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ĐẶT VẤN ĐỀ
Ung thƣ là bệnh lý ác tính của tế bào và có thể phát sinh ở mọi cơ quan trong
cơ thể. Ung thƣ đang là một trong những nguyên nhân hàng đầu về tỷ lệ tử vong
trên toàn thế giới. Theo thống kê của hội nghiên cứu ung thƣ quốc tế (IARC), ƣớc
tính mỗi năm có khoảng 14 triệu ca mới mắc, tỷ lệ tử vong trong 5 năm khoảng 8,2
triệu bệnh nhân. Cũng theo tổ chức này, năm 2012 Việt Nam có khoảng 125 nghìn
ca ung thƣ mới mắc với tỷ lệ tử vong trong 5 năm khoảng 94 nghìn ngƣời. Trong
đó, có 3829 ca ung thƣ máu mới mắc (chiếm 3,1%) và số bệnh nhân tử vong trong 5
năm là 3383 ngƣời [59]. Trong các phác đồ điều trị ung thƣ máu, hóa trị liệu (nhóm
thuốc có độc tính cao và phạm vi điều trị hẹp) vẫn là liệu pháp căn bản. Bên cạnh
đó, bệnh nhân còn sử dụng nhiều loại thuốc hỗ trợ trong quá trình điều trị [4].
Việc sử dụng hóa trị liệu luôn tiềm tàng nguy cơ cao xảy ra phản ứng có hại
cho bệnh nhân do bản thân thuốc điều trị ung thƣ gây ra hoặc do hậu quả của tƣơng
tác khi phối hợp nhiều loại thuốc gây độc tế bào và thuốc điều trị hỗ trợ [48]. Các
nghiên cứu về TTT trên đối tƣợng bệnh nhân ung thƣ cho thấy, tỷ lệ tƣơng tác xuất
hiện là khá lớn, dao động từ 12-63% trên tổng số bệnh nhân [34], [47], [48]. Trong
đó, tỷ lệ tƣơng tác liên quan tới thuốc điều trị ung thƣ tuy ít gặp (chiếm từ 13%19% trong tổng số TTT tiềm tàng) nhƣng đây đều là thuốc có khoảng điều trị hẹp,
bắt buộc phải sử dụng cho bệnh nhân [35]. Đã có những báo cáo về hậu quả của
TTT gây suy tủy khi phối hợp alopurinol với nhóm thiopurin [57]. Điều đó cho thấy
TTT thực sự là một vấn đề quan trọng cần đƣợc kiểm soát để giảm thiểu tác dụng
bất lợi trên bệnh nhân.
Trong thực hành lâm sàng, việc phát hiện, đánh giá, xử trí và dự phòng TTT
có vai trò quan trọng giúp nâng cao chất lƣợng điều trị, nhất là trên đối tƣợng bệnh
nhân ung thƣ nói chung và ung thƣ máu nói riêng. Hiện nay, do sự phát triển của
công nghệ thông tin, để phát hiện và kiểm soát TTT các nhân viên y tế thƣờng sử
dụng phần mềm duyệt TTT. Tuy nhiên, do CSDL sử dụng trong các phần mềm
khác nhau nên kết quả duyệt tƣơng tác có sự khác biệt về mức độ nghiêm trọng và
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khuyến cáo xử trí. Điều này gây nhiều khó khăn cho bác sỹ, dƣợc sỹ trong việc
chọn lựa nguồn thông tin phù hợp và chính xác [11], [58].
Viện Huyết học – Truyền máu Trung ƣơng là Viện chuyên khoa đầu ngành
tiếp nhận và điều trị các bệnh lý huyết học đƣợc thành lập ngày 8/3/2004 theo quyết
định số 31/2004/QĐ-TTg của Thủ tƣớng Chính phủ. Năm 2014, có hơn 100 nghìn
lƣợt bệnh nhân khám và điều trị, trong đó có số lƣợng lớn bệnh nhân nội trú điều trị
ung thƣ máu tại khoa điều trị hóa chất (H7). Đối với các bệnh nhân này, hóa trị liệu
vẫn là phƣơng pháp đầu tay, giúp thoái lui bệnh và cải thiện chất lƣợng sống cho
bệnh nhân.
Vì vậy, để hƣớng tới việc hạn chế các tƣơng tác bất lợi và góp phần sử dụng
thuốc an toàn, hợp lý chúng tôi tiến hành đề tài “Đánh giá tƣơng tác bất lợi trên
bệnh án nội trú điều trị ung thƣ máu tại khoa điều trị hóa chất Viện Huyết học
– Truyền máu Trung ƣơng ” với ba mục tiêu sau:
1.

Xác định tần suất xuất hiện tương tác thuốc bất lợi và một số

yếu tố ảnh hưởng tới khả năng xuất hiện tương tác thuốc trên bệnh
nhân ung thư máu tại khoa điều trị hóa chất.
2.

Đánh giá sự tương đồng về khả năng phát hiện tương tác

của 2 cơ sở dữ liệu duyệt tương tác là Micromedex và Drugsite.
3.

Đánh giá ảnh hưởng của tương tác giữa mercaptopurin và

alopurinol trên khả năng xuất hiện suy tủy ở bệnh nhân ung thư
máu tại khoa điều trị hóa chất.
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CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN
1.1. Tổng quan về tƣơng tác thuốc
1.1.1. Khái niệm về tƣơng tác thuốc
Tƣơng tác thuốc là hiện tƣợng thay đổi tác dụng của một thuốc khi sử dụng
đồng thời với các thuốc khác, dƣợc liệu, thức ăn, đồ uống hoặc các tác nhân hóa học
trong môi trƣờng [2], [26]. Trong phạm vi của luận văn này, chúng tôi chỉ đề cập
đến tƣơng tác thuốc - thuốc.
Tƣơng tác thuốc - thuốc là hiện tƣợng xảy ra khi nhiều thuốc đƣợc sử dụng
đồng thời, làm thay đổi tác dụng hoặc độc tính của một trong những thuốc đó [1],
[3]. Ví dụ, khi phối hợp ifosfamid với warfarin gây ức chế quá trình chuyển hóa
warfarin ở gan làm tăng nguy cơ chảy máu; khi phối hợp alopurinol với
cyclophosphamid làm tăng độc tính của cyclophosphamid (suy tủy, suy thận) do
kéo dài thời gian bán thải [46], [54]. Mặc dù đa số tƣơng tác thuốc dẫn đến tác dụng
bất lợi nhƣng cũng có những tƣơng tác mang lại lợi ích điều trị nhƣ ciclosporin làm
tăng sinh khả dụng đƣờng uống của paclitaxel [50].
1.1.2. Phân loại tƣơng tác thuốc
Tƣơng tác thuốc đƣợc phân loại thành hai nhóm: tƣơng tác dƣợc động học
(pharmacokinetic interactions) và tƣơng tác dƣợc lực học (pharmacodynamic
interactions) [1], [2],[3],[37], [51].

1.1.2.1. Tương tác dược động học
Tƣơng tác dƣợc động học là những tƣơng tác tác động lên quá trình hấp thu,
phân bố, chuyển hóa và thải trừ của thuốc trong cơ thể.
Tƣơng tác đƣợc động học trong quá trình hấp thu: tƣơng tác thuốc làm thay
đổi quá trình hấp thu thuốc theo một số cơ chế nhƣ thay đổi pH dạ dày, thay đổi nhu
động tiêu hóa, tạo phức khó hấp thu giữa hai thuốc, do cản trở cơ học tạo lớp ngăn
tiếp xúc với niêm mạc dạ dày. Ví dụ: Tƣơng tác giữa nhôm hydroxyd và
moxifloxacin làm giảm hiệu quả điều trị của moxifloxacin.
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Tƣơng tác dƣợc động học trong quá trình phân bố: tƣơng tác thuốc xảy ra khi
một thuốc đẩy thuốc khác ra khỏi protein liên kết gây tăng nồng độ thuốc tự do, dẫn
đến tăng tác dụng và tăng độc tính. Tƣơng tác giữa methotrexat và doxycyclin làm
tăng nồng độ methotrexat trong huyết tƣơng kéo theo tăng độc tính của thuốc này.
Tƣơng tác dƣợc động học trong quá trình chuyển hóa: tƣơng tác thuốc ở giai
đoạn chuyển hóa chủ yếu xảy ra ở gan với sự tham gia của hệ enzym cytocrom
P450 (CYP450). Hiện tƣợng cảm ứng hoặc ức chế enzym gan làm thay đổi chuyển
hóa thuốc, dẫn đến làm tăng hoặc giảm tác dụng dƣợc lý và độc tính của thuốc.
Tƣơng tác giữa mercaptopurin và alopurinol làm tăng nồng độ của mercaptopurin
trong máu dẫn đến tăng độc tính gây suy tủy xƣơng của thuốc.
Tƣơng tác dƣợc động học trong quá trình thải trừ: các thuốc bị ảnh hƣởng
nhiều bởi tƣơng tác này là những thuốc bài xuất chủ yếu qua thận ở dạng còn hoạt
tính. Tƣơng tác thuốc làm thay đổi quá trình thải trừ thuốc qua thận theo cơ chế nhƣ
thay đổi pH nƣớc tiểu, cạnh tranh chất mang với các thuốc thải trừ qua ống thận.
Tƣơng tác giữa methotrexat và các thuốc ức chế bơm proton thông qua cơ chế cạnh
tranh làm tăng nồng độ trong huyết tƣơng của methotrexat và tăng độc tính của
thuốc này.

1.1.2.2. Tương tác dược lực học
Tƣơng tác dƣợc lực học là những tƣơng tác xảy ra tại các thụ thể (receptor)
của thuốc. Tƣơng tác có thể xảy ra trên cùng một thụ thể hoặc trên các receptor
khác nhau khi phối hợp các thuốc có tác dụng dƣợc lý hay độc tính tƣơng tự nhau
hoặc ngƣợc lại có khả năng đối kháng tác dụng của nhau.
Tƣơng tác đối kháng: xảy ra trên cùng thụ thể giữa hai thuốc làm giảm hoặc
mất tác dụng của thuốc dùng đồng thời thông qua cơ chế cạnh tranh hay không cạnh
tranh. Dexamethason đối kháng với tác dụng của interleukin 2 làm giảm hiệu quả
của cytokin này trong điều trị.
Tƣơng tác hiệp đồng: xảy ra trên các thụ thể khác nhau nhƣng có cùng xu
hƣớng tác dụng do đó hiệp đồng làm tăng tác dụng của nhau. Tƣơng tác giữa acid
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folinic và 5-fluorouracil giúp tăng cƣờng tác dụng gây độc tế bào của 5-fluorouracil
đƣợc ứng dụng trong điều trị ung thƣ đại trực tràng.
Tƣơng tác do phối hợp thuốc có cùng kiểu độc tính: xảy ra khi phối hợp các
thuốc có tác dụng điều trị khác nhau nhƣng lại có cùng độc tính trên cùng một cơ
quan nhƣ phối hợp cisplatin và kháng sinh aminoglycosid làm tăng độc tính trên
thận của cả 2 thuốc.
1.1.3. Dịch tễ và hậu quả của tƣơng tác thuốc trong thực hành lâm sàng

1.1.3.1. Dịch tễ và hậu quả của tương tác thuốc nói chung
Tần xuất xuất hiện TTT rất khác nhau giữ các nghiên cứu, phụ thuộc vào
nhiều yếu tố nhƣ đối tƣợng nghiên cứu (bệnh nhân nội trú hay ngoại trú), phƣơng
pháp nghiên cứu (tiến cứu hay hồi cứu), loại tƣơng tác đƣợc ghi nhận trong nghiên
cứu (tất cả tƣơng tác hay chỉ ghi nhận tƣơng tác gây ra ADR) [42].
Kết quả từ nghiên cứu của Vonbach và cộng sự tiến hành tại Basde, Thụy Sỹ
trên 502 bệnh nhân nội trú và 792 bệnh nhân ngoại trú cho thấy tỷ lệ xuất hiện TTT
mức độ trung bình và nặng ở hai nhóm bệnh nhân lần lƣợt là 56,6% và 30,7% [40].
Một nghiên cứu khác của cùng nhóm tác giả thực hiện trên bệnh án của 851 bệnh
nhân đã phát hiện tỷ lệ xuất hiện tƣơng tác ở mức độ trung bình và nặng tại thời
điểm nhập viện, trong thời gian nằm viện và khi xuất viện tƣơng ứng là 30%, 56%
và 31% [38]. Đối với bệnh nhân cao tuổi, một nghiên cứu trên 807 bệnh nhân ở Hà
Lan cho thấy có khoảng 44,5% bệnh nhân phát hiện có tƣơng tác thuốc. Trong đó,
172 bệnh nhân (25,5%) có tƣơng tác tiềm tàng dẫn đến phản ứng bất lợi hoặc giảm
hiệu quả điều trị [29]. Ở khu vực Đông Nam Á, nghiên cứu của Janchawee và cộng
sự trên 258.951 đơn thuốc ngoại trú có từ hai thuốc trở lên cho thấy có 27,9% đơn
thuốc có tƣơng tác, trong đó khoa tâm thần có tỷ lệ TTT cao nhất (57,8%) [24].
Tại Việt Nam, trong nghiên cứu trên 1502 đơn thuốc xuất viện và điều trị
ngoại trú cho thấy, tỷ lệ đơn thuốc có tƣơng tác là 17,8% [8], ngƣợc lại nghiên cứu
rà soát trên 165 bệnh án của bệnh nhân nội trú khoa Tim mạch bệnh viện Đa khoa
Bắc Giang lại cho thấy tỷ lệ bệnh án có TTT cao hơn rất nhiều (70,3%) [7].
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Tƣơng tác thuốc có thể làm tăng độc tính, giảm hoặc làm mất tác dụng điều
trị của thuốc, gián tiếp ảnh hƣởng tới hiệu quả điều trị và tuân thủ điều trị của bệnh
nhân. Hậu quả của TTT trên ngƣời bệnh có thể thay đổi từ gây ra tác dụng không
mong muốn cho đến những hậu quả nguy hiểm, thậm chí gây tử vong [2]. Nghiên
cứu của Moura và cộng sự ở Brazil trên 236 bệnh nhân tại khoa hồi sức tích cực cho
thấy thời gian nằm viện của nhóm bệnh nhân không có TTT ngắn hơn nhóm bệnh
nhân có TTT (5 ngày so với 12 ngày). Phân tích hồi quy đa biến Cox trong nghiên
cứu này cho thấy bệnh nhân không có TTT có thời gian nằm viện ngắn hơn có ý
nghĩa (HR=0,54; 95%CI: 0,37-0,80) [17]. Trong một nghiên cứu khác thực hiện
trên 18.820 bệnh nhân tại Anh cho thấy tƣơng tác thuốc là nguyên nhân của 16,6%
(15% - 19%) các ADR cần nhập Viện điều trị [36]. Tổng quan hệ thống và phân
tích meta thực hiện bởi Dechanont và cộng sự cho thấy, tỷ lệ bệnh nhân nhập viện
do tƣơng tác thuốc là 1,1% (tứ phân vị 25%; 75%: 0,4-2,4), tỷ lệ bệnh nhân phải
điều trị ngoại trú do TTT là 0,1% (tứ phân vị 0,0 – 0,3), các nhóm thuốc chủ yếu
liên quan tới tình trạng nhập viện do TTT bao gồm thuốc chống viêm không steroid
(NSAIDs), warfarin [18].
Hậu quả của tƣơng tác thuốc còn ảnh hƣởng trực tiếp đến nhân viên, cơ sở y
tê cũng nhƣ các công ty Dƣợc phẩm. Thầy thuốc có thể phải chịu trách nhiệm pháp
lý nếu những ảnh hƣởng xấu lên sức khỏe của bệnh nhân là kết quả của tƣơng tác
thuốc. Cơ sở điều trị phải chịu các gánh nặng về chi phí, nguồn lực để chẩn đoán,
điều trị cho bệnh nhân gặp phải tƣơng tác nguy hiểm, đe dọa tính mạng. Bên cạnh
đó, các công ty Dƣợc phẩm cũng đối mặt với nguy cơ tốn kém chi phí đầu tƣ, thời
gian, tài chính nếu một thuốc bị rút ra khỏi thị trƣờng vì xảy ra tƣơng tác nghiêm
trọng trên lâm sàng, thậm chí có khả năng phải theo đuổi các thủ tục pháp lý lâu dài.
Thực tế cho thấy, trong khoảng thời gian từ năm 1998 đến 2003, 5 trên 10 thuốc bị
rút số đăng ký khỏi thị trƣờng Hoa Kỳ do gây ra các tƣơng tác thuốc nghiêm trọng
[23].
Ảnh hƣởng của TTT dẫn đến những thái độ xử trí khác nhau của ngƣời thầy
thuốc. Một bộ phận trong số họ trở nên quá cảnh giác với các tƣơng tác thuốc, hạn
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chế việc sử dụng các thuốc tuy có khả năng tƣơng tác cao, nhƣng nếu có biện pháp
theo dõi phù hợp và thận trọng trong quá trình dùng thuốc sẽ đem lại hiệu quả lớn
cho bệnh nhân. Quan điểm này càng bị cƣờng điệu hóa bởi rất nhiều cảnh báo về
tƣơng tác thuốc trong các CSDL. Một số CSDL không phân biệt rõ ràng cặp tƣơng
tác nào đã đƣợc nghiên cứu đầy đủ và có các bằng chứng trong y văn với các cặp
tƣơng tác mới chỉ xuất hiện trên một vài bệnh nhân đơn lẻ [26]. Ngƣợc lại, nhiều
bác sĩ lại hoàn toàn không chú ý đến tƣơng tác thuốc do họ hiếm khi gặp phải tƣơng
tác trên lâm sàng. Điều này có thể dẫn đến nguy cơ gây hại cho bệnh nhân trong
điều trị. Thực chất, khi xảy ra tƣơng tác, phần lớn thuốc vẫn có thể phối hợp với
nhau nhƣng cần có biện pháp quản lý tƣơng tác, chỉ có một số lƣợng nhỏ tƣơng tác
phải tránh hoàn toàn và chống chỉ định không phối hợp [61].

1.1.3.2. Dịch tễ và hậu quả của tương tác thuốc trong ung thư
Bệnh nhân ung thƣ là đối tƣợng có nguy cơ cao gặp tƣơng tác thuốc [48].
Một phân tích tổng quan hệ thống cho thấy khoảng 12% - 63% bệnh nhân ung thƣ
gặp ít nhất một tƣơng tác thuốc tiềm tàng liên quan tới thuốc điều trị ung thƣ [44].
Đối tƣợng bệnh nhân này có nguy cơ cao gặp tƣơng tác thuốc do phải dùng nhiều
loại thuốc đồng thời, bao gồm thuốc dùng cho các bệnh mắc kèm, thuốc điều trị độc
tính liên quan đến hóa trị liệu và thuốc điều trị các triệu chứng của ung thƣ nhƣ đau,
co giật và huyết khối tĩnh mạch, kháng sinh, kháng nấm [48]. Ngoài tƣơng tác liên
quan tới thuốc điều trị ung thƣ các tƣơng tác liên quan tới thuốc điều trị bệnh mắc
kèm, thuốc chăm sóc giảm nhẹ, thuốc điều trị độc tính liên quan tới hóa trị liệu cũng
xuất hiện với tỷ lệ không nhỏ [45], [48]. Nghiên cứu của Riechelmann và cộng sự
trên bệnh án của 405 bệnh nhân ung thƣ thực hiện tại Canada cho thấy, các tƣơng
tác tiềm tàng giữa các thuốc không phải là thuốc điều trị ung thƣ chiếm tỷ lệ lớn
(87%), trong khi tƣơng tác liên quan tới thuốc điều trị ung thƣ chiếm tỷ lệ thấp hơn
rất nhiều (13%).
Các yếu tố nhƣ số lƣợng thuốc đƣợc kê đơn, số ngày nằm viện đã đƣợc ghi
nhận có ảnh hƣởng tới tần xuất xuất hiện tƣơng tác. Ngƣợc lại, giới tính và loại
bệnh ung thƣ không ảnh hƣởng tới tần xuất xuất hiện tƣơng tác thuốc trên bệnh
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nhân [19], [30], [34], [48], [55]. Tăng số lƣợng thuốc trong bệnh án (OR = 1,4 với
mỗi thuốc đƣợc thêm vào, khoảng tin cậy 95%: 1,26 - 1,58 p < 0,001) và các thuốc
điều trị bệnh mắc kèm (OR = 8,6 khoảng tin cậy 95%: 2,9 - 25 p < 0,001) làm tăng
nguy cơ gặp TTT trên bệnh nhân ung thƣ [48]. Ở một nghiên cứu khác của cùng
nhóm tác giả cho thấy việc sử dụng trên 8 thuốc và nằm viện trên 6 ngày đƣợc xác
định là yếu tố nguy cơ làm gia tăng xuất hiện TTT. Bên cạnh đó, cũng có nhiều
đánh giá khác nhau về ảnh hƣởng của độ tuổi đến khả năng xuất hiện tƣơng tác
thuốc [30], [34], [45], [47]. Nghiên cứu của Riechelman trên 372 bệnh nhân cho
thấy, tuổi của bệnh nhân tăng 1 tuổi làm gia tăng nguy cơ gặp TTT lên 1,05 lần
(khoảng tin cậy 95%: 1,02-1,08 p<0,001). Ngƣợc lại, nghiên cứu của Tavakoli và
cộng sự trên 224 bệnh nhân ung thƣ máu tại Iran lại cho thấy, tuổi không ảnh hƣởng
đến nguy cơ gặp TTT (p=0,18>0,05).
Nguy cơ TTT ở bệnh nhân ung thƣ tăng lên còn do dƣợc động học của thuốc
ở đối tƣợng này bị thay đổi. Sự thay đổi dƣợc động học có thể do nguyên nhân hấp
thu qua đƣờng tiêu hóa do tác động gây viêm niêm mạc của hóa trị liệu hay tình
trạng ở ngƣời bệnh đặc biệt trong gian đoạn cuối kèm theo suy dinh dƣỡng, thể tích
phân bố thay đổi do giảm tỷ lệ liên kết với protein và phù nề. Thêm vào đó, thải trừ
thuốc có thể giảm ở bệnh nhân ung thƣ có kèm suy gan hay suy thận [44], [46],
[48].
Hậu quả tƣơng tác thuốc trên bệnh nhân ung thƣ khá nghiêm trọng. Tƣơng
tác thuốc có thể làm tăng độc tính hoặc giảm hiệu quả điều trị của thuốc trong đó có
hóa chất [33], [37]. Một nghiên cứu của Miranda và cộng sự trên 550 bệnh nhân
ung thƣ cho thấy có 2% bệnh nhân nhập viện do tƣơng tác thuốc liên quan tới
warfarin, captopril và các thuốc chống viêm (95% khoảng tin cậy 0,7% - 4,3%)
[33]. Nhiều báo cáo ca lâm sàng về tình trạng tử vong do tƣơng tác giữa thuốc điều
trị ung thƣ và thuốc dùng kèm đã đƣợc công bố [37]. Tại Nhật Bản đã ghi nhận
đƣợc 18 trƣờng hợp tử vong liên quan đến tƣơng tác giữa 5-fluorouracil và thuốc
kháng virus sorivudin [22]. Một thuốc ung thƣ khác gặp khá nhiều tƣơng tác là
methotrexat. Tổng quan về tƣơng tác thuốc của Peter Blower và cộng sự ghi nhận
8

khoảng 21 thuốc có tƣơng tác tiềm tàng với methotrexat, trong đó bao gồm tƣơng
tác giữa methotrexat với NSAIDs có thể gây tử vong cho ngƣời bệnh [37].
Một số nghiên cứu về TTT trong lĩnh vực ung thƣ huyết học đã đƣợc thực
hiện trong thời gian gần đây. Các kết quả nghiên cứu khá dao động về tần xuất xuất
hiện tƣơng tác thuốc, yếu tố ảnh hƣởng tới khả năng xuất hiện TTT, các TTT liên
quan tới thuốc điều trị ung thƣ trên đối tƣợng bệnh nhân này [30], [34], [55].
Nghiên cứu của Tavakoli và cộng sự trên 224 bệnh nhân ung thƣ tại khoa huyết học
bệnh viện Taleghani, Iran đã ghi nhận có ít nhất một tƣơng tác thuốc tiềm tàng trên
bệnh án của 84 bệnh nhân (38,5%, 95% CI: 31%-44%). Các cặp TTT thƣờng gặp
liên quan tới thuốc điều trị ung thƣ bao gồm mercaptopurin- alopurinol, vincristin –
thuốc kháng nấm azol. Các yếu tố nguy cơ ảnh hƣởng đến khả năng xuất hiện tƣơng
tác là số thuốc kê đơn, số ngày nằm viện [30]. Nghiên cứu của Molouk và cộng sự
trên 132 bệnh nhân ở bệnh viện Shariati, Iran cho thấy 62,88% bệnh án của bệnh
nhân có ít nhất một tƣơng tác tiềm tàng. Cặp TTT thƣờng gặp bao gồm tƣơng tác
giữa arsenic và thuốc kháng nấm azol. Số thuốc đƣợc kê đơn là yếu tố nguy cơ ảnh
hƣởng tới khả năng xuất hiện TTT [34]. Trong một nghiên cứu khác thực hiện tại
Brazil, Paula Stoll đã phát hiện 100% bệnh án của bệnh nhân có ít nhất một tƣơng
tác tiềm tàng. Các cặp TT liên quan tới thuốc điều trị ung thƣ thƣờng gặp là
daunorubicin/etoposid/ifosfamid/vincristine với dexamethason, doxorubicin với
ondansetron/ ciprofloxacin/ dexamethason. Số thuốc đƣợc kê đơn là yếu tố nguy cơ
làm gia tăng khả năng xuất hiện TTT trong bệnh án [55].
1.2. Quản lý tƣơng tác thuốc trong thực hành lâm sàng
1.2.1. Tầm quan trọng của phần mềm hỗ trợ kê đơn cho bác sĩ
Phần mềm hỗ trợ kê đơn để giảm thiểu sai sót trong điều trị đƣợc ra đời từ
những năm 1970, các hệ thống nhƣ CPOE (Computerized Physician Order Entry)
hoặc CDSS (Clinical Decision Support Systems) đƣợc sử dụng tại Mỹ giúp kiểm tra
dị ứng thuốc, hƣớng dẫn liều cơ bản, hỗ trợ lựa chọn thuốc, kiểm tra thuốc trùng lặp
và rà soát tƣơng tác thuốc [12]. Trong phân tích tổng quan hệ thống của Kaushal và
cộng sự về ảnh hƣởng của CPOE và CDSS tới thực hành an toàn thuốc cho thấy các
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hệ thống này đã giúp giảm thiểu sai sót trong sử dụng thuốc, nâng cao hiệu quả điều
trị và giảm tỷ lệ tƣơng tác thuốc gặp trên bệnh nhân [41]. Các phần mềm này có thể
cung cấp các thông tin cụ thể về TTT nhƣ thời gian khởi phát, mức độ nghiêm
trọng, mức độ bằng chứng, hậu quả, cơ chế và các biện pháp quản lý tƣơng tác. Tuy
nhiên, là các phần mềm hỗ trợ kê đơn, các phần mềm này có độ nhạy tƣơng đối cao
(để cảnh báo những tƣơng tác có YNLS tiềm tàng) nhƣng độ đặc hiệu (để tránh quá
tải những cảnh báo không liên quan) tƣơng đối thấp. Phần mềm thƣờng đƣa ra quá
nhiều cảnh báo, kể cả TTT không yêu cầu can thiệp hay không có ý nghĩa lâm sàng
khiến cho các bác sĩ, dƣợc sĩ khó khăn trong việc phân biệt những thông tin quan
trọng hay những cảnh báo giả [20], [32].
1.2.2. Một số yêu cầu với cơ sở dữ liệu tra cứu tƣơng tác thuốc
Bên cạnh các phần mềm hỗ trợ kê đơn, các CSDL đƣợc phối hợp để tra cứu
và duyệt tƣơng tác thuốc có vai trò hết sức quan trọng. Các CSDL này giúp bác sĩ
và dƣợc sĩ phát hiện các TTT có YNLS và đƣa ra biện pháp xử trí phù hợp. Để thực
hiện đúng vai trò của mình trên thực hành lâm sàng, theo Hansten các CSDL cần
đạt những yêu cầu sau [21]:
+ Tính phạm vi: Thể hiện khả năng bao quát thông tin về tƣơng tác thuốc
của CSDL trên những khía cạnh khác nhau nhƣ cơ chế, hậu quả của tƣơng tác và
những biện pháp can thiệp. Thực tế, nhiều CSDL chỉ cung cấp các cặp tƣơng tác
nhƣng không đƣa ra các thông tin khác giúp thầy thuốc có kế hoạch xử trí khi gặp
TTT.
+ Tính chọn lọc: Thể hiện mức độ có ý nghĩa lâm sàng của các cặp tƣơng
tác đƣợc liệt kê trong CSDL. Trên thực tế, các phần mềm tra cứu liệt kê khá nhiều
tƣơng tác thuốc nhƣng không phải tất cả các tƣơng tác đều có ý nghĩa lâm sàng.
Điều này dẫn đến xu hƣớng bác sĩ sẽ bỏ qua những cảnh báo của phần mềm về
những tƣơng tác thuốc xuất hiện trong đơn, hoặc gây khó khăn cho bác sĩ trong việc
kết hợp các thuốc bị cảnh báo có tƣơng tác.
+ Tính đầy đủ: Thể hiện việc CSDL cung cấp thông tin đầy đủ và chính
xác. Ví dụ, nhiều CSDL thƣờng gộp những thuốc ức chế tyrosine kinase (TKIs) nhƣ
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axitinib, crizotinib, dasatinib, erlotinib, gefitinib, imatinib, lapatinib, nilotinib
pazopanib, regorafenib, ruxolitinib, sorafenib, sunitinib, vandetanib, và vemurafenib
với rifampicin, một kháng sinh gây cảm ứng CYP3A4. Tuy nhiên, trên thực tế
không cần chỉnh liều sorafenib hoặc vandetanib khi phối hợp với rifampicin.
+ Tính dễ sử dụng: Đƣợc biểu hiện ở khả năng cung cấp kết quả tra cứu
TTT nhanh chóng, tiện dụng. Ngoài những CSDL dƣới ấn bản giấy, với sự phát
triển của công nghệ thông tin, nhiều phần mềm tra cứu đã đƣợc cung cấp giúp cải
thiện rất nhiều thời gian tra cứu và cho kết quả nhanh chóng. Xu hƣớng chung hiện
nay là sử dụng các cơ sở dữ liệu điện tử trong việc tìm kiếm và tra cứu tƣơng tác
thuốc, nhất là đối với các bác sĩ trẻ [13].
+ Tính cập nhật của CSDL đóng vai trò rất quan trọng. Số lƣợng thuốc mới
đƣợc nghiên cứu và đƣa ra thị trƣờng khá nhiều, do đó việc cập nhật kịp thời CSDL
tƣơng tác thuốc để giúp cán bộ y tế sử dụng thuốc hợp lý, hiệu quả và hạn chế nguy
cơ tƣơng tác thuốc cho bệnh nhân. Rõ ràng đây là thế mạnh lớn của các CSDL tra
cứu trực tuyến so với ấn bản giấy.
1.2.3. Một số cơ sở dữ liệu thƣờng dùng tra cứu TTT hiện nay
Một số CSDL thƣờng dùng tra cứu TTT đƣợc trình bày ở bảng 1.1.
Bảng 1.1: Một số cơ sở dữ liệu về tra cứu tƣơng tác thuốc
TT
1

Tên cơ sở dữ liệu
Drug Interaction Facts (DIF)

Hansten and Horn’s Drug
2 Interactions Analysis and
Management
Drug interactions - Micromedex®
3
Solutions (MM)
4
5
6

Phụ lục 1 – Dƣợc thƣ Quốc gia
Anh
Stockley’s Drug Interactions và
Stockley’s Interaction Alerts
Tƣơng tác thuốc và chú ý khi chỉ
định

Loại CSDL

Ngôn ngữ

Nhà xuất bản/ Quốc gia

Sách/ phần mềm
tra cứu trực tuyến

Tiếng Anh

Wolters Kluwer Health ®/
Mỹ

Sách

Tiếng Anh

Wolters Kluwer Health ®/
Mỹ

Phần mềm
tra cứu trực tuyến

Tiếng Anh

Sách

Tiếng Anh

Truven Health Analytics/
Mỹ
Hiệp hội Y khoa Anh và
Hiệp hội Dƣợc sĩ Hoàng
gia Anh/ Anh

Sách/ phần mềm tra
Tiếng Anh
cứu trực tuyến

Pharmaceutical Press/ Anh

Sách

NXB Y học/ Việt Nam

Tiếng Việt
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TT

Tên cơ sở dữ liệu

Loại CSDL

Ngôn ngữ

Nhà xuất bản/ Quốc gia

7

Drug Interactions Checker
(Drugsite) http://www.drugs.com

Phần mềm tra cứu
trực tuyến miễn phí

Tiếng Anh

Drugsite Trust/ New
Zealand
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Drug Interactions Checker
http://www.medscape.com

Phần mềm tra cứu
trực tuyến miễn phí

Tiếng Anh

WedMD LLC/Mỹ

Do hậu quả to lớn của TTT trên bệnh nhân, nhiều cơ sở dữ liệu chuyên về tra
cứu tƣơng tác thuốc đã đƣợc xuất bản. Một số CSDL tra cứu TTT thƣờng đƣợc sử
dụng trên thế giới và tại Việt Nam bao gồm: Drug Interaction Facts, Drug
interactions - Micromedex® Solutions, Hansten and Horn’s Drug Interactions
Analysis and Management, Stockley’s Drug Interactions, phụ lục tra cứu TTT (phụ
lục 1) trong Dƣợc thƣ Quốc gia Anh, các CSDL tra cứu TTT miễn phí trên một số
trang wed nhƣ www.drugs.com, www.medscape.com và sách Tƣơng tác thuốc và
chú ý khi chỉ định (Bảng 1.1).
1.2.4. Sự chênh lệch giữa các CSDL dùng trong tra cứu
Từ bảng 1.1 có thể thấy, các CSDL về tra cứu TTT có thể đƣợc cung cấp
miễn phí hoặc tính phí dƣới dạng ấn bản giấy hay phần mềm tra cứu. Tuy nhiên,
nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, mặc dù các CSDL cung cấp khá đầy đủ thông tin
và tƣơng tác thuốc nhƣng không có CSDL nào chính xác 100% [16]. Điều đó đặt ra
câu hỏi về tính tƣơng đồng cũng nhƣ sự chính xác về thông tin thu đƣợc sau khi tra
cứu tƣơng tác thuốc ở những CSDL khác nhau. Vấn đề này đóng vai trò rất quan
trọng bởi trên thực tế sử dụng thuốc, đôi khi những tƣơng tác có ý nghĩa lâm sàng
lại bị bỏ qua còn các tƣơng tác không có ý nghĩa lâm sàng lại đƣợc nhận định là có
ý nghĩa lâm sàng và đƣợc cảnh báo quá mức gây khó khăn cho ngƣời tra cứu khi
đƣa ra nhận định về mức độ nghiêm trọng và thái độ xử trí TTT [2], [53].
Vitry và cộng sự đã so sánh 4 CSDL tra cứu TTT là Vidal (Pháp), Dƣợc thƣ
Quốc gia Anh, DIF (Drug Interaction Facts) và MM (Micromedex - Hoa Kỳ) và
nhận thấy rằng có khoảng 14% - 44% các cặp tƣơng tác thuốc đƣợc đánh giá là có ý
nghĩa lâm sàng trong 1 CSDL lại không đƣợc liệt kê trong các CSDL khác và chỉ có
80/1095 cặp tƣơng tác nghiêm trọng là đƣợc liệt kê trong cả 4 CSDL với 50 thuốc
đƣợc đƣa vào nghiên cứu [58]. Một nghiên cứu khác so sánh khả năng phát hiện
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TTT của hai phần mềm thu phí là MM và DIF trên 32 thuốc ung thƣ đƣờng uống
cho thấy rằng chỉ có 31% TTT đƣợc liệt kê trong cả 2 CSDL nhƣng có tới 46,7%
TTT chỉ đƣợc liệt kê trong MM và 15,2% TTT chỉ đƣợc liệt kê trong DIF [15]. Khi
so sánh 3 phần mềm tra cứu miễn phí thông tin thuốc, bao gồm cả thông tin về TTT
(Dƣợc thƣ quốc gia Anh, Electronic Medicines Compendia và DailyMed), Bozana
và cộng sự nhận thấy chỉ có 15,2% TTT đƣợc liệt kê ở cả ba CSDL và có 11,9%
TTT đƣợc cả ba xếp loại có YNLS [14].
Tại Việt Nam, Nguyễn Thanh Sơn và cộng sự sử dụng 2 phần mềm duyệt
tƣơng tác online, phát hiện đƣợc 510 cặp tƣơng tác trong số 1502 đơn xuất viện và
điều trị ngoại trú, trong đó 6 cặp đƣợc Micromedex cho là chống chỉ định và
nghiêm trọng nhƣng MIMS online lại bỏ qua và có tới 154 cặp đƣợc MIMS online
nhận định là có ý nghĩa nhƣng Micromedex lại không đánh giá ở mức độ tƣơng
ứng. Sự đồng thuận giữa 2 CSDL ở mức độ yếu với hệ số kappa là 0,3 [8]. Nguyễn
Thu Vân khi đánh giá mức độ đồng thuận về các tƣơng tác có YNLS trên 6 CSDL
nƣớc ngoài của 3 nhóm thuốc statin, warfarin và macrolid cho thấy: chỉ có 102 cặp
TTT (20,7%) đƣợc liệt kê trong 6 CSDL với hệ số ICC tính chung cho cả ba nhóm
thuốc là 0,299. Nếu tính về TTT có YNLS, chỉ có 24 cặp TTT đƣợc cả 6 CSDL
đánh giá là có ý nghĩa với hệ số ICC tính chung cho cả 3 nhóm thuốc là 0,315
(tƣơng đồng kém) [10]. Gần đây nhất, Nguyễn Minh Châu đã đánh giá đồng thuận
trên 4 CSDL nƣớc ngoài của 22 thuốc điều trị ung thƣ đƣợc sử dụng tại Viện Huyết
học – Truyền máu Trung ƣơng cho thấy: chỉ có 39 cặp TTT (3,3%) đƣợc liệt kê
trong 4 CSDL với hệ số ICC là 0,1296. Nếu tính về TTT có YNLS, chỉ có 26 cặp
TTT (2,57%) đƣợc cả 4 CSDL đánh giá là có YNLS với hệ số ICC là -0,056 [5].
Nhƣ vậy, trên thế giới cũng nhƣ ở Việt Nam, sự chênh lệch về kết quả tra
cứu ở các CSDL khác nhau về tƣơng tác thuốc là khá lớn. Điều này sẽ ảnh hƣởng
rất nhiều đến thực hành điều trị trên lâm sàng khi thầy thuốc đứng trƣớc những nhận
định khác nhau của các tài liệu tra cứu thông tin về tƣơng tác thuốc.
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1.2.5. Vài nét về các cơ sở dữ liệu đƣợc sử dụng trong nghiên cứu

1.2.5.1. Drug interactions - Micromedex® Solutions
Drug interactions - Micromedex® Solutions là một phần mềm tra cứu tƣơng
tác thuốc trực tuyến cung cấp bởi Truven Health Analytics và là một công cụ tra
cứu đƣợc dùng phổ biến tại Hoa Kỳ [39]. Hiện nay, phần mềm này cung cấp thông
tin về tất cả các dạng tƣơng tác: tƣơng tác thuốc – thuốc, thuốc – thực phẩm chức
năng, thuốc – thức ăn, thuốc – ethanol, thuốc – thuốc lá, thuốc – bệnh lý, thuốc –
thời kỳ mang thai, thuốc – thời kỳ cho con bú, thuốc – xét nghiệm và thuốc – phản
ứng dị ứng. Mỗi kết quả tra cứu về một tƣơng tác thuốc bao gồm các phần sau: tên
thuốc (hoặc nhóm thuốc) tƣơng tác, cảnh báo (hậu quả của tƣơng tác), kiểm soát,
thời gian tiềm tàng, mức độ nghiêm trọng (chống chỉ định, nghiêm trọng, trung
bình, nhẹ, không rõ), dữ liệu về tƣơng tác (rất tốt, tốt, trung bình, không rõ), cơ chế,
tóm tắt, mô tả tƣơng tác trong y văn và tài liệu tham khảo. Phần mềm này khá thuận
tiện trong tra cứu tuy nhiên các bác sỹ hoặc cơ sở khám chữa bệnh cần một khoản
phí khá lớn để thuê bao sử dụng.
Bảng 1.2. Bảng phân loại mức độ nặng của tƣơng tác trong MM
Mức độ nặng của
tƣơng tác
Chống chỉ định
Nặng
Trung bình
Nhẹ
Không rõ

Ý nghĩa
Chống chỉ định dùng đồng thời các thuốc.
Tƣơng tác gây hậu quả đe dọa tính mạng và/ hoặc cần can
thiệp y khoa để hạn chế tối thiểu phản ứng có hại nghiêm
trọng xảy ra.
Tƣơng tác dẫn đến hậu quả làm nặng thêm tình trạng của
bệnh nhân và/hoặc cần thay đổi thuốc điều trị.
Tƣơng tác ít có ý nghĩa trên lâm sàng. Tƣơng tác có thể làm
tăng tần suất hoặc mức độ nặng của phản ứng có hại nhƣng
thƣờng không cần thay đổi thuốc điều trị.
Không rõ.
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Bảng 1.3. Bảng phân loại mức độ y văn ghi nhận về tƣơng tác trong MM
Mức độ y văn ghi
nhận về tƣơng tác
Rất tốt
Tốt

Khá
Không rõ

Ý nghĩa
Các nghiên cứu có kiểm soát tốt đã chứng minh rõ ràng sự
tồn tại của tƣơng tác.
Các tài liệu tin cậy cho thấy có tồn tại tƣơng tác nhƣng vẫn
còn thiếu các nghiên cứu có kiểm soát tốt.
Dữ liệu hiện có nghèo nàn, nhƣng dựa vào đặc tính dƣợc lý,
các chuyên gia lâm sàng nghi ngờ tƣơng tác có thể tồn tại
hoặc có bằng chứng tốt về dƣợc lý đối với một loại thuốc
tƣơng tự cùng nhóm.
Không rõ

1.2.5.2. Drug Interactions checker truy cập tại địa chỉ www.drugs.com
Phần mềm tra cứu trực tuyến Drug Interactions Checker đƣợc cung cấp miễn
phí bởi Drugsite Trust/New Zealand. Phần mềm này cung cấp các thông tin về
tƣơng tác thuốc – thuốc, thuốc – thức ăn. Nguồn dữ liệu tra cứu đƣợc tổng hợp từ
các CSDL Micromedex; Cerner Multum; Wolters Kluwer. Công cụ Drug
Interactions Checker cung cấp hai lựa chọn kết quả tra cứu dành cho bệnh nhân
hoặc dành cho cán bộ y tế. Đối với phần dành cho cán bộ y tế, kết quả tra cứu cho
biết các thông tin tóm tắt về mức độ nghiêm trọng (nghiêm trọng, trung bình, nhẹ),
cơ chế tƣơng tác, hƣớng dẫn xử trí và các tài liệu tham khảo.
Bảng 1.4. Bảng phân loại mức độ nặng của tƣơng tác trong Drugsite
Mức độ nặng của
tƣơng tác
Nặng
Trung bình

Nhẹ

Ý nghĩa
Tƣơng tác có ý nghĩa rõ rệt trên thực hành lâm sàng/Tránh
kết hợp, nguy cơ TTT cao hơn lợi ích
Tƣơng tác có ý nghĩa trên thực hành lâm sàng/Thƣờng
tránh kết hợp, chỉ sử dụng trong một số trƣờng hợp đặc
biệt.
Tƣơng tác ít có ý nghĩa trên lâm sàng. Tƣơng tác có thể
làm tăng tần suất hoặc mức độ nặng của phản ứng có hại
nhƣng thƣờng không cần thay đổi thuốc điều trị.
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1.3. Vài nét về bệnh máu ác tính và tình hình điều trị tại Viện Huyết học – Và
Truyền máu Trung ƣơng
1.3.1. Một số thông tin về Viện Huyết học – Truyền máu Trung ƣơng
Viện Huyết học - Truyền máu Trung ƣơng đƣợc thành lập ngày 8/3/2004
theo quyết định số 31/2004/QÐ-TTg của Thủ tƣớng Chính phủ, tiền thân là Viện
Huyết học - Truyền máu thuộc Bệnh viện Bạch Mai. Trong lĩnh vực Huyết học, số
bệnh nhân đến khám và điều trị nội trú cũng nhƣ ngoại trú ngày càng tăng. Năm
2014, bệnh nhân đến khám là 80.314 lƣợt (gấp 21,68 lần so với năm 2004), điều trị
nội trú là 22.472 lƣợt (gấp 6,69 lần so với năm 2004). Đặc biệt, Viện đã trở thành
một trong những trung tâm ghép tế bào gốc hiệu quả, chất lƣợng trên cả nƣớc và
đến năm 2014 đã thực hiện đƣợc 147 ca ghép tế bào gốc.
1.3.2. Sơ lƣợc về bệnh máu ác tính và tình hình điều trị
Viện Huyết học – Truyền máu Trung ƣơng là Viện chuyên khoa đầu ngành
tiếp nhận và điều trị các bệnh lý huyết học, trong đó có một số lƣợng lớn bệnh nhân
nội trú điều trị bệnh máu ác tính tại khoa H7. Đối với các bệnh máu ác tính, nhiều
liệu pháp điều trị đã đƣợc ứng dụng nhƣ hóa trị liệu, ghép tủy xƣơng, miễn dịch liệu
pháp, điều trị bằng ngoại khoa, xạ trị liệu, tuy nhiên hóa trị liệu vẫn là phƣơng pháp
đầu tay, giúp thoái lui bệnh và cải thiện chất lƣợng sống cho bệnh nhân [4], [9].
Tại khoa điều trị hóa chất (H7), các nhóm bệnh máu ác tính thƣờng gặp và
điều trị chủ yếu là nhóm bệnh bạch cầu lympho (C91), nhóm bệnh bạch cầu tủy
(C92) và tỷ lệ nhỏ các bệnh máu ác tính khác. Việc sử dụng các phác đồ đa hóa trị
liệu dài ngày trên đối tƣợng bệnh nhân này cùng với các thuốc điều trị hỗ trợ chống
lại tác dụng độc hại của các loại thuốc hóa chất, thuốc nâng cao thể trạng, thuốc
kháng sinh, kháng nấm trên đối tƣợng bệnh nhân giảm bạch cầu hạt, thuốc chăm
sóc giảm nhẹ làm gia tăng đáng kể nguy cơ gặp tƣơng tác thuốc [4].
Mặc dù bệnh nhân ung thƣ máu là đối tƣợng có nguy cơ cao gặp tƣơng tác
thuốc nhƣng sự quan tâm đến các tƣơng tác thuốc tiềm tàng trong quá trình thực
hành lâm sàng cũng nhƣ các nghiên cứu về TTT trong lĩnh vực ung thƣ huyết học
trên thế giới vẫn còn khá hạn chế (Xin xem mục 1.2). Tuy vậy, các nghiên cứu này
16

đã giúp cung cấp góc nhìn tƣơng đối đầy đủ về dịch tễ tƣơng tác thuốc cũng nhƣ các
cặp tƣơng tác tiềm tàng hay gặp trên đối tƣợng bệnh nhân ung thƣ máu. Trong số
đó, đã có những báo cáo case lâm sàng về cặp tƣơng tác alopurinol- azathiopurin
gây suy tủy trên thế giới [57].
Tại Việt Nam, về lĩnh vực tƣơng tác thuốc trong ung thƣ, mới có nghiên cứu
của Nguyễn Thị Minh Châu thực hiện trên các thuốc điều trị ung thƣ máu tại Viện
Huyết học – Truyền máu Trung ƣơng để xây dựng danh mục tƣơng tác thuốc cần
lƣu ý trong thực hành dựa trên cơ sở đồng thuận ở 4 CSDL tra cứu tƣơng tác. Tuy
nhiên, nghiên cứu này chƣa cung cấp cho chúng ta một cách nhìn toàn diện về
tƣơng tác thuốc trong bối cảnh các bệnh nhân phải sử dụng nhiều loại thuốc khác
nhau, bao gồm cả thuốc không phải là thuốc điều trị ung thƣ. Bên cạnh đó, trên thực
hành lâm sàng, vấn đề tƣơng tác thuốc không đƣợc quan tâm đúng mức. Các CSDL
tra cứu TTT tại Viện Huyết học – Truyền máu TW khá hạn chế và chủ yếu là ấn
bản giấy tiếng Việt. Các CSDL này có khả năng cập nhật chậm, các tƣơng tác liên
quan tới thuốc điều trị ung thƣ khá hạn chế. Do vậy, việc sử dụng một số CSDL tra
cứu trực tuyến miễn phí đƣợc các bác sĩ lựa chọn nhƣ Drugsite (www.drugs.com);
WedMD (www.medscape.com). Bên cạnh mặt tích cực do các CSDL này mang lại,
việc đƣa ra nhiều cảnh báo giả cũng gây ra không ít khó khăn cho bác sĩ trên thực
hành lâm sàng.
Đứng trƣớc bối cảnh nhƣ vậy, nghiên cứu của chúng tôi góp phần xem xét
một cách toàn diện vấn đề tƣơng tác thuốc tại khoa điều trị hóa chất (H7), đánh giá
sự tƣơng đồng của CSDL Drugsite với CSDL MM, một cơ sở dữ liệu tra cứu trực
tuyến đã đƣợc nhiều nghiên cứu nhận định có độ chính xác cao, đƣợc áp dụng rộng
rãi trong thực hành tra cứu thông tin thuốc tại nhiều bệnh viện trên thế giới [39] và
theo dõi hậu quả của cặp tƣơng tác tiềm tàng alopurinol và mercaptopurin trên bệnh
nhân.
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CHƢƠNG 2. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tƣợng nghiên cứu
2.1.1. Cơ sở dữ liệu tra cứu TTT
CSDL đƣợc đƣa vào nghiên cứu dựa trên các tiêu chí:
-

Đƣợc sử dụng rộng rãi trên thế giới và tại Việt Nam.

-

CSDL sẵn có trong khả năng nhóm nghiên cứu có thể truy cập đƣợc.

-

CSDL tra cứu trực tuyến thuận tiện và đƣợc cập nhật liên tục.

-

CSDL đƣa ra hƣớng dẫn xử trí tƣơng tác thuốc cụ thể trên lâm sàng.
Dựa trên các tiêu chuẩn trên, nhóm nghiên cứu lựa chọn 2 CSDL tra cứu

gồm:
-

Phần mềm tra cứu trực tuyến miễn phí Drug Interaction Checker của
Drugsite Trust truy cập tại www.drugs.com (CSDL Drugsite).

-

Phần mềm tra cứu trực tuyến thu phí Drug interactions - Micromedex®
Solutions (CSDL MM) truy cập tại Trung tâm DI và ADR Quốc gia.

2.1.2. Bệnh án điều trị nội trú
Đối với mục tiêu đánh giá tần xuất xuất hiện tƣơng tác thuốc, yếu tố ảnh
hƣởng tới tần xuất xuất hiện tƣơng tác và sự đồng thuận của 2 CSDL duyệt tƣơng
tác thuốc, bệnh án nội trú đƣợc lựa chọn theo tiêu chí sau:
Tiêu chuẩn lựa chọn: Tất cả các bệnh án điều trị nội trú tại khoa Điều trị hóa
chất (H7) thuộc Viện Huyết học – Truyền máu Trung Ƣơng có thời gian vào khoa
từ 1/3/2014 đến 31/3/2014. Thời gian thu thập thuốc đƣợc kê trong bệnh án kể từ
ngày vào đến ngày rời khoa.
Tiêu chuẩn loại trừ: Các bệnh án chỉ đƣợc kê các thuốc bổ trợ nhƣ: vitamin,
khoáng chất, acid amin ở dạng đơn chất hoặc phối hợp, bệnh án có số thuốc đƣợc kê
< 2 thuốc.
Đối với mục tiêu đánh giá biến cố suy tủy giữa nhóm bệnh nhân sử dụng
mercaptopurin và nhóm bệnh nhân sử dụng đồng thời mercaptopurin và alopurinol,
bệnh án nội trú đƣợc lựa chọn theo tiêu chuẩn sau:
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Tiêu chuẩn lựa chọn: Tất cả bệnh án thuộc nhóm bệnh bạch cầu tủy (mã
phân loại C92 trong hồ sơ bệnh án) nhập khoa điều trị hóa chất, Viện Huyết học –
Truyền máu TW có sử dụng thuốc mercaptopurin trong khoảng thời gian 1/3/201431/5/2014.
Tiêu chuẩn loại trừ:
+ Bệnh án của bệnh nhân suy tủy xƣơng thể rất nặng
(phân loại suy tủy xƣơng tại mục 2.2.3) ngay trƣớc thời điểm sử dụng
mercaptopurin đơn độc hoặc sử dụng đồng thời mercaptopurin-alopurinol.
+ Bệnh án của bệnh nhân không đƣợc theo dõi xét
nghiệm huyết học định kỳ theo quy định (3 ngày/lần) kể từ thời điểm sử dụng
mercaptopurin hoặc sử dụng đồng thời mercaptopurin-alopurinol đến khi ra viện.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu
Mô tả cắt ngang không can thiệp thông qua phiếu thu thập số liệu hồi cứu
bệnh án của bệnh nhân nội trú tại khoa điều trị hóa chất.
2.2.1. Đánh giá tần suất xuất hiện tƣơng tác thuốc và xác định một số yếu tố
ảnh hƣởng tới tần xuất xuất hiện tƣơng tác thuốc khi duyệt bằng CSDL MM
Đầu tiên, nhóm nghiên cứu thu thập toàn bộ bệnh án nội trú thỏa mãn tiêu
chí lựa chọn và không thuộc các tiêu chí loại trừ. Tổng hợp các thuốc đƣợc kê trong
mỗi bệnh án và tiến hành duyệt tƣơng tác bằng CSDL MM. Theo Cơ quan quản lý
Dƣợc phẩm Châu Âu (EMA): một tƣơng tác thuốc đƣợc coi là có ý nghĩa lâm sàng
khi "tƣơng tác thuốc dẫn đến hiệu quả điều trị và/hoặc độc tính của một thuốc bị
thay đổi tới mức cần phải có sự hiệu chỉnh liều hoặc biện pháp can thiệp y khoa”
[56]. Trên cơ sở đó, chúng tôi tiến hành rà soát các hƣớng dẫn xử trí cụ thể của từng
cặp TTT đƣợc CSDL MM phát hiện để quyết định cặp TTT đó có YNLS hay
không.
Dựa trên số liệu thu thập đƣợc từ bệnh án và kết quả duyệt tƣơng tác, chúng
tôi khảo sát và phân tích các chỉ tiêu sau:
2.2.1.1. Đặc điểm bệnh nhân
o Tuổi, giới, số ngày nằm viện.
19

o Tỷ lệ bệnh nhân mới, bệnh nhân cũ.
o Tỷ lệ các bệnh trong nhóm bệnh ung thƣ máu.
o Tỷ lệ bệnh mắc kèm.
o Thuốc sử dụng:
+ Nhóm thuốc điều trị ung thƣ.
+ 10 nhóm thuốc thƣờng đƣợc sử dụng tại khoa H7 Viện Huyết học – Truyền
máu Trung ƣơng.
2.2.1.2. Đánh giá tương tác thuốc bất lợi trên bệnh nhân nhập khoa điều trị
o Tỷ lệ bệnh án có TTT, tỷ lệ bệnh án có TTT có YNLS.
o Tỷ lệ bệnh án chứa thuốc điều trị ung thƣ có tƣơng tác có YNLS/tổng số
bệnh án.
o Số tƣơng tác, tƣơng tác có ý nghĩa lâm sàng trung bình trong bệnh án.
o Số tƣơng tác, tƣơng tác có ý nghĩa lâm sàng liên quan tới thuốc điều trị
ung thƣ trong bệnh án.
o Các cặp tƣơng tác có YNLS thƣờng gặp giữa thuốc điều trị ung thƣ và
thuốc khác.
o Các cặp tƣơng tác có YNLS thƣờng gặp giữa các thuốc còn lại.
2.2.1.3. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới tần suất xuất hiện tương tác thuốc
o Số thuốc đƣợc kê trong bệnh án.
o Thời gian nằm viện.
o Đặc điểm bệnh nhân (tuổi, giới, nhóm bệnh).
o Các nhóm thuốc điều trị đƣợc kê đơn trong bệnh án.
2.2.2. Đánh giá sự đồng thuận của 02 cơ sở dữ liệu duyệt tƣơng tác thuốc
Căn cứ vào bộ dữ liệu về thuốc đƣợc kê đơn thu thập từ các bệnh án kể trên,
nhóm nghiên cứu tiến hành duyệt tƣơng tác thuốc bằng CSDL Drugsite. Tƣơng tự
nhƣ CSDL MM, chúng tôi rà soát cụ thể các hƣớng dẫn xử trí của từng cặp TTT
đƣợc CSDL Drugsite phát hiện để quyết định cặp TTT đó có YNLS hay không.
Sau đó, tiến hành so sánh và đánh giá sự đồng thuận về kết quả duyệt tƣơng
tác thuốc đƣợc ghi nhận bởi hai CSDL là Drugsite và MM theo các chỉ tiêu sau:
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o Số tƣơng tác đƣợc phát hiện bằng các CSDL MM và Drugsite.
o Số tƣơng tác và số tƣơng tác có ý nghĩa lâm sàng MM phát hiện đƣợc
nhƣng Drugsite bỏ qua.
o Số tƣơng tác và số tƣơng tác có ý nghĩa lâm sàng Drugsite phát hiện đƣợc
nhƣng MM bỏ qua.
o 10 cặp TTT thƣờng gặp và số BA liên quan tới các cặp TTT này MM
nhận định có YNLS nhƣng Drugsite bỏ qua.
o 10 cặp TTT thƣờng gặp và số BA liên quan tới các cặp TTT này Drugsite
nhận định có YNLS nhƣng MM bỏ qua.
2.2.3. Đánh giá biến cố suy tủy giữa nhóm bệnh nhân sử dụng mercaptopurin
và nhóm bệnh nhân sử dụng đồng thời mercaptopurin và alopurinol

2.2.3.1. Phân nhóm bệnh nhân
Nhóm nghiên cứu tiến hành phân nhóm bệnh nhân thỏa mãn tiêu chuẩn lựa
chọn và không thuộc tiêu chuẩn loại trừ thành hai nhóm, cụ thể nhƣ sau:
+ Nhóm 1: Bệnh nhân chỉ sử dụng mercaptopurin đơn độc.
+ Nhóm 2: Bệnh nhân sử dụng đồng thời mercaptopurin - alopurinol.

2.2.3.2. Khảo sát các đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của hai nhóm
bệnh nhân tại thời điểm ban đầu (nhóm 1: trước khi sử dụng
mercaptopurin; nhóm 2: trước khi sử dụng đồng thời mercaptopurin –
alopurinol)
+ Đặc điểm nhân khẩu học: độ tuổi, giới tính.
+ Chức năng gan: Căn cứ trên kết quả xét nghiệm enzym ASAT và ALAT,
nhóm nghiên cứu chia bệnh nhân làm ba nhóm nhƣ sau (bảng 2.1):
Bảng 2.1. Phân loại chức năng gan
Xét nghiệm chức năng gan
ASAT/ALAT trong giới hạn bình thƣờng
Xét nghiệm chức năng gan bất thƣờng
ASAT/ALAT > giới hạn bình thƣờng và < 3 lần giới
hạn bình thƣờng

Phân nhóm
Nhóm 1

ASAT hoặc ALAT > 3 lần giới hạn bình thƣờng

Nhóm 3
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Nhóm 2

+ Chức năng thận: Phân loại mức độ suy thận theo khuyến cáo của Hội thận
học Hoa Kỳ [60] (bảng 2.2). Trong đó độ lọc cầu thận đƣợc ƣớc tính từ kết quả
creatinin huyết thanh theo công thức MDRD [28].
Bảng 2.2. Phân loại mức độ suy thận

Bình thƣờng

Độ thanh thải
creatinin
(ml/phút)
120

Nguy cơ cao

≥ 90

Giai đoạn 1

≥ 90

Giai đoạn 2

60 – 89

Giai đoạn 3a

45 – 59

Giai đoạn 3b

30 - 44

Giai đoạn 4

15 – 29

Giai đoạn 5

< 15

Giai đoạn
suy thận

Đặc điểm
Clcr bình thƣờng.
Clcr bình thƣờng. Có yếu tố nguy cơ cho bệnh
nhân (tăng huyết áp, đái tháo đƣờng, tuổi già,
tiền sử gia đình).
Clcr bình thƣờng. Có tổn thƣơng thận (xuất
hiện protein niệu) .
Clcr giảm nhẹ. Có tổn thƣơng thận.
Clcr giảm trung bình. Chức năng thận giảm
nhẹ đến trung bình
Clcr giảm trung bình. Chức năng thận giảm
trung bình đến nặng
Clcr giảm nặng. Chức năng thận giảm nặng
Suy thận hoàn toàn. Cần lọc máu hoặc điều trị
thay thế thận.

+ Mức độ suy tủy: Chúng tôi phân loại mức độ suy tủy của bệnh nhân dựa
trên hƣớng dẫn chẩn đoán và điều trị thiếu máu bất sản tủy của hội đồng Huyết học
Anh [25], cụ thể nhƣ sau:
Tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh nhân suy tủy
Bệnh nhân thỏa mãn 2 trong 3 tiêu chí sau:
+ Huyết sắc tố <100g/l.
+ Số lƣợng tiểu cầu <50 x 109/l.
+ Số lƣợng bạch cầu trung tính <1,5 x 109/l.
Tiêu chuẩn phân loại mức độ suy tủy
 Suy tủy xƣơng thể nặng:
Mật độ tế bào tủy còn <25% (hoặc từ 25-50% nhƣng còn lại dƣới 30% tế bào
tạo máu) và có hai trong ba tiêu chuẩn sau:
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+ Bạch cầu trung tính < 0,5 x 109/l;
+ Tiểu cầu < 20 x 109/l;
+ Hồng cầu lƣới < 20 x 109/l.
 Suy tủy xƣơng thể rất nặng:
Tƣơng tự tiêu chuẩn suy tủy xƣơng thể nặng nhƣng có bạch cầu trung tính
nhỏ hơn 0,2 x 109/l.
 Suy tủy xƣơng thể nhẹ:
Bệnh nhân suy tủy không thuộc hai thể trên.

2.2.3.3. Quy trình theo dõi
Hai nhóm bệnh nhân này đƣợc theo dõi trong 30 ngày kể từ thời điểm dùng
mercaptopurin hoặc từ thời điểm sử dụng đồng thời mercaptopurin – alopurinol, ghi
lại thời gian (ngày) kể từ lúc bắt đầu theo dõi đến khi biến cố xảy ra hoặc đến khi
bệnh nhân kết thúc theo dõi hay ra viện.
Trong quá trình theo dõi, bệnh nhân đƣợc coi là xuất hiện biến cố nếu:
+ Bệnh nhân không suy tủy tại thời điểm bắt đầu theo dõi, sau đó xuất hiện
suy tủy, hoặc:
+ Bệnh nhân trƣớc đó đã suy tủy, nhƣng trong quá trình theo dõi phát hiện
thấy suy tủy ở mức độ nặng hơn so với thời điểm ban đầu (bệnh nhân từ suy tủy
xƣơng thể nhẹ chuyển thành suy tủy xƣơng thể nặng hoặc rất nặng, bệnh nhân suy
tủy xƣơng thể nặng chuyển thành suy thủy xƣơng thể rất nặng).
Trong quá trình theo dõi, bệnh nhân đƣợc coi là không xuất hiện biến cố nếu
bệnh nhân kết thúc thời gian theo dõi hoặc xuất viện mà không xuất hiện biến cố.
Sau khi theo dõi, chúng tôi khảo sát và đánh giá hai nhóm bệnh nhân về các
chỉ tiêu sau:
+ Lƣu đồ quá trình thu thập bệnh án
+ Khảo sát đặc điểm nhân khẩu học: độ tuổi, giới tính; chức năng gan, thận;
mức độ suy tủy.
+ Số biến cố suy tủy xuất hiện trong quá trình theo dõi hai nhóm bệnh nhân
+ Kiểm định log-rank và biểu đồ Kaplan Meier
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+ Mô hình hồi quy Cox để lƣợng giá các yếu tố ảnh hƣởng tới biến cố suy
tủy.
2.3 Xử lý kết quả
Bệnh tật và thuốc sử dụng đƣợc mã hóa tƣơng ứng theo phân loại ICD – 10
(phân loại bệnh tật quốc tế) [62] và hệ thống phân loại ATC (Anatomical
Therapeutic Chemical Classification System) [63].
Số liệu đƣợc lƣu trữ và phân tích bằng phần mềm thống kê SPSS 20. Mẫu
đƣợc đại diện bằng giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn nếu mẫu tuân theo phân bố
chuẩn, đại diện bằng trung vị và tứ phân vị 25%, 75% (Q1; Q3) nếu mẫu không tuân
theo phân bố chuẩn. Sử dụng kiểm định T- Student để so sánh giá trị trung bình nếu
mẫu tuân theo phân bố chuẩn. Kiểm định Mann Whitney U- test nếu mẫu không
tuân theo phân bố chuẩn. Kiểm địnhχ² để so sánh các tỷ lệ. Sử dụng hồi qui tuyến
tính để phân tích mối liên hệ giữa số thuốc và số tƣơng tác trong đơn. Sử dụng kiểm
định χ² với tỷ suất chênh (Odd ratio, OR) để phân tích các yếu tố ảnh hƣởng với số
tƣơng tác trong đơn.
Sử dụng hệ số kappa đánh giá sự tƣơng đồng giữa 2 CSDL. Nhận định giá trị
của hệ số kappa theo Landis và Koch với các mức ý nghĩa: ≤ 0 = yếu; 0,01-0.20 =
kém; 0,21-0,40 = thấp; 0,41-0,6 = trung bình; 0,61-0,80 = tốt; 0,81-1 = rất tốt [43].
Sử dụng phƣơng pháp Kaplan-Meier tiến hành phân tích xác xuất gặp biến
cố suy tủy theo thời gian, sử dụng kiểm định log-rank test của Mantel-Cox để so
sánh thời gian và tần xuất gặp biến cố suy tủy, sử dụng mô hình hồi quy đa biến
Cox để lƣợng giá ảnh hƣởng của yếu tố nguy cơ đối với sự xuất hiện biến cố suy
tủy.

24

CHƢƠNG 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Đặc điểm bệnh nhân và thuốc đƣợc kê đơn trong mẫu nghiên cứu
Tổng số có 241 bệnh án đƣợc thu thập trong khoảng thời gian từ 1/3/2014
đến 31/3/2014. Trong đó 236 bệnh án thỏa mãn tiêu chuẩn lựa chọn, 05 bệnh án
thuộc tiêu chuẩn loại trừ do có ít hơn 2 thuốc trong một bệnh án. Sau khi khảo sát
về đặc điểm bệnh nhân và thuốc đƣợc kê đơn trong mẫu nghiên cứu chúng tôi thu
đƣợc kết quả sau:
3.1.1. Đặc điểm bệnh nhân
Bảng 3.1. Đặc điểm bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu
Đặc điểm bệnh nhân
Số lƣợng bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu
Bệnh nhân mới
Bệnh nhân cũ, vào viện theo hẹn
Bệnh nhân cũ, vào viện vì lý do khác

Số lƣợng
236
52
72
112

Tuổi (năm): Trung vị: 47,5 (Q1: 30 Q3:62)
Số ngày nằm viện (ngày): Trung vị: 14 (Q1: 7,25 Q3:25)
Giới tính:
Nam:
Nữ:
Loại bệnh chính (ICD-10)
Bệnh bạch cầu tủy (C92)
Bệnh bạch cầu lympho (C91)
Rối loạn tăng sinh tủy (D46)
Lympho không Hodgkin thể lan tỏa (C83)
Bệnh nhân có bệnh mắc kèm

Tỷ lệ %
100
22,0
30,5
47,5

127
109

53,8
46,2

188
40
6
2

79,7
16,9
2,5
0,8

10

4,2

Nhận xét:
Trong khoảng thời gian từ 1/3/2014 - 31/3/2014 có 236 bệnh nhân nhập khoa
điều trị hóa chất. Trong đó, bệnh nhân mới chiếm tỷ lệ ít (22%). Số bệnh nhân còn
lại là các bệnh nhân cũ (78%) vào viện theo hẹn hoặc vào viện vì lý do khác.
Độ tuổi bệnh nhân có trung vị là 47,5 tuổi. Tỷ lệ giữa nam và nữ nhập khoa
điều trị hóa chất chênh lệch nhau không đáng kể, bệnh nhân nam chiếm 53,8%.
Số ngày nằm viện của bệnh nhân có trung vị là 14 ngày. Tứ phân vị thứ nhất
là 7,25 ngày, tứ phân vị thứ ba là 25 ngày.
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Về chủng loại bệnh, có 188 bệnh nhân mắc bệnh bạch cầu tủy (C92) chiếm
tới 79,7% số bệnh nhân nhập khoa điều trị hóa chất, các nhóm bệnh còn lại chiếm tỷ
lệ không đáng kể.
Trong số 236 bệnh nhân nhập viện từ 1/3/2014 – 31/3/2014, có 10 bệnh nhân
có bệnh mắc kèm chiếm tỷ lệ 4,2%.
3.1.2. Đặc điểm về thuốc đƣợc kê đơn
Tổng số 3444 thuốc (107 hoạt chất) đƣợc kê đơn trong mẫu nghiên cứu. Đặc
điểm về thuốc trong mẫu nghiên cứu đƣợc trình bày tại bảng 3.2.
Bảng 3.2. Đặc điểm về thuốc đƣợc kê đơn
Đặc điểm về thuốc

n

Tỷ lệ %

Số lƣợt kê đơn
3444
100
Trung vị: 13 (Q1: 7; Q3:20)
10 nhóm thuốc có số lƣợt kê nhiều nhất (ATC)
1934
56,2
Dịch truyền tĩnh mạch bổ sung (B05X)
290
8,4
Các dung dịch tƣới rửa (B05C)
262
7,6
Kháng khuẩn beta-lactam khác (J01D)*
243
7,1
Thuốc điều trị loét dạ dày - tá tràng (A02B)
208
6,0
Kháng khuẩn nhóm quinolon (J01M)
190
5,5
Các chất chống chuyển hóa (L01B)
182
5,2
Thuốc chống nôn và chống buồn nôn (A04A)
156
4,5
Các vitamin và khoáng chất (A11A)
154
4,5
Thuốc điều trị gút (M04A)
126
3,7
Thuốc giảm đau và hạ sốt khác (N02B)**
123
3,6
Thuốc điều trị ung thƣ
388
11,3
Trung vị: 2 (Q1: 0; Q3:2)
Chất chống chuyển hóa (L01B)
182
5,3
Các hóa chất chống ung thƣ khác (L01X)***
111
3,2
Kháng sinh độc tế bào và các chất liên quan (L01D)
53
1,5
Chất alkyl hóa (L01A)
24
0,7
Các alkaloid từ thực vật và các sản phẩm tự nhiên
18
0,5
khác(L01C)
*:Kháng khuẩn beta-lactam không thuộc nhóm penicillin; **:Thuốc giảm đau
không thuộc nhóm opioid và điều trị đau nửa đầu; ***: Thuốc điều trị ung thƣ
không thuộc 4 nhóm trên.
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Nhận xét:
Trung vị của số thuốc kê đơn trong mỗi bệnh án là 13 thuốc. Các thuốc đƣợc
kê đơn khá đa dạng, tuy nhiên trong 10 nhóm thuốc đƣợc kê đơn nhiều nhất (chiếm
56,2%) lƣợt thuốc đƣợc kê đơn tập trung vào các nhóm dịch truyền (16%), kháng
khuẩn nhóm J01D và J01M (12,6%), các nhóm thuốc còn lại chiếm tỷ lệ nhỏ.
Trung vị của thuốc sử dụng nhằm điều trị ung thƣ máu là 2 thuốc. Các nhóm
thuốc sử dụng điều trị bệnh nhân ung thƣ máu tập trung vào nhóm thuốc kháng
chuyển hóa (L01B) với 182 lƣợt thuốc đƣợc kê đơn (chiếm 46,9% tổng số lƣợt kê
đơn của thuốc điều trị ung thƣ). Còn lại là kháng sinh độc tế bào, chất alkyl hóa,
alkaloid thực vật và các hóa chất chống ung thƣ khác.
3.2. Đánh giá tƣơng tác thuốc bất lợi trên bệnh án trong mẫu nghiên cứu khi
duyệt bằng CSDL MM.
3.2.1. Tỷ lệ bệnh án có tƣơng tác thuốc và có tƣơng tác có ý nghĩa lâm sàng
Sau khi khảo sát các đặc điểm về bệnh nhân và thuốc đƣợc kê đơn của mẫu
nghiên cứu chúng tôi tiến hành duyệt tƣơng tác bằng CSDL MM. Kết quả đƣợc
trình bày ở bảng 3.3 dƣới đây:
Bảng 3.3. Tỷ lệ BA* có tƣơng tác và tƣơng tác có YNLS trong mẫu nghiên cứu

Số BA* của mẫu nghiên cứu
Số BA* có tƣơng tác
Số BA có tƣơng tác có YNLS
Số BA* có tƣơng tác CCĐ
Số BA* có tƣơng tác có YNLS liên
quan thuốc điều trị ung thƣ
Tƣơng tác giữa các thuốc ung thƣ
Tƣơng tác giữa thuốc ung thƣ và
thuốc khác
Số BA* có tƣơng tác có YNLS không
liên quan thuốc điều trị ung thƣ
Ghi chú: BA*: Bệnh án
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Tỷ lệ %/BA*
có
TT
có
YNLS

n

Tỷ lệ %/
Tổng số BA*

236
129
128
25
58

100
54,7
54,2
10,6
24,6

100
19,5
45,3

8
50

3,4
21,2

6,3
39,1

70

29,7

54,7

Nhận xét:
Trong tổng số 236 bệnh án đã thu thập, số bệnh án có TTT phát hiện bởi
CSDL MM là 129 bệnh án (chiếm 54,7%). Trong số đó, 128 bệnh án có TTT có
YNLS, chiếm 54,2%.
Số bệnh án có TTT chống chỉ định là 25 bệnh án chiếm 10,59% trong tổng
số bệnh án. Nếu xét trong các bệnh án có TTT có YNLS thì số bệnh án có TTT
chống chỉ định chiếm 19,5%.
Trong 128 bệnh án xuất hiện TTT có YNLS khi duyệt bằng CSDL MM có
58 bệnh án có TTT liên quan tới thuốc điều trị ung thƣ, chiếm 45,3% tổng số bệnh
án có TTT có YNLS trong nghiên cứu. Trong số đó, bệnh án có TTT liên quan giữa
thuốc điều trị ung thƣ và các thuốc không phải là thuốc điều trị ung thƣ chiếm tỷ lệ
lớn (86%). Còn lại 70 bệnh án có TTT có YNLS không liên quan tới thuốc điều trị
ung thƣ chiếm 54,7% tổng số bệnh án có TTT có YNLS trong nghiên cứu.
Nhƣ vậy, tỷ lệ bệnh án có TTT có YNLS giữa các thuốc điều trị ung thƣ
chiếm tỷ lệ thấp (chỉ 6,3% nếu tính trên tổng số bệnh án có TTT có YNLS và 3,4%
nếu tính trên tổng số bệnh án trong nghiên cứu). Phần lớn các tƣơng tác có YNLS
phát hiện đƣợc trong bệnh án là tƣơng tác giữa các thuốc điều trị ung thƣ với thuốc
khác và giữa các thuốc khác với nhau.
3.2.2. Số tƣơng tác thuốc, tƣơng tác có ý nghĩa lâm sàng trong bệnh án
Sau khi duyệt tƣơng tác, CSDL MM phát hiện đƣợc 668 TTT trong mẫu
nghiên cứu trong đó có 636 TTT đƣợc nhận định có YNLS (95,2%). Kết quả đƣợc
trình bày tại bảng 3.4 phía dƣới.
Theo bảng 3.4, nếu tính theo tổng số bệnh án thì trung vị của số TTT đƣợc
CSDL MM phát hiện trên mỗi bệnh án là 1 tƣơng tác. Tuy nhiên, trung vị của số
TTT sẽ tăng lên 4 nếu chỉ tính trên bệnh án có tƣơng tác. Bên cạnh đó, kết quả cũng
cho thấy không có sự khác nhau về trung vị của số TTT đƣợc CSDL MM nhận định
có YNLS so với trung vị của số TTT đƣợc phát hiện trên mỗi bệnh án.
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Bảng 3.4. Số tƣơng tác và tƣơng tác có YNLS trung bình trong bệnh án
Số
BA*

Số TTT /1 bệnh án
Trung vị(Q1;Q3)

Tƣơng tác chung
Tính theo tổng bệnh án
Tính theo bệnh án có TTT

236
129

1(0;4)
4(2;7)

Tƣơng tác có YNLS
Tính theo tổng bệnh án
Tính theo bệnh án có TTT

236
128

1(0;4)
4(1,25;7)

Tƣơng tác có YNLS bởi thuốc điều trị ung thƣ
Tính theo tổng bệnh án
Tính theo bệnh án có TTT

236
58

0 (0;0)
1(1; 2,25)

Tƣơng tác có YNLS không liên quan tới thuốc
điều trị ung thƣ
Tính theo tổng bệnh án
Tính theo bệnh án có TTT

236
70

0 (0; 3)
3 (1; 6)

Ghi chú: BA* Bệnh án
Nếu xét trên bệnh án có TTT, trung vị của số TTT có YNLS không liên quan
tới thuốc điều trị ung thƣ là 3 tƣơng tác. Giá trị này cao hơn nhiều so với trung vị
của số TTT có YNLS liên quan tới thuốc điều trị ung thƣ (1 tƣơng tác).
Nhƣ vậy, TTT có YNLS liên quan tới thuốc điều trị ung thƣ chiếm tỷ lệ nhỏ.
Phần lớn các TTT có YNLS thƣờng gặp liên quan tới các thuốc không phải là thuốc
điều trị ung thƣ.
3.2.3. Các cặp tƣơng tác thuốc có ý nghĩa lâm sàng thƣờng gặp
Trong số cặp tƣơng tác có ý nghĩa lâm sàng phát hiện đƣợc khi duyệt bằng
MM, 10 cặp TTT thƣờng gặp có YNLS đƣợc trình bày trong bảng 3.5.
Kết quả thu đƣợc cho thấy mƣời cặp TTT có YNLS thƣờng gặp tập trung
vào hai nhóm thuốc là kháng khuẩn nhóm quinolon và kháng nấm tác dụng toàn
thân. Về độ nặng của tƣơng tác, đa phần các TTT đƣợc nhận định ở mức độ nghiêm
trọng (5 cặp), có 1 cặp TTT chống chỉ định là tƣơng tác giữa ketoconazol và
ondansetron.
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Bảng 3.5. 10 cặp TTT không liên quan tới thuốc điều trị ung thƣ có YNLS hay
gặp trong mẫu nghiên cứu
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Cặp TT có
YNLS
Alopurinol –
Nhôm Hydroxyd
DexamethasonMoxifloxacin
Moxifloxacin –
Ondansetron
Magnesi carbonat
- Moxifloxacin
Moxifloxacin –
Nhôm hydroxyd
Ketoconazol –
Natribicarbonat
Ketoconazol –
Ondansetron
Fluconazol –
Moxifloxacin
Ketoconazol –
Moxifloxacin
Ketoconazol –
Omeprazol

n (% số
BA*)

Mức độ TTT

Cơ
chế

Hậu quả TT

23(9,8%)

Trung bình

DDH

Giảm hiệu quả của
alopurinol

23(9,8%)

Trung bình

Chƣa
rõ

Tăng nguy cơ đứt
gân

23(9,8%)

Nghiêm trọng

DLH

Kéo dài quãng QT

20(8,5%)

Trung bình

DDH

20(8,5%)

Trung bình

DDH

19(8,1%)

Nghiêm trọng

DDH

17(7,2%)

Chống chỉ định

DDH,
DLH

15(6,4%)

Nghiêm trọng

DLH

Kéo dài khoảng QT

15(6,4%)

Nghiêm trọng

DLH

Kéo dài khoảng QT

14 (5,9%)

Nghiêm trọng

DDH

Giảm sự hấp thu
ketoconazol

Giảm hiệu quả của
moxifloxacin
Giảm hiệu quả của
moxifloxacin
Giảm nồng độ
ketoconazol
Tăng nguy cơ kéo
dài khoảng QT, xoắn
đỉnh, ngừng tim

Ghi chú: BA*: Bệnh án
Về cơ chế TTT, các tƣơng tác thuốc theo cơ chế dƣợc động học chiếm tỷ lệ
lớn (5/10 cặp TTT), ba cặp TTT còn lại có cơ chế tƣơng tác dƣợc lực học, 1 cặp
TTT có cơ chế tƣơng tác bao gồm cả dƣợc động học và dƣợc lực học, 1 cặp TTT
chƣa rõ cơ chế. Trong 5 cặp TTT thƣờng gặp theo cơ chế dƣợc động học đều là các
TTT liên quan tới quá trình hấp thu, làm giảm hiệu quả của thuốc còn lại. Ba cặp
TTT theo cơ chế dƣợc lực học, hậu quả của tƣơng tác đều gây kéo dài quãng QT
trên bệnh nhân. Một cặp tƣơng tác chống chỉ định có cơ chế bao gồm cả dƣợc lực
học và dƣợc động học, đó là cặp tƣơng tác ketoconazol-ondansetron. Ngƣợc lại, chỉ
có 1 cặp tƣơng tác chƣa rõ cơ chế có hậu quả tăng nguy cơ đứt gân trên bệnh nhân.
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Trong quá trình duyệt TTT bằng CSDL MM, nhóm nghiên cứu cũng thu
nhận đƣợc các tƣơng tác có YNLS liên quan tới thuốc điều trị ung thƣ. Kết quả
đƣợc trình bày ở bảng 3.6
Bảng 3.6. Các cặp TTT có YNLS của thuốc ung thƣ thƣờng gặp trong mẫu nghiên cứu
STT

Cặp TTT

n (% số
BA*)

Mức độ TTT

Cơ chế

Hậu quả TT

Tương tác giữa thuốc ung thư với các thuốc không phải thuốc ung thư
MercaptopurinAlopurinol
CyclophosphamidAlopurinol

22
(9,32)
13
(5,51)

3

Methotrexat Omeprazol

4

1

Tăng độc tính của
mercaptopurin
Tăng độc tính của
cyclophosphamid

Nghiêm trọng

DDH

Nghiêm trọng

Chƣa
rõ

13
(5,51)

Nghiêm trọng

DDH

Tăng độc tính của
methotrexat

VincristinDexamethason

7(2,97)

Nghiêm trọng

DDH

Giảm nồng độ
vincristin

5

Vincristin –
Filgrastim

5(2,12)

Nghiêm trọng

Chƣa
rõ

Có thể gây bệnh lý
thần kinh ngoại
biên nặng

6

VincristinKetoconazol

5(2,12)

Nghiêm trọng

DDH

Tăng độc tính
vincristin

7

TretinoinFluconazol

4(1,69)

Trung bình

DDH

Tăng độc tính của
tretinoin

Nghiêm trọng

DDH

Giảm nồng độ
doxorubicin

Trung bình

DDH

Nghiêm trọng

DDH

Trung bình

DDH

2

DoxorubicinDexamethason
8

TretinoinDexamethason
MethotrexatEsomeprazol
TretinoinMethylprednisolon

3(1,27)

Giảm hiệu quả của
tretinoin
Tăng độc tính của
methotrexat
Giảm hiệu quả của
tretinoin

Tương tác giữa các thuốc ung thư với nhau
9
10

Mercaptopurin Methotrexat
Cyclophosphamid Doxorubicin

6(2,54)

Trung bình

DDH

2(0,85)

Nghiêm trọng

DLH

Ghi chú: BA*: Bệnh án
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Tăng độc tínhcủa
mercaptopurin
Tăng nguy cơ bệnh
cơ tim

Nhận xét:
Trong 58 bệnh án có TTT liên quan tới thuốc điều trị ung thƣ, tƣơng tác giữa
các thuốc điều trị ung thƣ chiếm tỷ lệ thấp (2 cặp TTT thƣờng gặp xuất hiện trong 8
bệnh án), đa phần là các tƣơng tác giữa thuốc điều trị ung thƣ và thuốc khác. Bảng
3.6 cũng cho thấy: 6 thuốc điều trị ung thƣ hay gặp tƣơng tác là mercaptopurin;
cyclophosphamid; methotrexat; vincristin; retinoin; doxorubicin. Trong đó, cặp
tƣơng tác thƣờng gặp nhất là mercaptopurin - alopurinol xuất hiện trong 22 bệnh án,
chiếm 9,3% trong mẫu bệnh án nghiên cứu và lên tới 37,9% nếu chỉ tính trên bệnh
án có TTT liên quan tới thuốc điều trị ung thƣ.
Về cơ chế tƣơng tác, trong 13 cặp TTT đƣợc liệt kê trong bảng 3.6, có tới 10
cặp TTT có cơ chế dƣợc động học. Trong đó, 8 cặp TTT có cơ chế liên quan tới quá
trình chuyển hóa, chủ yếu thông qua hệ enzym chuyển hóa CYP450, 2 cặp TTT còn
lại liên quan tới quá trình thải trừ (do ức chế H+ K+ ATPase tại thận) đó là các TTT
giữa thuốc ung thƣ và các thuốc ức chế bơm proton (omeprazol và esomeprazol).
Ba cặp TTT còn lại, có hai cặp chƣa rõ cơ chế tƣơng tác, đó là các cặp TTT:
cyclophosphamid - alopurinol và filgrastim – vincristin.
3.3. Các yếu tố ảnh hƣởng đến khả năng xuất hiện tƣơng tác thuốc trong bệnh
án
3.3.1. Ảnh hƣởng của số lƣợng thuốc đến khả năng xuất hiện tƣơng tác thuốc
trong bệnh án
Trong quá trình duyệt TTT bằng CSDL MM, nhóm nghiên cứu nhận thấy có
mối tƣơng quan thuận giữa số thuốc sử dụng và số tƣơng tác có YNLS gặp phải
trong bệnh án. Kết quả đƣợc trình bày ở bảng 3.7
Bảng 3.7. Mối liên quan giữa số thuốc và số TTT có YNLS trong bệnh án
STT
1
2
3
4

Số thuốc trong bệnh án
Dƣới 7 thuốc
Từ 7 đến 13 thuốc
Từ 14 thuốc đến 20 thuốc
Trên 20 thuốc
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Số TTT có YNLS trong bệnh án
Trung vị (Q1; Q3)
0 (0; 0)
0 (0; 1)
2 (0,75; 4)
7 (4,75; 10)

Nhận xét:
Từ bảng 3.7 ta có thể thấy, khi số thuốc trong bệnh án tăng thì trung vị và tứ
phân vị của số TTT có YNLS cũng tăng theo. Để khảo sát mối tƣơng quan giữa số
thuốc và số tƣơng tác trong bệnh án, nhóm nghiên cứu tiến hành phân tích hồi qui
tuyến tính. Biểu đồ phân tích đƣợc thể hiện ở hình 3.1
Kết quả phân tích hồi quy tuyến tính giữa số thuốc và số tƣơng tác trong
bệnh án cho thấy có mối tƣơng quan chặt chẽ giữa số thuốc và số tƣơng tác trong
đơn (R2 =0,605; F1,234= 358,27; p<0,001). Khi tăng một thuốc trong đơn thì số
tƣơng tác trong đơn sẽ tăng tƣơng ứng là 0,357 (khoảng tin cậy 95% dao động từ
0,320-0,394).

Hình 3.1 Mối liên quan giữa số thuốc và số TTT có YNLS trong bệnh án
3.3.2. Ảnh hƣởng của số ngày điều trị đến khả năng xuất hiện TTT trong bệnh
án
Nhƣ phần khảo sát đặc điểm bệnh nhân nhóm nghiên cứu đã trình bày, trung
vị của số ngày nằm viện của mẫu nghiên cứu là 14 ngày với khoảng tứ phân vị thứ
nhất và thứ ba lần tƣơng ứng là 7,25 và 25 ngày. Chúng tôi khảo sát sự ảnh hƣởng
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của số ngày điều trị đến khả năng xuất hiện TTT có YNLS trong mẫu nghiên cứu.
Kết quả đƣợc trình bày ở bảng 3.8
Bảng 3.8 Ảnh hƣởng của số ngày điều trị đến khả năng xảy ra tƣơng tác
STT

Số ngày điều trị

Số TTT có YNLS trong bệnh án
Trung vị (Q1; Q3)

1

Từ 7 ngày trở xuống

0 (0; 0)

2

Từ 8 đến 14 ngày

0 (0; 1)

3

Từ 15 đến 25 ngày

1,5 (0; 3,75)

4

Trên 25 ngày

6 (3; 8)

Nhận xét:
Số ngày điều trị ảnh hƣởng tới số TTT xuất hiện trong mẫu bệnh án theo mối
tƣơng quan thuận. Khi tăng số ngày điều trị thì số tƣơng tác gặp phải trong bệnh án
cũng tăng theo (thể hiện ở sự gia tăng trung vị của số TTT có YNLS trong bệnh án).
Để khảo sát mối tƣơng quan này, nhóm nghiên cứu tiến hành phân tích hồi quy
tuyến tính. Biểu đồ phân tích thể hiện ở hình 3.2.

Hình 3.2 Mối liên quan giữa số ngày nằm viện và số TTT có YNLS trong bệnh án
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Phân tích hồi qui tuyến tính đơn giản cho thấy có mối tƣơng quan chặt chẽ
giữa số ngày nằm viện và số tƣơng tác trong bệnh án (R2 =0,423; F1,234= 171,8;
p<0,001). Khi tăng một ngày nằm viện thì số tƣơng tác trong bệnh án sẽ tăng tƣơng
ứng là 0,230 (khoảng tin cậy 95% dao động từ 0,195-0,264).
3.3.3 Ảnh hƣởng của đặc điểm bệnh nhân đến khả năng xuất hiện TTT
Sau khi tổng hợp các TTT có YNLS gặp trong mẫu nghiên cứu, chúng tôi
khảo sát ảnh hƣởng của đặc điểm bệnh nhân đến khả năng xuất hiện TTT. Kết quả
đƣợc trình bày ở bảng 3.9
Bảng 3.9 Các yếu tố ảnh hƣởng đến khả năng gặp TT có YNLS
Yếu tố ảnh hƣởng

Số lƣợng bệnh án (%)
Ko TTT có
Có TTT có
YNLS (108)
YNLS (128)

OR (95%CI)

p

Giới tính
Nam
Nữ

62(54,7%)
46(42,6%)

65(50,8%)
63(46,2%)

1,31 (0,78 -2,19)

0,309

Tuổi
Dƣới 65 tuổi
Trên 65 tuổi

82(75,9%)
26(24,1%)

112(87,5%)
16(12,5%)

2,22 (1,12– 4,40)

0,021

Loại bệnh
Các bệnh còn lại
Bệnh bạch cầu tủy

22(20,4%)
86(79,6%)

26(20,3%)
102 (79,7%)

1,00 (0,53 -1,89)

0,991

Đặc điểm vào viện
BN mới
BN cũ

24(22,2%)
84 (77,8%)

28 (21,9%)
100 (78,1%)

0,98 (0,53-1,82)

0,949

Bệnh mắc kèm
Có
Không

5 (4,6%)
103 (95,4%)

5(3,9%)
123 (96,1%)

0,84 (0,24-2,97)

0,783

Nhận xét:
Qua bảng 3.9 ta có thể thấy, các đặc điểm về giới tính, chủng loại bệnh, đặc
điểm vào viện của bệnh nhân và bệnh mắc kèm không ảnh hƣởng tới khả năng gặp
tƣơng tác thuốc trong mẫu nghiên cứu (p>0,05).
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Đặc điểm về tuổi ảnh hƣởng tới khả năng gặp TTT của bệnh nhân. Theo đó,
đối tƣợng bệnh nhân dƣới 65 tuổi có khả năng gặp tƣơng tác gấp 2,22 lần so với đối
tƣợng bệnh nhân trên 65 tuổi.(Khoảng tin cậy 95% dao động từ 1,119 – 4,402;
p=0,021 < 0,05).
3.3.4. Ảnh hƣởng của nhóm thuốc kê đơn đến khả năng xuất hiện tƣơng tác
thuốc
Dựa trên kết quả khảo sát về các nhóm thuốc đƣợc kê đơn nhiều nhất của
mẫu nghiên cứu cũng nhƣ các nhóm thuốc hay gặp TTT có YNLS, chúng tôi tiến
hành phân tích ảnh hƣởng của một số nhóm thuốc này đến khả năng xuất hiện TTT
trong bệnh án. Kết quả đƣợc trình bày ở bảng 3.10
Bảng 3.10 Ảnh hƣởng của một số nhóm thuốc đến khả năng gặp TTT
Nhóm thuốc

Số lƣợng bệnh án (%)
Ko TTT có
Có TTT có
YNLS (108)
YNLS (128)

OR (95%CI)

p

J01D
Có
Không

65 (60,2%)
43 (39,8%)

79(61,7%)
49 (38,3%)

1,06 (0,63-1,80)

0,810

A02B
Có
Không

36 (33,3%)
72 (66,7%)

93 (72,7%)
35 (27,3%)

5,31(3,04-9,28)

0,000

J01M
Có
Không

30 (27,8%)
78 (72,2%)

100 (78,1%)
28 (21,9%)

9,29(5,13-16,82)

0,000

A04A
Có
Không

34 (31,5%)
74 (68,5%)

89 (69,5%)
39 (30,5%)

4,97(2,85-8,64)

0,000

N02B
Có
Không

16 (14,8%)
92 (85,2%)

71(55,5%)
57 (44,5%)

7,16 (3,79-13,52)

0,000

J02A
Có
Không

1 (0,9%)
107 (99,1%)

54 (42,2%)
74 (57,8%)

78,08 (10,57 -577)

0,000
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Nhận xét:
Sự có mặt của các nhóm thuốc kể trên trong bệnh án đều làm gia tăng đáng
kể nguy cơ gặp TTT (p<0,05). Trong đó cần lƣu ý đến các nhóm thuốc kháng khuẩn
nhóm quinolon (J01M), nhóm kháng nấm tác dụng toàn thân (J02A). Sự có mặt của
hai nhóm thuốc này trong bệnh án làm gia tăng tỷ lệ TTT (ít nhất gấp 5 lần). Riêng
nhóm thuốc kháng khuẩn beta-lactam khác (J01D); sự khác biệt về khả năng gặp
TTT không có ý nghĩa thống kê (p=0,810 > 0,05).
Ngoài việc đánh giá ảnh hƣởng của các nhóm thuốc kể trên tới khả năng xuất
hiện TTT trong mẫu nghiên cứu, chúng tôi cũng xem xét ảnh hƣởng của các nhóm
thuốc ung thƣ đến khả năng gặp TTT. Kết quả đƣợc trình bảy ở bảng 3.11
Bảng 3.11 Ảnh hƣởng của nhóm thuốc ung thƣ đến khả năng gặp TTT
Nhóm thuốc
ung thƣ

Số lƣợng bệnh án (%)
Ko TTT có
YNLS (108)

Có TTT có
YNLS (128)

OR (95%CI)

p

L01A
Có
Không

4 (3,7%)
104 (96,3%)

20 (15,6%)
108 (84,4%)

4,81 (1,59-14,56)

0,02

L01B
Có
Không

46 (42,6%)
62 (57,4%)

93 (72,7%)
35 (27,3%)

3,58 (2,08-6,17)

0,000

L01C
Có
Không

1 (0,9%)
107 (99,1%)

16 (12,5%)
112 (87,5%)

15,28 (1,99-117,27)

0,000

L01D
Có
Không

4 (3,7%)
104 (93,6%)

48 (37,5%)
80 (62,5%)

15,6 (5,4-45,06)

0,000

45 (41,7%)
63 (58,3%)

60 (46,9%)
68 (53,1%)

1,23 (0,74-2,07)

0,251

L01X
Có
Không
Nhận xét:

Trong năm nhóm thuốc ung thƣ đƣợc kê trong mẫu nghiên cứu, có 04 nhóm
thuốc ung thƣ ảnh hƣởng tới khả năng gặp tƣơng tác (p<0,05) đó là các nhóm thuốc
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alkyl hóa; chống chuyển hóa; alkaloid từ thực vật và các sản phẩm tự nhiên khác;
kháng sinh độc tế bào và các chất liên quan. Sự có mặt của 04 nhóm thuốc chống
ung thƣ kể trên làm tăng khả năng gặp TTT trong bệnh án nghiên cứu từ 3,6 – 15,6
lần theo từng nhóm. Tuy nhiên, ba nhóm L01A, L01C và L01D, 95% độ tin cậy OR
có sự giao động khá lớn. Riêng nhóm thuốc L01X, sự khác biệt về khả năng gặp
TTT không có ý nghĩa thống kê (p=0,251 >0,05).
3.4. Đánh giá sự đồng thuận của hai cơ sở dữ liệu duyệt tƣơng tác thuốc
Để đánh giá sự đồng thuận của hai CSDL, chúng tôi duyệt TTT bằng CSDL
Drugsite trên 236 bệnh án nghiên cứu đã lựa chọn ở trên. Kết hợp với số liệu thu
thập đƣợc từ quá trình duyệt TTT bằng CSDL MM, chúng tôi tiến hành đánh giá sự
tƣơng đồng của hai CSDL duyệt TTT.
3.4.1. Khả năng phát hiện tƣơng tác thuốc của hai CSDL
Đầu tiên, nhóm nghiên cứu thống kê tất cả các TTT đƣợc phát hiện bởi 2
CSDL, kết quả đƣợc trình bày ở bảng 3.12
Bảng 3.12 Tƣơng tác đƣợc phát hiện bằng 2 CSDL: MM và Drugsite
CSDL

Micromedex
Tổng

Drugsite
Không phát
Phát hiện TT
hiện TT

Tổng

Không phát
hiện TT

0

222

222

Phát hiện TT

27

103

130

27

325

352

Nhận xét:
Trong 236 bệnh án đƣợc thu thập, đã phát hiện đƣợc tổng số 1870 tƣơng tác
bằng hai cơ sở dữ liệu liên quan tới 352 cặp tƣơng tác thuốc – thuốc khác nhau.
Trong đó MM phát hiện đƣợc 130 cặp tƣơng tác, Drugsite phát hiện đƣợc 325 cặp
tƣơng tác.
Tổng số cặp TTT có sự tƣơng đồng về sự phát hiện TTT giữa MM và
Drugsite là 103/352 cặp. Số cặp không tƣơng đồng về sự phát hiện TTT giữa MM
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và Drugsite là 249/352 cặp. Hệ số kappa tính đƣợc là = -0,158 (p< 0,001) chứng tỏ
không có sự tƣơng đồng về phát hiện TTT giữa hai CSDL.
3.4.2. Khả năng nhận định tƣơng tác thuốc có YNLS của hai CSDL
Ngoài việc đánh giá độ tƣơng đồng về khả năng phát hiện TTT của hai
CSDL, nhóm nghiên cứu cũng đánh giá độ tƣơng đồng về nhận định TTT có YNLS
theo định nghĩa của Cơ quan dƣợc phẩm Châu Âu (EMA). Kết quả thu đƣợc nhƣ
sau:
Bảng 3.13. Tƣơng tác có YNLS đƣợc phát hiện bằng 2 CSDL: MM và Drugsite
CSDL

MM

Drugsite
Không phát hiện Phát hiện TT
TT có YNLS
có YNLS

Không phát hiện TT có
YNLS
Phát hiện TT có YNLS

Tổng

Tổng

0

162

162

39
39

82
244

121
283

Nhận xét:
Trong 201 cặp TTT (71,02%) có sự chênh lệch giữa hai cơ sở dữ liệu về
nhận định mức YNLS của tƣơng tác, 39 TTT đƣợc MM nhận định có YNLS nhƣng
bị bỏ qua bởi Drugsite. Ngƣợc lại, 162 TTT đƣợc Drugsite nhận định có YNLS
nhƣng không đƣợc MM đánh giá ở mức độ tƣơng đồng.
Tổng số cặp TTT có sự tƣơng đồng về sự phát hiện TTT có YNLS giữa MM
và Drugsite là 82/283 cặp. Số cặp không tƣơng đồng về sự phát hiện TTT giữa MM
và drugs.com là 201/283 cặp. Hệ số kappa tính đƣợc là = -0,286 (p< 0,001) chứng
tỏ không có sự tƣơng đồng về sự đánh giá TTT có YNLS giữa hai CSDL.
3.4.3. Sự không đồng thuận giữa hai CSDL MM và Drugsite trong việc nhận
định TTT có YNLS trên mẫu bệnh án nghiên cứu
Sau khi khảo sát khả năng phát hiện TTT và nhận định TTT có YNLS của
hai CSDL, hệ số kappa tính đƣợc < 0 (p<0,001). Nhƣ vậy, không có sự tƣơng đồng
giữa hai CSDL. Để làm rõ sự không đồng thuận này, nhóm nghiên cứu khảo sát
mƣời cặp TTT thƣờng gặp đƣợc nhận định có YNLS bởi CSDL này nhƣng không
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đƣợc coi là có YNLS với CSDL còn lại. Kết quả khảo sát đƣợc trình bày ở hai bảng
3.14 và 3.15
Bảng 3.14 Mƣời cặp TTT đƣợc nhận định có YNLS bởi CSDL MM nhƣng
CSDL Drugsite không coi là có YNLS.
STT

1

2

3

4

5

6

Cặp tƣơng tác
thuốc

Moxifloxacin Ondansetron

Fluconazol Moxifloxacin

Esomeprazol –
Fluconazol

Ofloxacin –
Ondansetron

Fluconazol –
Tramadol

Fluconazol –
Levofloxacin

Số BA
có TTT

23
(9,7%)

CSDL

Cơ chế
TT

Xử trí tƣơng tác
Tránh sử dụng đồng
thời hai thuốc, nếu bắt
buộc sử dụng phải theo
dõi sự thay đổi quãng
QT
Không cần can thiệp gì
đặc biệt
Tránh sử dụng đồng
thời hai thuốc, nếu bắt
buộc sử dụng phải theo
dõi sự thay đổi quãng
QT

MM

DLH

Kéo dài
quãng QT

Drugsite

DLH

Kéo dài
quãng QT

MM

DLH

Kéo dài
quãng QT

Drugsite

DLH

Kéo dài
quãng QT

Không cần can thiệp gì
đặc biệt

MM

DDH

Drugsite

-

Tăng nồng
độ
esomeprazol
-

MM

DLH

Drugsite

DLH

Theo dõi chặt chẽ tác
dụng phụ của
esomeprazol
Tránh sử dụng đồng
thời hai thuốc, nếu bắt
buộc sử dụng phải theo
dõi sự thay đổi quãng
QT
Không cần can thiệp gì
đặc biệt
Theo dõi chặt chẽ độc
tính tramadol
-

15
(6,4%)

12(5,1%)

Hậu quả TT

10(4,2%)

MM

DDH

9(3,8%)
Drugsite

-

Kéo dài
quãng QT
Kéo dài
quãng QT
Tăng nồng
độ tramadol
-

MM

DLH

Tăng nguy
cơ kéo dài
quãng QT và
xoắn đỉnh

Drugsite

DLH

Kéo dài
quãng QT

7(2,9%)
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Có thể sử dụng đồng
thời khi cần thiết, tuy
nhiên phải theo dõi chặt
chẽ liều, điện tâm đồ,
điện giải
Không cần can thiệp gì
đặc biệt

STT

7

8

9

10

Cặp tƣơng tác
thuốc
Fluconazol –
Omeprazol

Levofloxacin Ondansetron

Mercaptopurin
- Methotrexat

Metronidazol Ondansetron

Số BA
có TTT

Cơ chế
TT

Hậu quả TT

MM

DDH

Tăng nồng
độ
omeprazole

Giám sát chặt chẽ tác
dụng phụ của
omeprazole

Drugsite

-

-

-

MM

DLH

Tăng nguy
cơ kéo dài
quãng QT

Drugsite

DLH

Có thể sử dụng khi cần
thiết, tuy nhiên phải
theo dõi chặt chẽ điện
tâm đồ
Không cần can thiệp gì
đặc biệt

MM

DDH

Drugsite

DDH

-

-

MM

DLH

Tăng nguy
cơ kéo dài
quãng QT và
loạn nhịp

Theo dõi chặt chẽ điện
tâm đồ

Drugsite

-

-

-

CSDL

6(2,5%)

6(2,5%)

6(2,5%)

5 (2,1%)

Kéo dài
quãng QT
Tăng độc
tính
Mercaptopuri
n

Xử trí tƣơng tác

Theo dõi chặt chẽ độc
tính của mercaptopurin

-: CSDL không đề cập tới cặp tƣơng tác này
Nhận xét:
Bảng 3.14 cho thấy trong 10 cặp TTT hay gặp đƣợc CSDL MM nhận định có
YNLS nhƣng không đƣợc CSDL Drugsite coi là có YNLS, sự không đồng thuận thể
hiện ở cả việc phát hiện TTT cũng nhƣ khả năng nhận định TTT có YNLS. Trong
10 cặp TTT này, CSDL Drugsite phát hiện đƣợc 6 cặp TTT, tuy nhiên không đƣa ra
hƣớng dẫn can thiệp đặc biệt trên lâm sàng.
Phần lớn sự không đồng thuận về nhận định TTT có YNLS giữa hai CSDL
liên quan tới tƣơng tác giữa kháng khuẩn nhóm quinolon (moxifloxacin; ofloxacin;
levofloxacin) với hai nhóm thuốc chống nôn (ondansetron) và kháng nấm
(fluconazol). Trong đó, sự không đồng thuận chủ yếu do sự khác biệt về các biện
pháp xử trí tƣơng tác giữa hai CSDL.
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Ngƣợc lại, trong 10 cặp TTT thƣờng gặp đƣợc CSDL Drugsite nhận định có
YNLS nhƣng không đƣợc CSDL MM coi là có YNLS, sự không đồng thuận đƣợc
trình bày ở bảng 3.15.
Bảng 3.15 Mƣời cặp TTT đƣợc nhận định có YNLS bởi CSDL Drugsite nhƣng
CSDL MM không coi là có YNLS
ST
T

Cặp tƣơng tác
thuốc

Số BA
có TTT

MM
1

2

3

4

5

FurosemidOmeprazol

MoxifloxacinNatri
bicarbonat

Daunorubicin Ondansetron

Cytarabin –
Daunorubicin

Daunorubicin Palonosetron

36
(15,3%)

29
(12,3%)

26(11%)

23
(9,8%)

22
(9,3%)

Cơ
chế

CSDL

Hậu quả TT

Xử trí

-

-

-

Drugsite

DLH

Tăng nguy cơ
giảm nồng độ
magie trong
máu

Theo dõi nồng độ
Magie trong huyết
thanh trƣớc khi bắt
đầu điều trị và định kỳ

MM

-

-

-

Drugsite

DDH

Tăng nguy cơ
sỏi thận

Tránh sử dụng đồng
thời hai thuốc, nếu sử
dụng phải theo dõi
độc tính trên thận

MM

-

-

Drugsite

DLH

MM

-

Drugsite

DLH

MM

Drugsite

Theo dõi chặt chẽ các
dấu hiệu của sự xoắn
đỉnh nhƣ chóng mặt,
Tăng nguy cơ
kéo dài khoảng choáng váng, ngất xỉu,
đánh trống ngực, nhịp
QT
tim bất thƣờng, khó
thở, hoặc ngất.
Tăng suy giảm
miễn dịch và
ức chế tủy
xƣơng

Theo dõi chặt chẽ độc
tính huyết học. Hiệu
chỉnh liều nếu cần
thiết.

-

-

-

DLH

Theo dõi chặt chẽ các
dấu hiệu của sự xoắn
Tăng nguy cơ
đỉnh nhƣ chóng mặt,
kéo dài khoảng choáng váng, ngất xỉu,
QT
đánh trống ngực, nhịp
tim bất thƣờng, khó
thở, hoặc ngất.
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ST
T

Cặp tƣơng tác
thuốc

Số BA
có TTT

MM
6

7

8

9

10

Esomeprazol Furosemid

Furosemid Methylprednis
olon

Dexamethason
- Furosemid

Cefepim –
Furosemid

Cefuroxim –
Furosemid

21
(8,9%)

20
(8,5%)

20
(8,5%)

19
(8,1%)

19
(8,1%)

Cơ
chế

CSDL

Hậu quả TT

Xử trí

-

-

-

Drugsite

DLH

Tăng nguy cơ
giảm nồng độ
magie trong
máu

Theo dõi nồng độ
Magie trong huyết
thanh trƣớc khi bắt
đầu điều trị và định kỳ

MM

-

-

Drugsite

DLH

Tăng nguy cơ
hạ kali máu

MM

-

-

Drugsite

DLH

Tăng nguy cơ
hạ kali máu

MM

-

-

Drugsite

Chƣa
rõ

Tăng nguy cơ
độc thận

Theo dõi chặt chẽ
nồng độ kali máu. Bổ
sung kali nếu cần
thiết.
Theo dõi chặt chẽ
nồng độ kali máu. Bổ
sung kali nếu cần
thiết.
Theo dõi chức năng
thận, đặc biệt trên đối
tƣợng ngƣời già, bệnh
nhân suy thận.

MM

-

-

-

Drugsite

Chƣa
rõ

Tăng nguy cơ
độc thận

Theo dõi chức năng
thận, đặc biệt trên đối
tƣợng ngƣời già, bệnh
nhân suy thận.

-: CSDL không đề cập tới cặp tƣơng tác này

Nhận xét:
Bảng 3.15 cho thấy sự không đồng thuận về khả năng phát hiện tƣơng tác
thuốc giữa hai CSDL. Theo đó, 10 cặp TTT đƣợc CSDL Drugsite phát hiện và nhận
định có YNLS đều không đƣợc CSDL MM phát hiện có tƣơng tác.
Sự không đồng thuận tập trung vào việc phát hiện TTT và liên quan chủ yếu
tới tƣơng tác giữa thuốc lợi tiểu furosemid với các thuốc ức chế bơm proton
(omeprazol; esomeprazol); corticosteroid (dexamethason; methylprednisolon) và
kháng khuẩn nhóm betalactam (cefepim; cefuroxim).
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3.5. Đánh giá ảnh hƣởng của tƣơng tác giữa mercaptopurin và alopurinol trên
khả năng xuất hiện suy tủy ở bệnh nhân ung thƣ máu tại khoa điều trị hóa
chất
Sau khi khảo sát các TTT liên quan tới thuốc điều trị ung thƣ có YNLS theo
nhận định của CSDL MM cho thấy:
Cặp TTT mercaptopurin – alopurinol với hậu quả làm tăng độc tính gây suy
tủy xƣơng của mercaptopurin có tần xuất suất hiện cao nhất trong mẫu bệnh án
nghiên cứu (9,32%) nhƣng trên thực hành lâm sàng, nhóm nghiên cứu không thấy
sự hiệu chỉnh liều mercaptopurin khi sử dụng đồng thời hai thuốc trên. Mặt khác,
nhóm bệnh nhân bạch cầu tủy tại khoa điều trị hóa chất chiếm tỷ lệ cao nhất
(79,6%). Vì vậy, để đánh giá hậu quả của cặp tƣơng tác này đối với nguy cơ gây
suy tủy xƣơng, chúng tôi tiến hành nghiên cứu hồi cứu so sánh biến cố suy tủy trên
đối tƣợng bệnh bạch cầu tủy (C92) giữa nhóm bệnh nhân sử dụng mercaptopurin và
nhóm bệnh nhân sử dụng đồng thời mercaptopurin – allopurinol. Kết quả thu thập
bệnh án đƣợc thể hiện ở hình 3.3. Theo đó:
Trong khoảng thời gian từ 1/3/2014 đến 31/5/2014, có 96 bệnh án đƣợc chẩn
đoán thuộc nhóm bệnh bạch cầu tủy (mã ICD10: C92) sử dụng mercaptopurin.
Trong đó:
- 61 bệnh nhân đƣợc chẩn đoán bệnh bạch cầu tủy sử dụng mercaptopurin
liều 50mg/ngày, có 4 bệnh nhân không thu thập đƣợc bệnh án và 8 bệnh nhân thuộc
tiêu chuẩn loại trừ gồm 2 bệnh nhân suy tủy xƣơng thể rất nặng trƣớc khi sử dụng
mercaptopurin và 6 bệnh nhân không theo dõi đƣợc xét nghiệm từ thời điểm sử
dụng mercaptopurin đến khi ra viện. Còn lại 49 bệnh nhân đƣợc đƣa vào nghiên
cứu.
- 35 bệnh nhân sử dụng đồng thời mercaptopurin và alopurinol với liều tƣơng
ứng là 50mg/ngày và 300mg/ngày, có 5 bệnh nhân không thu thập đƣợc bệnh án và
8 bệnh nhân thuộc tiêu chuẩn loại trừ gồm 3 bệnh nhân suy tủy xƣơng thể rất nặng
trƣớc khi sử dụng mercaptopurin và 5 bệnh nhân không theo dõi đƣợc xét nghiệm
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từ thời điểm sử dụng mercaptopurin đến khi ra viện. Còn lại 22 bệnh nhân đƣợc đƣa
vào nghiên cứu.

3.5.1. Khảo sát đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của hai nhóm bệnh nhân
Sau khi thu thập đƣợc bệnh án, nhóm nghiên cứu tiến hành khảo sát các đặc
điểm lâm sàng và cận lâm sàng của hai nhóm bệnh nhân.
Kết quả đƣợc trình bày tại bảng 3.16 cho thấy trung vị của độ tuổi bệnh nhân
ở nhóm 1 là 51 tuổi, cao hơn so với trung vị của độ tuổi ở bệnh nhân nhóm 2 (44
tuổi). Tuy nhiên, sự khác biệt về độ tuổi của hai nhóm không có ý nghĩa thống kê
(p>0,05).
Về giới tính, tỷ lệ giữa bệnh nhân nam và nữ trong các nhóm là tƣơng đƣơng
nhau, sự khác biệt về giới tính của hai nhóm không có ý nghĩa thống kê (p>0,05).
Chức năng thận của bệnh nhân đƣợc đánh giá qua độ lọc cầu thận. Từ kết
quả bảng 3.16 cũng cho thấy sự khác biệt về chức năng thận của hai nhóm không có
ý nghĩa thống kê.
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Bảng 3.16 Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của hai nhóm bệnh nhân
Đặc điểm

Nhóm 1 (49)

Nhóm 2 (22)

p

Tuổi
Trung vị (Q1;Q3)

51 (28 – 67)

44 (20 – 59)

0,169

Giới tính
Nam
Nữ

24 (49,0%)
25 (51,0%)

11 (50,0%)
11 (50,0%)

0,937

Chức năng thận
Bình thƣờng
Suy giảm

12 (24,5%)
37 (75,5%)

5 (22,7%)
17 (77,3%)

0,872

Chức năng gan
Bình thƣờng
Men gan tăng

26 (53,1%)
23 (46,9%)

16 (72,7%)
6 (27,3%)

0,119

Mức độ suy tủy trƣớc phơi nhiễm
Không suy tủy
Suy tủy

31 (63,3%)
18 (36,7%)

13 (59,1%)
9 (40,9%)

0,738

Do điều kiện nghiên cứu không thể đánh giá chức năng gan của bệnh nhân
theo thang điểm Chid-Pugh, chúng tôi đánh giá đựa trên kết quả xét nghiệm enzym
ASAT, ALAT. Nhóm nghiên cứu nhận thấy đa phần kết quả các xét nghiệm enzym
này ở bệnh nhân của cả hai nhóm đều ở mức bình thƣờng. Bệnh nhân có giá trị
enzym ASAT hoặc ALAT cao chiếm tỷ lệ nhỏ. Kết quả cũng cho thấy sự khác biệt
về giá trị các enzym này không có ý nghĩa thống kê.
Tỷ lệ bệnh nhân không suy tủy trƣớc phơi nhiễm của mỗi nhóm gần tƣơng
đƣơng nhau (63,3% ở nhóm 1; 59,1% ở nhóm 2). Kết quả kiểm định cho thấy
không có sự khác biệt về mức độ suy tủy trƣớc phơi nhiễm của hai nhóm nghiên
cứu.
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3.5.2. Khảo sát biến cố suy tủy xuất hiện ở hai nhóm bệnh nhân
3.5.2.1. Tỷ lệ gặp biến cố suy tủy ở mẫu nghiên cứu
- Tỷ lệ bệnh nhân gặp biến cố suy tủy (không tính yếu tố thời gian)
Tỷ lệ bệnh nhân gặp biến cố suy tủy trong mẫu nghiên cứu (không tính yếu
tố thời gian) đƣợc trình bày tại bảng 3.17.
Bảng 3.17 Tỷ lệ bệnh nhân gặp biến cố suy tủy theo từng nhóm
Nhóm
BN* chỉ sử dụng mercaptopurin
BN* sử dụng đồng thời mercaptopurinalopurinol
Tổng
Ghi chú:* BN: Bệnh nhân

Số
BN
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Số BN* gặp Tỷ lệ BN* gặp
biến cố
biến cố
25
51,0%

22

14

63,6%

71

39

54,9%

Nhận xét:
Số bệnh nhân gặp biến cố suy tủy trong mẫu nghiên cứu là 39 bệnh nhân,
chiếm tỷ lệ 54,9% trong tổng số bệnh nhân theo dõi. Trong đó, nhóm bệnh nhân sử
dụng mercaptopurin chiếm xảy ra 25 biến cố, nhóm bệnh nhân sử dụng đồng thời
mercaptopurin – alopurinol xảy ra 14 biến cố.
Tỷ lệ gặp biến cố suy tủy ở nhóm sử dụng đồng thời mercaptopurin –
alopurinol cao hơn nhóm chỉ sử dụng mercaptopurin với tỷ lệ xuất hiện biến cố
tƣơng ứng là 63,6% và 53,9%.
- Xác xuất tích lũy gặp biến cố suy tủy theo thời gian điều trị
Ƣớc tính tỷ lệ gặp biến cố suy tủy trên hai nhóm bệnh nhân theo dõi trong
bảng 3.17 chƣa tính đến yếu tố thời gian, đặc biệt trong nghiên cứu này thời gian
theo dõi ở bệnh nhân là khác nhau do tình trạng bệnh nhân ra viện trƣớc khi kết
thúc theo dõi. Vì vậy, để tính tỷ lệ gặp biến cố suy tủy chính xác hơn sau khoảng
thời gian theo dõi, chúng tôi sử dụng mô hình phân tích Kaplan-Meier để tính xác
suất tích lũy gặp biến cố suy tủy ở hai nhóm bệnh nhân theo thời gian điều trị.
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Đồ thị xác suất tích lũy gặp biến cố suy tủy ở hai nhóm bệnh nhân trong mẫu
nghiên cứu theo thời gian (hình 3.4) sẽ cho hình ảnh cụ thể hơn về xác suất gặp biến
cố suy tủy ở các thời điểm khác nhau của hai nhóm.

Nhóm 2: Sử dụng đồng
thời allopurinol –
mercaptopurin

Nhóm 1: Chỉ sử dụng
mercaptopurin

Hình 3.4 Đồ thị xác xuất tích lũy gặp biến cố suy tủy theo thời gian
Nhận xét:
Xác xuất tích lũy gặp biến cố suy tủy của hai nhóm tăng dần theo thời gian.
Sau 4 khoảng tuần theo dõi (30 ngày), gần nhƣ toàn bộ bệnh nhân của nhóm sử
dụng đồng thời mercaptopurin – alopurinol và nhóm chỉ sử dụng mercaptopurin đều
xuất hiện biến cố suy tủy. Tuy nhiên, có sự khác biệt về sự xuất hiện tập trung của
biến cố suy tủy giữa hai nhóm bệnh nhân. Đối với nhóm sử dụng đồng thời
mercaptopurin – alopurinol, biến cố xuất hiện suy tủy tập trung trong tuần thứ 2.
Ngƣợc lại, đối với nhóm chỉ sử dụng mercaptopurin, biến cố xuất hiện suy tủy tập
trung trong tuần thứ 3. Điều này đƣợc thể hiện trên độ dốc của đồ thị xác xuất tích
lũy gặp biến cố suy tủy.
Con số chính xác từ bảng Kaplan-Meier về xác xuất tích lũy gặp biến cố suy
tủy đƣợc trình bày ở bảng 3.18
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Bảng 18. Xác xuất tích lũy gặp biến cố suy tủy theo thời gian
Xác xuất tích lũy gặp biến cố suy tủy (%)
Thời gian

BN* sử dụng

BN* chỉ sử dụng

mercaptopurin-alopurinol

mercaptopurin

Sau 1 tuần

45,2 ±11,5

22,6 ± 6,3

Sau 2 tuần

100

48 ±9

Sau 3 tuần

67,5 ±4

Sau 4 tuần (30 ngày)**

93 ±7,7

Ghi chú: *: BN: Bệnh nhân, **: Thời điểm kết thúc theo dõi
Nhận xét:
Từ kết quả bảng 3.18 cho thấy có sự khác nhau về tỷ lệ gặp biến cố suy tủy
ở hai nhóm. Tại mốc thời gian 14 ngày, hầu nhƣ 100% bệnh nhân ở nhóm 2 xuất
hiện biến cố suy tủy trong khi đó ở nhóm 1 tỷ lệ này ƣớc tính khoảng 48%.
- Thời gian trung bình gặp biến cố suy tủy của hai nhóm
Phân tích Kaplan-Meier về thời gian trung bình xuất hiện biến cố ở hai nhóm
cho kết quả sau:
Bảng 3.19 Thời gian trung bình xuất hiện biến cố
Thời gian trung bình xuất hiện biến cố (ngày)
Nhóm

Giá trị ƣớc tính

Sai số chuẩn

1

15,4

2
Tổng

95% CI

p

Thấp nhất

Cao nhất

1,6

12,3

18,4

8,3

1,0

6,4

10,3

13,4
Nhận xét:

1,3

10,9

15,9

0,005

Thời gian trung bình xuất hiện biến cố suy tủy ở nhóm bệnh nhân sử dụng
đồng thời mercaptopurin – alopurinol là 8,35 ngày. Thời gian trung bình xuất hiện
biến cố suy tủy ở nhóm bệnh nhân chỉ sử dụng mercaptopurin là 15,39 ngày. Sử
dụng kiểm định Log-rank cho kết quả χ2 =7,755, p=0,005. Nhƣ vậy biến cố suy tủy
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xuất hiện sớm hơn một cách có ý nghĩa thống kê ở nhóm bệnh nhân sử dụng đồng
thời mercaptopurin – allopurinol, so với nhóm bệnh nhân chỉ sử dụng
mercaptopurin.
- Phân tích các yếu tố ảnh hƣởng tới sự xuất hiện biến cố suy tủy
Nhóm nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy Cox để lƣợng giá ảnh hƣởng các
yếu tố nguy cơ sau tới khả năng xuất hiện biến cố của hai nhóm bệnh nhân:
+ Giới tính
+Tuổi của bệnh nhân lúc bắt đầu nghiên cứu
+Chức năng gan ở thời điểm ban đầu
+Chức năng thận ở thời điểm ban đầu
+Tính trạng suy tủy ở thời điểm ban đầu
+Sử dụng đồng thời mercaptopurin – alopurinol
Kết quả đƣợc trình bảy ở bảng 3.20:
Bảng 3.20 Ảnh hƣởng các yếu tố nguy cơ tới khả năng xuất hiện biến cố của
hai nhóm bệnh nhân
95.0% CI
Yếu tố ảnh hƣởng

HR

Thấp
nhất

Cao
nhất

p

Tuổi

0,99

0,97

1,01

0,314

Nam giới

0,93

0,48

1,79

0,818

Sử dụng đồng thời mercaptopurinalopurinol

3,24

1,46

7,19

0,004

Bệnh nhân có chỉ số ALAT hoặc ASAT
trên giới hạn bình thƣờng

1,69

0,80

3.55

0,167

Bệnh nhân suy tủy

0,48

0,23

1,03

0,058

Bệnh nhân suy giảm chức năng thận

1,88

0,71

4,98

0,206
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Nhận xét:
Bệnh nhân sử dụng đồng thời mercaptopurin – alopurinol có nguy cơ xuất
hiện biến cố suy tủy cao hơn 3,24 lần so với nhóm bệnh nhân chỉ sử dụng
mercaptopurin (95% CI:1,46-7,19).
Các yếu tố về tuổi, giới tính không ảnh hƣởng tới nguy cơ xuất hiện biến cố
suy tủy của mẫu nghiên cứu (p>0,05).
Về tình trạng tủy xƣơng, kết quả cũng cho thấy không có bằng chứng về sự
khác biệt giữa bệnh nhân suy tủy hoặc suy tủy nặng và bệnh nhân có tủy xƣơng
bình thƣờng tới nguy cơ xuất hiện biến cố.
Tƣơng tự nhƣ vậy, sự khác biệt giữa bệnh nhân suy giảm chức năng gan,
chức năng thận và bệnh nhân có chức năng gan thận bình thƣờng về nguy cơ xuất
hiện biến cố suy tủy cũng không có ý nghĩa thống kê.
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CHƢƠNG 4. BÀN LUẬN
Tƣơng tác thuốc – thuốc là một vấn đề thƣờng gặp trong thực hành lâm sàng
và có thể để lại những hậu quả nghiêm trọng, ảnh hƣởng xấu đến kết quả điều trị.
Dịch tễ học về tƣơng tác thuốc trong ung thƣ huyết học là một vấn đề mới, chƣa có
nhiều nghiên cứu trên thế giới cũng nhƣ ở Việt Nam. Bên cạnh đó, các nghiên cứu
này mới tập trung vào các cặp TTT tiềm tàng, chƣa có nghiên cứu đi sâu vào ảnh
hƣởng của tƣơng tác trên bệnh nhân cụ thể. Mặt khác, sự cảnh báo quá nhiều tƣơng
tác khi sử dụng phần mềm tra cứu miễn phí trực tuyến trở thành rào cản lớn cho các
nhà lâm sàng khi thực hành điều trị. Đứng trƣớc bối cảnh đó, chúng tôi thực hiện
nghiên cứu này với mong muốn khảo sát một cách toàn diện dịch tễ học về tƣơng
tác thuốc trên đối tƣợng bệnh nhân ung thƣ máu, theo dõi ảnh hƣởng của một cặp
TTT đối với bệnh nhân trên lâm sàng và đánh giá sự đồng thuận của CSDL duyệt
tƣơng tác thuốc trực tuyến Drugsite với MM, một CSDL duyệt TTT trực tuyến thu
phí có uy tín.
4.1. Dịch tễ học về tƣơng tác thuốc tại khoa điều trị hóa chất
4.1.1. Tần xuất xuất hiện tƣơng tác thuốc trên mẫu bệnh nhân nghiên cứu khi
duyệt bằng CSDL MM
Kết quả nghiên cứu cho thấy có 129 bệnh án phát hiện có TTT, trong đó 128
bệnh án có TTT có YNLS (54,24% bệnh án có TTT có YNLS, trung vị của số TTT
trên bệnh án có YNLS là 1). Nhƣ vậy, gần nhƣ tất các bệnh án phát hiện TTT thì
các TTT trong bệnh án đó đều có YNLS. Tỷ lệ bệnh án có TTT có YNLS của chúng
tôi có khác so với một số nghiên cứu về tỷ lệ TTT có YNLS trong ung thƣ huyết
học. Cụ thể, tỷ lệ bệnh nhân có tƣơng tác có YNLS cao hơn so với kết quả của
Tavakoli và cộng sự (37,5%) và thấp hơn so với kết quả nghiên cứu của hai tác giả
khác là Molouk (62,88%) và Paula Stoll (100%) trên bệnh nhân nhập khoa ung thƣ
máu tại Iran và Brazil [30], [34], [55]. Điều này có thể lý giải đƣợc do những lý do
sau: Thứ nhất, các nghiên cứu trên sử dụng CSDL Lexi – Interact và Drug
Interaction Facts để duyệt tƣơng tác. Thứ hai, tiêu chí đánh giá TTT có YNLS ở
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nghiên cứu của chúng tôi dựa theo định nghĩa của EMA, khác với tiêu chí đánh giá
mà ba nghiên cứu trên sử dụng. Thứ 3, cỡ mẫu nghiên cứu khác nhau. Thứ 4, danh
mục thuốc sử dụng ở mỗi cơ sở điều trị là khác nhau. Tuy nhiên, kết quả này tƣơng
đồng với nghiên cứu tổng quan hệ thống của Riechelmann và cộng sự về tƣơng tác
thuốc trên bệnh nhân ung thƣ, theo đó, khả năng gặp TTT trên đối tƣợng bệnh nhân
ung thƣ dao động từ 12 đến 63% [44].
Trong số các bệnh án có TTT có YNLS, bệnh án có TTT chống chỉ định
chiếm tỷ lệ thấp (25 bệnh án, chiếm 10,59%), các TTT chống chỉ định này chỉ liên
quan đến hai cặp TTT là ketoconazol – ondansetron, fluconazol – ondansetron. Đối
với bệnh nhân ung thƣ máu đang trong quá trình hóa trị, sự suy giảm miễn dịch dẫn
đến khả năng nhiễm nấm là khó tránh khỏi. Việc sử dụng các thuốc chống nấm là
cần thiết, tuy nhiên cần tránh sử dụng đồng thời với ondansetron trong quá trình kê
đơn. Tại thời điểm nghiên cứu của chúng tôi (3/2014), ketoconazol dạng uống vẫn
còn đƣợc sử dụng nhƣng hiện nay, ketoconazol không còn đƣợc sử dụng tại Viện
Huyết học – Truyền máu Trung ƣơng. Do vậy, cần cân nhắc và tránh sử dụng đồng
thời fluconazol và ondansetron trong quá trình kê đơn.
Số tƣơng tác liên quan tới thuốc điều trị ung thƣ trong một bệnh án khá thấp
(trung vị 1 TTT/bệnh án), trong đó đa phần là tƣơng tác giữa thuốc điều trị ung thƣ
và thuốc không phải là thuốc điều trị ung thƣ. Các tƣơng tác liên quan tới thuốc
điều trị hỗ trợ chiếm số lƣợng lớn (trung vị 3 TTT/bệnh án). Có 24,58% bệnh án có
TTT có YNLS liên quan tới thuốc điều trị ung thƣ, với 116 TTT đã đƣợc phát hiện
(18,24% tổng số tƣơng tác). Kết quả này nằm trong khoảng dao động từ 13,7%
(nghiên cứu của Paula Stoll) đến 28% (nghiên cứu của Tavakoli) về tần xuất gặp
TTT liên quan đến thuốc điều trị ung thƣ trong huyết học [30], [55]. Nghiên cứu
tổng quan hệ thống của Riechelmann và cộng sự 2009 về tƣơng tác liên quan tới
thuốc điều trị ung thƣ cho rằng, 87% bệnh nhân gặp tƣơng tác không liên quan tới
thuốc điều trị ung thƣ. Tƣơng tác liên quan tới thuốc điều trị ung thƣ chiếm tỷ lệ
thấp, khoảng 13%. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy, tƣơng tác giữa các
thuốc điều trị ung thƣ chiếp tỷ lệ rất thấp. Trong nghiên cứu chỉ phát hiện đƣợc hai
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cặp tƣơng tác là methotrexat – mercaptopurin (2,54%) và cyclophosphamid –
doxorubicin (0,85%). Ở một nghiên cứu khác tại Iran trên 132 bệnh nhân ung thƣ
máu sử dụng phần mềm Lexi-Interact phát hiện thêm một cặp tƣơng tác giữa các
thuốc điều trị ung thƣ là vincristin và imatinib. Việc sử dụng đồng thời nhiều thuốc
điều trị ung thƣ nằm trong phác đồ điều trị cho bệnh nhân. Tuy nhiên, để giảm nguy
cơ gây hại của các cặp tƣơng tác thuốc này, cần có biện pháp sử dụng và theo dõi
phù hợp. Ví dụ, với cặp methotrexat – mercaptopurin, methotrexat ức chế enzym
xanthin oxidase, enzym tham gia quá trình chuyển hóa mercaptopurin làm tăng độc
tính của thuốc này. Do đó, trong thực hành lâm sàng cần theo dõi độc tính gây nôn,
buồn nôn của mercaptopurin trên bệnh nhân.
Các TTT có YNLS thƣờng gặp trong mẫu nghiên cứu (tỷ lệ > 6%) bao gồm
các tƣơng tác làm giảm khả năng hấp thu của alopurinol hoặc moxifloxacin khi kết
hợp thuốc này với thuốc kháng acid (nhôm hydroxyd, magnesi carbonat); tƣơng tác
làm kéo dài quãng QT khi kết hợp moxifloxacin hoặc ketoconazol với ondansetron;
moxifloxacin với fluconazole hoặc ketoconazol; tƣơng tác làm tăng nguy cơ đứt gân
khi kết hợp moxifloxacin và dexamethason; tƣơng tác làm giảm khả năng hấp thu
của ketoconazol khi kết hợp với natribicarbonat (trong đó, ketoconazol không còn
sử dụng ở Viện Huyết học – Truyền máu Trung ƣơng). Do đó, trong quá trình sử
dụng thuốc, dƣợc sĩ lâm sàng nên đƣa ra các tƣ vấn đầy đủ về thời gian dùng thuốc
(với tƣơng tác alopurinol hoặc moxifloxacin và thuốc kháng acid); theo dõi quãng
sự thay đổi QT của bệnh nhân (với tƣơng tác moxifloxacin với ondansetron hoặc
fluconazol); theo dõi hiện tƣợng đau hoặc viêm trong gân của bệnh nhân (với tƣơng
tác moxifloxacin với dexamethason).
Các tƣơng tác giữa thuốc điều trị ung thƣ và thuốc không phải là thuốc điều
trị ung thƣ thƣờng gặp trong mẫu nghiên cứu (tỷ lệ >1%) đa phần là các TTT
nghiêm trọng (7/11 cặp TTT). Các tƣơng tác chủ yếu theo cơ chế dƣợc động học
(chiếm 81,8%) tỷ lệ này cũng tƣơng tự nghiên cứu của Paula và cộng sự (87,4%)
trên bệnh nhân nhập khoa ung thƣ máu tại Brazil; Riechelmann và cộng sự (80,5%)
khảo sát trên bệnh nhân ung thƣ tại Canada [48], [55]. Kết quả nghiên cứu cũng cho
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thấy, các tƣơng tác này thƣờng gặp giữa thuốc điều trị ung thƣ với một số nhóm
không phải là thuốc điều trị ung thƣ bao gồm corticosteroid, alopurinol, thuốc ức
chế bơm proton, thuốc chống nấm nhóm azol. Cơ chế của các tƣơng tác liên quan
tới quá trình chuyển hóa pha I của thuốc điều trị ung thƣ (oxy hóa, giáng hóa hoặc
thủy phân) thông qua hệ CYP450 ở gan đặc biệt là enzym CYP3A4 nhƣ
dexamethason, methylprednisolon gây cảm ứng CYP3A4, fluconazol, ketoconazol
ức chế CYP3A4 làm thay đổi nồng độ của thuốc điều trị ung thƣ dùng kèm dẫn đến
giảm hiệu quả điều trị hoặc tăng độc tính của thuốc. Do vậy, trong quá trình sử dụng
thuốc điều trị ung thƣ cho bệnh nhân, cần cân nhắc khi sử dụng các thuốc kể trên
hoặc phải có biện pháp xử trí TTT phù hợp [37], [50], [51]. Ngoài ra, cũng cần lƣu
ý tới alopurinol (một thuốc dùng đề ngăn ngừa tình trạng tăng acid uric máu trong
hội chứng ly giải khối u) gây tăng độc tính suy tủy xƣơng trên bệnh nhân khi sử
dụng kèm với mercaptopurin hoặc cyclophosphamid. Trong trƣờng hợp bắt buộc
phải sử dụng mercaptopurin hoặc cyclophosphamid thì phải hiệu chỉnh liều và giám
sát chặt chẽ độc tính của hai thuốc này, đặc biệt là độc tính suy tủy xƣơng [26],
[61]. Một số tài liệu đã ghi nhận rằng tƣơng tác giữa methotrexat và các chất ức chế
bơm proton có thể gây ra tăng độc tính của methotrexat thông qua việc ức chế
enzym H+ K+ ATPase tại thận (giảm thải trừ methotrexat); nên ngừng sử dụng các
chất ức chế bơm proton trƣớc 4-5 ngày và thay thế bằng thuốc kháng thụ thể H2
nhƣ ranitidin [31] [34].
4.1.2. Yếu tố ảnh hƣởng tới khả năng xuất hiện tƣơng tác thuốc trong bệnh án
Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy, các đặc điểm về giới tính, loại
bệnh ung thƣ, đặc điểm nhập viện, loại bệnh mắc kèm không ảnh hƣởng tới khả
năng xuất hiện tƣơng tác thuốc (p>0,05). Trên thế giới, các nghiên cứu về sự ảnh
hƣởng của các yếu tố này tới khả năng xuất hiện tƣơng tác thuốc của bệnh nhân ung
thƣ cũng cho nhiều kết quả khác nhau. Trong đó, có sự đồng thuận cao của nhiều
nghiên cứu về ảnh hƣởng của giới tính, loại bệnh ung thƣ tới khả năng xuất hiện
tƣơng tác thuốc. Theo đó, giới tính, loại bệnh ung thƣ không ảnh hƣởng tới khả
năng xuất hiện tƣơng tác thuốc [30], [34], [47], [55]. Trong nghiên cứu này của
55

chúng tôi, sự có mặt của bệnh mắc kèm không ảnh hƣởng tới khả năng xuất hiện
tƣơng tác thuốc. Kết quả nghiên cứu này của chúng tôi đồng thuận với nghiên cứu
của Paula Stoll và cộng sự trên 113 bệnh nhân ung thƣ máu. Theo đó, sự có mặt của
bệnh mắc kèm không ảnh hƣởng tới nguy cơ xuất hiện tƣơng tác thuốc (95% CI:
0,81-2,45; p=0,22) [55].
Tuổi của bệnh nhân ảnh hƣởng tới khả năng xuất hiện tƣơng tác thuốc, trong
kết quả nghiên cứu của chúng tôi, đối tƣợng bệnh nhân dƣới 65 tuối có khả năng
gặp TTT cao gấp 2,22 lần so với bệnh nhân trên 65 tuổi (thấp nhất 1,119; cao nhất
4,402). Trên thế giới, có nhiều nhận khác nhau về ảnh hƣởng của độ tuổi đến khả
năng xảy ra tƣơng tác. Đa số nghiên cứu của các tác giả đều cho rằng bệnh nhân cao
tuổi (>65) có khả năng gặp tƣơng tác thuốc lớn hơn đối tƣợng bệnh nhân dƣới 65
tuổi [47], [48], [55]. Tuy nhiên, cũng có một số tác giả cho rằng, tuổi không phải là
yếu tố ảnh hƣởng tới khả năng xuất hiện tƣơng tác thuốc [30], [34]. Sự khác biệt về
kết quả này của chúng tôi là có thể lý giải đƣợc. Thứ nhất, do đặc điểm dịch tễ
bệnh, phần lớn bệnh nhân nhập khoa điều trị hóa chất, Viện Huyết học – Truyền
máu Trung Ƣơng là các bệnh nhân trung niên (trung vị 47,5; tứ phân vị thứ 3 là 62
tuổi) có thể sử dụng hóa trị liệu. Thứ hai, với đặc thù ở Việt Nam, các bệnh nhân
cao tuổi thƣờng ƣu tiên các điều trị duy trì và chăm sóc giảm nhẹ, số lƣợng thuốc
trong bệnh án ít (trung vị của số thuốc bệnh nhân dƣới 65 tuổi là 15 thuốc; trung vị
của số thuốc bệnh nhân trên 65 tuổi là 9 thuốc).
Ảnh hƣởng của số lƣợng thuốc trong bệnh án và số ngày nằm viện tới khả
năng xuất hiện tƣơng tác thuốc có ý nghĩa thống kê. Kết quả cho thấy có mối tƣơng
quan tuyến tính giữa số thuốc trong bệnh án, số ngày nằm viện với số tƣơng tác có
YNLS phát hiện trong bệnh án (r2 = 0,605 và 0,423, p<0,001; p<0,001). Kết quả này
của chúng tôi đồng thuận với nhiều nghiên cứu về tƣơng tác thuốc trên thế giới nói
chung. Theo đó số lƣợng thuốc và số ngày nằm viện là yếu tố nguy cơ đến khả năng
xuất hiện tƣơng tác thuốc trên bệnh nhân [27], [30], [34], [55]. Kết quả này cũng
khá tƣơng đồng với nghiên cứu của Tavakoli và cộng sự trên 224 bệnh nhân ung
thƣ máu, theo đó hệ số tƣơng quan (r2) giữa số thuốc trong bệnh án, số ngày nằm
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viện với số TT có YNLS tƣơng ứng là 0,361 và 0,65 (p<0,001) [30]. Với trung vị
của số ngày điều trị tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ƣơng là 14 ngày, việc
chủ động giám sát và quản lý tƣơng tác thuốc đóng vai trò quan trọng nhằm giảm
thiểu các tƣơng tác bất lợi, nâng cao hiệu quả điều trị cho bệnh nhân.
Trong 5 nhóm thuốc điều trị ung thƣ xuất hiện trong nghiên cứu, có tới 4
nhóm ảnh hƣởng tới khả năng gặp tƣơng tác thuốc (p<0,05). Tuy nhiên ba nhóm
L01A, L01C, L01D có khoảng tin cậy 95% dao động khá lớn. Để đánh giá chính
xác hơn ảnh hƣởng của các nhóm thuốc này tới khả năng gặp TTT cần phải tiến
hành nghiên cứu ở cỡ mẫu lớn hơn. Ngƣợc lại, sự có mặt của nhóm chống chuyển
hóa (L01B: gồm hai thuốc mercaptopurin, methotrexat) làm gia tăng số lƣợng TTT
lên khoảng 3,58 lần (thấp nhất 2 tƣơng tác, cao nhất 6 tƣơng tác). Do vậy, khi sử
dụng mercaptopurin đồng thời với các thuốc nhƣ alopurinol, thuốc nhóm 5aminosalicylat (olsalazin, mesalamin, sulfasalazin), thuốc kháng khuẩn nhóm
sulfamid (trimethoprim, sulfamethoxazol) cần hiệu chỉnh liều và theo dõi chặt chẽ
độc tính gây suy tủy xƣơng trên bệnh nhân. Ngoài ra, mercaptopurin làm giảm tác
dụng chống đông của warfarin, do đó cần theo dõi hiệu quả điều trị của warfarin khi
phối hợp hai thuốc này. Đối với methotrexat, không phối hợp methotrexat với thuốc
chống viêm không steroid (NSAIDs) nhƣ ibuprofen, diclophenac, ketoprofen. Liều
dùng cần hiệu chỉnh khi sử dụng đồng thời thuốc này với mercaptopurin, penicilin,
theophylin[3].
Kết quả nghiên cứu một lần nữa cũng khẳng định sự có mặt của nhóm kháng
nấm dùng toàn thân làm gia tăng đáng kể số lƣợng tƣơng tác thuốc (ít nhất 10 lần).
Trong 55 bệnh án của mẫu nghiên cứu có mặt nhóm thuốc này, có tới 54 bệnh án có
TTT có YNLS. Đây là lƣu ý rất quan trọng trong thực hành lâm sàng bởi vì nhiễm
nấm cơ hội thƣờng gặp ở những bệnh nhân suy giảm miễn dịch, gồm cả bệnh nhân
đang đƣợc hóa trị liệu. Các bệnh nhân này thƣờng đƣợc điều trị bằng các azol chống
nấm, trong khi đó fluconazol, itraconazol, ketoconazol là những chất ức chế
CYP3A; đồng thời cũng ức chế cả CYP2C9 (ngoại trừ ketoconazol) làm tăng nồng
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độ các thuốc dùng đồng thời đƣợc chuyển hóa qua gan bởi CYP450, dẫn đến nguy
cơ cao gặp tƣơng tác [37], [50], [52].
4.2. Sự đồng thuận giữa hai cơ sở dữ liệu duyệt tƣơng tác thuốc
Trong các hoạt động dƣợc lâm sàng tại cơ sở y tế, việc ngăn ngừa, phát hiện
và quản lý các TTT có YNLS giúp làm giảm tỷ lệ bệnh mắc kèm, tỷ lệ tử vong và
chi phí điều trị do TTT gây ra. Với lợi thế về sự thuận tiện khi tra cứu, khả năng cập
nhật nhanh chóng, nhiều cơ sở dữ liệu duyệt TTT trực tuyến thu phí đã đƣợc phát
triển và ứng dụng rộng rãi trong thực hành. Trong số đó, CSDL MM tra cứu trực
tuyến là CSDL tra cứu tƣơng tác thuốc chuẩn có uy tín, đƣợc nhiều nghiên cứu
nhận định có độ chính xác cao, đƣợc áp dụng rộng rãi trong thực hành tra cứu thông
tin thuốc tại nhiều bệnh viện trên thế giới [39]. Tuy nhiên, tại Việt Nam, đây là
CSDL thu phí này chƣa đƣợc phổ biến rộng rãi, hiện chỉ có thể truy cập tại một số
cơ sở nhƣ Trung tâm DI&ADR Quốc gia. Tại Viện Huyết học – Truyền máu TW,
ngoài việc sử dụng dƣợc thƣ quốc gia, tƣơng tác thuốc và chú ý khi chỉ định, cán bộ
y tế còn sử dụng những CSDL cho phép tra cứu trực tuyến miễn phí để phát hiện
TTT nhƣ Drugsite, Medscape, Mims. Bên cạnh những mặt tích cực mà các CSDL
này đã đóng góp trong việc phát hiện và quản lý tƣơng tác, một số hạn chế cũng đã
đƣợc bộc lộ. Việc cảnh báo các tƣơng tác không có YNLS sẽ tạo ra các tín hiệu
nhiễu gây mệt mỏi dẫn đến ngƣời sử dụng (bác sĩ, dƣợc sĩ) bỏ qua các cảnh báo do
CSDL đƣa ra trong đó có thể có các tƣơng tác gây nguy hiểm cho bệnh nhân. Mặt
khác, sự không thống nhất trong khả năng phát hiện, phân loại YNLS với một cặp
tƣơng tác có thể gây khó khăn cho cán bộ y tế khi tra cứu đồng thời dẫn đến nhận
định không chính xác về mức độ nghiêm trọng để có thể có những biện pháp xử trí
và quản lý tƣơng tác kịp thời.
Trong thời điểm chúng tôi tiến hành nghiên cứu, CSDL tra cứu trực tuyến
MIMS không còn đƣợc truy cập miễn phí, CSDL tra cứu trực tuyến Medscape cung
cấp các thông tin về TTT rất hạn chế, không đƣa ra hƣớng dẫn xử trí tƣơng tác
thuốc cụ thể trên lâm sàng. Ngƣợc lại, CSDL Drugsite cung cấp cho cán bộ y tế
thông tin tƣơng đối đầy đủ về độ nặng, cơ chế tƣơng tác và hƣớng dẫn xử trí trên
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lâm sàng nên đã đƣợc sử dụng để so sánh và đánh giá sự tƣơng đồng trong phát hiện
và nhận định mức độ tƣơng tác thuốc có YNLS với MM, CSDL tra cứu thu phí về
tƣơng tác thuốc đƣợc sử dụng tại Việt Nam.
Kết quả cho thấy không có sự tƣơng đồng trong khả năng phát hiện và nhận
định TTT có YNLS giữa 2 CSDL này (hệ số қ= -0,158 về khả năng phát hiện, қ=0,286 về nhận định TTT có YNLS). Về khả năng phát hiện TTT, trong số 249
tƣơng tác có sự chênh lệch giữa 2 CSDL, có 27 tƣơng tác đƣợc MM phát hiện
nhƣng bị bỏ qua bởi Drugsite, ngƣợc lại 222 tƣơng tác đƣợc Drugsite phát hiện lại
không đƣợc MM nhận định có TTT.
Về khả năng nhận định TTT có YNLS, trong số 201 tƣơng tác có sự chênh
lệch giữa 2 CSDL về nhận định YNLS, có 39 tƣơng tác đƣợc MM xác định có
YNLS nhƣng không đƣợc CSDL Drugsite nhận định có YNLS (CSDL Drugsite
phát hiện đƣợc 11 cặp tƣơng tác nhƣng không nhận định có YNLS, 28 cặp còn lại
CSDL Drugsite bỏ qua hoàn toàn) ngƣợc lại 162 tƣơng tác đƣợc Drugsite nhận định
có YNLS lại không đƣợc MM đánh giá là tƣơng tác có YNLS (CSDL MM phát
hiện đƣợc 3 cặp tƣơng tác nhƣng không nhận định có YNLS, 159 cặp còn lại CSDL
MM bỏ qua hoàn toàn).
Kết quả này cũng phù hợp với nhận định của một số nghiên cứu trƣớc đó cho
thấy sự chênh lệch lớn về nhận định mức độ nghiêm trọng của tƣơng tác giữa các
CSDL khác nhau trong tra cứu tƣơng tác thuốc sử dụng công cụ đánh giá là các đơn
thuốc mẫu có chứa tƣơng tác thuốc hay các bệnh án tại bệnh viện với các tiêu chí
đánh giá tƣơng tự [11], [14], [58].
Sự không đồng thuận giữa hai CSDL tra cứu trực tuyến này có thể lý giải
đƣợc. Thứ nhất, CSDL tra cứu miễn phí Drugsite thu thập các thông tin về TTT từ
nhiều CSDL tra cứu TTT khác nhau (MM, Cerner Multum, Wolters Kluwer...). Thứ
hai, các CSDL đó có tiêu chí ghi nhận tƣơng tác khác nhau. Thứ ba, các CSDL sử
dụng các hệ thống đánh giá khác nhau để phân loại mức độ của mỗi tƣơng tác. Ví
dụ, MM cung cấp riêng biệt mức độ y văn ghi nhận và mức độ nặng, ngƣợc lại
Drugsite chỉ cung cấp mức độ nặng .
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Nhƣ vậy, nếu bác sĩ hoặc dƣợc sĩ chỉ sử dụng CSDL Drugsite để phát hiện và
đánh giá tƣơng tác thì có khả năng gặp nhiều TTT không thực sự đáng quan tâm và
tạo ra các tín hiệu nhiễu gây mệt mỏi dẫn đến ngƣời sử dụng (bác sĩ, dƣợc sĩ). Do
đó, việc nghiên cứu xây dựng danh mục TTT đồng thuận bởi các CSDL uy tín
(CSDL trực tuyến và bản giấy) tại mỗi cơ sở y tế có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng
cao chất lƣợng của việc tra cứu tƣơng tác thuốc giúp ngăn ngừa, phát hiện và quản
lý tƣơng tác thuốc trong thực hành [1].
4.3. Biến cố suy tủy trên đối tƣợng bệnh nhân bạch cầu tủy có sử dụng đồng
thời alopurinol và mercaptopurin
Trong các nghiên cứu về tƣơng tác, đa phần các tác giả chỉ đánh giá các
tƣơng tác tiềm tàng xuất hiện trong bệnh án hoặc đơn điều trị ngoại trú của bệnh
nhân. Tổng quan hệ thống của Riechelman cho thấy những tƣơng tác để lại hậu quả
trên lâm sàng ung thƣ thƣờng ít gặp, có tần suất tƣơng đối thấp [46]. Vì vậy đánh
giá YNLS của tƣơng tác trên bệnh nhân chƣa đƣợc quan tâm nghiên cứu đúng mức.
Trên bệnh nhân ung thƣ, mặc dù đối tƣợng này sử dụng thuốc đa dạng bao gồm các
hóa chất có độc tính cao và khoảng điều trị hẹp nhƣng các nghiên cứu về hậu quả
của tƣơng tác thuốc trên lâm sàng khá ít. Hiện chỉ có một số nghiên cứu khảo sát tỷ
lệ bệnh nhân ung thƣ nhập viện do tƣơng tác thuốc và một số báo cáo ca lâm sàng.
Đối với TTT trong ung thƣ huyết học, các đánh giá về tƣơng tác tiềm tàng đã đƣợc
công bố trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, chƣa có nghiên cứu nào đánh giá hậu
quả lâm sàng của tƣơng tác trên đối tƣợng bệnh nhân này [5], [30], [33], [55].
Trong kết quả nghiên cứu của chúng tôi khi duyệt bằng CSDL MM, cặp TTT
giữa alopurinol và mercaptopurin đƣợc nhận định ở mức độ nghiêm trọng, có tần
xuất suất hiện trên bệnh án khá lớn (9,32%) và tập trung trên nhóm bệnh nhân bạch
cầu tủy (C92). Khi tìm hiểu thông tin y văn về tƣơng tác này, nhóm nghiên cứu
nhận thấy đã có một số báo cáo ca lâm sàng về suy tủy xƣơng khi sử dụng đồng thời
azathioprin (một chất chuyển hóa trung gian tạo mercaptopurin) và alopurinol. Theo
đó, thời gian xuất hiện suy tủy sau 2 đến 6 tuần kể từ khi dùng đồng thời hai thuốc
[49], [57]. Cơ chế của tƣơng tác này do alopurinol ức chế xanthin oxidase (enzym
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chuyển hóa mercaptopurin thành thiouric acid), làm gia tăng nồng độ mercaptopurin
(một chất chuyển hóa trung gian của azathioprin) và gây ức chế tủy xƣơng. Nhƣ
vậy, trong nghiên cứu của chúng tôi cặp tƣơng tác giữa mercaptopurin và alopurinol
có tần xuất suất hiện cao, cơ chế tƣơng tác rõ ràng, hậu quả đƣợc nhận định ở mức
độ nghiêm trọng và có thể theo dõi đƣợc bằng các chỉ số xét nghiệm huyết học. Bên
cạnh đó, việc sử dụng alopurinol đồng thời với mercaptopurin là bắt buộc trong
trƣờng hợp bệnh nhân tăng acid uric máu hoặc trong hội chứng ly giải khối u. Điều
đó đặt ra sự cần thiết đánh giá hậu quả của cặp tƣơng tác này trên lâm sàng để đƣa
ra những khuyến cáo xử trí phù hợp.
Kết quả nghiên cứu cho thấy, biến cố suy tủy xảy ra sớm hơn ở nhóm bệnh
nhân sử dụng đồng thời alopurinol – mercaptopurin (8,5 ngày so với thời gian trung
bình gặp biến cố suy tủy ở nhóm bệnh nhân chỉ sử dụng mercaptopurin là 15,4
ngày). Bên cạnh đó, tần xuất suất hiện suy tủy tăng lên ở nhóm bệnh nhân có tƣơng
tác (tại mốc 14 ngày, xác suất tích lũy gặp biến cố suy tủy ở nhóm bệnh nhân này là
100% trong khi nhóm bệnh nhân chỉ sử dụng mercaptopurin khoảng 48%). Kết quả
của phân tích hồi quy đa biến Cox cho thấy, việc sử dụng đồng thời alopurinol và
mercaptopurin là yếu tố tiên lƣợng độc lập làm gia tăng biến cố suy tủy 3,9 lần so
với việc chỉ sử dụng mercaptopurin. Các yếu tố về tuổi, giới, chức năng gan, chức
năng thận của bệnh nhân không ảnh hƣởng tới khả năng xuất hiện biến cố suy tủy.
Trên thế giới chƣa có nghiên cứu nào theo dõi hậu quả lâm sàng của tƣơng
tác giữa alopurinol và mercaptopurin. Một số báo cáo ca lâm sàng chỉ mô tả về hiện
tƣợng suy tủy xƣơng trên bệnh nhân sử dụng đồng thời alopurinol và azathiopurin
và có sự khác biệt nhất định so với kết quả thu đƣợc từ nghiên cứu của chúng tôi
[49], [57]. Thứ nhất, về thời gian xuất hiện biến cố suy tủy ở các báo cáo khá dao
động (từ 2 đến 6 tuần), cao hơn nhiều so với thời gian trung bình xuất hiện biến cố
(8,3 ngày) ở nhóm sử dụng đồng thời alopurinol và mercaptopurin trong nghiên cứu
của chúng tôi. Thứ hai, các báo cáo ca lâm sàng cũng cho thấy biến cố suy tủy chỉ
xuất hiện khi sử dụng đồng thời alopurinol - azathiopurin và chức năng tủy xƣơng ở
bệnh nhân đƣợc phục hồi sau 4 tới 8 tuần nếu không sử dụng đồng thời hai thuốc.
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Ngƣợc lại, trong nghiên cứu của chúng tôi, xác xuất tích lũy gặp biến cố suy tủy
xuất hiện trong cả hai nhóm (chỉ sử dụng mercaptopurin hoặc sử dụng đồng thời
mercaptopurin và alopurinol) với tỷ lệ khác nhau. Theo chúng tôi, những sự khác
biệt này liên quan tới đặc điểm bệnh nhân và phác đồ điều trị. Trong báo cáo ca lâm
sàng về suy tủy xƣơng, các bệnh nhân có chức năng tủy xƣơng bình thƣờng trƣớc
thời điểm sử dụng đồng thời alopurinol và azathiopurin (một thuốc ức chế miễn
dịch, đƣợc sử dụng cho các bệnh nhân vì những lý do khác nhau nhƣ: sau ghép
thận, viêm đa cơ, bệnh Crohn). Ngƣợc lại, bệnh nhân trong nghiên cứu của chúng
tôi thuộc nhóm bạch cầu tủy (C92), đã trải qua liệu trình điều trị hóa chất liều cao
gây tổn thƣơng nặng nề cho tủy xƣơng. Với tủy xƣơng đã tổn thƣơng nặng nề nhƣ
vậy, hậu quả của tƣơng tác mercaptopurin – alopurinol (làm gia tăng nồng độ
mercaptopurin từ đó tăng độc tính trên tủy xƣơng) là thực sự đáng ngại.
Theo Dƣợc thƣ quốc gia Việt Nam xuất bản lần thứ 2, liều điều trị duy trì
của mercaptopurin từ 1,5mg– 2,5mg/kg/ngày tùy thuộc đối tƣợng bệnh nhân. Với
liều alopurinol từ 300mg đến 600mg mỗi ngày, alopurinol ức chế sự oxy hóa của
mercaptopurin bởi xanthin oxydase, do đó làm tăng khả năng gây độc của
mercaptopurin, đặc biệt gây suy tủy. Tài liệu khuyến cáo nên giảm liều
mercaptopurin xuống còn 25% đến 33% so với liều thƣờng dùng và hiệu chỉnh liều
sau đó tùy theo đáp ứng của ngƣời bệnh và ADR [3]. Trên thực tế, tại Viện Huyết
học – Truyền máu Trung ƣơng mercaptopurin đƣợc sử dụng với hàm lƣợng
50mg/ngày để điều trị duy trì sau khi dùng các phác đồ hóa chất liều cao và mức
liều này không đƣợc hiệu chỉnh dù bệnh nhân có đƣợc sử dụng đồng thời với
alopurinol hay không.
Nhƣ vậy, mặc dù nghiên cứu này đƣợc tiến hành trên một cỡ mẫu khá nhỏ
(71 bệnh nhân), chƣa tìm hiểu đƣợc ảnh hƣởng của mức liều đến hậu quả của tƣơng
tác thuốc nhƣng các kết quả cũng đã ghi nhận đƣợc sự khác biệt về thời gian và tần
xuất suất hiện biến cố suy tủy xảy ra giữa nhóm bệnh nhân sử dụng đồng thời
alopurinol-mercaptopurin và bệnh nhân chỉ sử dụng mercaptopurin trên mẫu nghiên
cứu của chúng tôi. Từ kết quả cho thấy, cần phải hiệu chỉnh liều theo đúng khuyến
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cáo, giám sát định kỳ các xét nghiệm đánh giá chức năng tủy xƣơng và đƣa ra
những cảnh báo cho bác sĩ khi thực hành lâm sàng.
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
KẾT LUẬN
Qua thu thập 277 bệnh án điều trị nội trú trong thời gian từ 01/03/2014 đến
31/5/2014 của bệnh nhân nhập khoa điều trị hóa chất chúng tôi rút ra các kết luận
sau:
Đã khảo sát đƣợc tần xuất suất hiện tƣơng tác thuốc và một số yếu tố ảnh
hƣởng đến khả năng xuất hiện tƣơng tác thuốc trên bệnh nhân nội trú điều trị ung
thƣ máu tại khoa điều trị hóa chất. Tỷ lệ bệnh án có tƣơng tác trong mẫu nghiên cứu
là 54,66% trong đó bệnh án có tƣơng tác có YNLS chiếm tỷ lệ lớn. Nghiên cứu
cũng đã xác định đƣợc 2 cặp TTT chống chỉ định giữa ketoconazol hoặc fluconazol
với ondasetron chiếm 10,59% mẫu bệnh án nghiên cứu. Các TTT có YNLS thƣờng
gặp liên quan tới các cặp tƣơng tác giữa alopurinol và moxifloxacin với các thuốc
kháng acid, tƣơng tác giữa moxifloxacin với các thuốc dexamethason, ondansetron
hoặc fluconazol. Đối với tƣơng tác liên quan thuốc điều trị ung thƣ, các TTT có
YNLS thƣờng gặp là tƣơng tác giữa alopurinol với mercaptopurin hoặc
cyclophosphamid, tƣơng tác giữa methotrexat với các thuốc ức chế bơm proton.
Các yếu tố ảnh hƣởng tới khả năng xuất hiện tƣơng tác thuốc là số ngày nằm
viện, số thuốc trong bệnh án và tuổi của bệnh nhân. Khi tăng một thuốc hoặc một
ngày điều trị trong bệnh án thì số tƣơng tác tăng tƣơng ứng là 0,357 và 0,230. Bệnh
nhân dƣới 65 có nguy cơ gặp tƣơng tác gấp 2,2 lần bệnh nhân trên 65 tuổi. Nghiên
cứu cũng đã xác định đƣợc ảnh hƣởng của một số nhóm thuốc kháng nấm, kháng
khuẩn, thuốc điều trị ung thƣ là yếu tố nguy cơ gia tăng tần xuất suất hiện tƣơng tác
thuốc trong bệnh án.
Có sự khác biệt giữa hai CSDL về khả năng phát hiện và đánh giá mức độ
tƣơng tác có YNLS. Chỉ có 29,26% (103/352 cặp TTT) tƣơng đồng về khả năng
phát hiện tƣơng tác giữa hai CSDL (hệ số kappa -0,158). Về khả năng đánh giá
tƣơng tác có YNLS, chỉ có 28,97% (82/283 cặp TTT có YNLS) tƣơng đồng về nhận
định TTT có YNLS giữa hai CSDL (hệ số kappa -0,286).
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Sự phối hợp mercaptopurin và alopurinol trên đối tƣợng bệnh nhân bạch cầu
tủy là yếu tố tiên lƣợng độc lập làm gia tăng nguy cơ xuất hiện biến cố suy tủy 3,24
lần (95%CI 1,46-7,19). Nhóm bệnh nhân sử dụng đồng thời mercaptopurin và
alopurinol có thời gian trung bình xuất hiện biến cố suy tủy ngắn hơn so với nhóm
bệnh nhân chỉ sử dụng mercaptopurin (8,3 ngày so với 15,4 ngày). Tại mốc 14
ngày, xác suất tích lũy gặp biến cố suy tủy ở bệnh nhân sử dụng đồng thời
alopurinol và mercaptopurin là 100%, cao hơn so với bệnh nhân chỉ sử dụng
mercaptopurin (48%).
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KIẾN NGHỊ
–

Cần chú ý phát hiện, quản lý tƣơng tác thuốc cho bệnh nhân ung thƣ máu tại
khoa điều trị hóa chất để giảm thiểu các biến cố bất lợi do thuốc gây ra. Công
việc này cần đƣợc lồng ghép trong kế hoạch chăm sóc dƣợc của dƣợc sỹ lâm
sàng tại bệnh viện.

–

Cần thận trọng khi sử dụng các cơ sở dữ liệu để phát hiện và quản lý tƣơng tác
thuốc do có sự chênh lệch lớn về nhận định của các cơ sở dữ liệu về tƣơng tác
thuốc. Nên sử dụng ít nhất 2 phần mềm khác nhau để duyệt tƣơng tác thuốc.
Nếu có thể, xây dựng danh mục các tƣơng tác có YNLS nghiêm trọng cần lƣu ý
trong quá trình duyệt đơn và cấp phát.

–

Cần theo dõi chặt chẽ biến cố suy tủy xƣơng trên đối tƣợng bệnh nhân thuộc
nhóm bệnh bạch cầu tủy (C92) khi sử dụng đồng thời alopurinol và
mercaptopurin.
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PHỤ LỤC 1

Phiếu thu thập số liệu hồi cứu bệnh án
Tên bệnh nhân: ……………………

Tuổi: ….

Giới:…. Số bệnh án: ………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………
Ngày vào viện: …………………

Ngày ra viện: …………………………

Chẩn đoán: 1. Bệnh chính: …………………………………………………...
2. Bệnh mắc kèm: ………………………………………………
Sử dụng thuốc:
Tên thuốc

Hoạt chất

Thời gian dùng

Ghi chú

Xét nghiệm:
Tên XN

Kết quả

Giá trị bình thƣờng
Nam
Nữ

Ngày
XN

Ghi chú

Xét nghiệm huyết học
Bạch cầu

4- 10×109/ l

4- 10×109/ l

Hồng cầu

4,0- 5,8×1012/ l

3,9- 5,4×1012/ l

Tiểu cầu

150- 400×109/ l

150- 400×109/ l

130-160 g/l

125-142 g/l

Huyết sắc tố

Sinh thiết tủy xƣơng (Ghi lại kết quả nhận xét của bác sĩ labo trên phiếu trả kết quả)
Xét nghiệm sinh hóa
62- 120μmol/L

53- 100μmol/L

GOT(AST)

≤ 37 U/L

≤ 37 U/L

GPT(ALT)

≤ 40 U/L

≤ 40 U/L

Creatinin

Kết quả đánh giá tƣơng tác:
Cặp TTT

Mức độ tƣơng tác

CSDL duyệt

Nhận định YNLS

VIỆN HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU TRUNG ƢƠNG
PHÒNG KHTH
PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH BỆNH NHÂN TRONG MẪU NGHIÊN CỨU
STT

Ngày vào
viện

Họ tên bệnh nhân

Mã bệnh
Tuổi
án

Giới
tính

Nhóm bệnh
(ICD-10)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

3/3/2014
3/3/2014
3/3/2014
3/3/2014
3/3/2014
3/3/2014
3/3/2014
3/3/2014
3/3/2014
3/3/2014
3/3/2014
3/3/2014
3/3/2014
4/3/2014
4/3/2014
4/3/2014
4/3/2014
4/3/2014
4/3/2014
4/3/2014
4/3/2014
4/3/2014
4/3/2014
5/3/2014
5/3/2014
5/3/2014
5/3/2014
5/3/2014
5/3/2014
5/3/2014
5/3/2014
6/3/2014
6/3/2014

Lê Thị T
Trần Thị B
Đào Xuân T
Hà Văn Đ
Hoàng Quốc T
Lê Thị T
Lƣơng Thị H
Nguyễn Thị N
Nguyễn Thị T
Nguyễn Thị T
Nguyễn Tiến Ƣ
Nguyễn Trọng C
Tạ P
Trần Xuân Đ
Lê Thị V
Nghiêm T Thu K
Nguyễn Đình L
Nguyễn Mạnh C
Nguyễn Thị C
Nguyễn Thị D
Nguyễn Trọng D
Nguyễn.T.Phƣơng T
Vũ Duy Đ
Chìu Sám M
Đào Văn C
Đỗ Thị Thanh S
Lê Thị K
Ngô Thị H
Nguyễn Thị H
Nguyễn Thị S
Phan Thị S
Chƣơng Minh T
Nguyễn Thị N

13014625
14002426
13001836
8001873
12002239
14000658
14002437
14002633
13019331
13008352
14001633
13017256
13022546
14001363
14000483
13019788
14001270
14002744
14002716
13018476
14001000
14000607
9005976
14002809
10008647
14001742
14000999
14000956
10009352
12000102
13015537
13024718
13024233

61
73
28
58
63
33
15
26
54
49
76
63
72
26
75
19
20
16
67
21
61
17
28
20
66
44
43
20
24
59
56
31
35

2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
1
1
2
2
1
2
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
2

34

6/3/2014

Nguyễn Văn M

13018301

69

1 C91

C91
C92
C92
C92
C92
C92
C92
C92
C91
C92
C91
C92
C83
C92
C92
C92
C92
C91
C92
C92
D46
C92
C92
C92
C92
C92
C92
C92
C92
C92
C92
C92
C92

35

6/3/2014

Phạm Thanh N

11001004

77

2 C92

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

6/3/2014
6/3/2014
6/3/2014
6/3/2014
7/3/2014
7/3/2014
7/3/2014
8/3/2014
10/3/2014
10/3/2014
10/3/2014
10/3/2014
10/3/2014
10/3/2014
10/3/2014
10/3/2014
10/3/2014
10/3/2014
10/3/2014
10/3/2014
10/3/2014
10/3/2014
11/3/2014
11/3/2014
11/3/2014
11/3/2014
11/3/2014
11/3/2014
11/3/2014
11/3/2014
11/3/2014
12/3/2014
12/3/2014
12/3/2014
12/3/2014
12/3/2014
12/3/2014
12/3/2014
12/3/2014
12/3/2014

Trần Thị H
Trần Thị N
Trƣơng Thị Q
Vũ Trọng H
Bùi Thị Ngọc L
Bùi Văn S
Đinh Phan Thị L
Nguyễn Thị H
Đào Văn Đ
Đỗ Thanh T
Đỗ Thế H
Dƣơng Thị H
Khƣơng Quang V
Nguyễn Anh H
Nguyễn Mạnh H
Nguyễn Thanh H
Nguyễn Thị M
Thạch Thọ T
Thái Văn T
Trần Thanh T
Trần Văn C
Vũ Thị H
Đồng Hƣơng L
Hoàng Quốc T
Hứa Thị H
Lê Thị H
Nguyễn D
Nguyễn Thị T
Trần Văn C
Vũ Hà K
Vũ Thị H
Bùi Thị Thu H
Đặng Phi H
Đặng Thị H
Đỗ Đình T
Hà Thị D
Lã Thị N
Mai Bá T
Nguyễn Duy T
Nguyễn Quý C

13020116
13017520
14002442
14002911
14002017
11015709
13015735
13005796
11001129
14001841
13023929
13012548
14003126
13011083
14003117
12014835
13020682
8001395
14003021
13018129
14001790
7010239
13000836
12002239
11002787
13003098
13022788
7009601
12011340
13000784
14000526
12009343
8001777
14003277
9000312
8005555
14002163
13013919
14003305
12015441

56
62
66
28
57
45
65
34
39
16
59
56
63
36
34
59
53
40
17
57
45
37
23
63
55
34
80
32
64
30
35
30
61
34
29
54
69
61
46
53

2
2
2
1
2
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
2
1
2
2
1
2
2
1
2
1
1
2
2
1
2
1
2
2
1
1
1

C92
C92
C92
C92
C92
C92
C92
C92
C92
C91
C92
C91
C92
C92
C92
C92
C92
C92
C92
C91
C91
C92
C92
C92
C92
C92
C91
C92
C91
C92
C92
C92
C92
C92
C92
C92
C92
C92
C92
C92

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

12/3/2014
12/3/2014
12/3/2014
12/3/2014
12/3/2014
12/3/2014
12/3/2014
12/3/2014
12/3/2014
13/03/2014
13/03/2014
13/03/2014
13/03/2014
13/03/2014
13/03/2014
13/03/2014
14/03/2014
14/03/2014
14/03/2014
14/03/2014
14/03/2014
14/03/2014
15/03/2014
17/03/2014
17/03/2014
17/03/2014
17/03/2014
17/03/2014
17/03/2014
17/03/2014
17/03/2014
17/03/2014
17/03/2014
17/03/2014
17/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014

Nguyễn Thị M
Nguyễn Thị T
Nguyễn Văn C
Nông Văn H
Phạm Thị Kim S
Phạm Văn Ƣ
Trần Ngọc S
Trịnh Văn K
Vũ Thị Thu H
Chu Thị H
Đỗ Hồng Q
Đỗ Tiến K
Lê Thị T
Nguyễn Đăng T
Nguyễn Thế Đ
Phạm Xuân T
Đào Văn C
Đào Xuân T
Hoàng Thị Đ
Lê Văn B
Lỗ Thị K
Vũ Văn K
Nguyễn Thị T
Bùi Văn T
Chu Văn N
Đặng Văn T
Đinh Công H
Đinh Tiến C
Đỗ Mạnh T
Nguyễn Hồng T
Nguyễn Thị C
Nguyễn Thị T
Nguyễn Thị T
Nguyễn Văn H
Phạm Xuân V
Đinh Thị Q
Đinh Văn H
Hoàng Thị T
Lê Xuân L
Lƣu Thị H
Ma Văn R
Nguyễn Công S

13022282
14003270
14003300
14001961
14003251
14000913
14001383
12000573
14001208
11007656
14003335
14005315
14000658
14000387
14001732
13021801
13015564
13001836
14002329
11044048
13022391
12012880
14002302
13011448
14004428
6001128
11040875
6002229
6001561
14004444
14004496
13002114
13019309
10002098
14004441
14003085
14003086
14000005
14004495
14001417
14004556
10006483

64
64
28
46
45
67
70
54
44
64
22
57
33
73
75
21
61
28
33
23
54
32
41
21
49
34
78
51
26
28
47
24
69
23
71
17
40
67
47
40
74
30

2
2
1
1
2
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
2
1
2
1
2
1
1

C92
C91
C92
C91
C92
C92
C92
C92
C92
C92
C92
C92
C92
C91
C92
C92
C92
C92
C91
C92
C92
C92
D46
C91
C91
C92
C92
C92
C92
C92
C92
C92
C92
C92
C92
C92
C92
C92
C92
C92
C92
C91

118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159

18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
21/3/2014
20/3/2014
20/3/2014
20/3/2014
21/3/2014
20/3/2014
20/3/2014
21/3/2014
20/3/2014
20/3/2014
20/3/2014
20/3/2014
20/3/2014
20/3/2014
21/3/2014
20/3/2014
21/3/2014
20/3/2014
21/03/2014
22/03/2014
22/03/2014
22/03/2014

Nguyễn Thị L
Nguyễn Văn N
Phạm Văn H
Trần Thị L
Trần Thị Phƣơng L
Trần Thị T
Trịnh Thị T
Vũ Thành N
Vũ Thị Huyền T
Vũ Thị P
Vũ Văn M
Chữ Thị L
Đinh Thị L
Đƣờng K
Ngô Thị T
Nguyễn Thị N
Nguyễn Thị T
Thân Văn N
Trần Thị T
Trƣơng Ngọc O
Bùi Thị T
Đào Thị T
Dƣơng Thị T
Hoàng Văn X
Lê Anh T
Lê Thị M
Nguyễn Đắc H
Nguyễn Thị T
Nguyễn Thị Thu C
Nguyễn Thịnh V
Nguyễn Tiến D
Nguyễn Văn B
Phạm Thị M
Phạm Văn G
Thiều Đình T
Trần Thị S
Trƣơng Thị V
Vũ Duy D
Nguyễn Thị C
Lê Thị D
Lê Văn H
Phạm Thị H

14000923
12016995
13024701
13019158
13024564
14004570
13020067
13022482
13017487
13017483
13001626
14004654
13020008
13005565
14003093
14003087
14000113
14004555
14001066
13012481
13015300
14003098
10008981
14004649
13011997
14004704
13019091
13024392
13013984
13017245
13019722
14004730
14004663
12014768
13020570
14001696
14004763
9005976
14001412
14002448
14003110
14000355

27
29
33
30
46
56
26
59
19
30
70
56
19
74
57
50
73
41
93
66
32
30
78
52
16
54
67
46
50
67
43
32
59
70
34
33
70
28
47
27
55
62

2
1
1
1
2
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
2
1
2
1
2
2
2
1
1
2
1
2
2
1
1
1
2
1
1
2
2
1
2
2
1
2

C92
C91
C92
C92
C92
C92
C92
C92
C92
C92
C91
C92
C92
C92
C92
C92
C92
C92
D46
C92
C92
C92
C92
C91
C92
C92
C92
C92
C92
C92
C91
C92
C92
C92
C92
C92
C92
C92
C92
C92
C92
C92

160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201

22/03/2014
23/03/2014
23/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
31/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
26/03/2014
26/03/2014
26/03/2014
26/03/2014

Trịnh Văn H
Lƣờng Thị Ƣ
Trần Thị T
Bùi Văn C
Cao Văn Q
Đàm Thị Huyền T
Đào Xuân T
Hứa Thị L
Lê Thị L
Ngô Hữu S
Ngô Thị V
Nguyễn Hồ Đại H
Nguyễn Kiều H
Nguyễn Thành K
Nguyễn Thị C
Nguyễn Thị K
Nguyễn Văn Đ
Nguyễn Văn L
Phạm Viết T
Trần Nhật B
Trần Quang Đ
Trần Tuấn P
Trịnh Thị D
Vũ Thị Q
Vƣơng Khắc T
Nguyễn Thị C
Lê Thị T
Đặng Thanh H
Đinh Văn C
Hoàng Ngọc B
Ngô Bá L
Ngô Thị C
Nguyễn Đức V
Nguyễn Hùng V
Nguyễn Hữu T
Nguyễn Thị D
Nguyễn Thị T
Trƣơng Thị Q
Đào Việt T
Đỗ Thị H
Bùi Thị H
Lê Khắc U

13017523
14003112
14001066
14005935
14001455
14005943
13001836
11002787
13019014
13013750
14000927
12006979
14001171
7010045
12011538
11044816
13018478
14001559
6001417
14005860
14005885
13018448
14001372
14001368
12005066
12011538
14005971
13005726
14006038
13099987
14000312
13024396
14006042
14005853
14005985
14001572
14000866
11007902
13019786
12001575
6001430
13019792

22
45
93
28
16
23
28
55
63
70
56
26
39
33
60
52
38
53
52
20
40
53
49
30
62
50
51
57
58
19
69
23
65
66
66
60
61
42
18
25
62
68

1
2
2
1
1
2
1
2
2
1
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
2
1
1
1
2
1
1
1
2
2
2
1
2
2
1

C92
C92
D46
C92
C91
C92
C92
C92
C91
C91
C92
C92
C92
C92
C92
C92
C92
C92
C83
C92
C92
C92
C92
C91
C91
C92
C92
C92
C92
C91
C91
C92
C92
C92
C92
C91
C91
C92
C91
C91
C92
C92

202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243

26/03/2014
26/03/2014
26/03/2014
26/03/2014
26/03/2014
26/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
30/03/2014
30/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
8/4/2014
29/4/2014
14/5/2014
17/4/2014
13/5/2014
14/5/2014
14/4/14

Nguyễn Thành N
Nguyễn Văn Đ
Nguyễn Văn H
Nguyễn Văn H
Phạm Năng T
Trần Xuân Q
Đỗ Thị Bích P
Đỗ Thị P
Đoàn Danh C
Hoàng Văn H
Lê Văn T
Ngân Văn T
Nguyễn Hữu T
Nguyễn Trọng D
Nguyễn Văn L
Nguyễn Văn N
Phạm Thị P
Thái Thị N
Trần Thị T
Trần Thị V
Trƣơng Thị Mỹ A
Đào Văn C
Nguyễn Minh C
Phạm Ngọc G
Trần Anh T
Võ Thị N
Vũ Thị M
Nguyễn Văn C
Ninh Xuân Đ
Đoàn Thị Đ
Bùi Thị L
Chu Thị H
Đặng Thị H
Trịnh Văn K
Trịnh Văn T
Nguyễn Văn C
Hà Thị T
Hoàng Văn X
Bùi Hữu T
Quách Thị H
Bùi Thị H
Trần Ngọc S

14001398
13005706
14006088
13019614
13008959
14006056
13016773
14000941
14001791
14001878
9000251
14000103
13024040
14001000
14006194
13022703
14006152
13008434
13018882
13020855
13006122
13015564
14003456
13003290
14006250
14002500
11000916
14005909
13025026
13015726
13008334
13022506
14006286
12000573
12010962
13022287
14006848
14004649
13022331
9001179
14001917
14001383

72
61
65
17
56
36
33
19
29
42
72
20
34
61
74
64
65
57
29
43
36
61
70
67
24
66
52
28
59
48
26
34
37
54
20
46
28
52
51
64
55
70

1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
1
1
2
2
2
2
1
1
1
2
1
1
2
2
1

C92
C91
C92
C91
C91
C91
C92
C92
C92
C92
C92
C92
C92
D46
C92
C92
C91
C92
C92
C91
C92
C92
D46
C92
C92
C92
C92
C92
C92
C92
C91
C92
C92
C92
C92
C92
C92
C92
C92
C92
C92
C92

244
245

1/4/2014
19/5/2014

246

6/5/2014

247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277

19/5/2014
3/4/2014
8/5/2014
15/4/2014
27/5/2014
21/5/2014
2/4/2014
11/4/2014
29/5/2014
28/5/2014
14/5/2014
2/4/2014
7/5/2014
6/5/2014
27/5/2014
17/4/2014
17/4/2014
27/5/2014
15/4/2014
22/5/2014
26/5/2014
2/4/2014
6/5/2014
7/4/2014
9/5/2014
10/4/2014
15/05/2014
17/04/2014
20/05/2014
26/5/2014
27/05/2014

Nguyễn Mai N
Ngô Thị C
Nguyễn Thị Phƣơng
T
Ngô Thị S
Phạm Thanh N
Phạm Thanh N
Đào Xuân T
Đào Xuân T
Nguyễn Văn M
Nguyễn Thịnh V
Hoàng Văn H
Đỗ Hoài Đ
Phạm Thúy H
Trịnh Văn H
Nguyễn Viết T
Trần Văn P
Đào Thị Linh P
Trần Thị V
Trần Văn H
Bùi Văn N
Trịnh Tứ K
Vũ Thị H
Quân Văn H
Trần Thị T
Tạ Viết Q
Nguyễn Xuân T
Lê Anh T
Nguyễn Ngọc H
Phạm Trung H
Vũ Thị M
Ngô Thị V
Trịnh Văn K
Nguyễn Thị V
Phạm Thị V

13024285
13024396

49
23

2 C92
2 C92

14000607

17

2 C92

13010616
11001004
11001004
13001836
13001836
13018301
13017245
14003010
14009507
13006342
13017523
13022297
14009743
13000994
14007926
14002157
14002678
14006473
14007123
14015097
12013005
13003591
13017132
13011997
13016268
14002310
14007242
14007548
12000573
11008311
14017437

73
77
77
28
28
69
67
59
73
42
22
45
76
19
77
24
59
65
39
75
21
29
27
16
20
19
44
76
54
42
45

2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
1
1
1
2
1
2
1
2
1
1
1
2
2
1
1
2

C92
C92
C92
C92
C92
C92
C92
C92
C92
C92
C92
C92
C92
C92
C92
C92
C92
C92
C92
C92
C92
C92
C92
C92
C92
C92
C92
C92
C92
C92
C92

PHỤ LỤC 3. 201 CẶP TƢƠNG TÁC THUỐC KHÁC NHAU VỀ NHẬN ĐỊNH CÓ YNLS
GIỮA HAI CSDL

STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Thuốc A
Acetylcystetin
Alopurinol
Alopurinol
Amikacin
Amikacin
Amikacin
Amikacin
Arsenic trioxid
Arsenic trioxid
Arsenic trioxid
Attapugit
Attapugit
Attapugit
Attapugit
Attapugit
Attapugit
Attapugit
Attapugit
Attapugit
Attapugit
Calci Carbonat
Calci Carbonat
Calci Carbonat
Calci Carbonat
Calci clorid
Cefepim
Cefepim
Cefoperazon
Cefoperazon
Cefuroxim
Cefuroxim
Cefuroxim
Cefuroxim

Thuốc B
Nitroglycerin
Attapulgit
Perindopril
Cefoperazon
Clavulanic Acid
Esomeprazol
Pantoprazol
Daunorubicin
Fluconazol
Palonosetron
Ciprofloxacin
Codein
Codein
Levofloxacin
Moxifloxacin
Moxifloxacin
Ofloxacin
Ofloxacin
Ondansetron
Pethidin
Cefuroxim
Ketoconazol
Moxifloxacin
Nifedipin
Ketoconazol
Furosemid
Tobramycin
Furosemid
Tobramycin
Esomeprazol
Famotidin
Furosemid
Magnesi carbonat

MM Drugsite

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

Cefuroxim
Cefuroxim
Cefuroxim
Ciprofloxacin
Ciprofloxacin
Ciprofloxacin
Ciprofloxacin
Ciprofloxacin
Ciprofloxacin
Ciprofloxacin
Ciprofloxacin
Ciprofloxacin
Ciprofloxacin
Ciprofloxacin
Ciprofloxacin
Ciprofloxacin
Ciprofloxacin
Clavulanic
Clopidogrel
Codein
Codein
Codein
Codein
Cyclophosphamid
Cyclophosphamid
Cyclophosphamid
Cyclophosphamid
Cyclophosphamid
Cyclophosphamid
Cyclophosphamid
Cyclophosphamid
Cyclophosphamid
Cyclosporin
Cytarabin
Cytarabin
Cytarabin
Cytarabin
Cytarabin
Cytarabin
Cytarabin

Nhôm Hydroxyd
Omeprazol
Tobramycin
Cyclophosphamid
Cytarabin
Daunorubicin
Fludarabin
Ginko biloba
Hydroxyurea
Magnesi clorid
Mercaptopurin
Metronidazol
Natri bicarbonat
Palonosetron
Tramadol
Tretinoin
Vincristin
Methotrexat
Pantoprazol
Furosemid
Ginko biloba
Spironolacton
Tramadol
Daunorubicin
Doxorubicin
Etoposid
Filgrastim
Hydroxyurea
Levofloxacin
Mercaptopurin
Metronidazol
Moxifloxacin
Nhôm Hydroxyd
Daunorubicin
Filgrastim
Fludarabin
Levofloxacin
Methotrexat
Moxifloxacin
Ofloxacin

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

Cytarabin
Daunorubicin
Daunorubicin
Daunorubicin
Daunorubicin
Daunorubicin
Daunorubicin
Daunorubicin
Daunorubicin
Daunorubicin
Daunorubicin
Dexamethason
Dexamethason
Dexamethason
Dexamethason
Diazepam
Diazepam
Diazepam
Diazepam
Diazepam
Diazepam
Diazepam
Diphenhydramin
Diphenhydramin
Diphenhydramin
Diphenhydramin
Diphenhydramin
Doxorubicin
Doxorubicin
Doxorubicin
Doxorubicin
Ertapenem
Esomeprazol
Esomeprazol
Esomeprazol
Famotidin
Famotidin
Famotidin
Filgrastim
Filgrastim

Vincristin
Fluconazol
Hydroxyurea
Itraconazol
Ketoconazol
Mercaptopurin
Methotrexat
Moxifloxacin
Nifedipin
Ondansetron
Palonosetron
Furosemid
Methotrexat
Perindopril
Tretinoin
diphenhydramin
Furosemid
Nitroglycerin
Omeprazol
Perindopril
Spironolacton
Tramadol
Furosemid
Kali clorid
Kaliclorid
Perindopril
Tramadol
Filgrastim
Levofloxacin
Ondansetron
Palonosetron
Tramadol
Fluconazol
Furosemid
Tobramycin
Ketoconazol
Moxifloxacin
Ondansetron
Fludarabin
Hydroxyurea

114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153

Filgrastim
Filgrastim
Fluconazol
Fluconazol
Fluconazol
Fluconazol
Fluconazol
Fluconazol
Fluconazol
Fluconazol
Fluconazol
Fluconazol
Fluconazol
Fluconazol
Fluconazol
Fluconazol
Fludarabin
Furosemid
Furosemid
Furosemid
Furosemid
Furosemid
Furosemid
Furosemid
Furosemid
Furosemid
Ginko biloba
Hydroxyurea
Hydroxyurea
Hydroxyurea
Hydroxyurea
Hydroxyurea
Hydroxyurea
Imipenem
Insulin
Insulin
Itraconazol
Itraconazol
Itraconazol
Kali clorid

L-Asparaginase
Methotrexat
Itraconazol
Levofloxacin
Methotrexat
Methylprednisolon
Metronidazol
Moxifloxacin
Ofloxacin
Omeprazol
Palonosetron
Pantoprazol
Sulfamethoxazol
Tramadol
Trimethoprim
Vincristin
Moxifloxacin
Methylprednisolon
Omeprazol
Pantoprazol
Pethidin
Tramadol
Vancomycin
Methylprednisolon
Omeprazol
Pantoprazol
Omeprazol
Levofloxacin
Meloxicam
Mercaptopurin
Methotrexat
Moxifloxacin
Ofloxacin
Tramadol
Levofloxacin
Methylprednisolon
Moxifloxacin
Ondansetron
Tretinoin
Trimethoprim

154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193

Ketoconazol
Ketoconazol
Ketoconazol
Levofloxacin
Levofloxacin
Levofloxacin
Levofloxacin
Levofloxacin
Levofloxacin
Levofloxacin
Magnesi carbonat
Magnesi carbonat
Magnesi clorid
Magnesi clorid
Magnesi clorid
Magnesi clorid
Meloxicam
Meloxicam
Meloxicam
Mercaptopurin
Mercaptopurin
Mercaptopurin
Mercaptopurin
Mercaptopurin
Methotrexat
Methotrexat
Methotrexat
Methotrexat
Methotrexat
Methylprednisolon
Methylprednisolon
Metronidazol
Metronidazol
Moxifloxacin
Moxifloxacin
Moxifloxacin
Moxifloxacin
Moxifloxacin
Moxifloxacin
Natri bicarbonat

Methotrexat
Moxifloxacin
Palonosetron
Magnesi clorid
Mercaptopurin
Metronidazol
Natri bicarbonat
Ofloxacin
Ondansetron
Vincristin
Nifedipin
Palonosetron
Moxifloxacin
Ofloxacin
Tobramycin
Vitamin D
Methylprednisolon
Moxifloxacin
Sulfamethoxazol
Methotrexat
Moxifloxacin
Ofloxacin
Sulfamethoxazol
Trimethoprim
Methylprednisolon
Moxifloxacin
Ofloxacin
Paracetamol
Vincristin
Spironolacton
Tretinoin
Moxifloxacin
Ondansetron
Natri bicarbonat
Ondansetron
Palonosetron
Tretinoin
Tretionin
Vincristin
Ofloxacin

194
195
196
197
198
199
200
201
Ghi
chú:

Nhôm Hydroxyd
Ofloxacin
Ofloxacin
Ofloxacin
Ofloxacin
Omeprazol
Ondansetron
Ondansetron

Vitamin C
Ondansetron
Palonosetron
Tretinoin
Vincristin
Tobramycin
Palonosetron
Tramadol

TTT có YNLS

Phụ lục 4. Hƣớng dẫn xử trí tƣơng tác của các cặp TTT không liên quan tới
thuốc điều trị ung thƣ thƣờng gặp bởi CSDL MM

STT Thuốc A

Thuốc B

Xử trí TT

1

Alopurinol

Nhôm Hydroxyd

Dùng nhôm hydroxyd sau 3h kể từ lúc
sử dụng alopurinol

2

Dexamethason

Moxifloxacin

Ngừng sử dụng moxifloxacin nếu đau
hoặc viêm trong gân xảy ra

3

Moxifloxacin

Ondansetron

Tránh sử dụng đồng thời hai thuốc, nếu
bắt buộc sử dụng đồng thời hai thuốc,
liều dùng và tốc độ truyền của
moxifloxacin không đƣợc vƣợt quá liều
đƣợc đề nghị. Nhân viên y tế phải theo
dõi sự thay đổi quãng QT trên bệnh
nhân.

4

Magnesi
carbonat

Moxifloxacin

Dùng moxifloxacin trƣớc 4giờ hoặc sau
8 giờ kể từ lúc sử dụng magnesi carbonat

5

Moxifloxacin

Nhôm hydroxyd

Dùng moxifloxacin trƣớc 4giờ hoặc sau
8 giờ kể từ lúc sử dụng nhôm hydroxyd

6

Ketoconazol

Natribicarbonat

Dùng natribicarbonat trƣớc 1h hoặc sau
2h kể từ lúc sử dụng ketoconazol. Theo
dõi hiệu quả tác dụng của ketoconazol,
tăng liều nếu cần thiết.

7

Ketoconazol

Ondansetron

Tránh sử dụng đồng thời hai thuốc

Moxifloxacin

Tránh sử dụng đồng thời hai thuốc, nếu
bắt buộc sử dụng phải theo dõi sự thay
đổi quãng QT

Moxifloxacin

Tránh sử dụng đồng thời hai thuốc, nếu
bắt buộc sử dụng phải theo dõi sự thay
đổi quãng QT

Omeprazol

Nếu sử dụng đồng thời hai thuốc, sử
dụng ketoconazol cùng với các thuốc có
tính acid. Theo dõi hiệu quả tác dụng của
ketoconazol, tăng liều nếu cần thiết.

8

9

10

Fluconazol

Ketoconazol

Ketoconazol

Phụ lục 5: Hƣớng dẫn xử trí tƣơng tác của các cặp TTT liên quan tới thuốc ung
thƣ thƣờng gặp bởi CSDL MM
STT

Thuốc A

Thuốc B

Xử trí TT

Giữa thuốc điều trị ung thƣ và thuốc thƣờng
1

Mercaptopurin

Alopurinol

2

Cyclophosphamid

Alopurinol

3

Methotrexat

Omeprazol

4

Vincristin

Dexamethason

5

Vincristin

Filgrastim

6

Vincristin

Ketoconazol

7

Tretinoin

Fluconazol

8

Doxorubicin

Dexamethason

9

Tretinoin

Dexamethason

10

Methotrexat

Esomeprazol

11

Tretinoin

Methylprednisolon

Tránh sử dụng đồng thời hai
thuốc
Tránh sử dụng đồng thời hai
thuốc, nếu sử dụng phải theo
dõi tác dụng phụ của
cyclophosphamid, đặc biệt là
tác dụng gây suy tủy
Theo dõi chặt chẽ nồng độ và
độc tính của methotrexat trên
bệnh nhân. Có thể ngừng sử
dụng omeprazole trong quá
trình truyền methotrexat.
Tránh sử dụng đồng thời hai
thuốc trên
Theo dõi chặt chẽ dấu hiệu
bệnh lý thần kinh ngoại biên
Tránh sử dụng đồng thời, nếu
phải sử dụng cần hiệu chỉnh
liều của vincristin
Theo dõi độc tính của tretinoin,
hiệu chỉnh liều nếu cần thiết
Tránh sử dụng đồng thời hai
thuốc
Giám sát hiệu quả điều trị của
tretinoin
Theo dõi chặt chẽ nồng độ và
độc tính của methotrexat trên
bệnh nhân. Có thể ngừng sử
dụng esomeprazol trong quá
trình truyền methotrexat.
Giám sát hiệu quả điều trị của
tretinoin

Giữa các thuốc điều trị ung thƣ
12

Cyclophosphamid

Doxorubicin

13

Mercaptopurin

Methotrexat

Tránh sử dụng đồng thời
cyclophosphamid – doxorubicin
Theo dõi chặt chẽ độc tính của
mercaptopurin

