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Khảo sát thụ« trạng báo cáo Ihiéu biến cố
bấl lọi nghiêm trọng lại các lể chức nhận thử
thuốc trên lâm sàng tại Việt Nam
Võ Thị Nhị Hà1'2, Nguyễn Vĩnh Nam2, Đỗ Xuân Thắng2,
Nguyễn Ngô Quang1, Lương Anh Tùng3, Nguyễn Thanh Bình2
'Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo - Bộ Y tế
2Trường Đại học Dược Hà Nội
3Trung tâm quốc gia về thông tin thuốc và theo dõi phản ứng có hại của thuốc
(Ngày gửi đăng: 09/02/2078 - Ngày duyệt đăng: 10/4/2018)
SUMMARY

With regard that reporting serious adverse events (SAEs) in clinical trials is substantially important and
mandatory to ensure the safety o f medications, but in fact, it has not been so perfectly implemented in
Vietnam,... to estimate and further improve the SAEs reporting ơcitivity, it was investigated by mix-method
study, aiming at: 1) Recording the number o f omitted SAEs in clinical trial reports o f Vietnam from 2014 to
2015; and therefrom, 2) Revealing the factors accounting for the actual under-reporting ofSAEs. Actually, in
2014-2015, of 15 Vietnam clinical establishments (or bodies) in study, 13% reported no SAE observed in their
clinical trials, even though, one of these implemented cancer treatment trials. Noticeably, the highest number
of omitted SAEs by each clinical trial body was so large as 15. Those clinical establishments owning a clinical
trial unit (CTU) practised better performances in SAE reporting in comparison with the other ones without
CTU. The prevailing factors responsible for such omission in reporting ofSAEs were accounted on:(1) The lack
of knowledge and experiences of the investigators, (2) Poor awareness of the trial volunteers and (3) Subjective
barriers or limitations o f the health system in this point.
Từ khóa: Báo cáo, biến cố bất lợi, thử nghiệm lâm sàng.

Đặt vấn đé
Trong các tiếp cận hiện nay nhằm đảm bảo an
toàn cho đối tượng tham gia thử nghiệm lâm sàng
(TNLS), theo dõi và báo cáo các biến cố bất lợi nghiêm
trọng (SAE) là hoạt động quan trọng nhất [7], Việc báo
cáo đầy đủ các SAE sẽ giúp phát hiện và ngăn chặn
kịp thời nguy cơ của thuốc trên đối tượng thử
nghiệm [9], Bên cạnh đó, hoạt động này còn giúp cơ
quan quản lý có quyết định phù hợp về việc cho
phép tiếp tục triển khai thử nghiệm và giúp hoàn
thiện hổ sơ về an toàn thuốc cho các bệnh nhân
tương lai. Với vai trò trên, báo cáo SAE trong TNLS đã
trở thành yêu cẩu bắt buộc tại tất cả các hệ thống y
tế trên Thế giới [1], [5],
Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều dẫn chứng đã chỉ ra
rằng việc báo cáo thiếu SAE vẫn xảy ra trong cácTNLS.
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Theo Seruga, báo cáo về an toàn thường không đẩy
đủ hoặc sai lệch trong cácTNLS thuốc điểu trị ung
thư, kể cả đối với các SAE quan trọng nhất [8], Trong
công bố vào năm 2015, Maillet cũng chỉ ra rằng chỉ
có 17% các biến cố bất lợi ở mức độ nặng theo phân
loại của CTCAE được báo cáo [6], Năm 2015,Tang và
cộng sựđã tổng kết rằng cỏ tới 13% số công bốTNLS
hoàn toàn không đề cập đến báo cáo SAE [10].Tại Việt
Nam, khảo sát hoạt động báo cáo SAE trong cácTNLS
thuốc năm 2014 cho thấy có tới 29%TNLS không báo
cáo bất kỳ một SAE nào, đổng thời việc báo cáo SAE
có các hạn chế nhất định trên cả ba phương diện: số
lượng, chất lượng và thời gian báo cáo [2], Mặc dù đã
bước đầu nêu lên được thực trạng về báo cáo thiếu
SAE, đặc điểm chung của tất cả các nghiên cứu này
là chủ yếu dựa trên tổng quan hệ thống chứ không
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tiến hành khảo sát thực địa. Do đó, các nghiên cứu
này chưa đưa ra được các thống kê cụ thể về báo cáo
thiếu SAE. Bên cạnh đó, nguyên nhân của thực trạng
này chưa được khảo sát.
Trên cơ sở đó, nghiên cứu này được thực hiện với
hai mục tiêu: 1) Khảo sát số lượng SAE báo cáo thiếu
trong TNLS dựa trên việc rà soát các báo cáo biến cố
bất lợi, hổ sơ bệnh án và các tài liệu nguồn có liên
quan tại các tổ chức nhận thửthuốc (TCNT) và 2)Tim
hiểu nguyên nhân của vấn để này thông qua phỏng
vấn sâu các nghiên cứu viên và các giám sát viên TNLS
tạicácTCNT.
Đối tuọng và phirong pháp nghiên cúu
Đối tượng nghiên cứu
CácTCNT đã triển khai TNLS và tuyển bệnh trong
giai đoạn từ 1/2013 - 12/2015, bao gồm: Viện Tim
Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Y học hạt nhân
và Ung bướu - Bệnh viện Bạch Mai,Trung tâm Hô hấp
- Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện KTrung ương, Bệnh
viện Phổi Trung ương, Viện sốt rét - Ký sinh trùng Côn trùng Trung ương, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện
Đại học Y Dược Thành phố Hổ Chí Minh (TP HCM),
Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện Ung bướuTP
HCM, Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Nhân dân
Gia Định, Bệnh viện Tìm Tâm Đức, Bệnh viện Nhiệt đới
TP HCM và Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.
Báo cáo SAE, danh mục biến cố bất lợi (AE) của
các nghiên cứu thực hiện trong giai đoạn 2013-2015
và tài liệu nguồn của các đối tượng tham giaTNLS
Cán bộ quản lý hoạt động TNLS, nghiên cứu viên
(NCV) chính, NCV, điểu dưỡng nghiên cứu, giám sát
viên của một số tổ chức hỗ trợ nghiên cứu có ít nhất
02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vựcTNLS, đã thực
hiện hoặc hỗ trợ thực hiện báo cáo SAE tại 15 TCNT
trong mẫu nghiên cứu.
Phương pháp nghiên cứu
Thiết kế nghiên cứu
Nghiên cứu cắt ngang mô tả dựa trên khảo sát dữ
liệu vể báo cáo SAE và AE tại cácTCNT giai đoạn 20132015 và phỏng vấn sâu NCV chính, NCV, điểu dưỡng
nghiên cứu và giám sát nghiên cứu tạiTCNT.
Nội dung nghiên cứu
Hồi cứu số liệu về báo cáo AE, SAE trong TNLS tại
các TCNT, đối chiếu với các định nghĩa, tiêu chuẩn
đánh giá SAE của ICH- E2A, của Bộ Y tế và của để
cương nghiên cứu được phê duyệt để xác định số
lượng báo cáo thiếu SAE.
Phỏng vấn sâu bằng bộ câu hỏi bán cấu trúc các
cán bộ quản lýTNLS, NCV chính, NCV, điểu dưỡng
nghiên cứu và giám sát nghiên cứu tại cácTCNT trong
mẫu nghiên cứu để tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến
báo cáo thiếu SAE.

*

Quy trình thu thập và xử lý dữ liệu:
Đối với nghiên cứu định lượng, một phiếu thu
thập thông tin về các AE trong giai đoạn 2014-2015
sẽ được gửi đến cán bộ quản lý hoạt động TNLS tại
TCNT chậm nhất 10 ngày trước khi triển khai khảo sát
thực địa. Dựa trên danh mục các AE được cung cấp,
nhóm nghiên cứu sẽ yêu cầu thu thập thông tin bổ
sung vể các SAE nghi ngờ bị bỏ sót. Vào ngày khảo
sát chính thức, nhóm nghiên cứu sẽ thống nhất ý kiến
với các NCV tạiTCNT để xác định các SAE bị báo cáo
thiếu. Các số liệu được nhập và xử lý trên phẩn mểm
Microsoft Excel 2016.
Đối với nghiên cứu định tính, dữ liệu nghiên
cứu định tính được thu thập trực tiếp tại thực địa
bằng phỏng vấn sâu dựa trên bộ câu hỏi bán cấu
trúc. Người phỏng vấn là cá nhân có ít nhất 02
năm kinh nghiệm trong lĩnh vựcTNLS và được đào
tạo vể quỵ trình phỏng vấn của nghiên cứu. Đối
tượng được phỏng vấn là các cá nhân trực tiếp
thực hiện việc phát hiện, xử trí và báo cáo AE/SAE
tại các TCNT đã nêu cụ thể ở trên, được lựa chọn
theo phương pháp lấy mẫu thuận tiện theo chỉ
định của người đứng đẩu cơ sở. Tại mỗi TCNT, ít
nhất 02 người sẽ được phỏng vấn. Bên cạnh đó,
05 giám sát viên tại các tổ chức hỗ trợ nghiên cứu
sẽ được phỏng vấn để bổ sung thông tin. Trong
nghiên cứu này, 31 cuộc phỏng vấn sâu đã được
thực hiện. Số liệu được mã hoá và phân tích theo
chủ đề, sử dụng phần mềm Invivo 7.
Phân tích kết quả
Đối với nghiên cứu định lượng, chỉ tiêu nghiên
cứu chính là số lượng SAE báo cáo và số lượng SAE
báo cáo thiếu. Trong nghiên cứu này, báo cáo
thiếu SAE là các trường hợp AE đủ tiêu chuẩn
phân loại thành SAE theo định nghĩa của ICH-E2A
và Bộ Y tế (bao gồm các SAE tử vong, đe dọa tính
mạng; phải nhập viện hoặc kéo dài thời gian nằm
viện; tàn tật, thương tật vĩnh viễn hoặc nghiêm
trọng; dị tật bẩm sinh hoặc dị dạng cho thai nhi của
đối tượng; phải có can thiệp y khoa/có ý nghĩa y
khoa), nhưng không được báo cáo là SAE. Các chỉ
tiêu thứ cấp bao gổm số lượng, tỷ lệ phần trăm
TNLS báo cáo SAE và phân bổ tỷ lệ các nhóm SAE
báo cáo thiếu theo định nghĩa SAE của ICH-E2A.
Đổi với nghiên cứu định tính, chỉ tiêu nghiên cứu
là các nguyên nhân và rào cản dẫn tới báo cáo
thiếu SAE trong TNLS tại TCNT theo nhóm chủ để
theo quan điểm của cán bộ phụ trách TNLS và
NCV tại TCNT và các giám sát viên hỗ trợ nghiên
cứu. Nhóm chủ đề này được xác định ban đẩu dựa
trên công bố của Seruga và bổ sung trong quá
trình phân tích dữ liệu sau thu thập.
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Kél quà nghiên cúv
Kết quả đinh lượng về thực trạng báo cáo thiếu
SAE trong TNLS
Số lượng báo cáo thiếu SAE
Thông tin về số lượng (SL) báo cáo thiếu SAE tại
cácTCNT trong mẫu nghiên cứu được trình bày trong
bảng 1. Kết quả cho thấy số lượng TNLS đã tuyển
bệnh tại cácTCNT được nghiên cứu dao động từ 3 tới
12.Trong mẫu nghiên cứu, 8 tổ chức có tỷ lệTNLS báo
cáo SAE <50%. Đặc biệt, có hai tổ chức hoàn toàn
không có báo cáo SAE, trong đó một tổ chức triển
khaiTNLS bệnh u tân sinh. Bên cạnh đó, cácTCNT
triển khai nghiên cứu thuốc điểu trị bệnh mạn tính
của hệ tuần hoàn và hô hấp thường có số lượng báo
cáo SAE thấp (từ 1 đến 4 báo cáo).
Trong nghiên cứu này, việc báo cáo thiếu SAE phổ
biến nhất ghi nhận tại mộtTCNT triển khai nghiên
cứu thuốc điểu trị bệnh hệ tuẩn hoàn với số lượng
báo cáo thiếu là 15.Trong đó, đa số báo cáo thuộc vể
một nghiên cứu thuốc điểu trị cấp cứu tim mạch với
tử vong do diễn biến bệnh là một trong những tiêu
chí chính.
Đồng thời, nghiên cứu của chúng tôi cũng cho

thấy hai TCNT thành lập đơn vị quản lý hoạt động
TNLS (Clinial trial unit-CTU) có số lượng báo cáo SAE
cao nhất (64 và 39 báo cáo). Trong khi đó, số lượng
báo cáo thiếu SAE tại cácTCNT này lại rất thấp (0 và 1
trường hợp). Xu hướng tương tự cũng quan sát thấy
ở các TCNT triển khai TNLS đa dạng trên nhiều mặt
bệnh (số lượng báo cáo từ 10-37, số lượng báo cáo
thiếu từ 0-2).
Kết quả định tính về nguyên nhân dẫn đến báo
cáo thiếu SAE trong TNLS
Kết quả phân tích dữ liệu định tính cho thấy 31
người được phỏng vấn đểu đồng thuận rằng báo cáo
thiếu SAE hoàn toàn có thể xảy ra trong cácTNLS. Việc
báo cáo thiếu có thể do 03 nhóm nguyên nhân chính:
1) Hạn chế vể kiến thức và kinh nghiệm của NCV
trong việc phát hiện và báo cáo SAE; 2) Hạn chế của
đổi tượng nghiên cứu; 3) Đặc điểm của nghiên cứu
và đặc điểm của hệ thống y tế.
Hạn chế về kiến thức và kinh nghiệm của NCV trong
phát hiện và báo cáo 5AE
Dữ liệu phỏng vấn cho thấy rằng, việc báo cáo
thiếu có thể xuất phát từ chính các NCV trong TNLS.
Cụ thể, các NCV thường ưu tiên cho xửtrí SAE, ít quan

Bảng 1. Sổ lượng báo cáo thiếu SAE tại các TCNT trong nghiên cứu
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11

Không

u (U tân sinh)

4

3(75,0)

7

0

12

Không

u (U tân sinh)

3

0(0,0)

0

0

13

Không

Bệnh tuần hoàn

3

3 (100,0)

27

15

14

Không

Bệnh hệ hô hấp

3

1 (33,3)

5

0

15

Không

Bệnh NTvà KST

3

0(0 ,0)

0

1

*: Đơn vị quản lý hoạt động TNLS tại tổ chức nhận thử
**: Có >3 mặt bệnh thử nghiệm theo phân loại chương bệnh của ICD-10

34

SLSAE

Nghiên cứu Dược & Thông tin thuốc 2018, Tập 9, Số 1, trang 32-37

tâm đến hoạt động báo cáo và chủ yếu dựa trên kinh
nghiệm lâm sàng.
"Nhiều bác sỹ chưa thấy báo cáo SAE là quan trọng,
chưa tham khảo protocol nghiên cứu. Họ nghĩ ràng SAE
chỉ là bất thường vềy khoa và xử trí là xong."-Giảm sát
viên TNLS của nhà tài trợ
Bên cạnh đó, các NCV cũng có xu hướng không
báo cáo các SAE nếu SAE trùng với chỉ tiêu nghiên cứu
hoặc theo đánh giá chủ quan của họ là không liên
quan đến thuốc nghiên cứu.
"Cái anh nói tới các trường hợp tử vong do nhồi máu
não là rất hay. Nhưng cái này trùng với tiêu chí chính của
nghiên cứu nên tôi sẽ tổng hợp lại sau khi kết thúc nghiên
cứu"- NCV tại TCNT
"Bệnh nhân khi uống thuốc nghiên cứu thì bình
thường, về nhờ có xài thuốc nam sau đó bị phù phải vô
bệnh viện. Mấy trường hợp như vậy đâu liên quan đến
thuốc nghiên cứu nên không phải báo cáo"- NCV tại
TCNT
Cuối cùng, kết quả phỏng vấn đã chỉ ra rằng việc
báo cáo thiếu còn phụ thuộc vào kinh nghiệm của
NCV và thường xảy ra với các NCV ít kinh nghiệm.
"Các NCV tham gia nhiều thử nghiệm sẽ báo cáo tốt
hơn vì họ được đào tạo liên tục, NCV ít tham gia nhận
thức sẽ kém hơn"- Quan lý TNLS tại TCNT
Hạn chế của đối tượng nghiên cứu
Theo kết quả nghiên cứu, trình độ, nhận thức và
đặc điểm của đổi tượng nghiên cứu có thể là một
nguyên nhân quan trọng dẫn tới báo cáo thiếu SAE.
Cụ thể, bệnh nhân có chi phí điểu trị của họ phụ thuộc
vàoTNLS sẽ ngẩn ngại báo cáo SAE cho NCV vì lo sợ
bị dừng nghiên cứu. Bên cạnh đó, trong nhiều trường
hợp, đối tượng nghiên cứu sê không thông báo họ
gặp SAE cho NCV nếu họ cho rằng SAE này không liên
quan đến chuyên môn của NCV.
"Nhiều bác tham gia nghiên cứu COPD rấtphấn khởi
vì tham gia nghiên cứu được dùng thuốc miễn phí lại
được gọi điện thăm hỏi, mời đến khám thường xuyên.
Có khi các bác mừng quá gặp SAE cũng không dám báo
cáo vì sợ bị cho ra khỏi nghiên cứu"- NCV tại TCNT
“Bệnh nhân có khi bị tai nạn chảng hạn, họ sẽ không
thông báo cho mình vì họ nghĩ mình là bác sỹ tìm mạch
thì không Hên quan, dù mình đã dặn trước là có bất
thường gì cũng phải báo cáo" - NCV tại TCNT
Đặc điểm của nghiên cứu và đặc điểm của hệ thống
y tế
Bên cạnh các yếu tố kể trên, kết quả nghiên cứu
cũng cho thấy một nhóm yếu tố khác ảnh hưởng tới
báo cáo thiếu SAE trong TNLS là đặc điểm của nghiên
cứu.Theo các NCV, các nghiên cứu ngoại trú, có số lần
tái khám ít và các nghiên cứu thu thập thông tin ở các
điểm nghiên cứu phụ thường dễ bỏ sót SAE.
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"Có nghiên cứu bệnh nhân 3 tháng mới phải tái
khám, 6 tháng mới phải lấy thuốc một lẩn nên bệnh
nhân có thể quên không báo. Ví dụ có trường hợp đến
khi tái khám hỏi lại thì bệnh nhân mới báo là bệnh nhân
bị tai nạn giao thông vô viện, không rõ từ ngày nào.
Nhưng lúc bị tai nạn bệnh nhân không có báo cho NCV
nên chác chán với các nghiên cứu vậy là có khả nâng sót"
-NCVtạiTCNT
"Nghiên cứu sốt rét thì hay lấy bệnh nhân tại địa
phương gọi là các điểm nghiên cứu phụ. Tại địa điểm
nghiên cứu chính thì NCV có kinh nghiệm, có thể toàn
tâm toàn ý cho nghiên cứu của mình hơn. Nhưng ở các
điểm nghiên cứu phụ thì khó hơn vì bác sỹ ở đó họ có thể
kém hơn, phải đôn đốc nhác nhở thường xuyên" - Quản
lýTNLStạiTCNT
Ngoài ra, đặc điểm của hệ thống ỵ tế là một rào
cản quan trọng đối với hoạt động theo dõi giám sát
an toàn, có thể dẫn tới báo cáo thiếu SAE.Theo các
đối tượng được phỏng vấn, bối cảnh y tế ỞViệt Nam
rất khó cho phép thu thập thông tin và làm bỏ sót
SAE nếu xảy ra ngoài địa điểm nghiên cứu hoặc sau
khi đổi tượng kết thúc quá trình thăm khám trong
nghiên cứu.
"Nếu bệnh nhân nghiên cứu gặp SAE và nhập viện
ngoài bệnh viện nghiên cứu thì thu thập thông tin khá
khó khàn, phải phụ thuộc vào quan hệ của NCV hoặc
NCV chính nhưng không phải lúc nào cũng thu thập
được. Nếu dựa vào đơn thuốc hay sổ khám bệnh thì
thông tin rất nghèo nàn, rất dễ bỏ sót"- Giám sát viên
TNLS của tổ chức hỗ trợ nghiên cứu độc lập.
"Đối với nghiên cứu ung thư thì bệnh nhân kết thúc
thâm khám trong nghiên cứu, về địa phương, đặc biệt là
về đến các huyện, các tình ở xa thì gán như không thu
thập được thêm thông tin gì"- Quản lýTNLS tại TCNT
Bàn luận
Khi triển khai TNLS, đảm bảo an toàn cho đối
tượng nghiên cứu và cam kết thực hiện đúng đạo đức
nghiên cứu là một vấn đề then chốt. Để đạt được điều
này, báo cáo SAE, tiếp cận cơ bản nhất trong giảm
thiểu nguy cơ của thuốc trước khi thương mại hoá,
cần thực hiện đầy đủ và chính xác.
Mặc dù chỉ khảo sát thực trạng báo cáo thiếu SAE
khi triển khaiTNLS trong 2 năm 2014 và 2015, nghiên
cứu của chúng tôi đã cho thấy nhiều bất cập. Nhìn
chung, số lượng TNLS có báo cáo SAE và số báo cáo
SAE trong cácTNLS tại cácTCNT trong mẫu nghiên
cứu đạt thấp, trong đó có tới 13% SỐTCNT chưa có báo
cáo SAE. Tỷ lệ này thậm chí cao hơn con số 4% trong
tổng quan hệ thống của Tang và cộng sự trên 202
TNLS trên thế giới [10].
Bên cạnh đó, điểm đáng lưu ý là theo kết quả
nghiên cứu định lượng, cácTCNT thử nghiệm thuốc
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trên người bệnh u tân sinh có số lượng báo cáo SAE
thấp, thậm chí CÓTCNT không có báo cáo SAE nào.
Điểu này là không phù hợp vì bản thân ung thư là mặt
bệnh nghiên cứu có tiên lượng nặng, các thuốc điều
trị thường có nguy cơ cao, có thể dẫn đến những biến
chứng nghiêm trọng.Trong nghiên cứu của Belknap
trên cácTNLS của bevacizumab và oxaliplatin trong
điều trị ung thưtiêu hóa từ năm 2001 -2008 tại Hoa Kỳ,
không CÓTNLS nào là không ghi nhận SAE [3].
Thực trạng này đã được giải thích phần nào dựa
trên kết quả của nghiên cứu định tính. Trong trường
hợp NCV thiếu kinh nghiệm, không tham chiếu đề
cương nghiên cứu mà giám sát chủ yếu dựa trên kinh
nghiệm lâm sàng, một SAE, kể cả tử vong hoặc đe doạ
tính mạng, có xu hướng bị bỏ sót nếu nó được coi là
diễn tiến của bệnh hiểm nghèo. Bên cạnh đó, NCV
cũng thường không báo cáo cho đến khi các hậu quả
lâm sàng trầm trọng xảy ra hoặc có sự chắc chắn về
quan hệ nhân quả với thuốc nghiên cứu. Những phát
hiện này phù hợp với kết luận của Di Maio và cộng sự
trong nghiên cứu của nhóm tác giả tại Ý và Canada
vào năm 2015, khi cho rằng các NCV có xu hướng sẽ
coi nhẹ các SAE hơn nhiểu so với đối tượng tham gia
thử nghiệm do nhiều nguyên nhân khác nhau [4],
Những hạn chế về kiến thức và quan điểm của
NCV về báo cáo SAE, dẫn tới báo cáo thiếu SAE trong
TNLS đòi hỏi các can thiệp toàn diện từ cơ quan quản
lý. Hiện nay, theo qui định về tiêu chuẩn NCV tham gia
TNLS, NCV phải đạt chứng chỉ tập huấn về Thực hành
nghiên cứu lâm sàng tốt và đạo đức trong nghiên cứu
do Bộ Y tế tổ chức, trong đó giám sát an toàn là nội
dung bắt buộc.Tuỵ nhiên, thời lượng đào tạo, đặc biệt
vể hướng dẫn báo cáo SAE là rất ngắn. Do đó, việc đào
tạo NCV vể báo cáo SAE trong TNLS cần tiếp tục đẩy
mạnh và triển khai chuyên sâu hơn nữa trong tương
lai.
Bên cạnh đó, khảo sát định lượng cũng cho thấy
cácTCNT thuốc điểu trị bệnh tim mạch hoặc hô hấp
mạn tính có số lượng báo cáo SAE thấp và nguy cơ
báo cáo thiếu cao. Mặc dù chưa ghi nhận trường hợp
nào gặp hậu quả nghiêm trọng do thực trạng này, cẩn
nhìn nhận rằng đây là một bất cập đáng chú ý. Bởi lẽ,
theo dõi không chặt chẽ các SAE trong TNLS về bệnh
mạn tính có thể dẫn tới ghi nhận thiếu hổ sơ an toàn
của thuốc, gây ước lượng thấp hơn nguy cơ của thuốc
trên thực tế. Thực trạng này có thể giải thích thông
qua kết quả nghiên cứu định tính. Cụ thể là, cácTNLS
bệnh tim mạch mạn tính (bệnh mạch vành) hoặc hô
hấp mạn tính (COPD, hen phê' quản) thường có lượt
tái khám không thường xuyên, dẫn tới việc đối tượng
nghiên cứu có thể quên, hoặc NCV có thể bỏ sót báo
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cáo trong những lẩn tái khám. Bên cạnh đó, đây là các
bệnh phải điều trị suốt đời, do đó người bệnh có xu
hướng che dấu các SAE để có thể tiếp tục thụ hưởng
chế độ chăm sóc, giám sát và phụ cấp y tế theo điểu
kiện của TNLS. Các phát hiện này là tương tự như kết
luận của Seruga về vai trò của đối tượng nghiên cứu
và đặc điểm nghiên cứu trong báo cáo thiếu SAE
trong TNLS [8],
Ngoài ra, nghiên cứu của chúng tôi đã chỉ ra rằng
việc báo cáo sót SAE sẽ có thể rất phổ biến trong
trường hợp SAE trùng với các tiêu chí chính của
nghiên cứu. Trong tổng số 15 SAE bị bỏ sót tại một
TCNT trong mẫu nghiên cứu, có tới 13 SAE liên quan
đến tiêu chí chính của nghiên cứu. Cũng như trong
nghiên cứu định tính đã chỉ rõ, NCV sẽ có xu hướng
không báo cáo các SAE nếu đã tổng hợp dữ liệu vể
tiêu chí chính. Điểu này có thể gây ra hậu quả nghiêm
trọng liên quan đến việc thuốc nghiên cứu có thể
không đạt hiệu quả điểu trị, gây đe doạ tính mạng cho
hàng loạt đối tượng thử nghiệm trong khi cơ quan
quản lý không có thông tin trước khi có kết quả phân
tích dữ liệu cuối cùng của nhà tài trợ. Đặc biệt trong
bối cảnh hiện nay, khi cácTNLS với tiêu chí chính là
kéo dài thời gian sống trở nên phổ biến đối với các
thuốc điểu trị bệnh mạn tính.
Một phát hiện quan trọng khác của nghiên cứu
này là vai trò của đơn vị CTU trong hạn chế báo cáo
thiếu SAE.Theo kết quả nghiên cứu, cácTCNT thành
lập đơn vị CTU có số lượng SAE báo cáo cao hơn và sổ
lượng SAE báo cáo thiếu thấp hơn rõ rệt so với các
TCNT khác. Điểu này có thể được giải thích dựa trên
kết quả của nghiên cứu định tính. Theo đó, trên thực
tế việc báo cáo thiếu SAE có thể phụ thuộc vào cả đặc
điểm hệ thống y tế. Trong nhiều trường hơp, việc ghi
nhận thông tin vể các SAE có thể gặp khó khăn ví dụ
như nó được phát hiện tại một cơ sở y tế khác, hoặc
xảy ra sau khi bệnh nhân đã kết thúc đợtthăm khám
cuối cùng, hoặc liên quan đến tình trạng y khoa
không thuộc chuyên môn của bác sỹ nghiên cứu. Khi
đó, vai trò của người hỗ trợ nghiên cứu tại các CTU
trong việc tiếp cận thông tin, đơn giản hoá các thủ tục
hành chính và hỗ trợ NCV nghiên cứu ghi nhận đầy
đủ thông tin vể SAE là rất quan trọng. Trên thực tế, vai
trò của các CTU trong triển khai hệ thống chính sách
và nhân lực của TCNT đã được khẳng định trong
nghiên cứu trước đó của chúng tôi vào năm 2015.
Như vậy, kết quả nghiên cứu đã cho thấy 3 vấn để
chính: (1) nhận thức, kiến thức của NCV vể việc phát
hiện, ghi nhận và báo cáo SAE còn thiếu hụt (2) thái
độ đối với việc theo dõi và báo cáo an toàn chưa đẩy
đủ (3) tổ chức, quy trình để theo dõi SAE cho từng
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nghiên cứu tại cácTCNT chưa đầy đủ và chưa chặt chê.
Nghiên cứu này có một số ưu điểm quan trọng.
Thứ nhất, đây là một trong số ít các nghiên cứu có thể
tiếp cận dữ liệu về báo cáo SAE tại cácTCNT.Thứ hai,
phương pháp nghiên cứu kết hợp là cách tiếp cận phù
hợp để đưa ra các giải thích về thực trạng báo cáo
thiếu SAE trong TNLS. Trong nghiên cứu này, các đối
tượng được hỏi tương đối đa dạng giúp cho phép các
đánh giá mang tính chất đa chiều và khách quan hơn.
Cuối cùng, mặc dù tiến hành trên 15 TCNT, kết quả
nghiên cứu hoàn toàn có thể ngoại suy cho cácTCNT
nói chung tại Việt Nam vì đây là cácTCNT quy mô và
bài bản nhất, đại diện cho hai địa điểm tập trung chủ
yếu tất cả cácTNLS triển khai tại Việt Nam là ở Hà Nội
và TP Hổ Chí Minh.
Bên cạnh đó, nghiên cứu này vẫn còn một số hạn
chế. Thứ nhất, các dữ liệu nghiên cứu do TCNT cung
cấp có thể thiếu sót mặc dù có giám sát chất lượng
bằng kiểm tra ngẫu nhiên. Thứ hai, nghiên cứu này
vẫn có thể ước lượng nguy cơ thấp hơn thực tế do
chưa đánh giá được hết các AE phát hiện thiếu trong
các tài liệu nguồn. Trên thực tế, 2 TCNT thông báo
không phát hiện được SAE không cung cấp được tài
liệu nguồn đẩy đủ khi nhóm nghiên cứu triển khai tại
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cơ sở.Thứ ba, mặc dù hạn chế sựtham gia của đại diện
cơ quan quản lý trong các phỏng vấn sâu, các sai số
do phỏng vấn hoàn toàn có thể xảy ra do việc báo cáo
SAE trong TNLS là một vấn để then chốt, quan trọng
dẫn đến một số nguyên nhân tiềm ẩn có thể bị che
dấu, đặc biệt với cách thu thập cá nhân phỏng vấn
theo chỉ định của người đứng đẩu cơ sở.
Két luận
Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy thực trạng báo
cáo thiếu SAE tại các tổ chức nhận thử thuốc trên
lâm sàng tại Việt Nam giai đoạn 2014-2015 khá phổ
biến, rơi vào cácTCNT thuốc điều trị ung thư, thuốc
điểu trị bệnh tim mạch mạn tính hoặc SAE trùng với
tiêu chí chính của nghiên cứu. Báo cáo thiếu có xu
hướng tập trung vào các SAE mà NCV cho rằng
không liên quan đến thuốc nghiên cứu hoặc gặp
khó khăn trong nhận định hậu quả cuối cùng. Các
TCNT thành lập CTU có xu hướng bỏ sót báo cáo ít
hơn các tổ chức còn lại. Cuối cùng, nhìn chung có
03 nhóm nguyên nhân chính dẫn tới việc báo cáo
thiếu SAE gồm có (1) Hạn chế về kiến thức, kinh
nghiệm của nghiên cứu viên; (2) Hạn chế của đối
tượng nghiên cứu; (3) Đặc điểm của nghiên cứu và
đặc điểm của hệ thống y tế.
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