều kiện sau[25]:
𝐼𝐶 − 2 ∗ 𝑆𝐷 > 0
b. Phương pháp tính tần suất
➢ PRR (Proportional Reporting Ratio) [34]:
PRR được tính theo công thức sau:
PRR =

𝑎⁄(𝑎 + 𝑏)
𝑐 ⁄(𝑐 + 𝑑)

Kiểm định khi bình phương:
𝜒2 =

(𝑎 ∗ 𝑑 − 𝑏 ∗ 𝑐 )2 (𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑)
(𝑎 + 𝑏)(𝑐 + 𝑑)(𝑎 + 𝑐)(𝑏 + 𝑑)
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Tín hiệu được gọi là hình thành đối với một thuốc trong khoảng thời gian
nhất định khi thỏa mãn 3 điều kiện sau[34]:
-

Có ít nhất 3 báo cáo liên quan tới thuốc đó trong khoảng thời gian đánh

-

Kiểm định khi bình phương lớn hơn hoặc bằng 4 (𝜒 2 ≥ 4)

-

Giá trị PRR lớn hơn hoặc bằng 2 (𝑃𝑅𝑅 ≥ 2)

➢ ROR (Reporting Odds Ratio) [71]:
ROR được tính theo công thức sau:
ROR =

𝑎 ⁄𝑐
𝑏 ⁄𝑑

Khoảng tin cậy 95% của ROR được tính theo công thức sau:
95%𝐶𝐼 = 𝑒

1 1 1 1
ln(𝑅𝑂𝑅)±1.96√ + + +
𝑎 𝑏 𝑐 𝑑

Tín hiệu được gọi là hình thành đối với thuốc trong một khoảng thời gian
nhất định khi thỏa mãn hai điều kiện sau[71]:
-

Có ít nhất 2 báo cáo liên quan tới thuốc đó trong khoảng thời gian đánh
giá.

-

Cận dưới khoảng tin cậy 95% của ROR (95%CI) lớn hơn 1

Bảng sau mô tả một số đặc tính của các phương pháp phát hiện tín hiệu nêu
trên [71]:
Bảng 1.4: Đặc điểm của một số phương pháp phát hiện tín hiệu
thuốc - ADR thường được áp dụng
Tính tần suất
Các

-

thuật
toán

-

PRR

(Proportional

Xác suất Bayes
reporting -

BCPN

(Bayesian

ratios)

Confidence

ROR (Reporting odds ratios)

Neural Network)
-

Propagation

MGPS (Multi-item gamma
poisson)

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

giá.

18

Tổ chức

-

thường
sử dụng

Các tổ chức Y tế của Hoa Kỳ và

-

FDA Hoa Kỳ

các nước

-

Trung tâm theo dõi ADR

-

Các công ty Dược

của WHO

-

Trung tâm theo dõi ADR của -

Các công ty dược

Điển.
-

Các đơn vị nghiên cứu về an toàn
thuốc khác.

Ưu điểm

-

Độ nhạy cao.

-

Rõ ràng, dễ sử dụng, dễ phiên giải
các kết quả đầu ra.

-

-

-

Có thể phân tích chi tiết, cụ
thể.

-

Luôn có thể áp dụng được.

Các quan hệ thuốc-ADR được xác -

Có thể sử dụng để phát

định thông qua các phương pháp

hiện tín hiệu ADR với

Bayes đều có thể được xác định

thông tin đa chiều, thông

thông qua các phương pháp tính

tin tổng hợp từ nhiều

tần xuất.

nguồn khác nhau.

Các trường thông tin sẵn có cho -

Cho phép thiết lập, cấu

việc sử dụng các phân tích hồi quy

hình đa dạng trong các kỹ

logistic.

thuật khai phá dữ liệu giúp
tăng khả năng phát hiện tín
hiệu thuốc – ADR.
-

Được sử dụng để thực hiện
các phân tích phức tạp hơn
(tương tác thuốc - thuốc,
các hội chứng y học phức
tạp).

Nhược
điểm

-

Việc thiếu những phân tích chi tiết -

Độ nhạy kém

sẽ dẫn đến việc không tận dụng -

Khó khăn trong việc hiểu

hết thông tin từ các báo cáo ADR.

phương pháp cũng như kết
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quả

với

những

người

những yếu tố khác trong việc phát

không quen thuộc với các

hiện các tín hiệu ADR.

phương pháp thống kê

Phương pháp ROR chỉ có thể thực

Bayes.

hiện được khi mẫu số phải thỏa -

Tính đa dạng của việc thiết

mãn điều kiện khác 0.

lập, cấu hình trong các kỹ
thuật khai phá dữ liệu dẫn
đến khó khăn trong việc
xác nhận, so sánh các kết
quả đầu ra.

Trong phương pháp tính tần suất có hai thuật toán thường được sử dụng là
PRR và ROR. Về mặt lý thuyết, ROR có thể có ưu điểm hơn PRR bởi dễ áp dụng và
cho phép hiệu chỉnh theo các biến số khác nhau thông qua phân tích hồi quy logistic.
Một ưu điểm nữa của việc sử dụng ROR là hiện tượng báo cáo thấp hơn thực tế
(under-reporting) về thuốc hoặc ADR không ảnh hưởng đến giá trị của ROR [56],
[62].
Việc lựa chọn được phương pháp phát hiện tín hiệu hợp lý còn phụ thuộc vào
từng cơ sở dữ liệu cụ thể và mục tiêu sàng lọc dữ liệu [50]. Các phương pháp trên có
độ nhạy và độ đặc hiệu khác nhau và đều có nguy cơ mắc các sai số như: sai số do
lan truyền thông tin, sai số do mức độ quan tâm khác nhau với một ADR và chưa có
phương pháp nào được coi là chuẩn vàng cho việc phát hiện và đánh giá tín hiệu [71].
Để đánh giá một tín hiệu mới được phát hiện, các nghiên cứu cần xem xét một
số khía cạnh. Thứ nhất là mối liên quan giữa thuốc và ADR đã từng được ghi nhận
(được nhắc đến trong tờ thông tin sản phẩm hoặc được mô tả trong các y văn) hay
chưa. Thứ hai là ADR đó có thể giải thích dựa trên các đặc tính dược lý của thuốc
hay không. Tuy nhiên, đối với những ADR mới chưa từng được ghi nhận trong y văn
thì kể cả khi câu trả lời là có hay không thì tín hiệu này đều đáng được quan tâm. Thứ
ba là ADR này có hiếm gặp hay không, được mô tả cụ thể hay là một nhóm các triệu
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chứng. Và cuối cùng với bất kỳ một tín hiệu nào thì đều phải đặt trong bối cảnh lâm
sàng, hoàn cảnh sử dụng thuốc để đánh giá [49], [50].
Tín hiệu sau khi được ghi nhận và đánh giá, cần được quan sát sự thay đổi theo
thời gian. Những nghiên cứu với nguồn dữ liệu lớn hơn, thiết kế nghiên cứu chặt chẽ
quả nghiên cứu thực hiện trên những nguồn dữ liệu tương đồng từ những quốc gia
khác. Tín hiệu hình thành dựa trên dữ liệu của một quốc gia sẽ kém thuyết phục hơn
so với tín hiệu hình thành từ dữ liệu chung của 20 quốc gia khác nhau. Có thể so sánh
với kết quả từ những nguồn dữ liệu khác như từ những quan sát lâm sàng ghi nhận từ
y văn, hoặc thông tin sản phẩm [49].
Một tín hiệu đủ mạnh sẽ là cơ sở để tiến hành những nghiên cứu dịch tễ sâu
hơn, đưa ra những bằng chứng thuyết phục tới các cơ quan quản lý, từ đó hỗ trợ việc
ra quyết định và khuyến cáo kịp thời với mục tiêu sử dụng thuốc an toàn.
Với những đặc điểm nêu trên, cùng với tính khả thi trong áp dụng, dễ phiên
giải kết quả và có thể hiệu chỉnh theo các biến số khác nhau bằng công cụ phân tích
hồi quy logistic của phần mềm SPSS, nghiên cứu này lựa chọn phương pháp tính
ROR để phát hiện tín hiệu kháng sinh - phản vệ và đo lường mối quan hệ kháng sinh
- phản vệ.
1.4

MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VỀ CÁC TRƯỜNG HỢP PHẢN VỆ LIÊN
QUAN ĐẾN THUỐC VÀ PHẢN VỆ LIÊN QUAN ĐẾN KHÁNG SINH.
Trên thế giới, tỷ lệ các trường hợp phản vệ được báo cáo hàng năm vào khoảng

3,2-49,8/100.000 dân, tỷ lệ này dường như có xu hướng gia tăng trong những năm
gần đây [30], [38], [69]. Trong số nguyên nhân gây phản vệ, thuốc là một trong những
nguyên nhân chính được ghi nhận trong hầu hết các nghiên cứu [70]. Một nghiên cứu
trên cơ sở dữ liệu của Bồ Đào Nha cũng đưa ra tỷ lệ các trường hợp phản vệ do thuốc
được báo cáo tại nước này trong vòng 10 năm là 0,79 trường hợp trên 100.000 dân
[61]. Tại Pháp, kết quả từ cơ sở dữ liệu cho thấy trong vòng 9 năm (2002-2010) đã
có 333 trường hợp phản vệ được báo cáo tới hệ thống Cảnh giác Dược. Trong đó, có
76,6% trường hợp sốc phản vệ, 10,5% trường hợp phản ứng toàn thân nghiêm trọng,
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9% trường hợp phù thanh quản cấp, 2,1% trường hợp co thắt phế quản nặng và sáu
trường hợp tử vong (chiếm 1,8%) được ghi nhận [60].
Kháng sinh luôn được xếp vào một trong những nhóm thuốc được nghi ngờ
nhiều nhất trong các trường hợp phản vệ. Nghiên cứu trên 333 trường hợp phản vệ
Trong đó, kháng sinh được báo cáo nhiều nhất với 165 trường hợp (49,6%), bao gồm
amoxicilin (97 trường hợp), các kháng sinh nhóm penicilin khác (4 trường hợp),
nhóm cephalosporin (41 trường hợp), kháng sinh quinolon (15 trường hợp),
pristinamycin (7 trường hợp) và các kháng sinh khác (5 trường hợp) [60]. Kết quả
ghi nhận được từ hệ thống báo cáo điện tử tại Đài Loan giai đoạn 2005-2008 cũng
cho thấy kháng sinh là nguyên nhân được nghi ngờ nhiều nhất trong các trường hợp
dị ứng, đặc biệt là sốc phản vệ với 8/17 báo cáo (chiếm 47%). Trong đó có 4 báo cáo
liên quan đến kháng sinh cephalosporin, 1 báo cáo liên quan đến ampicilin kết hợp
với sulbactam, 1 báo cáo liên quan đến ciprofloxacin, 1 báo cáo liên quan đến
erythromycin phối hợp với amoxicilin và 1 báo cáo liên quan đến amoxicilin và
NSAIDs[28]. Theo nghiên cứu thực hiện trên hệ thống cảnh báo phản vệ của Bồ Đào
Nha trong vòng 4 năm (2007-2010), kháng sinh là nhóm thuốc gây phản vệ nhiều thứ
hai (sau NSAID) với 111/313 báo cáo phản vệ chiếm 35,5%; bao gồm nhóm penicilin
(67 báo cáo), nhóm cephalosporin (23 báo cáo), quinolon (13 báo cáo), macrolid (3
báo cáo), sulphonamid (3 báo cáo), vancomycin (1 báo cáo) và minocyclin (1 báo
cáo) [35]. Một nghiên cứu hồi cứu bệnh án được thực hiện tại Mĩ năm 2015 cũng chỉ
ra kháng sinh là nguyên nhân phổ biến dẫn đến phản ứng phản vệ, cụ thể có 10/17
báo cáo phản vệ thì 9 báo cáo liên quan tới kháng sinh beta-lactam [37].
Sự hình thành tín hiệu của kháng sinh với các trường hợp dị ứng hoặc phản
vệ cũng được ghi nhận trong các nghiên cứu thực hiện trên cơ sở dữ liệu Cảnh giác
Dược tại một số quốc gia. Kết quả từ nghiên cứu thực hiện trên dữ liệu báo cáo thu
được từ 7 khu vực thuộc Italia giai đoạn 1988-2006 cho thấy kháng sinh là một trong
hai nhóm thuốc duy nhất hình thành tín hiệu với các trường hợp dị ứng. Sự hình thành
tín hiệu được phát hiện với tất cả các phân nhóm được đưa vào tính toán, bao gồm
fluroquinolon, kháng sinh penicilin phổ hẹp, kháng sinh penicilin phối hợp, macrolid,
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cotrimoxazol, các cephalosporin thế hệ 2 và nhóm cephalosporin thế hệ 3. Trong đó,
tín hiệu với kháng sinh cụ thể được hình thành cao nhất với cinoxacin và moxifloxacin
[64]. Kết quả từ một nghiên cứu khác thực hiện trên cơ sở dữ liệu cảnh giác Dược
của Italia giai đoạn 1990-2003, tín hiệu phản vệ với kháng sinh cũng được phát hiện.
sự hình thành tín hiệu. Trong đó, tín hiệu cao nhất được phát hiện liên quan đến
cinoxacin [42]. Phương pháp phát hiện tín hiệu trong cả hai nghiên cứu trên đều là
phương pháp phát hiện dựa trên tỷ suất chênh báo cáo ROR.
Theo tổng kết hàng năm của Trung tâm DI &ADR Quốc gia, phản ứng phản
vệ là một trong những ADR được báo cáo nhiều nhất, đặc biệt với kháng sinh [1824]. Nghiên cứu của Lê Thị Thùy Linh năm 2015 đã cho thấy báo cáo phản vệ chiếm
10,5% tổng số báo cáo ADR giai đoạn 2010 – 2014, trong đó, kháng sinh là nhóm
thuốc được ghi nhận nhiều nhất [6]. Tại Việt Nam chưa có nghiên cứu nào đánh giá
chi tiết về các báo cáo phản vệ liên quan đến thuốc kháng sinh ghi nhận từ hệ thống
báo cáo tự nguyện của Trung tâm DI & ADR Quốc gia.
1.5. KHUNG LÝ THUYẾT
Khung lý thuyết của nghiên cứu được thể hiện trong biểu đồ 1.2. Khung lý
thuyết này bao gồm các yếu tố thuộc phạm vi nghiên cứu và được giải thích như sau:
Phản ứng phản vệ là một trong những phản ứng có hại, có nguy cơ xảy ra
trên bệnh nhân khi sử dụng thuốc kháng sinh. Trong phạm vi cơ sở dữ liệu báo cáo
ADR lưu trữ tại Trung tâm DI & ADR Quốc gia giai đoạn 2010 – 2015, các yếu tố
có thể ảnh hưởng tới việc xảy ra phản ứng phản vệ được thu thập để mô tả trong mục
tiêu 1 của nghiên cứu này là:
-

Thuốc: cụ thể là hoạt chất và nhóm thuốc.

-

Bệnh nhân: tuổi, giới tính và tiền sử dị ứng.

Cũng trên cơ sở dữ liệu này, các đặc điểm của phản ứng phản vệ xảy ra trên
bệnh nhân có thể thu thập để mô tả được bao gồm: Thời gian xuất hiện phản vệ tính
từ thời điểm cuối cùng dùng thuốc, hệ cơ quan bị ảnh hưởng và kết quả sau xử trí.
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Trong đó, penicilin, quinolon, cephalosporin và glycopeptid là những phân nhóm có
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Bên cạnh đó, dựa trên các thông tin về thuốc/ nhóm thuốc nghi ngờ gây phản
ứng phản vệ và thông tin về tuổi, giới tính của bệnh nhân thu thập được qua mục tiêu
1, nghiên cứu thực hiện phát hiện tín hiệu thuốc - phản vệ nhằm đưa ra các cảnh báo
sớm, góp phần giảm thiểu tỉ lệ xảy ra phản ứng phản vệ cũng như mức độ nghiêm

Thời gian xuất hiện phản vệ tính từ thời điểm
cuối cùng dùng thuốc

Hệ cơ quan bị ảnh hưởng
Kết quả sau xử trí

Thông tin phản ứng

Tuổi/ Nhóm tuổi

Nhóm thuốc
Thuốc

Phản ứng
phản vệ

Bệnh
nhân

Tên thuốc/ hoạt chất

Giới tính
Tiền sử dị ứng

Tín hiệu
thuốc - phản vệ

Hiệu chỉnh

Hiệu chỉnh

Biểu đồ 1.2: Khung lý thuyết của nghiên cứu
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Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1.

MÔ TẢ BỘ SỐ LIỆU GỐC
Bộ số liệu gốc là Cơ sở dữ liệu báo cáo ADR Quốc gia giai đoạn 2010 - 2015.

Cơ sở dữ liệu bao gồm toàn bộ các báo cáo ADR tự nguyện được gửi tới Trung tâm
cáo ADR gửi đến Trung tâm bao gồm các phần thông tin như sau:
Thông tin về bệnh nhân: họ và tên, ngày sinh hoặc tuổi, giới tính, cân nặng.
Thông tin về phản ứng có hại: ngày xuất hiện phản ứng, phản ứng xuất hiện
sau bao lâu (kể từ lần cuối cùng dùng thuốc nghi ngờ), mô tả biểu hiện ADR, các xét
nghiệm liên quan đến phản ứng, tiền sử (dị ứng, thai nghén, nghiện thuốc lá, nghiện
rượu, bệnh gan, bệnh thận), cách xử trí phản ứng, mức độ nghiêm trọng của phản
ứng, kết quả sau xử trí phản ứng.
Thông tin về thuốc nghi ngờ gây ADR: thuốc (tên gốc và tên thương mại, dạng
bào chế, hàm lượng, nhà sản xuất, số lô, liều dùng một lần, số lần dùng trong
ngày/tuần/tháng, đường dùng, ngày điều trị (ngày bắt đầu và kết thúc), lý do dùng
thuốc, sau khi ngừng/ giảm liều của thuốc nghi ngờ thì phản ứng có giảm hoặc thoái
lui hay không, tái sử dụng thuốc bị nghi ngờ có xuất hiện lại phản ứng hay không,
các thuốc dùng đồng thời.
Phần thẩm định ADR của đơn vị: đánh giá mối liên quan giữa thuốc và ADR,
thang đo hay phương pháp mà đơn vị sử dụng để đánh giá mối liên quan đó, bình
luận của cán bộ y tế.
Thông tin về người báo cáo: họ và tên, điện thoại liên lạc, chức vụ, email, dạng
báo cáo (lần đầu hay bổ sung), ngày báo cáo.
Trong giai đoạn 2010-2015, Trung tâm DI & ADR Quốc gia đã nhận được
tổng cộng 29.054 báo cáo tự nguyện từ 728 cơ sở khám, chữa bệnh của tất cả 63 tỉnh,
thành phố trên cả nước[18-20], [22-24]. Với dữ liệu này, Trung tâm DI & ADR Quốc
gia đã thực hiện các công việc thường quy như đã nêu tại mục 1.3.2.
Nghiên cứu này sử dụng các thông tin trên báo cáo gốc, kết hợp với kết quả
đánh giá của các chuyên gia về mối quan hệ nhân quả giữa thuốc và ADR, từ đó tổng
hợp, mô tả các trường hợp phản vệ liên quan đến kháng sinh trong cơ sở dữ liệu báo
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cáo ADR quốc gia trong giai đoạn này; phân tích các đặc điểm của phản ứng, đặc
điểm các đối tượng bệnh nhân gặp phản ứng và thuốc nghi ngờ gây phản ứng. Cùng
với đó, nghiên cứu thực hiện phát hiện tín hiệu phản vệ đối với một số thuốc, giúp
đưa ra các cảnh báo sớm, góp phần đảm bảo sử dụng kháng sinh an toàn.
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu: Mô tả hồi cứu
2.2.2. Cỡ mẫu:
Toàn bộ 13.699 báo cáo ADR liên quan đến kháng sinh trong tổng số 29.054 báo
cáo ADR trong cơ sở dữ liệu của Trung tâm DI &ADR Quốc gia giai đoạn 2010 –
2015, trong đó:
– Mục tiêu 1: Mô tả đặc điểm các ca phản vệ với kháng sinh từ 2.089 báo cáo
phản vệ mà nghiên cứu xác định được trong tổng số 13.699 báo cáo liên quan tới
kháng sinh trong mẫu nghiên cứu.
- Mục tiêu 2: Phát hiện tín hiệu kháng sinh – phản vệ từ 13.699 báo cáo ADR liên
quan tới kháng sinh trong mẫu nghiên cứu.
2.2.3. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.3.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu là tất cả báo cáo tự nguyện về phản ứng có hại liên quan
đến kháng sinh do cán bộ y tế gửi về (báo cáo ADR) trên phạm vi cả nước giai đoạn
2010 – 2015, đáp ứng tiêu chuẩn lựa chọn và tiêu chuẩn loại trừ dưới đây.
+ Tiêu chuẩn lựa chọn: tất cả các báo cáo ADR từ các cơ sở khám, chữa bệnh
trên cả nước được gửi đến Trung tâm DI&ADR Quốc gia có ngày nhận báo cáo từ
01/01/2010 đến 31/12/2015, trong đó ghi nhận ít nhất một thuốc nghi ngờ gây ADR
thuộc nhóm kháng sinh.
+ Tiêu chuẩn loại trừ: những báo cáo không có mối liên quan giữa thuốc và
ADR (theo kết quả thẩm định báo cáo ADR của Trung tâm DI &ADR Quốc gia như
đã nêu trên Mục 1.3.2); những báo cáo không có đủ 4 thông tin: tuổi, giới, biểu hiện
ADR, thuốc nghi ngờ;
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2.2.3.2. Tiêu chuẩn xác định báo cáo ADR liên quan đến phản vệ
Từ 13.699 báo cáo ADR liên quan tới kháng sinh trong mẫu nghiên cứu, với
sự hỗ trợ của các chuyên gia tại Trung tâm DI & ADR Quốc gia, áp dụng tiêu chuẩn
chẩn đoán các trường hợp phản vệ của Viện Quốc gia về Dị ứng và Bệnh truyền
vệ. Theo tiêu chuẩn trên, các trường hợp phản vệ được lựa chọn nếu thỏa mãn 1 trong
2 điều kiện sau:
-

Được cán bộ y tế mô tả là sốc phản vệ hoặc phản ứng phản vệ

-

ADR xuất hiện trong vòng 1 ngày tính từ lần dùng thuốc cuối cùng và có
ít nhất 1 biểu hiện trên 2 trong 4 hệ cơ quan da/niêm mạc - hô hấp - tiêu
hóa - tim mạch hoặc có biểu hiện hạ huyết áp nghiêm trọng, cụ thể:

Bảng 2.1: Biểu hiện của các trường hợp phản vệ trên các hệ cơ quan
Biểu hiện

Ban đỏ, mề đay

trên

Phù mạch

da/niêm

Ngứa da có tổn thương

mạc

Đỏ và ngứa mắt
Sưng môi-lưỡi-lưỡi gà

Biểu hiện

Suy hô hấp (thở nhanh, co lõm thành ngực, tím tái, thở rên)

trên

Giảm lưu lượng đỉnh thở ra (PEF), giảm oxy máu

hệ hô hấp

Khó thở
Co thắt phế quản/khò khè
Thở rít thanh quản
Sưng phù đường hô hấp trên
Ho khan kéo dài, khàn giọng

Biểu hiện

Đau thượng vị

trên

Tiêu chảy

hệ tiêu hóa

Nôn liên tục
Đau bụng dữ dội
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nhiễm Hoa Kỳ [65], nghiên cứu thực hiện xác định các trường hợp có ADR là phản

Biểu hiện

Hạ huyết áp

trên

Loạn nhịp, mạch nhanh/nhịp tim nhanh, mạch chậm/không bắt được

hệ tuần

Tiểu không tự chủ, đại tiện không tự chủ

hoàn

Ngất

Biểu hiện

Trẻ sơ sinh và trẻ em: huyết áp tâm thu thấp (tùy theo độ tuổi) hoặc

hạ

giảm hơn 30% huyết áp tâm thu(*)

huyết áp

Người lớn: huyết áp tâm thu < 90 mmHg hoặc giảm hơn 30% so với

nghiêm

huyết áp bình thường

trọng
(*): Huyết áp tâm thu thấp ở trẻ em được định nghĩa là nhỏ hơn 70 mmHg với
trẻ em 1 tháng đến 1 năm; nhỏ hơn (70 mmHg + [2 x số tuổi]) với trẻ em 1 đến 10
tuổi và nhỏ hơn 90 mmHg với trẻ 11-17 tuổi.
2.2.3.3. Quy trình lựa chọn báo cáo ADR vào nghiên cứu
Báo cáo ADR liên quan đến các trường hợp phản vệ (báo cáo phản vệ - case),
báo cáo không liên quan đến các trường hợp phản vệ (noncase) được đánh giá, phân
nhóm và đưa vào nghiên cứu cụ thể như sau:
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29.054 báo cáo trong
cơ sở dữ liệu báo cáo tự nguyện
giai đoạn 2010 – 2015
Loại bỏ 196 báo cáo không liên quan tới ADR (**)
Loại bỏ 270 báo cáo không có mối quan hệ giữa thuốc và ADR

Loại bỏ 633 báo cáo thiếu 1 trong các thông tin: tuổi/giới/thuốc nghi ngờ/ biểu hiện ADR;
Loại bỏ 14.256 báo cáo có thuốc nghi ngờ không phải là thuốc kháng sinh

13.699 báo cáo ADR đủ thông tin để đánh giá và
có thuốc nghi ngờ là thuốc kháng sinh

Cán bộ y tế mô tả
là sốc phản vệ hoặc phản ứng phản vệ

Không
Có

Báo cáo có hạ huyết áp nghiêm trọng
hoặc biểu hiện trên 2 trong 4 hệ cơ quan
(da/niêm mạc, hệ tuần hoàn,
hệ hô hấp, hệ tiêu hóa)

Case

Không

Noncase
Có

Có
Không

Báo cáo có thời điểm xảy ra phản ứng
tính từ lần dùng thuốc nghi ngờ cuối cùng
là dưới 1 ngày

Biểu đồ 2.1. Các bước lựa chọn báo cáo vào mẫu nghiên cứu
(**): Báo cáo không liên quan đến ADR: báo cáo ngộ độc, tự sát, báo cáo chất
lượng thuốc.
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2.2.4. Các biến số nghiên cứu
Các biến sử dụng trong nghiên cứu được liệt kê trong phụ lục 3.
2.2.5. Phương pháp xử lý và phân tích số liệu
Nghiên cứu đã lựa chọn báo cáo vào mẫu nghiên cứu và thực hiện đánh giá báo
quy trình trình bày tại biểu đồ 2.1.
Kết quả thu được được trình bày tại biểu đồ dưới đây:
29.054 báo cáo tự nguyện
loại

28.588 báo cáo ADR
loại

loại

186 báo cáo chất lượng thuốc, 10 báo cáo ngộ độc,
270 báo cáo có ADR không liên quan đến thuốc
633 báo cáo thiếu một trong các thông tin tuổi/giới/
thuốc nghi ngờ/ mô tả ADR
14.256 báo cáo có thuốc nghi ngờ không phải là
kháng sinh

13.699 báo cáo ADR có đủ thông tin
để đánh giá và có ít nhất
1 thuốc nghi ngờ là kháng sinh

2.089
báo cáo
case

11.610
báo cáo
noncase

Biểu đồ 2.2. Số lượng báo cáo case và noncase trong mẫu nghiên cứu
Từ 29.054 báo cáo trong file excel dữ liệu sơ bộ của Trung tâm DI & ADR
Quốc gia trong giai đoạn 2010 - 2015, sau khi thực hiện lọc và loại bỏ các báo cáo
không liên quan tới ADR (báo cáo ngộ độc, tự sát, báo cáo chất lượng thuốc), loại bỏ
các báo cáo không có mối liên quan giữa thuốc và ADR, nghiên cứu thu được 28.588
báo cáo ADR.
Sau đó, căn cứ vào trường thông tin mã báo cáo, nhóm nghiên cứu thực hiện
rút ra các báo cáo gốc tương ứng. Từ các báo cáo gốc này, nhóm nghiên cứu tiến hành
rà soát toàn bộ các thuốc nghi ngờ, tra mã ATC cho từng hoạt chất, sau đó tiếp tục
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loại bỏ các báo cáo có thuốc nghi ngờ không phải là kháng sinh (thuốc có 3 kí tự đầu
của mã ATC khác J01). Đến đây, nhóm đã thu thập được 13.699 báo cáo ADR phù
hợp với tiêu chuẩn lựa chọn và tiêu chuẩn loại trừ, đủ điều kiện để đưa vào nghiên
cứu. Với sự hỗ trợ của các chuyên gia của Trung tâm DI & ADR Quốc gia, nghiên
phải phản vệ (noncase) theo tiêu chuẩn chẩn đoán đã nêu trong Mục 1.2.2. Các báo
cáo là case sẽ được thu thập thông tin chi tiết theo Bảng kiểm số 1 (phụ lục 3), theo
đúng quy trình đã nêu trong Mục 2.2.3.3 để phục vụ cho mục tiêu 1. Các báo cáo là
noncase sẽ được thu thập thông tin theo Bảng kiểm số 1 rút gọn (phụ lục 4), bao gồm
5 trường thông tin bao gồm năm báo cao, mã báo cáo, tuổi, giới tính, thuốc nghi ngờ
để phục vụ cho mục tiêu 2.
Toàn bộ dữ liệu thu thập được từ Bảng kiểm số 1 và Bảng kiểm số 1 rút gọn
được nhập liệu, làm sạch, xử lý trên phần mềm Microsoft Office Excel 2010 và SPSS
22.0.
•

Mục tiêu 1: Mô tả các báo cáo case. Các biến không liên tục được thống

kê theo tần suất và tỷ lệ phần trăm. Các biến liên tục được mô tả thống kê bởi giá trị
trung bình ± độ lệch chuẩn. Các biến liên tục không có phân phối chuẩn được mô tả
theo trung vị, các khoảng tứ phân vị. Kiểm định Chi-square được sử dụng để kiểm
định sự khác biệt về tỉ lệ gặp phản vệ ở các nhóm giới tính và tuổi khác nhau.
•

Mục tiêu 2: Phát hiện tín hiệu thuốc - phản vệ trong CSDL báo cáo ADR

giai đoạn 2010 – 2015, nghiên cứu thực hiện mục tiêu này bằng phương pháp tính tỷ
suất chênh báo cáo ROR[40], [71] như đã trình bày trong phần tổng quan. Cụ thể như
sau:
o

Phát hiện tín hiệu nhóm kháng sinh – phản vệ: Các nhóm kháng sinh

liên quan tới ít nhất 2 ca phản vệ trở lên trong giai đoạn 2010 - 2015 được đưa vào
phát hiện tín hiệu.
Cụ thể, mỗi nhóm kháng sinh X được đưa vào phân tích với phản ứng Phản
vệ, ta có bảng 2x2 như sau:
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Bảng 2.3: Bảng 2x2 về mối quan hệ giữa nhóm kháng sinh
Gặp phản ứng

Không gặp phản ứng

phản vệ

phản vệ

Có dùng thuốc thuộc nhóm X

a

b

Không dùng thuốc thuộc nhóm X

c

d

Trong đó:
a: số ca dùng thuốc thuộc nhóm X và gặp phản ứng Phản vệ
b: số ca dùng thuốc thuộc nhóm X và không gặp phản ứng Phản vệ
c: số ca không dùng thuốc thuộc nhóm X nhưng vẫn gặp phản ứng Phản vệ
d: số ca không dùng thuốc thuộc nhóm X và không gặp phản ứng Phản vệ.
Khi đó, ROR = (a/c) : (b/d) chính là tỉ số chênh của có/ không dùng thuốc
thuộc nhóm X trong các ca gặp phản ứng Phản vệ và có/không dùng thuốc thuộc
nhóm X trong các ca không gặp phản ứng Phản vệ
Tín hiệu được gọi là hình thành đối với một nhóm thuốc kháng sinh trong một
khoảng thời gian nhất định khi thỏa mãn cả 2 điều kiện sau[71]:
- Có ít nhất 2 báo cáo case liên quan tới nhóm thuốc kháng sinh đó trong
khoảng thời gian đánh giá.
- Cận dưới khoảng tin cậy 95% của ROR lớn hơn 1 (CI95%>1)
Giả sử, ROR = 1,2 CI95%[1 – 1,5], kết quả khi đó được phiên giải là: Trong
giai đoạn đánh giá, sử dụng nhóm kháng sinh X có nguy cơ gặp phản vệ cao gấp 1,2
lần so với sử dụng nhóm kháng sinh khác nhóm X.
Giá trị ROR tương ứng với từng nhóm thuốc kháng sinh và khoảng tin cậy
95% được tính toán, hiệu chỉnh theo tuổi, giới bằng cách sử dụng phân tích hồi quy
logistic trong SPSS 22.
o Phát hiện tín hiệu thuốc - phản vệ: Thuốc được lựa chọn để phát hiện tín
hiệu là những thuốc thuộc các nhóm kháng sinh có tín hiệu được phát hiện qua bước
trên. Tín hiệu thuốc – phản vệ cũng được xác định thông qua tỷ suất chênh báo cáo
(ROR) hiệu chỉnh như trên. Khi đó, ta có các bảng 2 x 2 như sau:
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Bảng 2.4: Bảng 2x2 về mối quan hệ giữa thuốc kháng sinh

Gặp phản ứng phản vệ

Không gặp phản ứng phản
vệ

Có dùng thuốc Y

a

b

Không dùng thuốc Y

c

d

ROR được tính trong từng giai đoạn 2010, 2010 – 2011, 2010 – 2012, 2010 –
2013, 2010 – 2014, 2010 - 2015 để theo dõi sự hình thành tín hiệu qua các năm bằng
công thức ROR = (a/c) : (b/d), hiệu chỉnh theo tuổi, giới.
Tín hiệu thuốc – phản vệ được gọi là hình thành trong một giai đoạn nhất định
khi thoả mãn cả 2 điều kiện sau[71]:
- Có ít nhất 2 báo cáo case liên quan tới thuốc kháng sinh đó trong giai đoạn
đánh giá.
- Cận dưới khoảng tin cậy 95% của ROR lớn hơn 1 (CI95%>1)
Giả sử, ROR = 1,2 với CI95%[1 – 1,5], kết quả này được phiên giải là: Trong
giai đoạn đánh giá, sử dụng thuốc kháng sinh Y có nguy cơ gặp phản vệ cao gấp 1,2
lần so với sử dụng thuốc kháng sinh khác Y.
Việc tính toán giá trị ROR được thực hiện trong từng giai đoạn tích lũy nhằm
mục đích theo dõi sự hình thành cũng như xem xét tính duy trì của tín hiệu đó qua
từng giai đoạn. Nếu tín hiệu xuất hiện ở một giai đoạn nào đó mà vẫn duy trì qua các
giai đoạn tiếp theo thì tín hiệu này có giá trị cao hơn và mang tính cảnh báo tốt hơn.
Nếu tín hiệu chỉ hình thành ở 1 giai đoạn mà không tiếp tục xuất hiện trong giai đoạn
tiếp theo, thì sự hình thành tín hiệu trong giai đoạn trên có thể xem xét thêm nguyên
nhân số lượng thuốc được sử dụng trong năm cuối của giai đoạn đó tăng lên, dẫn đến
số báo cáo ADR tăng theo. Tín hiệu này mang tính cảnh báo thấp hơn và cần được
tiếp tục theo dõi qua các năm tiếp theo.
2.2.6. Vấn đề đạo đức của nghiên cứu
Cơ sở dữ liệu báo cáo ADR sử dụng trong nghiên cứu này được sự cho phép,
chấp thuận của Trung tâm DI & ADR Quốc gia. Nghiên cứu đảm bảo tính bảo mật
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với mọi thông tin về bệnh nhân (họ tên, địa chỉ), thông tin về người báo cáo (họ tên,
địa chỉ, điện thoại) theo đúng nguyên tắc bảo mật của Trung tâm DI &ADR Quốc
gia.
Nghiên cứu đã được sự chấp thuận của Hội đồng đạo đức trong NCYSH của
3 năm 2017.
2.2.7. Hạn chế của nghiên cứu
- Nghiên cứu sử dụng dữ liệu là các báo cáo ADR tự nguyện do cán bộ y tế
gửi về Trung tâm DI &ADR Quốc gia, nên không tránh khỏi hiện tượng báo cáo dưới
mức thực tế (bao gồm cả với báo cáo phản vệ và báo cáo không phải phản vệ). Ngoài
ra, do phản vệ hay sốc phản vệ là một trong những phản ứng nghiêm trọng nên có thể
sẽ được cán bộ y tế ưu tiên báo cáo hơn các ADR khác.
- Các trường hợp phản vệ trong nghiên cứu được xác định dựa vào những
thông tin mô tả trong báo cáo ADR. Việc này có thể dẫn tới khả năng bỏ sót báo cáo
phản vệ do thông tin trong báo cáo có thể không đầy đủ và chính xác. Bên cạnh đó,
nếu trên báo cáo ADR, cán bộ y tế quy kết luôn phản ứng mà bệnh nhân gặp phải là
phản vệ thì nghiên cứu cũng ghi nhận đây là case. Trong trường hợp này, nếu cán bộ
y tế nhận định quá mức mức độ nghiêm trọng của phản ứng dị ứng thì có thể dẫn đến
ước lượng quá mức số case.
- Một số yếu tố có thể liên quan tới khả năng dẫn đến phản ứng phản vệ như
đơn vị sản xuất hay dạng bào chế của thuốc…, nhưng do sử dụng dữ liệu thứ cấp nên
không đủ thông tin để xem xét trong phạm vi nghiên cứu này.
2.2.8. Sai số và cách hạn chế sai số
Các sai số có thể gặp trong nghiên cứu này cũng như các hạn chế, được mô tả
trong bảng 2.5 dưới đây:
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Bảng 2.5: Các sai số và cách hạn chế sai số
Sai số
Cách hạn chế
Theo tiêu chuẩn xác định báo cáo Đối chiếu với hồ sơ lưu trữ thông tin liên lạc
phản vệ sử dụng trong nghiên cứu, giữa Trung tâm DI &ADR Quốc gia và đơn
mô tả là sốc phản vệ hoặc phản ứng có)
phản vệ thì sẽ được coi là báo cáo
case. Trên thực tế, những báo cáo
ADR này thường không ghi thêm
các biểu hiện kèm theo hay lí do
chẩn đoán là phản vệ hoặc sốc phản
vệ, nên có thể sẽ dẫn đến sai số chẩn
đoán.
Sai số liên quan đến việc xác định Đối chiếu thông tin mô tả trong báo cáo với
các trường hợp phản vệ trong báo hồ sơ lưu trữ thông tin liên lạc giữa Trung
cáo

tâm DI &ADR Quốc gia và đơn vị báo cáo
để cập nhật thêm thông tin (nếu có)
Việc xác định các trường hợp phản vệ theo
tiêu chí đã xây dựng được tổ chức thực hiện
và giám sát chặt chẽ bởi nhóm nghiên cứu:
kiểm tra chéo bởi một người độc lập.

Sai số liên quan đến việc xác định Để xác định chính xác thuốc nghi ngờ, nhóm
thông tin về thuốc nghi ngờ

nghiên cứu dựa vào các thông tin tên biệt
dược, nhà sản xuất, đường dùng, đối chiếu
với danh mục thuốc được cấp phép lưu hành
tại Việt Nam do Cục Quản lý Dược quản
lý… để xác định chính xác tên hoạt chất để
từ đó xác định mã ATC tương ứng.
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Việc nhập dữ liệu được tổ chức thực hiện và
giám sát chặt chẽ bởi nhóm nghiên cứu:
kiểm tra chéo bởi một người độc lập, kiểm
tra ngẫu nhiên.
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Chương 3. KẾT QUẢ
3.1.

ĐẶC ĐIỂM CÁC TRƯỜNG HỢP PHẢN VỆ LIÊN QUAN ĐẾN

KHÁNG SINH TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU BÁO CÁO ADR GIAI ĐOẠN 2010
3.1.1. Số lượng và tỷ lệ báo cáo phản vệ liên quan đến kháng sinh
20%
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15%
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13%
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3961
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2726

1500

Tỷ lệ báo cáo phản vệ trên tổng số
báo cáo ADR liên quan đến kháng sinh

Số lượng báo cáo liên quan đến kháng sinh

5000

2146
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5%

1000
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0

1051

1034

692
109

155

182
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2012

367

2013

564

712

2014

2015

0%

Số lượng báo cáo liên quan tới kháng sinh, không phải phản vệ
Số lượng báo cáo phản vệ liên quan tới kháng sinh
Tỷ lệ báo cáo phản vệ trên tổng số báo cáo ADR liên quan đến kháng sinh

Biểu đồ 3.1: Số lượng báo cáo liên quan tới kháng sinh có phản ứng là
phản vệ, không phải phản vệ và tỷ lệ báo cáo phản vệ trên tổng số báo cáo ADR
liên quan tới kháng sinh qua các năm
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Sự thay đổi về số lượng và tỷ lệ báo cáo phản vệ so với tổng số báo cáo liên
quan đến kháng sinh qua các năm trong mẫu nghiên cứu được thể hiện trong Biểu đồ
3.2 như trên.
Số lượng báo cáo phản vệ với kháng sinh tăng dần qua các năm từ 109 báo cáo
tăng lên gấp đôi với 367 báo cáo và tiếp tục tăng nhanh vào năm 2014 (564 báo cáo)
và năm 2015 (712 báo cáo). Tuy nhiên, cùng với sự tăng nhanh của số báo cáo liên
quan đến kháng sinh, tỷ lệ số báo cáo phản vệ so với tổng số báo cáo liên quan đến
kháng sinh không dao động nhiều (12,9 – 17,1%).
3.1.2. Đặc điểm bệnh nhân trong báo cáo phản vệ với kháng sinh
➢ Đặc điểm về tuổi, giới tính
Tuổi của bệnh nhân được phân nhóm theo 3 nhóm: dưới 18 tuổi, từ 18 đến 60
tuổi và trên 60 tuổi. Đặc điểm về tuổi và giới của bệnh nhân gặp phản ứng phản vệ
với kháng sinh được trình bày trong bảng 3.8.
Tuổi của bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu có giá trị trung vị là 42, (khoảng phân
vị: 19-62). Đa số bệnh nhân nằm trong độ tuổi từ 18 đến 60 với 1.006 bệnh nhân
(chiếm 48,2%), tiếp theo là người cao tuổi (trên 60 tuổi) với 567 bệnh nhân (chiếm
17,1%), thấp nhất là bệnh nhân dưới 18 tuổi với 516 bệnh nhân (chiếm 24,7%).
Về giới, tỷ lệ nam và nữ trong mẫu nghiên cứu chênh lệch không nhiều.
➢ Đặc điểm về tiền sử dị ứng
Thông tin về tiền sử dị ứng của bệnh nhân ghi nhận từ báo cáo phản vệ trong
mẫu nghiên cứu được mô tả trong bảng 3.1.
Bảng 3.1: Thông tin về tiền sử dị ứng từ báo cáo phản vệ với kháng sinh
Tiền sử dị ứng

Số báo cáo

Tỷ lệ (%)

phản vệ

(n = 2089)

Có tiền sử dị ứng thuốc gây phản vệ

25

1,2%

Có tiền sử dị ứng với thuốc cùng nhóm với thuốc gây

46

2,2%

phản vệ/ hoặc dị ứng với thuốc có khả năng dị ứng
chéo với thuốc gây phản vệ
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Tiền sử dị ứng

Số báo cáo

Tỷ lệ (%)

phản vệ

(n = 2089)

131

6,3%

Dị ứng khác (phấn hoa, côn trùng, thời tiết..)

22

1,1%

Dị ứng không rõ loại

62

3,0%

Cơ địa dị ứng (có bệnh mắc kèm liên quan tới tình

41

2,0%

Không có tiền sử dị ứng/ Không có cơ địa dị ứng

524

25,1%

Không có thông tin về tiền sử dị ứng

1238

59,3%

Dị ứng thuốc khác /hoặc thuốc không rõ loại/ hoặc

trạng dị ứng như hen phế quản, viêm mũi dị ứng,
viêm da dị ứng, eczema, lupus ban đỏ…)

Trong 2089 báo cáo phản vệ liên quan đến kháng sinh có tới 1238 trường hợp,
chiếm 59,3% không được khai thác thông tin về tiền sử dị ứng của bệnh nhân (bao
gồm những báo cáo ADR mà người gửi báo cáo không điền thông tin hoặc ghi không
rõ/không biết vào mục “Tiền sử”).
Trong những báo cáo có thông tin về tiền sử dị ứng, đáng chú ý là có 46 bệnh
nhân, chiếm 2,2% có tiền sử dị ứng với kháng sinh cùng nhóm với thuốc nghi ngờ
gây phản vệ và 25 bệnh nhân, chiếm 1,2% có tiền sử dị ứng với chính kháng sinh
nghi ngờ gây phản vệ.
Trong 46 báo cáo mà kháng sinh nghi ngờ gây phản vệ cùng nhóm với thuốc đã
từng gây dị ứng cho bệnh nhân, thông tin về thuốc nghi ngờ và thuốc có tiền sử dị
ứng được trình bày cụ thể trong bảng 3.2.
Bảng 3.2: Thông tin về thuốc đã từng gây dị ứng và thuốc nghi ngờ cùng nhóm
trong báo cáo phản vệ với kháng sinh
Thuốc bệnh nhân có

Thuốc nghi ngờ

Số báo cáo

tiền sử dị ứng

gây phản vệ

phản vệ

Kháng sinh nhóm Penicilin*

Amoxicilin

4

Ampicilin

2

Cefotaxim

2
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thuốc không cùng nhóm

Thuốc bệnh nhân có

Thuốc nghi ngờ

Số báo cáo

tiền sử dị ứng

gây phản vệ

phản vệ

Cefalexin

1

Benzylpenicilin

1

Cefaclor

1

Cefazolin

1

Cefoperazon/sulbactam

1

Ceftriaxon

5

Cefuroxim

1

Ceftazidim

1

Amoxicilin

4

Cefixim

1

Cefalexin

1

Amoxicilin

Phenoxymethylpenicilin

2

Ampicilin và amoxicilin

Cefamandol

1

Cefoperazon

Piperacilin/tazobactam

1

Ceftriaxon

Cefotaxim

1

Cefuroxim

Cefotaxim

1

Kháng sinh penicilin*

Cefotaxim

1

Cefalexin

4

Ceftazidim

1

Amoxicilin

4

Cefalexin

2

Cefotaxim

2

Cefixim

1

Cefadroxil

1

Cefotaxim

Ampicilin

Kháng sinh nhóm cephalosporin*

Kháng sinh nhóm betalactam*

Tổng
*: Không rõ thuốc cụ thể mà bệnh nhân có tiền sử dị ứng
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Kết quả từ bảng 3.2 cho thấy trong tất cả 46 trường hợp trên, kháng sinh nghi
ngờ gây phản vệ và kháng sinh mà bệnh nhân từng dị ứng đều thuộc cùng nhóm betalactam.
25 trường hợp bệnh nhân đã có tiền sử dị ứng với chính kháng sinh nghi ngờ
cotrimoxazol, 3 báo cáo với cefalexin, 3 báo cáo với phenoxymethylpenicilin, 2 báo
cáo với vancomycin, 1 báo cáo với ceftriaxon, 1 báo cáo với ceftazidim và 1 báo cáo
với cefadroxil.
3.1.3.

Đặc điểm về thuốc nghi ngờ

➢ Đặc điểm về các nhóm kháng sinh nghi ngờ gây phản vệ
2089 báo cáo phản vệ trong mẫu nghiên cứu tương ứng với 2202 lượt sử dụng
kháng sinh. Thông tin về các nhóm kháng sinh trong báo cáo phản vệ được thống kê
trong bảng 3.3 dưới đây.
Bảng 3.3: Thông tin về nhóm kháng sinh nghi ngờ gây phản vệ
TT

Mã

Nhóm kháng sinh

Số lượt

ATC

Tỷ lệ (%)
(n =
2202)

1

J01D

Kháng sinh beta-lactam khác
(cephalosporin, carbapenem)

1600

72,66

2

J01C

Nhóm beta-lactam, các penicilin

286

12,99

3

J01M

Nhóm quinolon

125

5,68

4

J01G

Nhóm aminoglyosid

68

3,09

5

J01E

Nhóm sulfonamid và trimethoprim

38

1,73

6

J01F

Nhóm macrolid và lincosamid

20

0,91

7

J01B

Nhóm amphenicol

13

0,59

8

J01R

Kháng sinh phối hợp

2

0,09

9

J01X

Các kháng sinh khác (vancomycin,
50

2,27

metronidazol, tinidazol, fosfomycin,
teicoplanin, colistin...)
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gây phản vệ bao gồm: 10 báo cáo liên quan đến amoxicilin, 4 báo cáo với
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Có 9 nhóm kháng sinh được ghi nhận trong các báo cáo phản vệ. Trong đó,
kháng sinh nhóm beta-lactam khác (J01D) được ghi nhận nhiều nhất với 1600 báo
cáo (chiếm 72,66%). Đứng thứ hai là nhóm beta-lactam, các penicilin (J01C) với 286
báo cáo (chiếm 12,99%).
Có 86 kháng sinh khác nhau là thuốc nghi ngờ trong các báo cáo phản vệ. Bảng
3.4 dưới đây là danh sách 20 kháng sinh được ghi nhận nhiều nhất.
Bảng 3.4: Danh sách 20 kháng sinh nghi ngờ gây phản vệ nhiều nhất
TT

Hoạt chất

Nhóm

Số

Tỷ lệ (%)

lượt

(n = 2202)

1

cefotaxim

Nhóm beta-lactam khác (J01D)

561

25,48

2

ceftriaxon

Nhóm beta-lactam khác (J01D)

306

13,90

3

ceftazidim

Nhóm beta-lactam khác (J01D)

246

11,17

4

cefoperazon

Nhóm beta-lactam khác (J01D)

87

3,95

5

ciprofloxacin

Nhóm quinolon (J01M)

78

3,54

6

cefuroxim

Nhóm beta-lactam khác (J01D)

75

3,41

7

cefalexin

Nhóm beta-lactam khác (J01D)

70

3,18

8

amoxicilin

Nhóm beta-lactam khác (J01D)

69

3,13

Amoxicilin/acid

Nhóm beta-lactam, các penicilin

clavulanic

(J01C)

66

3,00

48

2,18

Nhóm beta-lactam khác (J01D)

35

1,59

Nhóm beta-lactam khác (J01D)

31

1,41

9
10

ampicilin

11

cefepim

12

cefoperazon/
sulbactam

Nhóm beta-lactam, các penicilin
(J01C)

13

ceftizoxim

Nhóm beta-lactam khác (J01D)

30

1,36

14

levofloxacin

Nhóm quinolon (J01M)

30

1,36

15

gentamicin

Nhóm aminoglyosid (J01G)

28

1,27
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➢ 20 kháng sinh nghi ngờ gây phản vệ nhiều nhất

ampicilin/

Nhóm beta-lactam, các penicilin

sulbactam

(J01C)

17

cefadroxil

Nhóm beta-lactam khác (J01D)

18

penicilin V

16

19
20

Nhóm beta-lactam, các penicilin
(J01C)

sulfamethoxazol/

Sulfonamid và trimethoprim

trimethoprim

(J01E)

cefazolin

Nhóm beta-lactam khác (J01D)

25

1,14

25

1,14

24

1,09

24

1,09

22

1,00

Trong 20 kháng sinh có tần suất gây phản vệ cao nhất có 16 kháng sinh nhóm
beta-lactam (bao gồm 12 kháng sinh cephalosporin và 4 kháng sinh penicilin), 4 hoạt
chất còn lại có 2 kháng sinh nhóm quinolon (ciprofloxacin và levofloxacin),
gentamicin và sulfamethoxazol/trimethoprim. Ba kháng sinh có tần suất báo cáo cao
vượt trội là cefotaxim với 561 báo cáo chiếm 25,48%, ceftriaxon 306 báo cáo chiếm
13,9%, ceftazidim 246 báo cáo chiếm 11,17%. Ba kháng sinh này đều thuộc nhóm
cephalosporin thế hệ 3.
3.1.4. Đặc điểm về phản ứng phản vệ
➢ Đặc điểm về thời gian xuất hiện phản vệ tính từ lần cuối cùng dùng thuốc
Thông tin về thời gian xuất hiện phản vệ so với lần cuối cùng dùng thuốc trong
mẫu nghiên cứu được ghi nhận trong bảng 3.5 dưới đây:
Bảng 3.5: Thời gian xuất hiện phản vệ tính từ lần cuối cùng dùng thuốc
Thời gian xuất hiện phản vệ tính từ

Số báo cáo phản vệ

lần cuối cùng dùng thuốc

Tỷ lệ %
(n= 2089)

≤10 phút

1177

56,3

10< t ≤60 phút

616

29,5

>60 phút

114

5,5

Xảy ra trong ngày nhưng không khai

182

8,7

thác được thời gian chính xác
Kết quả cho thấy phản ứng phản vệ xảy ra nhanh sau khi bệnh nhân sử dụng
thuốc. Hơn một nửa báo cáo phản vệ trong mẫu nghiên cứu (56,3%) có thời gian tiềm
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tàng dưới 10 phút, 29,5% xảy ra trong vòng 60 phút, và chỉ có 5,5% báo cáo xảy ra
sau 60 phút. Có 8,7% báo cáo gặp phản vệ trong ngày (24 giờ) nhưng không ghi rõ
thời gian xuất hiện phản vệ so với lần cuối cùng dùng thuốc.
➢ Biểu hiện của phản vệ trên các hệ cơ quan
hiện ADR trên 4 hệ cơ quan (hệ tim mạch, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, các biểu hiện trên
da/niêm mạc) và tình trạng hạ huyết áp nghiêm trọng (nếu có) của bệnh nhân. Biểu
hiện của phản vệ trên các hệ cơ quan được mô tả trong bảng 3.6.
Trong đa số các trường hợp phản vệ với kháng sinh, bệnh nhân có biểu hiện trên
hệ tuần hoàn với 1687 báo cáo chiếm 80,8% và biểu hiện trên hệ hô hấp với 1575 báo
cáo chiếm 75,4%. Triệu chứng trên da hoặc niêm mạc được ghi nhận trong 1208 báo
cáo chiếm 57,8%. Biểu hiện trên hệ tiêu hóa xuất hiện với tỷ lệ thấp nhất 23,8% tương
ứng với 497 báo cáo. Bên cạnh đó, có 1011 báo cáo, chiếm 48,4% báo cáo phản vệ
trong mẫu nghiên cứu có ghi nhận tình trạng hạ huyết áp nghiêm trọng.
Bảng 3.6: Biểu hiện phản vệ trong mẫu nghiên cứu
Biểu hiện ADR

Số báo

Tỷ lệ %

cáo phản

(n= 2089)

vệ
Hệ tuần hoàn: hạ huyết áp, mạch nhanh, nhịp tim

1687

80,8

1575

75,4

1208

57,8

497

23,8

1011

48,4

nhanh, loạn nhịp, mạch chậm không bắt được, đại tiểu
tiện không tự chủ, ngất
Hệ hô hấp: suy hô hấp, khó thở, co thắt phế quản, thở
khè, thở rít, thanh quản sưng, phù đường hô hấp , ho
khan kéo dài, khàn giọng
Da/niêm mạc: ban đỏ, mề đay, phù mạch, ngứa da, đỏ
và ngứa mắt
Hệ tiêu hóa: đau thượng vị, tiêu chảy, nôn liên tục, đau
bụng dữ dội
Hạ huyết áp nghiêm trọng
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Biểu hiện ADR

Số báo

Tỷ lệ %

cáo phản

(n= 2089)

vệ
Biểu hiện khác: vật vã, vã mồ hôi, suy đa tạng, rét run, sốt cao, hoa mắt, chóng
➢ Kết quả sau xử trí
Thông tin về tình trạng bệnh nhân sau khi được xử trí phản vệ được thể hiện
trong bảng 3.7 dưới đây.
Bảng 3.7: Kết quả các trường hợp phản vệ sau xử trí
Năm
2010

Tử vong

Hồi phục

Không có thông tin

1

84

24

0,9%

77,1%

22,0%

2

90

63

1,3%

58,1%

40,6%

3

175

4

1,6%

96,2%

2,2%

8

340

19

2,2%

92,6%

5,2%

24

497

43

4,3%

88,1%

7,6%

16

696

0

2,2%

97,8%

0%

Số báo cáo phản vệ

54

1882

153

Tỷ lệ % (n= 2089)

2,6%

90,1%

7,3%

Số báo cáo phản vệ
Tỷ lệ % (n= 109)

2011

Số báo cáo phản vệ
Tỷ lệ % (n= 155)

2012

Số báo cáo phản vệ
Tỷ lệ % (n= 182)

2013

Số báo cáo phản vệ
Tỷ lệ % (n= 367)

2014

Số báo cáo phản vệ
Tỷ lệ % (n= 564)

2015

Số báo cáo phản vệ
Tỷ lệ % (n= 712)

Tổng

Kết quả sau xử trí
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mặt, gồng cứng người

Trong số 2089 báo cáo phản vệ của mẫu nghiên cứu, có 1936 báo cáo (92.7%)
có thông tin về tình trạng bệnh nhân sau xử trí. Đa số các trường hợp gặp phản vệ
(90.1%) đều hồi phục sau khi được xử trí. Tuy nhiên, cũng đã có những ca phản vệ
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tử vong được ghi nhận với 54 trường hợp (2,6%). Trong đó, số trường hợp tử vong
được báo cáo nhiều nhất là vào năm 2014 (24 trường hợp, chiếm 4,3% báo cáo phản
vệ với kháng sinh cùng năm), tiếp đến là năm 2015 (16 trường hợp, chiếm 2,2%) và

3.2.

PHÁT HIỆN TÍN HIỆU KHÁNG SINH – PHẢN VỆ TRONG MẪU
NGHIÊN CỨU

3.2.1. Đặc điểm bệnh nhân của nhóm case so với nhóm noncase
Đặc điểm tuổi, giới của bệnh nhân được so sánh giữa nhóm phản vệ và nhóm
không phản phản vệ, kết quả thể hiện trong bảng 3.8 dưới đây:
Bảng 3.8: Thông tin bệnh nhân ở nhóm case và noncase
Số báo cáo case

Số báo cáo noncase

(tỷ lệ %, n = 2089)

(tỷ lệ %, n = 11.610)

42

32

p

Tuổi - năm
Trung vị
Khoảng tứ phân vị
Q1 và Q3

19 - 62

<0.001

17 - 53

Nhóm tuổi
<18 tuổi

516 (24,7%)

3.015 (26%)

18 - 60 tuổi

1006 (48,2%)

6610 (56,9%)

> 60 tuổi

567 (27,1%)

1985 (17,1%)

Nam

1021 (48,9%)

5069 (43,7%)

Nữ

1068 (51,1%)

6541 (56,3%)

<0.001

Giới tính
<0.001

Trong mẫu nghiên cứu, phản ứng phản vệ xảy ra ở mọi nhóm tuổi khác nhau.
Tỷ lệ gặp phản vệ ở các nhóm tuổi khác nhau có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê
(p<0,001).
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năm 2013 (8 trường hợp, chiếm 2,2%).
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Tỷ lệ gặp phản vệ nữ cao hơn nam, sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê
(p<0,001).
3.2.2. Tín hiệu kháng sinh - phản vệ trong mẫu nghiên cứu
Việc phát hiện tín hiệu của từng nhóm kháng sinh với các trường hợp phản vệ
(ROR - Reporting Odds Ratio – chi tiết trong Mục 1.3.3) hiệu chỉnh theo tuổi, giới
dựa trên toàn mẫu nghiên cứu trong vòng 6 năm 2010 – 2015. Các nhóm kháng sinh
được đưa vào phát hiện tín hiệu là các nhóm có ít nhất 2 báo cáo phản vệ trong giai
đoạn 2010 – 2015.
Kết quả được trình bày trong bảng 3.9 dưới đây:
Bảng 3.9: ROR hiệu chỉnh của các nhóm kháng sinh – phản vệ
trong mẫu nghiên cứu
Tên nhóm (mã ATC)

Số

Số

ROR hiệu chỉnh

case

noncase

[CI95%]

13

30

2.384 [1.236-4.596]

283

1659

0.954 [0.832-1.094]

1597

7324

1.984 [1.78-2.211]

37

235

0.864 [0.608-1.228]

Macrolid và lincosamid (J01F)

20

349

0.331 [0.21-0.522]

Nhóm aminoglyosid (J01G)

68

668

0.52 [0.403-0.671]

Nhóm quinolon (J01M)

125

1511

0.381 [0.315-0.461]

Kháng sinh phối hợp (J01R)

2

19

0.536 [0.124-2.312]

Các kháng sinh khác (J01X)

50

461

0.61 [0.453-0.82]

Nhóm amphenicol (J01B)
Nhóm beta-lactam, các penicilin
(J01C)
Nhóm beta-lactam khác (J01D)
Sulfonamid và trimethoprim
(J01E)

Tín hiệu nhóm kháng sinh - phản vệ trong giai đoạn 2010 – 2015 được phát hiện
ở 2 nhóm, bao gồm nhóm beta-lactam khác (J01D) với ROR = 1.984 [1.78-2.211] và

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

(tín hiệu nhóm kháng sinh – phản vệ) được đánh giá thông qua tỷ suất chênh báo cáo

47

nhóm amphenicol (J01B)) với ROR = 1.984 [1.78-2.211]. Các nhóm còn lại chưa
phát hiện được tín hiệu với phản vệ dựa trên dữ liệu trong mẫu nghiên cứu.
Tất cả các thuốc thuộc 2 nhóm có tín hiệu trên tiếp tục được đưa vào phát hiện
tín hiệu thuốc kháng sinh – phản vệ và đánh giá sự hình thành tín hiệu theo từng giai
từng giai đoạn, bao gồm năm 2010, giai đoạn 2010-2011, giai đoạn 2010-2012, giai
đoạn 2010-2013, giai đoạn 2010-2014 và 2010-2015. Kết quả thu được được trình
bày trong bảng 3.10 dưới đây:
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đoạn. Theo đó, đối với mỗi thuốc kháng sinh, tín hiệu với phản vệ được phát hiện qua
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Bảng 3.10: ROR hiệu chỉnh của các kháng sinh nhóm beta-lactam khác (J01D) và nhóm amphenicol (J01B)
tích lũy qua các giai đoạn

Beta-lactam
khác

Hoạt chất

Case

ROR hiệu chỉnh [CI95%]
2010-2015

2010-2014

2010-2013

2010-2012

2010-2011

2010

cefotaxim

561

1.4 [1.26-1.56]

1.37 [1.2-1.56]

1.51 [1.28-1.78]

1.39 [1.11-1.75]

1.33 [0.99-1.79]

1.22 [0.74-1.99]

ceftriaxon

306

1.44 [1.25-1.64]

1.3 [1.1-1.54]

1.19 [0.97-1.47]

1.1 [0.83-1.45]

0.97 [0.68-1.39]

1.63 [1-2.66]

ceftazidim

246

1.45 [1.25-1.68]

1.73 [1.45-2.06]

1.85 [1.47-2.32]

2.16 [1.6-2.92]

3.06 [2.1-4.47]

1.71 [0.81-3.58]

cefoperazon

118

1.47 [1.19-1.82]

1.44 [1.11-1.86]

1.45 [1.04-2.01]

1.29 [0.81-2.06]

1.2 [0.66-2.17]

0.85 [0.29-2.49]

cefuroxim

75

0.65 [0.51-0.83]

0.49 [0.35-0.69]

0.43 [0.28-0.66]

0.4 [0.22-0.72]

0.44 [0.21-0.92]

0.33 [0.08-1.4]

cefalexin

70

1.23 [0.95-1.61]

0.95 [0.69-1.31]

0.85 [0.57-1.26]

0.64 [0.38-1.09]

0.63 [0.31-1.27]

1.07 [0.46-2.47]

cefepim

35

1.68 [1.14-2.47]

1.25 [0.76-2.05]

1.13 [0.56-2.25]

1.41 [0.52-3.83]

---

---

ceftizoxim

30

1.27 [0.85-1.9]

1.37 [0.81-2.33]

1.18 [0.55-3.46]

1.73 [0.34-8.75]

6.03 [0.83-44.03] 6.19 [0.36-108.05]

cefadroxil

25

1.76 [1.11-2.76]

1.6 [0.89-2.85]

1.99 [0.96-4.1]

3.09 [1.23-7.79]

4.94 [1.48-16.48]

+++

cefazolin

22

1 [0.64-1.58]

1.12 [0.66-1.88]

0.9 [0.43-1.9]

0.87 [0.34-2.23]

0.79 [0.24-2.65]

---

cefpirom

15

1.22 [0.69-2.16]

0.87 [0.39-1.96]

2.2 [0.7-6.88]

2.02 [0.21-19.62]

---

---

imipenem/
cilastatin
cefradin

15

0.97 [0.56-1.69]

0.95 [0.48-1.88]

0.87[0.37–2.08]

1.53 [0.51-4.6]

1.98 [0.55-7.2]

1.16 [0.14-9.9]

14

1.37 [0.76-2.48]

1.09 [0.55-2.18]

1.27 [0.61-2.64]

1.53 [0.69-3.37]

1.22 [0.41-3.58]

0.92 [0.2-4.23]

cefamandol

14

1.02 [0.58-1.82]

1.12 [0.46-2.71]

0.46 [0.06-3.55]

3.59 [0.32-40.16]

---

---
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Bảng 3.10: ROR hiệu chỉnh của các kháng sinh nhóm beta-lactam khác (J01D) và nhóm amphenicol (J01B)
tích lũy qua các giai đoạn

amphenicol

Hoạt chất

Case

ROR hiệu chỉnh [CI95%]
2010-2015

2010-2014

2010-2013

2010-2012

2010-2011

2010

cefaclor

11

1.19 [0.62-2.29]

0.91 [0.38-2.18]

1.17 [0.44-3.11]

1.46 [0.48-4.44]

1.8 [0.49-6.58]

9.69 [1.54-60.79]

cefixim

10

0.35 [0.19-0.67]

0.44 [0.22-0.87]

0.29 [0.11-0.8]

0.25 [0.06-1.02]

0.18 [0.02-1.31]

---

meropenem

8

1.49 [0.68-3.27]

0.99 [0.28-3.44]

---

---

---

---

cefmetazol

6

0.79 [0.34-1.87]

1.15 [0.48-2.79]

1.46 [0.49-4.4]

4.31 [0.94-19.83]

---

---

cefalotin

5

1.53 [0.56-4.18]

5.06 [0.7-36.76]

---

---

---

---

cefpodoxim

5

0.48 [0.19-1.21]

0.41 [0.13-1.32]

---

---

---

---

ceftezol

3

0.67 [0.2-2.25]

0.84 [0.19-3.76]

---

---

---

---

cefoxitin

2

0.57 [0.13-2.48]

2.37 [0.43-13.11]

---

---

---

---

cefotiam

2

0.2 [0.05-0.84]

0.27 [0.06-1.11]

0.59 [0.14-2.56]

0.92 [0.11-7.53]

1.66 [0.18-15.01]

2.69 [0.24-30.09]

cefdinir

2

0.64 [0.15-2.78]

---

---

---

---

---

cloramphenicol

13

2.38 [1.24-4.6]

1.5 [0.6-3.73]

---

---

---

---

+++: Có báo cáo case liên quan tới thuốc tính ROR nhưng không có báo cáo noncase liên quan đến thuốc đó trong giai đoạn tính ROR
--- : Có ít hơn 2 báo cáo case liên quan đến thuốc đó trong giai đoạn tính ROR
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Kết quả cho thấy giá trị ROR của các hoạt chất tích lũy qua các năm ngày càng
ổn định và ít dao động xung quanh khoảng tin cậy 95%. Trong số các hoạt chất thuộc
nhóm beta-lactam khác và nhóm amphenicol, tín hiệu phản vệ đã hình thành với 8
thuốc tại ít nhất một giai đoạn, bao gồm:

Bốn hoạt chất được ghi nhận nhiều nhất trong các báo cáo phản vệ (cefotaxim,
ceftriaxon, ceftazidim và cefoperazon) đều phát hiện được tín hiệu phản vệ. Trong
đó, tín hiệu liên quan đến phản vệ của ceftazidim hình thành từ giai đoạn 2010-2011,
tín hiệu của cefotaxim hình thành từ giai đoạn 2010-2012, tín hiệu của cefoperazon
hình thành từ giai đoạn 2010-2013. Tín hiệu của ba thuốc này đều duy trì đến giai
đoạn 2010-2015. Với ceftriaxon, tín hiệu phản vệ xuất hiện ngay từ năm 2010; tuy
nhiên, các giai đoạn 2010-2011, 2010-2012, 2010-2013, tín hiệu mất đi; đến giai đoạn
2010-2014, tín hiệu hình thành lại và duy trì đến giai đoạn 2010-2015. Tín hiệu phản
vệ cũng được phát hiện với 3 kháng sinh cephalosporin khác là cefepim, cefadroxil
và cefaclor. Với cefepim, tín hiệu chỉ được phát hiện tại giai đoạn 2010-2015. Với
cefadroxil, tín hiệu hình thành vào giai đoạn 2010-2011, 2010-2012 nhưng không
được duy trì trong giai đoạn 2010-2013, 2010-2014, đến giai đoạn 2010-2015 tín hiệu
hình thành lại. Với cefaclor, tín hiệu phản vệ chỉ được phát hiện vào năm 2010 và
không duy trì qua các giai đoạn tiếp theo.
➢ Tín hiệu phản vệ liên quan đến cloramphenicol
Đây là kháng sinh duy nhất thuộc nhóm amphenicol và cũng là hoạt chất có tín
hiệu với giá trị ROR cao nhất trong giai đoạn 2010-2015 trong số các hoạt chất tính
ROR.
Đối với kháng sinh nhóm carbapenem (imipenem/cilastatin, meropenem), khi
tính giá trị ROR dựa trên dữ liệu báo cáo liên quan đến kháng sinh, nhóm nghiên cứu
chưa phát hiện được sự hình thành tín hiệu với hoạt chất nào.
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Chương 4. BÀN LUẬN
Phản vệ là một phản ứng cấp tính, nghiêm trọng và có nguy cơ gây tử vong cao
[52]. Phản vệ liên quan đến kháng sinh đã không chỉ là mối quan tâm của ngành y tế
mà còn là của cộng đồng. Trong khi đó, báo cáo ADR là nguồn cơ sở dữ liệu quan
tại Việt Nam, góp phần quan trọng trong đảm bảo an toàn khi sử dụng thuốc. Nghiên
cứu này được thực hiện trên dữ liệu báo cáo ADR trong 6 năm liên tiếp (2010-2015)
lưu trữ tại Trung tâm DI &ADR Quốc gia với mong muốn cung cấp một hình ảnh toàn
diện về các trường hợp phản vệ liên quan đến kháng sinh ghi nhận được trong giai
đoạn này. Bên cạnh đó, việc đưa ra các cảnh báo sớm về nguy cơ gặp phản vệ khi sử
dụng kháng sinh giúp phát hiện, xử trí và dự phòng ADR liên quan đến kháng sinh, từ
đó đảm bảo sử dụng kháng sinh hợp lý, an toàn. Do đó, nghiên cứu đã thực hiện phát
hiện tín hiệu thuốc kháng sinh – phản vệ trong cơ sở dữ liệu này.
Những kết quả chính thu được từ nghiên cứu bao gồm: số lượng và tỷ lệ báo
cáo phản vệ liên quan đến kháng sinh qua từng năm, đặc điểm bệnh nhân và đặc điểm
của phản vệ trong báo cáo ADR, thông tin về kháng sinh nghi ngờ ghi nhận từ báo
cáo, sự xuất hiện tín hiệu với các nhóm kháng sinh và một số kháng sinh cụ thể trong
cơ sở dữ liệu. Những nội dung này chúng tôi xin phép được bàn luận chi tiết trong
những phần dưới đây:
➢ Đặc điểm các ca phản vệ với kháng sinh ghi nhận từ cơ sở dữ liệu báo cáo
ADR giai đoạn 2010-2015
Theo y văn, phản vệ là một ADR hiếm gặp trong sử dụng kháng sinh. Tuy nhiên
tỷ lệ ca phản vệ trong nghiên cứu của chúng tôi chiếm đến 14,7 % trên tổng số báo
cáo liên quan đến kháng sinh trong cơ sở dữ liệu, cao hơn tỷ lệ 10,5% báo cáo phản
vệ ghi nhận với tất cả các thuốc trên toàn bộ báo cáo ADR trong vòng 5 năm (20102014) theo nghiên cứu của Lê Thị Thùy Linh [6]. Kết quả này cho thấy cán bộ y tế
đã có sự quan tâm đặc biệt trong phát hiện và báo cáo những phản ứng này tới Trung
tâm DI & ADR quốc gia trong 6 năm qua.
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Thông tin liên quan đến bệnh nhân trong báo cáo phản vệ với kháng sinh
Với mục đích dự phòng phản vệ, Bộ Y tế đã yêu cầu tất cả các cán bộ y tế tại
các cơ sở khám chữa bệnh trong cả nước phải khai thác triệt để tiền sử dị ứng của
bệnh nhân [1]. Tuy nhiên thông tin thu được từ báo cáo phản vệ liên quan đến kháng
về tiền sử dị ứng. Khai thác tiền sử dị ứng có vai trò rất quan trọng trong việc dự
phòng dị ứng thuốc vì qua tiền sử dị ứng có thể xác định được thuốc hoặc nhóm thuốc
có nguy cơ gây dị ứng cho bệnh nhân. Dị ứng thuốc lần sau thường sẽ nặng hơn lần
trước nếu tiếp xúc lại với thuốc đã gây dị ứng. Do đó, Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết về
việc không được kê đơn các thuốc đã từng gây dị ứng hay phản ứng phản vệ cho bệnh
nhân. Trong trường hợp đặc biệt cần dùng các thuốc này thì phải hội chẩn để thống
nhất chỉ định và được sự đồng ý của người bệnh, gia đình người bệnh bằng văn bản
và có biện pháp tích cực để phòng ngừa phản vệ [1].
Theo ghi nhận của chúng tôi, đã có 25 bệnh nhân trong số 2089 báo cáo phản
vệ liên quan đến kháng sinh bị phản vệ khi dùng lại thuốc đã từng gây dị ứng, đáng
chú ý là có 1 trường hợp bệnh nhân từng có tiền sử phản vệ với ceftriaxon và tiếp tục
bị phản vệ khi tái sử dụng.
Ngoài ra, nghiên cứu cũng đã ghi nhận 46 trường hợp bệnh nhân đã có tiền sử
dị ứng với kháng sinh beta-lactam gặp phản vệ khi sử dụng kháng sinh khác trong
nhóm này.
Ngoài nguy cơ dị ứng chéo cao giữa các kháng sinh cùng nhóm penicilin thì khả
năng dị ứng chéo giữa các kháng sinh beta-lactam khác cũng là vấn đề được quan
tâm. Nguy cơ dị ứng chéo giữa cephalosporin và penicilin được ghi nhận trong y văn
là 7-18% [55]. Một phân tích gộp năm 2007 về nguy cơ dị ứng chéo của kháng sinh
penicilin với kháng sinh cephalosporin đã cho thấy những người từng có tiền sử dị
ứng với penicilin hoặc amoxicilin sẽ làm tăng nguy cơ dị ứng với cephalothin,
cephaloridin và cephalexin (tất cả đều thuộc nhóm cephalosporin thế hệ 1) trong khi
không tăng nguy cơ dị ứng với cefprozil, cefpodoxim, ceftazidim và cefuroxim [55].
Một nghiên cứu sâu hơn nữa đã cho thấy “cấu trúc chuỗi bên” trong công thức hóa
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học là yếu tố quyết định chính đến phản ứng dị ứng của cephalosporin. Cụ thể, phản
ứng dị ứng chéo giữa penicilin và/hoặc amoxicilin với các cephalosporin là do sự
tương đồng trong cấu trúc chuỗi bên. Ví dụ như penicilin cũng có một chuỗi tương
tự chuỗi C-7 của cefoxitin, cephalothin và cephalodrine nên làm tăng nguy cơ dị ứng
cùng nhóm cephalosporin cũng phụ thuộc vào sự tương đồng trong cấu trúc chuỗi
bên [44].
Những thông tin khai thác được từ tiền sử dị ứng của bệnh nhân có thể giúp bệnh
nhân tránh được phản vệ trong nhiều trường hợp. Cụ thể, trong trường hợp, bệnh nhân
đã từng dị ứng với kháng sinh nhóm beta-lactam, nếu tình trạng dị ứng là nhẹ (ví dụ:
ngứa, mẩn đỏ nhẹ) thì có thể sử dụng kháng sinh khác trong cùng nhóm để thay thế
dựa trên nguy cơ về dị ứng chéo như đã nêu trên. Còn trong trường hợp, bệnh nhân
từng gặp phản ứng bất lợi đe dọa tính mạng do kháng sinh beta-lactam thì phải lựa
chọn kháng sinh nhóm khác có cùng phổ tác dụng trên vi khuẩn mà bác sỹ điều trị
muốn sử dụng [36], [57]. Như vậy, việc khai thác kĩ tiền sử dị ứng của bệnh nhân góp
phần rất quan trọng trong việc phòng tránh gặp phản ứng phản vệ. Kết quả từ nghiên
cứu cho thấy công tác này chưa nhận được sự chú trọng của cán bộ y tế.
Kết quả từ nghiên cứu này và nhiều nghiên cứu khác cho thấy phản vệ có thể
xảy ra trên cả nam và nữ và với mọi lứa tuổi, bao gồm cả một số đối tượng đặc biệt
như trẻ nhỏ và người cao tuổi [46], [54]. Do đó, tại các cơ sở điều trị, luôn phải có
sẵn một hộp thuốc chống sốc trong khi điều trị cho bệnh nhân để xử trí kịp thời khi
có dấu hiệu xuất hiện phản vệ.
Đặc điểm của phản vệ trong báo cáo ADR
Phản vệ là phản ứng dị ứng cấp tính, khởi phát nhanh. Trong nghiên cứu của
chúng tôi, hầu hết các báo cáo đều xảy ra trong vòng 1 giờ (85,8%) và có hơn một nửa
(56,3%) báo cáo xảy ra trong vòng 10 phút sau khi dùng thuốc. Do đó, chẩn đoán nhanh
chóng và chính xác các trường hợp phản vệ dựa trên các biểu hiện lâm sàng quyết định
rất nhiều đến tình trạng bệnh nhân. Theo tiêu chuẩn chẩn đoán của Viện Quốc gia về
Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Hoa Kỳ, phản vệ sẽ được xác định khi bệnh nhân có biểu
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hiện đặc trưng trên 2 trong 4 hệ cơ quan tuần hoàn, tiêu hoá, hô hấp và da/niêm mạc.
Đặc biệt, khi bệnh nhân có một trong các biểu hiện trên tuần hoàn và hô hấp dẫn đến
tình trạng thiếu oxy máu hoặc hạ huyết áp quá mức thì tình trạng của bệnh nhân càng
trở nên nguy kịch và có khả năng đe dọa tính mạng [27]. Nghiên cứu của chúng tôi cho
trên hô hấp (75,4% báo cáo) và trên da/niêm mạc (57,8% báo cáo), biểu hiện trên tiêu
hóa ít gặp hơn (chỉ chiếm 23,8%). Những con số này khá tương đồng với nghiên cứu
thực hiện trên toàn bộ báo cáo ADR liên quan đến phản vệ ở Việt Nam giai đoạn 20102014 của Lê Thị Thùy Linh (với 82% báo cáo có biểu hiện trên tuần hoàn, 72% báo
cáo có biểu hiện trên hô hấp, 53% báo cáo trên da/niêm mạc và 19% có biểu hiện trên
tiêu hóa) [6]. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu của chúng tôi thấp hơn một chút so với
kết quả từ một tổng quan hệ thống dựa trên các nghiên cứu về phản vệ thực hiện tại Ấn
Độ được công bố trong giai đoạn 1998-2003 (98,15% trường hợp có biểu hiện trên
tuần hoàn, 81,48% trên hô hấp, 72,2% trên da và 9,26% trên tiêu hóa). Sự khác biệt
này có thể lý giải một phần do tính không đầy đủ thông tin của báo cáo ADR tự nguyện
[54]. Bên cạnh đó, theo tiêu chuẩn áp dụng trong nghiên cứu của chúng tôi, nếu bệnh
nhân bị hạ huyết áp nghiêm trọng ngay sau khi tiếp xúc với thuốc thì cũng được xác
định là phản vệ. Trong nghiên cứu của chúng tôi, gần một nửa số bệnh nhân (48,4%)
gặp phải tình trạng này. Như vậy, theo dõi các biểu hiện lâm sàng sau khi dùng thuốc
là cần thiết để phát hiện và xử trí kịp thời các trường hợp phản vệ.
Phản vệ là phản ứng dị ứng cần được đặc biệt chú ý trong thực hành lâm sàng, do
tính chất cấp tính, nghiêm trọng và nguy cơ gây tử vong cao[52]. Nghiên cứu của chúng
tôi đã ghi nhận được 54 báo cáo tử vong do phản vệ với kháng sinh chiếm 2,6% báo
cáo ADR liên quan đến kháng sinh. Tỷ lệ này cao hơn một chút so với 2% trường hợp
tử vong trong tổng số báo cáo phản vệ với tất cả các thuốc trong 5 năm (2010-2014)
[6]. Trong một nghiên cứu thực hiện tại Mỹ giai đoạn 1999-2010, nguyên nhân gây tử
vong do phản vệ ghi nhận nhiều nhất là thuốc; trong đó nhóm kháng sinh penicillin,
các cephalosporin là những thuốc ghi nhận nhiều nhất trong số những trường hợp xác
định được thuốc gây tử vong do phản vệ [41]. Trên thực tế, con số này có thể còn lớn
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hơn do cán bộ y tế có xu hướng ngần ngại khi báo cáo những trường hợp tử vong. Tuy
vậy, thông tin này cũng đưa ra cảnh báo về hậu quả đáng tiếc của phản vệ khi sử dụng
kháng sinh mà bệnh nhân có thể gặp phải.
Thông tin về thuốc nghi ngờ ghi nhận từ báo cáo phản vệ liên quan đến

Kết quả từ nghiên cứu cho thấy hai nhóm kháng sinh nghi ngờ nhiều nhất trong
các báo cáo phản vệ là nhóm beta-lactam khác (J01D) và nhóm beta-lactam, các
penicilin (J01C).
Kết quả này khá tương đồng với kết quả của một nghiên cứu thực hiện tại Bồ
Đào Nha trên hệ thống Cảnh báo phản vệ quốc gia trong 4 năm (2007-2010). Theo
đó, kháng sinh nhóm penicilin và nhóm cephalosporin là 2 nhóm kháng sinh được
ghi nhận nhiều nhất trong các báo cáo phản vệ [35].
Trong nghiên cứu của chúng tôi, nhóm beta-lactam khác (chủ yếu là kháng sinh
cephalosporin) được ghi nhận với tỷ lệ xảy ra phản vệ cao (72,66% báo cáo) gấp hơn
5 lần so với nhóm penicilin (12,99%). Trong khi đó, nhiều tài liệu lại chỉ ra kháng
sinh penicilin luôn được ghi nhận là thuốc có tỷ lệ phản vệ cao nhất [35], [42], [54].
Tham khảo một số nghiên cứu về tình hình sử dụng kháng sinh thực hiện tại một số
bệnh viện đa khoa ở Việt Nam, chúng tôi nhận thấy kháng sinh beta-lactam, đặc biệt
là nhóm cephalosporin là nhóm kháng sinh sử dụng nhiều nhất tại bệnh viện. Kết quả
từ nghiên cứu của Phan Thị Thu năm 2015 thực hiện tại bệnh viện E cho thấy kháng
sinh nhóm beta-lactam có tổng liều DDD/1000 bệnh nhân tiêu thụ lớn nhất, chiếm tỷ
lệ 71,0 – 72,5%, trong đó nhóm cephalosporin sử dụng nhiều nhất, sau đó là nhóm
penicillin [16]. Kết quả từ nghiên cứu của Nguyễn Thị Hà Phương tại bệnh viện Nông
Nghiệp [12] và của Nguyễn Thị Hiền Lương thực hiện tại bệnh viện Hữu Nghị Việt
Đức giai đoạn 2009-2011 [7] đã ghi nhận kháng sinh cephalosporin thế hệ 3 là nhóm
kháng sinh được sử dụng phổ biến nhất. Kết quả từ nghiên cứu của Võ Như Nguyên
thực hiện tại bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận trong 3 năm (2011-2013) cho thấy
kháng sinh được sử dụng nhiều nhất tại bệnh viện là cefotaxim (thuộc nhóm
cefalosporin) [9]. Nguyên nhân có lẽ là do xu hướng sử dụng kháng sinh đã thay đổi,
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nhóm cephalosporin được dùng phổ biến hơn đối với các bệnh nhân có biểu hiện
nhiễm khuẩn nặng [10] khiến tỷ lệ ghi nhận ADR, trong đó có các trường hợp phản
vệ với nhóm này theo đó cũng tăng lên.
Đã có 86 kháng sinh là thuốc nghi ngờ trong báo cáo phản vệ, danh sách 20 hoạt
nhiều nhất, với 3 kháng sinh có tần suất cao nhất đều là các cephalosporin (bao gồm
cefotaxim, ceftriaxon và ceftazidim).
➢ Phát hiện tín hiệu kháng sinh – phản vệ trong mẫu nghiên cứu
Tần suất báo cáo thể hiện hình ảnh chung về kháng sinh nghi ngờ trong các báo
cáo phản vệ, kết quả này chịu nhiều ảnh hưởng từ mức độ tiêu thụ thuốc trong thực tế
điều trị. Việc một nhóm hoặc một kháng sinh có tỷ lệ báo cáo phản vệ cao không đồng
nghĩa với việc nhóm đó hoặc kháng sinh đó có nguy cơ gây phản vệ cao hơn các
nhóm/kháng sinh khác. Do đó, nghiên cứu của chúng tôi đã sử dụng phương pháp tính
tỷ suất chênh báo cáo (ROR) trong mẫu nghiên cứu và được hiệu chỉnh theo tuổi, giới
để đưa ra một kết quả có thể gợi ý về nguy cơ gặp phản vệ khi sử dụng các nhóm kháng
sinh/ kháng sinh khác nhau.
Đầu tiên, chúng tôi thực hiện tính tỷ suất chênh báo cáo (ROR) của tất cả các
nhóm kháng sinh được ghi nhận trong mẫu nghiên cứu. Kết quả cho thấy tín hiệu phản
vệ được phát hiện với 2 nhóm kháng sinh là nhóm beta-lactam khác (J01D) và nhóm
amphenicol (J01B). Cụ thể, giá trị ROR của nhóm beta-lactam khác là 1.984 [1.782.211], ROR của nhóm amphenicol là 2.384 [1.236-4.596]. Điều này cho thấy, sử
dụng kháng sinh nhóm beta-lactam khác có nguy cơ gặp phản vệ cao hơn 1,984 lần so
với sử dụng nhóm kháng sinh khác. Tương tự, sử dụng kháng sinh nhóm amphenicol
có nguy cơ gặp phản vệ cao hơn 2,384 lần so với sử dụng các nhóm kháng sinh còn
lại.
Với cephalosporin, tín hiệu phản vệ của các kháng sinh này trong một nghiên cứu
trên báo cáo tự nguyện tại Italia cũng được phát hiện với ROR là 2,36 [1,76 – 3,17][42].
Mặc dù cùng sử dụng giá trị ROR để phát hiện tín hiệu, nhưng cách tính trong nghiên
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cứu của chúng tôi có sự khác biệt so với nghiên cứu này. Trong nghiên cứu của chúng
tôi, mẫu nghiên cứu chỉ bao gồm những báo cáo ADR liên quan đến kháng sinh, khi
đó giá trị ROR sẽ thể hiện nguy cơ gặp phản vệ của nhóm kháng sinh này so với việc
sử dụng nhóm kháng sinh khác. Còn trong nghiên cứu của Italia, dữ liệu được sử dụng
kháng sinh so với việc sử dụng một thuốc bất kỳ khác.
Sau khi xác định được nhóm kháng sinh có tín hiệu, chúng tôi tiếp tục thực hiện
phát hiện tín hiệu của các kháng sinh thuộc 2 nhóm trên và xem xét sự hình thành tín
hiệu của các thuốc này qua các giai đoạn. Kết quả cho thấy, 4 thuốc cefotaxim,
ceftriaxon, ceftazidim và cefoperazon là 4 kháng sinh có số báo cáo phản vệ nhiều nhất
cũng chính là những kháng sinh có sự hình thành tín hiệu với giá trị ROR có khoảng
tin cậy hẹp và tín hiệu được phát hiện ít nhất trong 2 giai đoạn liên tiếp và duy trì đến
hết giai đoạn 2015. Ngoài ra, 2 kháng sinh cephalosporin khác cũng được phát hiện tín
hiệu phản vệ là cefepim và cefadroxil, tuy nhiên khoảng tin cậy khá rộng, tín hiệu trong
những giai đoạn gần nhất chưa ổn định (tín hiệu xuất hiện vào giai đoạn 2010-2015
nhưng giai đoạn 2010-2014, 2010-2013 không hình thành) và số lượng báo cáo phản
vệ chưa thực sự nhiều (35 báo cáo với cefepim và 25 báo cáo với cefadroxil). Kết quả
này khá tương đồng với nghiên cứu thực hiện trên dữ liệu báo cáo tự nguyện của Italia,
trong đó, nghiên cứu này đã phát hiện tín hiệu với các kháng sinh thuộc nhóm
cephalosporin và ROR cao nhất là với ceftriaxon (ROR = 3,75 [2,43 – 5,79])[42].
Tín hiệu phản vệ của nhóm amphenicol được hình thành khi xác định ROR trong
giai đoạn 6 năm, tuy nhiên có thể nhận thấy khoảng tin cậy 95% khá rộng. Trong
nghiên cứu của chúng tôi, cloramphenicol, kháng sinh hiện nay đang được sử dụng
tương đối hạn chế do độc tính trên huyết học và tỷ lệ kháng thuốc tương đối cao, là
hoạt chất duy nhất thuộc nhóm này ghi nhận được từ báo cáo phản vệ. Khi rà soát
thông tin của cloramphenicol ghi nhận từ báo cáo, chúng tôi nhận thấy đường dùng
của cloramphenicol trong các báo cáo này bao gồm uống, đường tĩnh mạch và tiêm
bắp. Trong khi, kháng sinh này hiện nay thường được khuyến cáo sử dụng với đường
dùng tại chỗ (như nhỏ mắt, dùng ngoài da). Bên cạnh đó, thông tin về phản vệ liên
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quan đến cloramphenicol trong các nghiên cứu còn hạn chế và mới chỉ dừng lại ở các
báo cáo ca, tín hiệu phản vệ của hoạt chất này trong các cơ sở dữ liệu khác cũng chưa
được phát hiện [31], [53].
Nghiên cứu của chúng tôi không ghi nhận sự hình thành tín hiệu phản vệ với
những nhóm kháng sinh đã được ghi nhận có khả năng gây phản vệ và đã được phát
hiện tín hiệu trong những nghiên cứu khác. Cụ thể, trong nghiên cứu của Italia[42], tín
hiệu được hình thành với kháng sinh penicilin là 1,64 [1,30 – 2,05]. Đối với nhóm
quinolon, tín hiệu đã hình thành với moxifloxacin trong một nghiên cứu tại Đức sử
dụng PRR[58] và với levofloxacin trong một nghiên cứu tại Italia sử dụng ROR[53].
Điều này có thể giải thích do sự khác biệt về cơ sở dữ liệu dùng để phát hiện tín hiệu
của các nghiên cứu này và nghiên cứu của chúng tôi.
Như vậy, ngoài việc phát hiện được một số tín hiệu phản vệ liên quan đến kháng
sinh đã được ghi nhận trong các nghiên cứu trước đây, cụ thể là kháng sinh
cephalosporin, nghiên cứu của chúng tôi cũng đã phát hiện được tín hiệu với
cloramphenicol. Việc phát hiện được những tín hiệu phản vệ với những thuốc chưa
được phát hiện trong các nghiên cứu trước đây có ý nghĩa rất lớn với công tác theo
dõi và phát hiện phản ứng có hại của thuốc. Các tín hiệu đã xuất hiện thì cần tiếp tục
theo dõi và đánh giá trong những giai đoạn tiếp theo. Đến khi tín hiệu đủ mạnh, đó
sẽ là cơ sở cho việc tiến hành những nghiên cứu dịch tễ sâu hơn để kiểm chứng các
tín hiệu đã hình thành.
Nghiên cứu thực hiện dựa trên hệ thống báo cáo ADR tự nguyện nên không thể
tránh khỏi những hạn chế của cơ sở dữ liệu này. Hiện tượng báo cáo dưới mức thực
tế (under-reporting) khiến nghiên cứu mới dừng ở mức phát hiện tín hiệu liên quan
đến ADR, việc kiểm chứng các giả thiết này cần thực hiện bằng những nghiên cứu
sâu hơn. Bên cạnh đó, các vấn đề liên quan đến chất lượng báo cáo (báo cáo thiếu
thông tin, thông tin không đầy đủ hoặc không chính xác và sự thay đổi mẫu báo cáo
qua các năm) cũng gây khó khăn cho việc xác định báo cáo phản vệ và phân tích các
đặc điểm bệnh nhân, đặc điểm phản vệ và đặc điểm thuốc nghi ngờ gây phản vệ từ
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các thông tin ghi nhận trong báo cáo. Việc xác định, chẩn đoán các trường hợp phản
vệ trong nghiên cứu này được thực hiện dựa vào mô tả trên báo cáo ADR, sẽ không
chính xác bằng trực tiếp khai thác trên lâm sàng, dẫn đến khả năng có thể bỏ sót hoặc
ước lượng quá mức số báo cáo phản vệ.

lượng, hệ thống báo cáo tự nguyện đã khẳng định được vai trò trong thống kê phân
tích và đánh giá hình thành tín hiệu liên quan đến ADR. Phương pháp này có ưu điểm
nổi trội là tương đối dễ thực hiện và chi phí thấp. Việc sử dụng chỉ số ROR để phát
hiện tín hiệu liên quan đến phản vệ do kháng sinh cũng cho nhiều ưu điểm là có thể
hiệu chỉnh theo tuổi, giới, do đó tăng tính chính xác của kết quả thu được [56], [62].
Với dữ liệu báo cáo 6 năm liên tiếp (2010-2015), nghiên cứu đã đưa ra những kết quả
ban đầu về mối liên quan giữa kháng sinh và nguy cơ gây phản vệ. Kết quả thu được
cho thấy việc tổng hợp phân tích thường xuyên cơ sở dữ liệu này là cần thiết để tạo
cơ sở cho việc xác định nguy cơ, từ đó đưa ra các biện pháp cần thiết để đảm bảo sử
dụng thuốc an toàn.
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KẾT LUẬN
Nghiên cứu đã phân tích đặc điểm các ca phản vệ với thuốc kháng sinh và phát
hiện tín hiệu thuốc kháng sinh - phản vệ trên dữ liệu báo cáo ADR tại Việt Nam giai

Về đặc điểm các trường hợp phản vệ ghi nhận từ dữ liệu báo cáo ADR
- Tỷ lệ trung bình báo cáo phản vệ trên tổng số báo cáo liên quan tới kháng sinh
là 15,2%.
- Có 46 bệnh nhân (chiếm 2,2%) có tiền sử dị ứng với kháng sinh cùng nhóm
với thuốc nghi ngờ gây phản vệ và 25 bệnh nhân (chiếm 1,2%) có tiền sử dị ứng với
chính kháng sinh nghi ngờ gây phản vệ.
- 9 nhóm kháng sinh được ghi nhận trong các báo cáo phản vệ. Phổ biến nhất là
kháng sinh nhóm beta-lactam khác với 1600 báo cáo (chiếm 72,66%) và nhóm betalactam, các penicilin với 286 báo cáo (chiếm 12,99%).
- Ba kháng sinh nghi ngờ gây phản vệ nhiều nhất là cefotaxim, ceftriaxon và
ceftazidim.
- Phản ứng phản vệ xảy ra nhanh sau khi bệnh nhân sử dụng thuốc. Hơn một
nửa báo cáo phản vệ (56,3%) có thời gian tiềm tàng dưới 10 phút, 29,5% xảy ra trong
vòng 60 phút, và chỉ có 5,5% báo cáo xảy ra sau 60 phút.
- Đa số các trường hợp phản vệ gặp triệu chứng trên tuần hoàn (80,8% báo cáo),
hô hấp (75,4%), da/niêm mạc (57,8%), biểu hiện trên tiêu hóa ít gặp hơn (23,8%). Có
48,4% trường hợp phản vệ có biểu hiện hạ huyết áp nghiêm trọng và 54 báo cáo
(2,6%) tử vong.
Về tín hiệu thuốc kháng sinh – phản vệ
- Tín hiệu nhóm kháng sinh - phản vệ trong giai đoạn 2010 – 2015 được phát
hiện ở 2 nhóm: nhóm beta-lactam khác với ROR = 1.984 [1.78-2.211] và nhóm
amphenicol với ROR = 1.984 [1.78-2.211].
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đoạn 2010 – 2015. Kết quả thu được như sau:
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- Trong 2 nhóm có tín hiệu trên, có 8 hoạt chất được phát hiện tín hiệu với phản
vệ ở ít nhất 1 giai đoạn, bao gồm: cefotaxim, ceftriaxon, ceftazidim, cefoperazon,
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cefepim, cefadroxil và cloramphenicol.

62

KHUYẾN NGHỊ
Với những kết quả thu được trên đây, nhóm nghiên cứu xin được đưa ra một số
khuyến nghị như sau:
- Trung tâm DI &ADR Quốc gia cần định kỳ tổng kết báo cáo tự nguyện, phát
được phát hiện, cần theo dõi sự thay đổi tín hiệu theo thời gian. Đối với các tín hiệu
mới như cloramphenicol – phản vệ, cần tiếp tục theo dõi, đánh giá. Khi tín hiệu đủ
mạnh, có thể thực hiện các nghiên cứu dịch tễ sâu hơn để kiểm định giả thuyết.
- Tuân thủ chặt chẽ các quy định về khai thác kĩ càng tiền sử dị ứng của bệnh
nhân trước khi kê đơn nhằm giảm tối đa các ca phản vệ đáng tiếc.
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hiện và theo dõi sự hình thành tín hiệu giữa thuốc và phản vệ. Đối với các tín hiệu đã
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PHỤ LỤC 1
Phân loại kháng sinh theo mã ATC
J01

Kháng khuẩn tác dụng toàn thân

J01A

Các tetracyclin
Các tetracyclin
02 Doxycyclin; 06 Oxytetracyclin; 07 Tetracyclin

J01B
J01B A

Các amphenicol
Các amphenicol
01 Cloramphenicol

J01C

Kháng khuẩn nhóm beta - lactam, các penicilin (Nhóm
penicilin)

J01C A

Các penicilin phổ rộng
01 Ampicilin; 04 Amoxicilin; 12 Piperacilin; 13
Ticarcilin;
51 Ampicilin và sulbactam

J01C E

Các penicilin nhạy cảm beta – lactamase
01 Benzylpenicilin; 02 Phenoxymethylpenicilin;
08 Benzathin benzylpenicilin; 09 Procain penicilin;
10 Benzathin phenoxymethylpenicilin

J01C F

Các penicilin kháng beta – lactamase
02 Cloxacilin; 04 Oxacilin; 05 Flucloxacilin

J01C R

Dạng kết hợp của penicilin, bao gồm thuốc ức chế beta-lactamase
01 Ampicilin và sulbactam; 02 Amoxicilin và clavulanat

J01D
J01D B

Kháng khuẩn beta - lactam khác
Cephalosporin thế hệ 1
01 Cefalexin; 02 Cefaloridin; 03 Cefalotin; 04 Cefazolin;
05 Cefadroxil; 06 Cefazedon; 07 Cefatrizin; 08 Cefapirin;
09 Cefradine; 10 Cefacetril; 11 Cefroxadin; 12 Ceftezol;

J01D C

Cephalosporin thế hệ 2
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J01A A

9

01 Cefoxitin; 02 Cefuroxim; 03 Cefamandol; 04 Cefaclor;
05 Cefotetan; 06 Cefonicid; 07 Cefotiam; 08 Loracaref;
09 Cefmetazol; 10 cefprozil; 11 Ceforanid; 12 Cefminox;
13 Cefbuperazon; 14 Flomox;
Cephalosporin thế hệ 3
01 Cefotaxim; 02 Ceftazidim; 03 Cefsulodin; 04 Ceftriaxon;
05 Cefmenoxim; 06 Latamoxef; 07 Ceftizoxim; 08 Cefixim;
09 Cefodizim; 10 Cefatamet; 11 Cefpiramid; 12 Cefoperazon;
13 Cefpodoxim; 14 Ceftibuten; 15 Cefdinir; 16 Cefditoren;
J01D E

Cephalosporin thế hệ 4
01 Cefepim ; 02 Cefpirom; 03 Cefozopran;

J01D F

Các monobactam
01 Aztreonam; 02 Carumonam

J01D H

Carbapenem
51 Imipenem và thuốc ức chế enzym

J01E
J01E A

Sulfonamid và trimethoprim
Trimethoprim và dẫn chất
01 Trimethoprim

J01E E

Kết hợp các sulfonamid và trimethoprim, bao gồm cả các dẫn chất
01 Co trimoxazol

J01F
J01F A

Macrolid và lincosamid
Các macrolid
01 Erythromycin; 02 Spiramycin; 06 Roxithromycin;
09 Clarithromycin; 10 Azithromycin

J01F F

Các lincosamid
01 Clindamycin; 02 Lincomycin

J01G
J01G A

Kháng khuẩn nhóm aminoglycosid
Các streptomycin

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

J01D D

10

01 Streptomycin
J01G B

Các aminoglycosid khác
01 Tobramycin; 03 Gentamicin; 04 Kanamycin; 05
Neomycin; 06 Amikacin

J01M A

Kháng khuẩn nhóm quinolon
Các fluoroquinolon
01 Ofloxacin; 02 Ciprofloxacin; 06 Norfloxacin

J01X
J01X A

Các thuốc kháng khuẩn khác
Kháng khuẩn nhóm glycopeptid
01 Vancomycin; 02 Teicoplanin

J01X B

Các polymyxin
01 Colistin; 02 Polymyxin B

J01X D

Dẫn chất imidazol
01 Metronidazol; 02 Tinidazol

J01X X

Các thuốc kháng khuẩn khác
04 Spectinomycin
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PHỤ LỤC 2

TT

1.

Biến

Định nghĩa

Thông tin chung về báo cáo
Năm báo cáo
Năm Trung tâm DI
&ADR Quốc gia nhận
được báo cáo
Thông tin về bệnh nhân

2.

Tuổi

3.

Giới tính

Là tuổi của bệnh nhân

Là giới tính của bệnh
nhân
Thông tin về phản ứng có hại

Phân loại

Cách thu thập

Biến số rời
rạc

Bảng kiểm số 1

Biến số rời
rạc
Nhị phân

Bảng kiểm số 1
Bảng kiểm số 1

4.

Thời gian
tiềm tàng

Là thời gian tính từ lần
dùng thuốc cuối cùng
đến khi xuất hiện ADR

Phân loại

5.

ADR trên
Da/niêm
mạc

Nhị phân

6.

ADR trên hệ
Tuần hoàn

Nhị phân

Bảng kiểm số 1

7.

ADR trên hệ
Tiêu hóa

Là thông tin về việc
ADR có các biểu hiện
trên da/ niêm mạc (mày
đay, ngứa, ban đỏ, giãn
mạch, phát ban toàn
thân, mụn đỏ, phù nề
môi, lưỡi, họng ….) hay
không
Là thông tin về việc
ADR có các biểu hiện
trên hệ tuần hoàn và các
triệu chứng liên quan
(Giảm huyết áp, mạch
nhanh nhỏ, ngất, mất tự
chủ -đại, tiểu tiện không
tự chủ…) hay không
Là thông tin về việc
ADR có các biểu hiện
trên hệ tiêu hóa (Đau

Bảng kiểm số 1
(tính toán dựa vào
thông tin về thời
gian bắt đầu dùng
thuốc và thời gian
xảy ra phản ứng
trên báo cáo gốc)
Bảng kiểm số 1

Nhị phân

Bảng kiểm số 1
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8.

ADR trên hệ
Hô hấp

9.

ADR khác

10.

Case

11.

Tiền sử dị
ứng
Thuốc dị
ứng

Là thông tin về tiền sử dị
ứng của bệnh nhân
Là tên thuốc mà bệnh
nhân bị dị ứng

Bệnh mắc
kèm liên
quan đến
tình trạng dị
ứng

Là thông tin về việc bệnh
nhân có mắc thêm bệnh
nào liên quan đến dị ứng
không? (hen phế quản,
viêm mũi dị ứng, eczema
/ mẩn ngứa/ viêm da dị
ứng, lupus ban đỏ)

12.

13.

Là thông tin về việc
ADR có các biểu hiện
trên hệ hô hấp (Khó thở,
co thắt phế quản, thở khò
khè, giảm lưu lượng
đỉnh, giảm oxy máu…)
hay không
Là thông tin về việc bệnh
nhân có gặp ADR nào
khác với các ADR thuộc
5 nhóm trên hay không
Là thông tin về việc ca
báo cáo này có phải là
phản vệ hay không

Nhị phân

Bảng kiểm số 1

Định danh

Bảng kiểm số 1

Nhị phân

Đánh giá theo tiêu
chuẩn chẩn đoán
các trường hợp
phản vệ của Viện
Quốc gia về Dị ứng
và Bệnh truyền
nhiễm Hoa Kỳ
Bảng kiểm số 1

Phân loại
Định danh

Phân loại

Chi tiết tên thuốc
bị dị ứng trong
phần Tiền sử dị
ứng của Bảng kiểm
số 1; nếu kết quả
test da với 1 thuốc
là Dương tính,
thuốc này được coi
là thuốc mà bệnh
nhân bị dị ứng.
Bảng kiểm số 1
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14.

Kết quả sau
xử trí phản
ứng

Là thông tin về kết quả
sau khi xử trí ADR trên
bệnh nhân

Phân loại

Bảng kiểm số 1

Bảng kiểm số 1
hoặc nghiên cứu
viên tự tra cứu từ
tên biệt dược nếu
báo cáo gốc không
ghi rõ thông tin này
Từ tên gốc, tra mã
ATC tương ứng
cho từng hoạt chất
Phân loại theo cơ
quan giải phẫu mà
thuốc tác động và
các họ dược lý trên
cơ sở mã ATC

15.

Tên gốc

Là tên hoạt chất

Định danh

16.

Mã ATC

Là mã ATC của hoạt
chất

Định danh

17.

Nhóm thuốc

Là thông tin về nhóm
thuốc của thuốc nghi ngờ

Phân loại
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PHỤ LỤC 3
Số thứ tự:

BẢNG KIỂM SỐ 1:

Phiếu thu thập thông tin

………………

ĐẶC ĐIỂM CÁC CA PHẢN VỆ LIÊN QUAN
TỚI KHÁNG SINH

Năm:

A. THÔNG TIN CHUNG VỀ BÁO CÁO

Mã báo cáo: ………………………………

B. THÔNG TIN VỀ BỆNH NHÂN

Ngày sinh:….../….../……..
Giới tính:  Nam

Nữ

Hoặc tuổi: ……….

 Không

Tiền sử dị ứng

Dị ứng với thuốc ……………………………….

 Dị ứng khác (thời tiết, phấn hoa, côn trùng…)
 Dị ứng không rõ loại



Không rõ/ không có thông tin (báo cáo ghi không rõ hoặc

không ghi)

 không có bệnh mắc kèm liên quan đến tình trạng dị

ứng

 Hen phế quản
 Viêm mũi dị ứng
Bệnh mắc kèm liên quan đến
tình trạng dị ứng

 Eczema/ mẩn ngứa/ viêm da dị ứng
 Không rõ/ không có thông tin
 Khác: …………………………………………………………
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C. THÔNG TIN VỀ PHẢN ỨNG CÓ HẠI (ADR)
Phản ứng xuất hiện sau bao lâu (tính từ lần

 Không có thông tin

dùng cuối cùng của thuốc nghi ngờ):

 <=10 phút
 10<t<=60 phút
 Xảy ra trong ngày nhưng không xác định
được thời gian chính xác

 > 1 ngày
Có hạ huyết áp nghiêm trọng không? (Trẻ sơ sinh và trẻ em: HATT

 Có

thấp hoặc giảm hơn 30% HATT; Người lớn: HATT <90mmHg hoặc

 Không / Không rõ

giảm hơn 30% so với huyết áp bình thường)
Các biểu hiện trên da/niêm mạc (Ban đỏ, mề đay, phù mạch, ngứa da

 Có

có tổn thương, đỏ và ngứa mắt, sưng môi-lưỡi-lưỡi gà…)

 Không / Không rõ

Các biểu hiện trên hệ tuần hoàn và các triệu chứng liên quan (Hạ huyết

 Có

áp, Loạn nhịp, mạch nhanh/nhịp tim nhanh, mạch chậm/không bắt

 Không / Không rõ

được, Tiểu không tự chủ, đại tiện không tự chủ, Ngất)
Các biểu hiện trên hệ tiêu hóa (Đau thượng vị, Tiêu chảy, Nôn liên

 Có

tục, Đau bụng dữ dội)

 Không / Không rõ

Các biểu hiện trên hệ hô hấp (Suy hô hấp (thở nhanh, co lõm thành

 Có

ngực, tím tái, thở rên), Giảm PEF, giảm oxy máu, Khó thở, Co thắt

 Không / Không rõ

phế quản/khò khè, Thở rít thanh quản, Sưng phù đường hô hấp trên,
Ho khan kéo dài, khàn giọng)
Biểu hiện khác

 Có
 Không / Không rõ
Nếu có, ghi rõ: ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
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Kết quả sau khi xử trí phản ứng

 Tử vong do ADR
 Không tử vong

 Không rõ

TT
i
ii
iii
iv

Thuốc (tên gốc)

Thuốc (tên thương mại)
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PHỤ LỤC 4
Số thứ tự:

BẢNG KIỂM SỐ 1 (rút gọn)

Phiếu thu thập thông tin

………………

ĐẶC ĐIỂM CÁC CA ADR LIÊN QUAN TỚI
KHÁNG SINH

Năm:

A. THÔNG TIN CHUNG VỀ BÁO CÁO

Mã báo cáo: ………………………………

B. THÔNG TIN VỀ BỆNH NHÂN

Ngày sinh:….../….../……..
Giới tính:  Nam

Nữ

Hoặc tuổi: ……….
C. THÔNG TIN VỀ THUỐC NGHI NGỜ GÂY ADR

TT
i
ii
iii
iv

Thuốc (tên gốc)

Thuốc (tên thương mại)
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN
HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SỸ Y TẾ CÔNG CỘNG

Hồi 15 giờ 30 phút ngày 25/9/2017
Hội đồng chuyên ngành được thành lập theo QĐ số 1446/QĐ-ĐHYTCC, ngày
14/09/2017 của Trường Đại học y tế công cộng về việc thành lập Hội đồng chấm luận
văn Thạc sĩ Y tế công cộng khóa 19 tại Hà Nội của học viên: Đặng Bích Việt
Với đề tài:
Khảo sát đặc điểm các ca phản vệ với thuốc kháng sinh và phát hiện tín hiệu thuốc –
phản vệ trong cơ sở dữ liệu báo cáo ADR giai đoạn 2010-2015
Tới dự buổi bảo vệ gồm có
1. Thành viên Hội đồng chấm thi
Có mặt:
1- Chủ tịch hội đồng: PGS.TS. Phạm Trí Dũng
2 - Uỷ viên thư ký hội đồng: TS. Bùi Thị Tú Quyên
3 - Phản biện 1: TS. Lê Thị Kim Ánh
4 - Phản biện 2: TS. Đỗ Xuân Thắng
5 - Uỷ viên: TS. Đỗ Kháng Chiến
Vắng mặt: 0
2. Giáo viên hướng dẫn: ………………………
3. Đại biểu khác (Trường, địa phương, đồng nghiệp): Các học viên cùng khóa,
đồng nghiệp, các thầy cô trường Đại học Y tế công cộng và gia đình.
Hội đồng đã nghe:
1. Đại diện Nhà trường công bố quyết định thành lập Hội đồng chấm luận văn
2. Thư ký hội đồng đọc báo cáo kết quả học tập và Lý lịch khoa học của học viên
3. Học viên: Đặng Bích Việt báo cáo tóm tắt luận văn trong thời gian là 16 phút.
4. Ý kiến nhận xét của các thành viên hội đồng:
4.1 Ý kiến Phản biện 1 (Có bản nhận xét kèm theo):
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-

Luận văn có sự tiến bộ rõ rệt từ đề cương tới bước hoàn thiện luận văn. Đề tài
không trùng lặp với các luận văn thạc sĩ trước đây của Trường.

-

Các góp ý cụ thể về câu chữ, ngôn ngữ học viên có thể xem cụ thể trong bản
luận văn được đọc và góp ý.

-

Việc lựa chọn đề tài: đề tài có tính cấp thiết, có giá trị khoa học cũng như giá
trị thực tiễn tốt để góp phần đưa ra những hướng dẫn, cảnh báo cho cơ sở y tế
và người bệnh.

-

Tổng quan: đã cung cấp đầy đủ cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của để tài. Học
viên đã sửa chữa sau phản biện kín và cải thiện phần này tốt hơn. Tuy nhiên,
khung lý thuyết cần có thêm các ý giải thích để kết nối 2 mục tiêu với nhau.

-

Phương pháp nghiên cứu: thiết kế nghiên cứu phù hợp; đối tượng có tiêu chuẩn
lựa chọn/loại trừ rõ ràng, phù hợp. Biến số đã được sửa theo góp ý phản biện,
đáp ứng yêu cầu. Khi dùng Khi bình phương, tác giả cần giải thích rõ hơn là
nó giúp tìm mối liên quan giữa thuốc nghi ngờ và phản ứng phản vệ.

-

TLTK: Đề tài của học viên không có sự trùng lặp với các nghiên cứu trước
đây. Số lượng TLTK phù hợp.

-

Độ tin cậy của phương pháp đã sử dụng: đáp ứng yêu cầu của mục tiêu nghiên
cứu, đảm bảo độ tin cậy.

-

Đạo đức nghiên cứu, hạn chế của nghiên cứu và cách khắc phục: đã trình bày

-

Kết quả: đã chỉ ra được thông tin về các nhóm thuốc kháng sinh gây ra phản
vệ. Kết quả cũng chỉ ra được 2 nhóm kháng sinh có tín hiệu liên quan tới thuốc
nhiều nhất để làm cơ sở cảnh báo sử dụng kháng sinh an toàn.

-

Luận văn thể hiện sự cẩn thận và nghiêm túc của tác giả, có thể hoàn thiện hơn
nữa thông qua chỉnh sửa những điểm sau:
o Bổ sung thêm giải thích kết nối 2 mục tiêu ở khung lý thuyết
o Giải thích lại phù hợp hơn ở Test Khi bình phương
o Khuyến nghị: khi đã đưa ra được 8 nhóm kháng sinh có liên quan đến
phản vệ rồi thì có thể đưa ra được các biệt dược nào gây ra phản vệ,
giúp khuyến nghị có tính cảnh báo sát hơn.

4.3 Ý kiến Ủy viên:
-

Đề tài này có tính ứng dụng cao, luôn luôn có tính mới, thời sự.

-

Học viên làm việc tại trung tâm DI&ADR quốc gia nên thuận lợi cho việc thu
thập số liệu và làm nghiên cứu, đồng thời kết quả cũng góp phần giải quyết
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các vấn đề của cơ sở. Vậy khi có kết quả này học viên có phản hồi cho cơ sở
để họ điều chỉnh thực hành kê đơn và dùng thuốc hay không?
-

Khuyến nghị: cần đọc kỹ Thông tư 08 để kết hợp đưa vào giải quyết sốc phản
vệ, khuyến cáo cho cơ sở điều trị xử lý theo đúng hướng dẫn này.

-

Nhất trí với các ưu điểm mà hội đồng đã nêu ra. Nghiên cứu này có chủ đề
mới lạ, độc đáo và phù hợp với công việc của học viên.

-

Cách viết cần sửa để hấp dẫn người đọc hơn. VD tổng quan 3 trang về phân
loại kháng sinh, đoạn này có thể đưa vào phụ lục, chỉ nói đến nguyên tắc phân
loại và trích dẫn phụ lục tương ứng. Trang 7 – 11, nghiên cứu không xem xét
tác dụng phụ thì không cần liệt kê quá chi tiết nội dung này

-

Khung lý thuyết: Nên sửa thành các hộp liên quan tới nhau thay vì liệt kê các
biến, VD: 1 hộp về tiền sử dị ứng, 1 hộp về sử dụng thuốc, 1 hộp về tín hiệu
phản ứng…

-

Sơ đồ trang 39 lặp lại của Sơ đồ trang 30, nên bỏ. Các biến số nghiên cứu
chuyển sang phụ lục

-

Từ phát hiện “tín hiệu” có phải là từ chuyên ngành không? Tuy nhiên về thống
kê là thực sự các phản ứng này đã xảy ra rồi, chứ không còn là nguy cơ xảy ra
nữa.

-

Kết quả: trang 49, mục 3.2.1 giữ trong phiên giải ở trang 41 (đặc điểm tuổi
giới, chưa thấy bảng số liệu đâu), tránh việc bảng ở một trang, phiên giải ở
một trang.

-

Câu hỏi: liệu có sự phối hợp sử dụng kháng sinh, thì khi phân tích làm thế nào
để phân biệt là phản ứng đó do kháng sinh này hay do kháng sinh kia khi sử
dụng kết hợp?

-

Khuyến nghị: một trong những điểm giúp nâng cao chất lượng cho các đơn vị
là phải điền đầy đủ thông tin trong phiếu để cải thiện (hiện đang bị bỏ mất
1000 phiếu do thiếu thông tin)

4.5 Ý kiến Chủ tịch:
-

Nhất trí với ý kiến phản biện của cô Quyên về phối hợp kháng sinh, hoặc có
thể có phản ứng chậm (do thuốc kháng dùng trước). Khuyến nghị quan trọng
trong trường hợp này là về báo cáo và phản hồi ngược về trường hợp phản vệ
của bệnh nhân, thì mới có ý nghĩa thực tiễn trong cải thiện chất lượng hệ thống
báo cáo cảnh giác dược và sử dụng thuốc cho bệnh nhân.
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5. Các thành viên khác của Hội đồng và đại biểu dự bảo vệ phát biểu, phân tích,
đánh giá luận văn
-

Việc học tập tại trường đã giúp Việt phát huy được trong công việc. Học viên
được đánh giá cao về tính cẩn thận, nghiêm túc trong công việc cũng như học
tập. Trung tâm đánh giá cao việc Việt học được tư duy YTCC trong quá trình
học tập tại trường.

-

Hiện nay, quy trình nhận báo cáo ADR đã có quy định về phản hồi nhanh cho
100% báo cáo, và phản hồi kỹ cho các ca bệnh nghiêm trọng.

Tổng số đã có nhiều ý kiến phát biểu phân tích đóng góp cho luận văn và đã có 2
câu hỏi được nêu.
6. Học viên trả lời các câu hỏi được nêu trong thời gian là: 10 phút
-

Học viên xin tiếp thu các góp ý của hội đồng để hoàn thiện luận văn

-

Học viên trả lời câu hỏi về phối hợp thuốc: nếu có 2 thuốc kháng sinh được sử
dụng và có báo cáo phản ứng thì cả 2 thuốc đều được quy là có gây ra phản
ứng. Tại Trung tâm có hội đồng chuyên môn sẽ xem xét và khẳng định mối
quan hệ nhân quả giữa thuốc và phản ứng phản vệ.

-

Học viên xin được giữ lại thuật ngữ “tín hiệu” theo định nghĩa của WHO.

KẾT LUẬN:
Hội đồng thống nhất đánh giá chung, kết luận như sau:
1. Luận văn đã đạt được những kết quả sau:
-

Luận văn đã đáp ứng được các yêu cầu của luận văn thạc sỹ Y tế công cộng
2. Những điểm cần chỉnh sửa:

-

Học viên cần chỉnh sửa theo các góp ý cụ thể của các thành viên hội đồng,
gồm tóm tắt luận văn, đặt vấn đề, các định nghĩa biến, tổng quan và tài liệu
tham khảo

Căn cứ kết quả chấm điểm của Hội đồng do ban kiểm phiếu báo cáo:
Tổng số điểm trình bày: 45
Điểm chia trung bình trình bày (Tính đến 2 số thập phân): 9,0
Trong đó điểm thành tích nghiên cứu (có bài báo hoặc xác nhận của tạp chí sẽ đăng
trong số báo cụ thể sắp tới/ Đề án áp dụng kết quả NC vào thực tế, có xác nhận của
đơn vị tiếp nhận): 01
Xếp loại: Giỏi
(Xuất sắc ≥ 9.5; Giỏi: 8,5-9,4; Khá: 7,5-8,4; Trung bình: 5,5-7,4; Không đạt: ≤5,5)
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Hội đồng nhất trí đề nghị Nhà trường hoàn thiện thủ tục và ra quyết định công nhận
tốt nghiệp; báo cáo Bộ Giáo dục & Đào tạo xin cấp bằng Thạc sĩ chuyên ngành Y tế
công cộng cho học viên: Đặng Bích Việt
Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2017
Chủ tịch Hội đồng

Thủ trưởng cơ sở đào tạo
Hiệu trưởng
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Thư ký hội đồng
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BIÊN BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA
CÁC KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG SAU BẢO VỆ LUẬN VĂN/LUẬN ÁN

Tên luận văn/luận án: Khảo sát đặc điểm các ca phản vệ với thuốc kháng sinh và
phát hiện tín hiệu thuốc – phản vệ trong cơ sở dữ liệu báo cáo ADR giai đoạn
2010-2015
Sau khi nghiên cứu và tiếp thu các kết luận của Hội đồng chấm luận văn/luận án, học
viên xin được giải trình việc chỉnh sửa theo các kết luận đó như sau:
TT

Các kết luận của

Nội dung đã chỉnh sửa

Hội đồng

(Mô tả chi tiết, ghi rõ số
trang)

1.

Tổng quan 3 trang về Học viên đã chỉnh sửa tại
phân loại kháng sinh, trang 4.
đoạn này có thể đưa
vào phụ lục, chỉ nói
đến nguyên tắc phân
loại và trích dẫn phụ
lục tương ứng. Trang
7 – 11, nghiên cứu
không xem xét tác
dụng phụ thì không
cần liệt kê quá chi tiết
nội dung này

2.

Khi dùng Khi bình
phương, tác giả cần
giải thích rõ hơn là nó
giúp tìm mối liên
quan giữa thuốc nghi
ngờ và phản ứng
phản vệ.

Nội dung không chỉnh
sửa
(Lý do không chỉnh sửa)

Nghiên cứu sử dụng
kiểm định Khi bình
phương để kiểm tra mối
liên quan giữa tuổi và
giới tính của bệnh nhân
tới việc xuất hiện phản
ứng phản vệ, để quyết
định có hiệu chỉnh theo
tuổi và giới tính của
bệnh nhân hay không
khi đo lường nguy cơ
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Mối liên quan giữa
thuốc và ADR xảy ra
trên bệnh nhân đã được
xác định bởi Hội đồng
chuyên gia thẩm định
báo cáo ADR của Trung
tâm DI & ADR Quốc gia
(thẩm định độc lập 3
vòng). Tất cả các báo
cáo trong mẫu nghiên
cứu đều là các báo cáo
ADR có mối liên quan
giữa thuốc nghi ngờ và
phản ứng ADR (theo
tiêu chuẩn lựa chọn đã
trình bày trong phần
Phương pháp nghiên
cứu – trang 25).
3.

Khung lý thuyết cần Học viên đã chỉnh sửa tại
có thêm các ý giải trang 22, 23
thích để kết nối 2
mục tiêu với nhau.
Khung lý thuyết nên
sửa thành các hộp
liên quan tới nhau
thay vì liệt kê các
biến, VD: 1 hộp về
tiền sử dị ứng, 1 hộp
về sử dụng thuốc, 1
hộp về tín hiệu phản
ứng…

4.

Sơ đồ trang 39 lặp lại Học viên đã chỉnh sửa: bỏ
của Sơ đồ trang 30, sơ đồ tại phần Kết quả
nên bỏ.
nghiên cứu (trang 39 cũ),
gộp lên Mục 2.2.5 tại trang
29.
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gây phản vệ của từng
thuốc/ nhóm thuốc.

5.

Các biến số nghiên Học viên đã chỉnh sửa. Các
cứu chuyển sang phụ biến số nghiên cứu đã đưa
lục
vào phụ lục 2.

6.

Kết quả: trang 49,
mục 3.2.1 giữ trong
phiên giải ở trang 41
(đặc điểm tuổi giới,
chưa thấy bảng số
liệu đâu), tránh việc
bảng ở một trang,
phiên giải ở một
trang.

Học viên xin giữ bảng
3.8 tại mục 3.2.1.

Khi đã đưa ra được 8
nhóm kháng sinh có
liên quan đến phản vệ
rồi thì có thể đưa ra
được các biệt dược
nào gây ra phản vệ,
giúp khuyến nghị có
tính cảnh báo sát hơn.

Học viên xin tiếp thu ý
kiến đóng góp của thầy
phản biện để cố gắng
thực hiện trong những
nghiên cứu sau. Nghiên
cứu này sử dụng số liệu
thứ cấp là các báo cáo
ADR tự nguyện nên dẫn
đến một trong những
hạn chế của nghiên cứu
(đã trình bày tại Mục
2.2.7 trang 33) là không
thu thập được đầy đủ
thông tin về đơn vị sản
xuất cũng như biệt dược.

7.

Phần kết quả trong mục
3.1.2 chỉ mô tả 1 phần
dữ liệu được thể hiện
trong bảng 3.8.

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2017
Học viên

Đặng Bích Việt
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Xác nhận của

Xác nhận của

Xác nhận của

GV hướng dẫn 2

GV hướng dẫn 1

GV hỗ trợ

(ký và ghi rõ họ tên)

(ký và ghi rõ họ tên)

(ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Hoàng Anh

Nguyễn Thanh Bình
Phạm Phương Liên

Xác nhận của
Chủ tịch Hội đồng
(ký và ghi rõ họ tên)

Phạm Trí Dũng
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