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KẾT QUẢ

Tổn thương gan do thuốc (DILI) là một
vấn đề an toàn thuốc được quan tâm đặc
biệt hiện nay.
Để mở rộng phương pháp phát hiện
DILI và tăng cường vai trò của dược sĩ lâm
sàng, đồng thời hỗ trợ phát hiện tổn thương
gan thông qua sàng lọc xét nghiệm enzym
gan chúng tôi thực hiện nghiên cứu này với
mục tiêu:
 Phát hiện những bất thường chức năng
gan thông qua kết quả xét nghiệm cận lâm
sàng
 Phân tích đặc điểm tổn thương gan nghi
ngờ do thuốc trên những bệnh nhân có bất
thường chức năng gan tại Bệnh viện Hữu
Nghị.

Đặc điểm bệnh nhân nghi ngờ có
tổn thƣơng gan

Kết quả tầm soát tổn thƣơng gan

Bảng 1. Đặc điểm bệnh nhân nghi ngờ có
tổn thương gan
Đặc điểm

ĐỐI TƢỢNG VÀ
PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
Tất cả các xét nghiệm enzym gan (ALT
và ALP) có ngày làm xét nghiệm từ
01/01/2015 đến 31/12/2015 và bệnh án của
những bệnh nhân nghi ngờ có tổn thương
gan do thuốc.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
 Thiết kế nghiên cứu: Cắt ngang thông
qua hồi cứu dữ liệu.
 Quá trình tầm soát
Tất cả các xét nghiệm
ALT và ALP
Tiêu chuẩn
lựa chọn
Khoa Hoá sinh

Xét nghiệm ALT và ALP
thoả mãn tiêu chuẩn lựa chọn

Bệnh nhân thoả mãn
định nghĩa

Khoa Dược và
Phòng lưu trữ
hồ sơ

Định nghĩa
tổn thương gan

Tiêu chuẩn
bổ sung

Bệnh nhân thoả mãn
tiêu chuẩn bổ sung

Thu thập thông tin bệnh nhân

Đánh giá DILI
theo thang RUCAM

- Tiêu chuẩn lựa chọn: tất cả các xét
nghiệm ALT và ALP của bệnh nhân nội trú
có ngày làm xét nghiệm từ 01/01/2015 đến
ngày 31/12/2015.
- Định nghĩa tổn thƣơng gan [1], [3]:
+ Với bệnh nhân có cả xét nghiệm ALT và ALP
(Nhóm 1): tổn thương gan là khi ALT > 2N1
hoặc ALP > 2N2.
+ Với bệnh nhân chỉ có xét nghiệm ALT và
không có xét nghiệm ALP (Nhóm 2): tổn
thương gan được xác định khi ALT > 5N1.
Trong đó: N1, N2 là giới hạn trên bình
thường của xét nghiệm ALT và ALP.
- Tiêu chuẩn bổ sung:
+ Tiêu chuẩn 1: loại những bệnh nhân không
có ít nhất 1 giá trị xét nghiệm ALT trước khi
gặp bất thường < 2N1 và 1 giá trị ALT sau
khi gặp bất thường < 2N1.
+ Tiêu chuẩn 2: loại những bệnh nhân tử vong
do không tiếp cận được bệnh án.
- Đánh giá mối quan hệ nhân quả giữa
thuốc nghi ngờ và tổn thƣơng gan: sử
dụng thang RUCAM cập nhật năm 2015 [2]
 Xử lý số liệu: số liệu được mã hóa, nhập
liệu và xử lý bằng phần mềm Microsoft
Excel 2016. Kết quả được xử lý thống kê
mô tả và tính toán theo tỷ lệ phần trăm

Trong 37 bệnh nhân nghi ngờ có tổn thương gan, nam giới
chiếm đa số (91,9%), với tuổi trung bình là 74,0 (± 9,1), trong đó,
97,3% bệnh nhân trên 55 tuổi.

Số lƣợng (%)
(n=37)

Tuổi
Tuổi trung bình: 74,1 ± 9,1.
Giá trị lớn nhất: 93. Giá trị nhỏ nhất: 52
Giới tính
Nam
34 (91,9)
Nữ
3 (8,1)
Khoa phòng
Ung bướu
8 (21,6)
Hô hấp dị ứng
6 (16,2)
Thận tiết niệu-Lọc máu
4 (10,8)
Bệnh nhiệt đới
3 (8,1)
Tim mạch
3 (8,1)
Thần kinh
3 (8,1)
Hồi sức tích cực
2 (5,4)
Truyền nhiễm
2 (5,4)
Các khoa khác
6 (16,2)
Chẩn đoán bệnh chính
Bướu tân sinh (C00-D48)
13 (35,1)
Bệnh hệ hô hấp (J00-J99)
9 (24,3)
Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng
4 (10,8)
(A00-B99)
Bệnh hệ tuần hoàn (I00-I99)
4 (10,8)
Bệnh hệ sinh dục-tiết niệu (N00-N99)
2 (5,4)
Các bệnh lý khác
5 (13,5)

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

Tỷ lệ gặp tổn thƣơng gan nghi ngờ
do thuốc

Trong 423 thuốc đã sử dụng trên 37 bệnh nhân, chúng tôi loại
trừ 315 thuốc do không thỏa mãn tiêu chuẩn đánh giá của thang
RUCAM cập nhật năm 2015. Còn lại 108 thuốc (25,5%) được đưa
vào đánh giá, cho kết quả 31 cặp thuốc - tổn thương gan (chiếm
28,7%) tương ứng với 22 bệnh nhân được đánh giá là có mối liên
quan giữa thuốc và tổn thương gan (bảng 2).
Bảng 2. Kết quả đánh giá tổn thương gan do thuốc

- Tỷ lệ gặp tổn thương gan nghi ngờ do
thuốc trên tổng số bệnh nhân có xét nghiệm
chức năng gan bất thường là 22 bệnh
nhân/369 bệnh nhân (6,0%).
- Tỷ lệ gặp tổn thương gan nghi ngờ do
thuốc trên tổng số bệnh nhân nội trú của
bệnh viện năm 2015 là 22 bệnh
nhân/20088 bệnh nhân (0,11%).
- Tỷ lệ gặp tổn thương gan nghi ngờ do
thuốc trên tổng số xét nghiệm ALT và ALP
của bệnh nhân nội trú là 22 bệnh
nhân/37652 xét nghiệm ALT và ALP
(0,058%).

Điểm
≤ 0 điểm
1 - 2 điểm
3 - 5 điểm
6 - 8 điểm
≥ 9 điểm

Mức đánh giá
Loại trừ DILI
Không nghĩ đến DILI
Có thể là DILI
Có khả năng là DILI
Chắc chắn là DILI

Số cặp thuốc - tổn
thƣơng gan
32
45
31
0
0

Tỷ lệ (%)
(n=108)
29,6
41,7
28,7
0
0

Đặc điểm thuốc gây tổn thƣơng gan
Bảng 3. Đặc điểm thuốc gây tổn thương gan
Mã
Số cặp thuốc - tổn
Nhóm thuốc
ATC
thƣơng gan (%) (n=31)
5 (16,1)
J01M Kháng khuẩn nhóm quinolon
Kháng khuẩn nhóm betalactam khác
J01D
3 (9,7)
(cephalosporin, carbapenem)
2 (6,5)
J01C Kháng khuẩn betalactam, nhóm penicillin
2 (6,5)
J01F Kháng khuẩn nhóm macrolid
Các thuốc kháng khuẩn khác (fosfomycin,
J01X
2 (6,5)
metronidazol)
3 (9,7)
N05B Thuốc giải lo âu
3 (9,7)
N02B Thuốc giảm đau, hạ nhiệt khác (paracetamol
2 (6,5)
B01A Thuốc chống huyết khối
Các hóa chất chống ung thư khác
2 (6,5)
L01X
(carboplatin, gemcitabin)
Các nhóm khác
9 (29,0)

Kháng sinh là thuốc thường được ghi nhận gây tổn thương gan,
trong đó hay gặp nhất là quinolon. Mức độ tổn thương gan chủ yếu là
mức độ nặng và đe dọa tính mạng xuất hiện với thời gian tiềm tàng
ngắn (vài ngày đến 1 tuần), đa số hồi phục sau 1 tuần đến 1 tháng.

Đặc điểm tổn thƣơng gan nghi ngờ
do thuốc
Bảng 4. Đặc điểm tổn thương gan
nghi ngờ do thuốc
Số lƣợng
Đặc điểm
BN (n=22)
Mức độ tổn thương gan theo WHO [4]
Mức độ 1 (nhẹ): 1,25N - 2,5N
0
Mức độ 2 (trung bình): 2,6N - 5N
2
Mức độ 3 (nặng): 5,1N - 10N
12
Mức độ 4 (đe dọa tính mạng): > 10N
8
Thời gian tiềm tàng
≤ 1 tuần
17
1 tuần đến 1 tháng
10
> 1 tháng
4
Thời gian hồi phục
Sau 0-1 tuần
1
Sau 1 tuần-1 tháng
15
Sau 1 tháng
4
Không rõ
2

KẾT LUẬN
Tỷ lệ gặp tổn thương gan có thể do thuốc trên tổng số bệnh nhân có bất thường chức năng gan là 6,0%, tương
ứng với 0,11% bệnh nhân điều trị nội trú trong bệnh viện. Kết quả của nghiên cứu đã bổ sung dữ liệu về tỷ suất
bệnh, đặc điểm tổn thương gan nghi ngờ do thuốc thông qua giám sát phản ứng có hại của thuốc, góp phần tăng
cường sử dụng thuốc an toàn, hợp lý trong bệnh viện.
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